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Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 έχοντας υπ’ όψη: 

Α. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθορίζονται, με 

απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

2. Την υπ’ αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε 

το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα. 

3. Τον Κανονισμό ΕΕ 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 

συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (L 193/1). 

4. Τον Κανονισμό ΕΕ 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 

2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης (L 193/1). 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση 

των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

του Συμβουλίου 

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του Κανονισμού 809/2014/ΕΕ, 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. 
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1242/2019 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις 

εκπομπές CO2των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

96/53/ΕΚ του Συμβουλίου. 

8. Την με αριθμό 2021/C 58/01 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με 

την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη 

θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Α. Τις εθνικές διατάξεις: 

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98),το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019. 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138). 

4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄100). 

5. Το ΠΔ 37/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 97/2017 ‘Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων’ (Α’ 138)», (Α’ 102). 

6. Το ΠΔ 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19). 

7. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τα 

άρθρα 189 έως 204 (Α’ 130). 

8. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» (Α’ 135). 

9. Το ν. 4772/2021 και ειδικότερα το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Α’17). 

10. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της 

αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

11. Τον ν. 4555/2018, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»( Α’ 133). 

12. Τον ν. 4270/2014, Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

13. Τον ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Α’ 52). 

14. Τον ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 78). 

15. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 205). 

16. Τον ν.4915/2022, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 

και άλλες επείγουσες διατάξεις (Α’ 63) και ειδικότερα το άρθρο 58. 

17. Την υπ' αρ. 35259/24.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β' 1197). 

18. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 

4498).  

19. Την υπ’ αριθμ. 119138/28.09.2021 απόφαση (Β 4499) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

περί συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 4499). 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/2021 Απόφαση του Διοικητική της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».  

21. Το εγκεκριμένο εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου 

Ανάκαμψης.  

22. Την με Α.Π. 42992 ΕΞ 2022/31-03-2022 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ με θέμα: «ΓΝ 053/2022 επί 

σχεδίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στο 

πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30861 ΕΞ 2022/08-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΚ4Η-ΤΤΔ) Απόφαση Ένταξης της 

Δράσης/Έργου «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ:5164848) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας.  

24. Την με Α.Π. 47232 ΕΞ 2022/07-04-2022 Έγκριση πρόσκλησης του Υποέργου «Sub 4. Αναδιάρθρωση 

Καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164848) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης 

(ΕΥΣΤΑ). 
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25. Την υπ’ αριθ. 166/07-04-2022 Απόφαση πρόσκλησης του Υποέργου «Sub 4. Αναδιάρθρωση 

Καλλιεργειών»  (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164848), (ΑΔΑ: ΨΦ6Χ4653ΠΓ-ΦΟΩ) με τις υπ’ αριθ. 278/01-06-2022 

(ΑΔΑ: ΛΠΛ04653ΠΓ-ΩΝΡ), 445/22-07-2022 (ΑΔΑ: 92ΣΜ4653ΠΓ-Ψ73) και 541/19-09-2022 (ΑΔΑ: 

ΩΧΝΡ4653ΠΓ-ΗΒ6) τροποποιήσεις της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την 4η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 166/07-04-2022 Απόφασης πρόσκλησης του Υποέργου«Sub 4. 

Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164848), (ΑΔΑ: ΨΦ6Χ4653ΠΓ-ΦΟΩ) όπως ισχύει, 

ως εξής:  

1. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). 

Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: 

α) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας. 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. 

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα). 

δ) Δαπάνες που αφορούν τις ώρες εργασίας, όπως προβλέπονται στη σχετική μελέτη του 

Πανεπιστημιακού Φορέα». 

2. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 4.3, της παραγράφου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Η ιδιωτική 

συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της 

δημόσιας ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Το 20% των 

επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης ». 

3. Οι περιπτώσεις 5 και 6, της υποπαραγράφου 6.2, της παραγράφου 6, διαγράφονται και οι περιπτώσεις 

7, 8 , 9 και 10, αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8. 

4. Η περίπτωση 1, της παραγράφου 7, αντικαθίσταται ως εξής: «Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 

είναι τα 6 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια 

μίσθωσης θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Η τεκμηρίωση της νόμιμης 

κατοχής υφίσταται είτε στο πρόσωπο του δικαιούχου (Συλλογικό Σχήμα) που υποβάλει την αίτηση 

ενίσχυσης είτε στα μέλη του.». 

5. Η περίπτωση 3, της παραγράφου 7, διαγράφεται. 

6. Η υποπαράγραφος 10.2, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Υποβολή των αιτήσεων από 31 Οκτωβρίου 2022 έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε 

κάθε περίπτωση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022. 
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2.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 30η 

Ιανουαρίου 2023.  

3.  Το πρώτο τρίμηνο του 2023 (Ιανουάριος, 2023) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, 

αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής. 

4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.8.». 

7. Η περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 10.3, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΦΥ 

ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Υποέργο «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», στην 

κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στον ιστοχώρο του 

ΥπΑΑΤ, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των 

φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 31/10/2022, ώρα 12:00 μμ έως εξαντλήσεως της δημόσιας 

δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως στις 30/12/2022, ώρα 12:00 μμ». 

