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Πρόλογος  

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής έκδοσης και με την ευκαιρία της πρόσφατης έγκρι-
σης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
για την περίοδο 2014 – 2020, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ εκδίδει το παρόν έντυπο με στόχο να 
συμβάλει στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του αγροτικού κόσμου, των παραγωγών και 
των οργανώσεών τους, προκειμένου να προγραμματίσουν και να σχεδιάσουν τις αναπτυ-
ξιακές τους δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ. Σε μια απλή 
και συνεκτική μορφή, η παρούσα έκδοση συζητά τις δράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέ-
ξιμες δαπάνες, το ύψος της παρεχόμενης στήριξης δίνοντας μια συνοπτική περιγραφή των 
στόχων και των προτεραιοτήτων στις οποίες επικεντρώνονται τα μέτρα και υπομέτρα του 
Προγράμματος.

Η αξιοποίηση αυτού του βασικού κοινοτικού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο επιβάλ-
λεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική αγροτική πολιτική, αποτελεί μια σημαντική εθνι-
κή αναπτυξιακή πρόκληση, η οποία οφείλει να υπηρετηθεί και να διευκολυνθεί από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι κοινά παραδεκτό ότι ούτε ο χρόνος υπάρχει για τυχόν 
καθυστερήσεις στις προσκλήσεις των μέτρων και υπομέτρων, ούτε η πολυτέλεια να επα-
ναληφθούν λάθη του παρελθόντος με επιδοματικού τύπου μονολιθική διαχείριση του προ-
γράμματος. Σε μια εποχή όπου η γνώση και η καινοτομία καθορίζουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, η διοικητική απλούστευση οφείλει να θεωρείται δεδομένη.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ προετοιμάζονται να 
υποστηρίξουν τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους για την καλύτερη δυνατή αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων του Προγράμματος. Μια αξιοποίηση που θα εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη στρατηγική συνεταιριστικής αναμόρφωσης και ταυτόχρονης ενδυνάμωσης της 
θέσης του παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με τη συγχρηματοδοτική αρωγή του προγράμματος GAIA CAP, προχωρούμε σε αυτή την 
ειδική έκδοση, σημειώνοντας ότι τα ΚΕΑ είναι σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά 
στην ενημέρωση του αγροτικού κόσμου γύρω από την ΚΑΠ και να συμβάλλουν στη μείωση 
του χάσματος με την κοινωνία που αδικεί τους αγρότες, διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή 
και οδηγεί σε μη ισορροπημένες πολιτικές αποφάσεις.

 

Γιάννης Κουφουδάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
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Κρίσιμες Επισημάνσεις
Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιγράφονται οι προτεραιότητες της 

Ελλάδας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 5,9 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (4,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολο-

γισμό της ΕΕ και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από εθνική συγχρηματοδότηση).

Το ελληνικό ΠΑΑ επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργι-

κών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και την ενίσχυση των 

οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

Θα διατεθεί ενίσχυση στους αγρότες για να καλυφθεί ποσοστό 10,3 % των γεωργικών 

εκτάσεων βάσει συμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελ-

τίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του 

εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους. Αναμένεται ότι 6.300 γεωρ-

γικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονι-

σμό και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση. 

Επιπλέον, περισσότερες από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για 

την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες 

προώθησης ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατρο-

φικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορί-

ας γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας καταλαμβάνει πο-

σοστό που υπερβαίνει το 6% της προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία 

περίπου 86.640 θέσεων κατάρτισης, για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΑ 

θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω 

της πρωτοβουλίας Leader καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού και 

θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες περίπου στο 10% του 

πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληρο-

φορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο).

Η έγκριση του τελικού σχεδίου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποτελεί 

το μόνο κριτήριο για την επιτυχή ή την άμεση υλοποίησή του. Η προκήρυξη των επιμέ-

ρους προσκλήσεων απαιτεί την προετοιμασία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που σε 

αρκετές περιπτώσεις είτε απουσιάζει είτε χρήζει τροποποιήσεων. Επιπλέον είναι απα-

ραίτητη η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο που προϋποθέτει τους 

απαιτούμενους πόρους τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου 

δυναμικού. Σημειώνονται στη συνέχεια ορισμένες επισημάνσεις που θεωρείται ότι απο-

κτούν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την έναρξη του Προγράμματος. 

1. Η έναρξη του Προγράμματος και των αντίστοιχων προσκλήσεων ένταξης δικαιούχων 

στα μέτρα έχει καθυστερήσει και υπολογίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 και έπειτα.

