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 ΑΔΑ:ΩΤΚΝ4653ΠΓ-Δ08 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 

 Αθήνα,19-11-2018 
Αρ. Πρωτ: 10210 
 
 
Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 

Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας 
Ταχ. Δ/νση:  Λ. Αθηνών 54–56, 10441 (ΑΘΗΝΑ) 
Πληροφορίες:   Κ. Λογοθέτου, Β. Δελλής, Ε. Γολεγού 
Τηλ:                    210 5275017, 210 5275226, 2105275209 

e-mail:              klogothetou@mou.gr , edellis@mou.gr,  

                          igolegou@mou.gr 

Fax:                   210 5275 270 

  

 

Θέμα : «3η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 
στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων : 
• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας» 
Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας» και 
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ 
για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». 
• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
την κλιματική αλλαγή» 
Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την 
προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την 
προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)» 
 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 
Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

 

1. Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

17/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 66 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (Α΄ 265). 

2. Της υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
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Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 1273). 

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

4. Του π.δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138). 

5. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20). 

6. Του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 

7. Του π.δ.88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 

160). 

8. Του ν.3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151), όπως 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του ν.4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο 65 του 

ν.4389/2014 (Α΄ 94). 

9. Του ν.2690/1997 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 

10. Της υπ΄ αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας 

πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 

ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 1205). 

11. Της υπ΄ αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των 

Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066). 

12. Της υπ’ αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

13. Της υπ’ αριθ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3447) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 

2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 

Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
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Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ». 

14. Του υπ’ αριθ. 2353/27-09-2016 εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ περί Περιφερειακής κατανομής 

πόρων εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020. 

15. Των αποφάσεων – συμπερασμάτων της από 15-12-2017 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 όπως 

διαμορφώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1506/17-05-2018 Απόφαση γραπτής διαδικασίας όσον 

αφορά στα κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. 

16. Της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01)». 

17. Της υπ’ αριθμ. 3886/11-05-2018 (ΦΕΚ 1735 Β΄) Υπουργικής Απόφασης για τις 

“Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και 16.1 -16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα 

περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020”, όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Της υπ΄ αριθμ. 1560/21-05-2018 επιστολής ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2014 – 2020 (16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5). 

19. Της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο 

πλαίσιο των Υπομέτρων : 

• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 

παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» 

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 

και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων 

της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». 

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 

δράσεις για την κλιματική αλλαγή» 

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό 

την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8) 
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20. Της υπ’ αριθμ. 3557/16-11-2018 σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 

21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται 

δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου. 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. 

5. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 

227/31.07.2014). 

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. ( ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
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δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους 

ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια. 

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 

2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 

κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

9. Την υπ. αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.15 «Μέτρο 16 – Συνεργασία (άρθρο 

35)» όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 Την 3η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή 

αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: 

• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 

και βιωσιμότητα της γεωργίας» 

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 

βιωσιμότητα της γεωργίας» και 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της 

ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». 

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις 

για την κλιματική αλλαγή» 

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την 

προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος 

και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8) ως ακολούθως: 

 

1. Στο Άρθρο 3, εδάφιο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση 1ε) ως εξής :  

ε) είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. 

 

2. Στο άρθρο 5, το εδάφιο 8Δ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δ) Για μεμονωμένους παραγωγούς: Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή 

σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας αγροτών). 
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Για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: Ενιαία 

Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί 

ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ, φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη 

πτώχευσης, μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.  

Τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που παραμένουν ίδια 

με εκείνα που συμμετείχαν στη Δράση 1. 

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται: 

Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 23 Νοεμβρίου 2018. Η 23η 

Νοεμβρίου 2018 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών αιτήσεων 

στήριξης με τη λήψη κωδικού πρότασης. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της 

ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00». 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8), όπως ισχύει κάθε φορά.                                                                  

 

 

 

 

                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                                 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

                                                                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ  