8. Η περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 11.3, της παραγράφου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Με την 

εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και των δικαιολογητικών, ο δυνητικός δικαιούχος 

ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή τους και αρχίζει άμεσα η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων 

της πρότασης και των σχετικών δικαιολογητικών. Είναι δυνατόν κατά το στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών, να ζητηθούν από τον αξιολογητή διευκρινιστικά/επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα 

για την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά σε 

διευκρινίσεις/επεξηγήσεις για την κατανόηση των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής  και 

δεν δύνανται να αφορούν σε ελλείψεις δικαιολογητικών που απαιτείται να περιέχονται στον ηλεκτρονικό 

φάκελο υποψηφιότητας. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τον δυνητικό δικαιούχο εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

έχουν αποδεδειγμένα εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης». 

9. Στην υποπαράγραφο 11.3, της παραγράφου 11, προστίθεται περίπτωση 3, ως εξής: «Αίτηση που δεν 

περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία, μελέτες και δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι, απορρίπτεται 

κατά τον έλεγχο πληρότητας και δεν εισάγεται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης». 

10. Στον πίνακα Ι_1, του Παραρτήματος «Λίστα Δικαιολογητικών», η σειρά 2, αντικαθίσταται ως εξής: 

2 
Οικονομοτεχνική 

μελέτη 

i. Συμπλήρωση, υπογραφή και επισύναψη / ηλεκτρονική υποβολή της 

Οικονομοτεχνικής μελέτης του Παραρτήματος ΙΙ. 

ii. Συμπληρωμένος πίνακας ανάλυσης επενδυτικών δαπανών (σύμφωνα με 

το υπόδειγμα). 

iii. Συμπληρωμένος πίνακας με στοιχεία για τα αγροτεμάχια που 

συμμετέχουν στο υποέργο (ονοματεπώνυμο παραγωγού-μέλους, 

χαρτογραφικό υπόβαθρο ΕΑΕ 2021, έκταση, είδος και ποικιλία 

υφιστάμενης καλλιέργειας, είδος και ποικιλία νέας καλλιέργειας, 

ιδιοκτησιακό καθεστώς), σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

11. Στον πίνακα Ι_1, του Παραρτήματος «Λίστα Δικαιολογητικών», η σειρά 7, αντικαθίσταται ως εξής: 

ΑΔΑ: Ψ51Ρ4653ΠΓ-Φ3Η



ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ID: 16626 

Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ:5164848 

7  

7 

Επιλεξιμότητα 

της επένδυσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

i. Όπως προκύπτει από την Οικονομοτεχνική μελέτη του παραρτήματος ΙΙ 

και τη μελέτη του Πανεπιστημιακού Φορέα. 

ii. Σε περίπτωση μισθωμένου αγροτεμαχίου, Υπεύθυνη Δήλωση του 

ιδιοκτήτη για τη συγκατάθεσή του, στην αντικατάσταση της υφιστάμενης 

φυτείας. 

iii. Συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου (Συλλογικού Σχήματος) και των 

παραγωγών - μελών του, που θα αφορά κατ’ ελάχιστον: α) την υλοποίηση 

της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών από τον δικαιούχο (Συλλογικό 

Σχήμα) για λογαριασμό των παραγωγών - μελών του και την παραχώρηση 

των παγίων στοιχείων  (δενδρύλλια, σύστημα υποστήριξης κλπ) σε 

αυτούς, και β) την υποχρέωση των παραγωγών - μελών να παραμείνουν 

μέλη του δικαιούχου (Συλλογικού Σχήματος), τουλάχιστον για 6 έτη από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

12. Στον πίνακα Ι_2, του Παραρτήματος «Λίστα Δικαιολογητικών», προστίθεται σειρά 4, ως εξής: 

4 

Επιλεξιμότητα 

της επένδυσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 

i. Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης 2021, για τα υπό αναδιάρθρωση 
αγροτεμάχια, με δηλωμένες δενδρώδεις καλλιέργειες 
(δειγματοληπτικά). 

13. Στον πίνακα Ι_3.2, του Παραρτήματος «Λίστα Δικαιολογητικών», η σειρά 1, αντικαθίσταται ως εξής: 

1 
Δενδρώδεις 

καλλιέργειες 

Κατά περίπτωση δενδρώδους καλλιέργειας και χώρας προέλευσης, 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τα διακινούμενα, εντός της χώρας και την 

ΕΕ, φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα του Παραρτήματος V του 

Α’ μέρους του π.δ. 365/2002 ή/και πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα 

εισαγόμενα από τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα 

του Παραρτήματος V του Β’ μέρους του π.δ. 365/2002 ή/και άδεια φύτευσης 

ή βεβαίωση αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης. 

14. Το σημείο 4.3, του Παραρτήματος ΙΙ: Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Συμμόρφωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης με την μελέτη του Πανεπιστημιακού Φορέα. 

Περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα στοιχεία ανά είδος/κατηγορία δενδροκαλλιέργειας, όπως 

αναφέρονται στη μελέτη του Πανεπιστημιακού Φορέα (μετεωρολογικά δεδομένα, πλήρης εδαφολογική 

ανάλυση, ανάλυση ποιότητας νερού κλπ)». 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΓEΩΡΓIΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

 

Κοινοποίηση: 

1.  Υπουργείο Οικονομικών, Γρ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα 

2. Υπουργείο Οικονομικών, Γρ. Αν. Υπουργού Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη 

3. Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ  

5. Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

6. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 

7. Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

8. Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά 

2. Γρ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Στύλιου 

3. Γρ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σ. Κεδίκογλου 

4.Γρ. Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων, κ. Κ. Μπαγινέτα 

5. Γρ. Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δ. Παπαγιαννίδη 

6. Γρ. Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Χρ. Καλογήρου  

7. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα 

8. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

9. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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