2. Το τελικό σχέδιο του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτό εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, 

βαρύνεται με σημαντικού ύψους ανειλημμένες υποχρεώσεις από το προηγούμενο Πρό-

γραμμα (2007-2013) οι οποίες μεταφέρονται για υλοποίηση-πληρωμή στη νέα προγραμ-

ματική περίοδο. Συνολικά μεταφέρονται 902,8 εκ. €, με συνέπεια να δεσμεύονται πόροι 

που καλύπτουν το 15% περίπου της νέας Κοινοτικής Συνδρομής. Το μεγαλύτερο ύψος 

ανειλημμένων και μεταφερόμενων υποχρεώσεων αφορά σε ανεκτέλεστες πληρωμές 
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έργων (“έργα-γέφυρες”) που εντάσσονται στο μέτρο των επενδύσεων (Μ4: 307,5 εκ. 

€), στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (Μ11: 156,2 εκ. €), στο μέτρο 

ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (Μ6: 98,1 εκ. €), αλλά και σε 

άλλα, ιδιαίτερης σημασίας, μέτρα.

3. Η Κοινοτική (Ενωσιακή) Συνδρομή του υποβληθέντος σχεδίου του ΠΑΑ ανέρχεται σε 

4,7 δις ευρώ, αυξημένη κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης 

πρότασης. Η αύξηση αυτή προκύπτει από τη μεταφορά αντίστοιχου ύψους πόρων από 

τις άμεσες ενισχύσεις (1ος Πυλώνας της ΚΑΠ) στην αγροτική ανάπτυξη (2ος Πυλώνας 

της ΚΑΠ). Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι κατανέμονται (εντάσσονται) αποκλειστικά στο μέτρο 

της εξισωτικής αποζημίωσης, αυξάνοντας την Κοινοτική Συνδρομή του μέτρου αυτού 

στο ύψος των 950 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αναλογεί σε βαρύτητα της τάξεως του 20% 

και πλέον, της συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης του Προγράμματος. Σημειώνεται 

πάντως ότι η απόφαση μεταφοράς πόρων από τον 1ο στον 2ο Πυλώνα της ΚΑΠ, μέχρι 

5% του εθνικού φακέλου, κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου 

2014 και υιοθετήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 1378/2014.  

Με την κατανομή αυτή περιορίζεται η συμβολή του Προγράμματος στη στήριξη των 

επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, μια και η αναλογία της ενωσιακής χρηματοδότησης 

του μέτρου που αφορά στην εξισωτική αποζημίωση είναι υπερδιπλάσια εκείνης των 

σχεδίων βελτίωσης (Μέτρο 4.1, με Κ.Σ. ύψους 466 εκατ. ευρώ και βαρύτητα 9,8%) και 

σχεδόν τετραπλάσια εκείνης των επενδύσεων για τη μεταποίηση και το εμπόριο των γε-

ωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2, με Κ.Σ. ύψους 254 εκατ. ευρώ, με βαρύτητα 5,4%). Η 

επιλογή αυτή κρίνεται άστοχη, μια και αγνοεί την αρνητική πορεία των επενδύσεων στην 

ελληνική γεωργία στο διάστημα των τελευταίων ετών, τη μεγάλη υστέρηση και απόκλι-

ση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και την αναγκαιότητα αντιστροφής της πορείας 

αποεπένδυσης που χαρακτηρίζει την ελληνική γεωργία.

4. Σε σχέση με τον σχεδιασμό του Προγράμματος, αναγνωρίζεται ως θετικό στοιχείο η 

ανάθεση της διαχείρισης επενδυτικών μέτρων στις Περιφέρειες, όπως τα σχέδια βελ-

τίωσης (εκχωρείται το 100% των πόρων για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων του 

Μέτρου 4.1) και κατά ένα μέρος οι επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών 

προϊόντων του αντίστοιχου Μέτρου (μέχρι το 40% των πόρων για την έγκριση που αφο-

ρά σε επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι 600.000 ευρώ). Αμφισβητείται ωστόσο 

η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης ορισμένων κρίσιμων προβλημάτων και αδυναμι-

ών όπως:

α) Η αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

αλλά και οι ελλείψεις στη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων του Υπουργείου 

και των φορέων του, που επιδρούν αρνητικά στις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης 

και έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων. Η δημιουργία 

εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σε όλα τα μέτρα του ΠΑΑ και 

η βελτίωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων (δημιουργία νέου ΟΠ-

ΣΑΑ), σε συνδυασμό με τη ριζική αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου και την ενίσχυση, επιμόρφωση, εκπαίδευση του προσωπικού, αποτε-

λούν ίσως τις πλέον κρίσιμες προτεραιότητες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότη-

τας στον προγραμματισμό και τη διαχείριση του Προγράμματος.
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β) Η ανυπαρξία χρηματοδοτικών εργαλείων και η αποτυχία ενεργοποίησης του Αγρο-

τικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη αδυναμία πρό-

σβασης σε τραπεζικό δανεισμό αποθαρρύνουν τις επενδυτικές προσπάθειες. Απαιτείται 

συνεπώς ο σχεδιασμός και η άμεση ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ικανών 

να καλύψουν ανάγκες παροχής εγγυήσεων, δανείων, κεφαλαίων κίνησης και χαμηλότο-

κων δανείων συνδυαστικά με την παροχή επιχορήγησης κεφαλαίου. 

