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1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 
«Βιολογική Γεωργία», συνολικής δαπάνης 490 εκατ. ευρώ απευθύνει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

 
➢ Τι αφορά 

 

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 11 παρέχεται για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των 

πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να 

συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση 

φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Το κλίμα, τα εδάφη, η ποικιλότητα και η 

ιστορική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην Ελληνική γεωργία είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη 

βιολογικής γεωργίας. 

Η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο προσαρμοσμένη σε μικρό μέγεθος κλήρου και 

είναι περισσότερο έντασης εργασίας με μέτριες απαιτήσεις ενδιάμεσων εισροών και ενέργειας. 

Συγχρόνως, είναι συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση 

του νερού και άλλων εισροών. Τέλος, ικανοποιεί την ανάγκη του καταναλωτή για ασφαλή 

τρόφιμα ιδιαίτερα στην Ελλάδα που οι ανησυχίες των καταναλωτών εστιάζονται στα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών. 

Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μία συνιστώσα της εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλει 

στην ορθολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και της διατροφής του, την καλή διαβίωση 

των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 

 

➢ Δικαιούχοι 
 

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια, το ΥπΑΑΤ καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία 
είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 
Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ 
εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο 
του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020. 
 
 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 2 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
➢ Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων / Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός: 490 εκατ. € 
Σύμφωνα με την πρόσκληση η κατανομή των 490 εκατ. ευρώ έχει οριστεί ως εξής: 
 

✓ Επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες, 116 εκατ. ευρώ. 
✓ Επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών, 210 εκατ. ευρώ. 
✓ Επιλέξιμες εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ. 
✓ Επιλέξιμες κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, 34 εκατ. ευρώ. 

 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανα αριθμό 
κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να 
αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. 
 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 
επιθυμεί. 
 
✓ Προθεσμία / Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά 
το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 (16/02/2022) έως και 16 Μαρτίου 2022 (16/03/2022) 
και ώρα 00:00 
 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες δράσεις, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η 
εγγραφή στο  εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο 
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον 
ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/. 
Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) διαμέσου των 
περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης, όπως 
αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2021. 
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και 
ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. 
Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο 
δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο φάκελο 
του δικαιούχου. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε 
οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. 
Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο προκύψει η απαίτηση 
για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 
ΠΣ, ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν 
μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον 
αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω 
εγγράφων τα οποία ανακαλεί. 
 
✓ Πρόσκληση 
 

Πρόσκληση  
     
✓ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

ΥΠΑΑΤ     

http://www.ando.gr/
https://cdn.agrotypos.gr/sites/default/files/inline-files/bio_0.pdf
http://minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
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2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο της Δράσης 4.3.4.- Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 «Αγροτική Οδοποιία» 
 

➢ Τι αφορά 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδης, προσκαλεί για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020.  

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της (ορεινοί όγκοι και 

νησιωτικός χαρακτήρας), καθώς επίσης και από τη διασπορά των αγροτικών της 

εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται δράση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την 

ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς 

προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των 

καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ), 

συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο 

αγροτικό εισόδημα. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει: 

✓ την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με 

υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.  

✓ εργασιες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί 

απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.). Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που 

αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου).  

✓ Οι προτεινόμενες πράξεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

των ενδιαφερόμενων Δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν 

τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.  

✓ Για τις προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική 

μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία 

τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης. Η σχετική μελέτη θα πρέπει να συμφωνεί με τις 

εγκεκριμένες ΟΜΟΕ και την εγκύκλιο 41/18-11- 2005 (α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ 

(νυν Υπ.Υποδομών & Μεταφορών) για κατηγορίες οδού AV και AVI.  

✓ Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών 

των Δήμων. 

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και 

ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των 

προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τη βελτίωση και 

τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της Χώρας. 

 

➢ Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.000.000,00 €. 

✓ Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό 

των 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

✓ Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 

500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

✓ Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 

1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση 

αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής 

ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. 

 

➢ Προθεσμία Υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28/02/2022 και ώρα 23:59:59  

Έγγραφα, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη /υποβολή τους (π.χ. 

χάρτες, σχέδια, κ.α.), δύναται να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014 

– 2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, διεύθυνση: Λ. Αθηνών 56, 10441 

Αθήνα και να πρωτοκολλούνται από αυτήν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης. Το κάθε αρχείο που επισυνάπτεται πρέπει να 

έχει μέγεθος μικρότερο των 10ΜΒ. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών. 

 

✓ Πρόσκληση 
 

Πρόσκληση 
    
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο της Δράσης 4.3.1-Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 
 

➢ Τι αφορά 
 

Πρόσκλησηςγια την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020». 

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα με προϋπολογισμό έως 2,2 εκ. € 

τα οποία αφορούν σε: 

✓ βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων,  

✓ ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές),  

http://www.ando.gr/
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-4.3.4.pdf
https://www.patt.gov.gr/4-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/2014-2020/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf-4-3-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-4-3-4-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb/
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✓ βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  

✓ χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και  

✓ τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. 

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή 

μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η 

συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η 

αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων 

υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των 

πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον 

τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται 

η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας. 

 

➢ Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών 

έργων. 

 

➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την κατασκευή έργων εγγείων βελτιώσεων 

συμπεριλαμβανόμενων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται.  

Ενδεικτικά θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες των ακόλουθων υποέργων:  

✓ Κατασκευή υποδομής.  

✓ Προμήθεια.  

✓ Οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

στήριξης), η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μετά την 01/01/2014 και πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

✓ Υπηρεσίες Συμβούλων, όπως: * Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής σύμφωνα με την 

παρ.6, άρθρο 188, του ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την υπ΄αρ. ΔΝΣβ/92783 

π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 Υ.Α. (Β’ 4203). Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των βασικών 

μελετητών στην εκτέλεση δημοσίων έργων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ως άνω απόφαση. * Γεωτεχνικός Σύμβουλος κατά την εκτέλεση 

έργου ταμίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

✓ Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.  

✓ Αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας (εφόσον το δίκτυο διέρχεται από ιδιωτικές 

εκτάσεις).  

✓ Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).  

✓ Σύνδεση ΑΠΕ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ. 

 

➢ Προθεσμία Υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 06/05/2022 και ώρα 23:59:59  

Έγγραφα, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη /υποβολή τους (π.χ. 

χάρτες, σχέδια, κ.α.), δύναται να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014 

– 2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, διεύθυνση: Λ. Αθηνών 56, 10441 

http://www.ando.gr/
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Αθήνα και να πρωτοκολλούνται από αυτήν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης. Το κάθε αρχείο που επισυνάπτεται πρέπει να 

έχει μέγεθος μικρότερο των 10ΜΒ. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών. 

 

➢ Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000,00 €. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. 

 

➢ Πρόσκληση 

Πρόσκληση  

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

http://www.ando.gr/
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-4-1.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-431-ypodomes-eggeion-veltioseon

