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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Αριθμ. 7814  (1)
Κατανομή πιστώσεων παραβόλων ιθαγένειας 

στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 «Σύγ-

χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πο-
λιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ/Α΄/49).

β. Του αριθμ. 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ /Α΄/87).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ/Α΄/112).

δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/
Α΄/143) όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 38, παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμο-
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/110).

στ. Του ν. 4507/2017 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ/Α΄/196).

ζ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων». (ΦΕΚ/Α΄/208).

η. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ/Α΄/210).

θ. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (ΦΕΚ /Α΄/180), όπως ισχύει.

ι. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ/Α΄/181), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. πρωτ. 9603/26-4-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
περί «Κατανομή πιστώσεων παραβόλων Ιθαγένειας στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας» οικονομικού 
έτους 2017 (ΦΕΚ 1643 Β’) (ΑΔΑ: Ω91Θ465ΧΘ7-9ΞΒ).

3. Το από 23-1-2018, υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, με το 
οποίο εισηγείται την κατανομή 900.000,00 € στις αποκε-
ντρωμένες διοικήσεις της χώρας για την κάλυψη δαπανών 
για θέματα Ιθαγένειας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΟΣΟ

Αιγαίου 53.000,00 €

Αττικής 401.000,00 €

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 32.000,00 €

Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας 84.500,00 €

Κρήτης 51.500,00 €

Μακεδονίας-Θράκης 171.000,00 €

Πελ/σου, Δυτ Ελλάδας και Ιονίου 107.000,00 €

Σύνολο 900.000,00 €

4. Το αριθμ. πρωτ. 33960/5-3-2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη μεταφοράς 
επιπλέον πιστώσεων διότι στο πλαίσιο υλοποίησης της 
αριθμ. πρωτ. 9603/26-4-2017 κοινή υπουργική απόφαση 
προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός ο 
οποίος δεν ολοκληρώθηκε κατά το οικονομικό έτος 2017 
και βρίσκεται εν εξελίξει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την ανάγκη κατανομής στις αποκεντρωμένες διοι-
κήσεις της χώρας για την κάλυψη δαπανών που προκύ-
πτουν από τη διαχείριση θεμάτων ιθαγένειας.

6. Την, από 31-1-2018 εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, (ΑΠ: ΓΔΟΥΔΥ/4).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2018, 
ύψους 1.033.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 3296 του Ειδικού 
Φορέα 07-110, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου τριάντα 
τριών χιλιάδων ευρώ (1.033.000,00 €) στις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις της Χώρας σε βάρος του ΚΑΕ 3296 του 
Ειδικού Φορέα 07-110 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2018, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που προκύ-
πτουν από τη διαχείριση θεμάτων ιθαγένειας ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ

1 ΑΙΓΑΙΟΥ 53.000,00 €

2 ΑΤΤΙΚΗΣ 401.000,00 €

3 ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

165.000,00 €

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

84.500,00 €

5 ΚΡΗΤΗΣ 51.500,00 €

6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 171.000,00€

7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ

107.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.033.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. πρωτ.: 2259 (2)
Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήρι-

ξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότη-

τας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

β) Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως κάθε 
φορά ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 1 του άρθρου 69 αυτού.

γ) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ε) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Της υπ’ αρ. Υ 197/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3722) από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/
27-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 4233).

η) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

θ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατά-
ξεων 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) αριθμ. 1083/2006.

β) Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11777Τεύχος Β’ 1032/22.03.2018

σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

δ) Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 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 Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

ε) Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

3. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση 
της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) με το αρ. πρωτ. 3437/
22-11-2017 έγγραφο.

6. Τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με το αριθμ. πρωτ. 3712/
12-1-2018 έγγραφο.

7. Τη γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με το αριθμ. πρωτ. 125502/
ΕΥΚΕ6747/15-11-2017 έγγραφο.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπαγόμενων πράξεων, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης 
του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε 
συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός.

Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε 
συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του μέτρου 3 «Συ-
στήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση 
των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα, το υπομέτρο 
στοχεύει:

α) Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωρ-
γικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πι-
στοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή 
προτύπων.

β) Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψη-
λών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση 
στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.

γ) Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παρα-
γωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των 
ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών 
πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυό-
μενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες πράξεις.

Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή, όπως αυτή πε-
ριγράφεται στο άρθρο 16, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013, όπως ισχύει κάθε φορά, στα ακόλουθα συ-
στήματα ποιότητας:

α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοι-
νικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και 
τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

β) Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του 
Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. 
(ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

Άρθρο 3
Είδος ενίσχυσης.

1. Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως 
ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος 
καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών 
που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ενωσιακά ή εθνι-
κά συστήματα ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη, για 
μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

2. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών 
και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτι-
κών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο).

3. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή 
συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η 
ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπα-
νών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
του συστήματος.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι.

Στο πλαίσιο του υπομέτρου δύνανται να ενισχυθούν 
ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, 
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε-
σων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 
και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, και ομάδες γεωργών.

Άρθρο 5
Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης.

1. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότη-
τας, όπως προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες 
δαπάνες κάθε συστήματος, καθορίζεται στον Πίνακα 1. 
Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 
3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

2. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επι-
λέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.
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3. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 48 του Καν. 
(ΕΕ) 702/2014 όσον αφορά α) συστήματα ποιότητας για το 
βαμβάκι και τρόφιμα που θεσπίζονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 
1151/2012 και β) συστήματα ποιότητας για το βαμβάκι και 
τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πιστοποίη-
σης, που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ότι πληρούν 
τα κριτήρια της παρ. 4 σημ. (β) του ίδιου άρθρου. Για τις 
υπόλοιπες ενισχυόμενες πράξεις όσον αφορά συστήματα 
ποιότητας για γεωργικά προϊόντα, η ενίσχυση χορηγείται 
βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Πίνακας 1
Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/ΕΤΟΣ/
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Κρασί (κοινή υπουργική
απόφαση 5833/155045/12-12-2013)
με ονομασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις της Ε.Ε.

1.300

Βιολογική παραγωγή
Καν. (ΕΚ) 834/2007

2.020

Κρέας πουλερικών και αυγά
ορνίθων (Καν. (ΕΚ) 543/2008
και Καν. (ΕΚ) 589/2008)

3.000

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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