5. Τα περισσότερα μέτρα στο νέο Πρόγραμμα διασυνδέονται και αλληλοσχετίζονται με 

τρόπους που καθιστούν προβληματική την πρόσκληση μεμονωμένων μέτρων. Οι δικαι-

ούχοι συγκεκριμένων μέτρων είναι αυτόματα επιλέξιμοι για συμμετοχή και σε άλλα μέ-

τρα με μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης (π.χ. νέοι αγρότες ή παραγωγοί που διαμένουν 

σε φυσικά μειονεκτικές περιοχές έχουν αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης αν αποφασίσουν 

να συμμετέχουν σε σχέδια βελτίωσης). Υπάρχουν επίσης μέτρα που προϋποθέτουν τη 

συμμετοχή σε άλλα (όπως π.χ. δικαιούχοι βιολογικής γεωργίας που υποχρεούνται να 

καταρτιστούν στο αντικείμενο της βιολογικής γεωργίας). Δεδομένης και της περιφε-

ρειακής εκχώρησης αρμοδιοτήτων για συγκεκριμένα μέτρα ο συντονισμός όλων των 

αρμοδίων Υπηρεσιών (κεντρικών και περιφερειακών) αποτελεί κομβικό στοιχείο για την 

επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος.  
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εργασίας από 
Leader

5%
των αρδευόμενων

εκτάσεων
θα αποκτήσουν

πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους άρδευσης

Επιδιωκόμενοι Στόχοι από την Υλοποίηση του ΠΑΑ
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Χρηματοδότηση Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 70.000.000 7.836.111 77.836.111 1,3% 0,00

 2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες. υπηρεσίες διαχείρισης 

  γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης 

  στην εκμετάλλευση 125.000.000 37.257.698 162.257.698 2,8% 0,00

 3 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 40.470.000 11.390.053 51.860.053 0,9% 1.207.870

 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 1.148.488.158 341.057.509 1.489.545.667 25,3% 307.562.847

 5 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού 

  που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη 

  κατάλληλων προληπτικών δράσεων 40.000.000 11.922.335 51.922.335 0,9% 0,00

 6 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 376.800.000 93.787.595 470.587.595 8,0% 98.176.045

 7 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών 

  σε αγροτικές περιοχές 96.806.561 28.275.790 125.082.351 2,1% 68.072.321

 8 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών 

  και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 254.205.500 85.338.043 339.543.543 5,8% 49.073.531

 9 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 25.000.000 2.798.611 27.798.611 0,5% 0,00

 10 Ενισχύσεις για τη γεωργία. το περιβάλλον και το κλίμα 354.141.358 118.047.123 472.188.481 8,0% 48.033.750

 11 Βιολογική Γεωργία 600.875.000 200.291.667 801.166.667 13,6% 156.225.000

 12 Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας 

  πλαισίου για τα ύδατα 7.500.000 2.500.000 10.000.000 0,2% 0,00

 13 Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά 

  ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 950.005.216 151.891.405 1.101.896.621 18,7% 67.500.000

 14 Καλή μεταχείριση των ζώων 10.000.000 2.980.584 12.980.584 0,2% 0,00

 16 Συνεργασία 97.000.000 23.328.245 120.328.245 2,0% 0,00

 19 Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ) 400.000.000 44.444.443 444.444.443 7,6% 45.000.000

 20 Τεχνική βοήθεια 60.000.000  60.000.000 1,0% 0,00

  Πρόωρη Συνταξιοδότηση 62.000.000  62.000.000 1,1% 62.000.000

  ΣΥΝΟΛΟ 4.718.291.793 1.163.147.212 5.881.439.005  902.851.364
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Προϋπολογισμός ανά Μέτρο του ΠΑΑ

Σε εκατ. €
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Υπομέτρο 1.1

Δράση 1.1.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 1.1.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Μ1 Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 70 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 7,84 εκ. € Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
77,84 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 1,3%

Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων

Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις
Προγράμματα κατάρτισης & επιμόρφωσης 90-150 ωρών για δικαιούχους μέτρων 6.1 & 
6.3, πιλοτικά εργαστήρια 3-5 ημερών, ομάδες συζήτησης για κτηνοτρόφους κ.α.

ΕΛΓΟ Δήμητρα.
 
Δαπάνες οργάνωσης, εκτέλεσης δράσεων, δαπάνες συμμετοχής όπως μετακίνηση, απο-
ζημίωση και αξιολόγηση εκπαιδεύσεων, δαπάνες αποζημίωσης εκπαιδευτών. Οι επιλέξιμες 
δαπάνες καταβάλλονται στον δικαιούχο-πάροχο κατάρτισης.
 
Το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες καταβάλλονται στον 
δικαιούχο, το ανώτερο σε τρεις δόσεις. 

Μόνο για δικαιούχους των μέτρων 6.1 & 6.3.
 
Πρόκειται για πλήθος άυλων ενεργειών, οι οποίες συνεισφέρουν στην προώθηση μεταφο-
ράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές με 
σκοπό την κατάρτιση όσων δικαιούχων εντάσσονται στα υπομέτρα 6.1 (Νέοι Αγρότες) & 6.3 
(μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις). 

Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλο-
ποίηση μέτρων του ΠΑΑ (Μ03, Μ04, Μ08, Μ09, Μ10, Μ11 & Μ14) 
Προγράμματα κατάρτισης & επιμόρφωσης 45-150 ώρες (περιλαμβάνονται προγράμματα 
κατάρτισης μέσω διαδικτύου όπως e-learning courses κ.α.), πιλοτικά εργαστήρια για ομά-
δες μέχρι 10 ατόμων, ατομική καθοδήγηση για δικαιούχους μέτρου 10

Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί πάροχοι (φορείς) υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης 
δεξιοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα κατάρτισης, κατάλληλη ορ-
γανωτική διάρθρωση και οι οποίοι αποδεικνύουν τακτική επιμόρφωση του προσωπικού τους. 

Δαπάνες οργάνωσης, εκτέλεσης δράσεων, δαπάνες συμμετοχής όπως μετακίνηση, απο-
ζημίωση και αξιολόγηση εκπαιδεύσεων, δαπάνες αποζημίωσης εκπαιδευτών. Οι επιλέξιμες 
δαπάνες καταβάλλονται στον δικαιούχο-πάροχο κατάρτισης.

Το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες καταβάλλονται στον 
δικαιούχο, το ανώτερο σε τρεις δόσεις. 

Προτεραιότητα έχουν οι φορείς που επιδεικνύουν τις παρακάτω ιδιότητες:
• Ποιότητα και συνάφεια της πρότασης (συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλι-

κού) και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου.
• Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας.
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 1.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

• Οργάνωση/ροή της παρεχόμενης ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή της ενέργειας.

• Δυνατότητα πανελλήνιας κάλυψης των αναγκών για κατάρτιση ή άλλων ενεργειών από-
κτησης δεξιοτήτων.

 
Πρόκειται για πλήθος άυλων ενεργειών, οι οποίες συνεισφέρουν στην προώθηση μετα-
φοράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές. 
Σκοπός είναι η καλύτερη υλοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ με την κατάλληλη εκπαίδευση 
των δικαιούχων τους. Τα μέτρα στα οποία παρέχεται η εκπαιδευτική ενίσχυση είναι τα 
Μ03, Μ04, Μ08, Μ09, Μ10, Μ11 & Μ14. Ειδικότερα για τα μέτρα 4.1 & 11.1 η εκπαίδευ-
ση είναι υποχρεωτική.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωση 
πρέπει:
• Να επιλέγεται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το σχετικό Μητρώο που τηρεί ο ΕΟΠ-

ΠΕΠ, ανάλογα με την ειδικότητα και την εξειδίκευση.
• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με πτυ-

χίο σχετικό με το αντικείμενο και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών σε συναφές 
πεδίο.

Αντίστοιχα οι φορείς πρέπει να επιδεικνύουν:
• Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση της κατάρτισης.
• Αρμοδιότητα που προκύπτει από το ιδρυτικό καταστατικό του παρόχου.
• Πιστοποιητικό δομών μεταφοράς γνώσης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
• Αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους. 

Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης 
Δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης τεχνολογίας, νέου εξοπλισμού, νέας μεθόδου προ-
στασίας καλλιεργειών και διάχυσης αποτελεσμάτων των ΕΣΚ εντός εκμετάλλευσης, επι-
δεικτικού αγρού ή σε ερευνητικά κέντρα, δράσεις ενημέρωσης, με τη μορφή εκθέσεων, 
συναντήσεων, παρουσιάσεων

Πάροχοι (φορείς) υπηρεσιών επιδεικτικών δράσεων ή φορείς μεταφοράς γνώσης και ενη-
μέρωσης.
 
• Δαπάνες δράσεων επίδειξης όπως οι δαπάνες οργάνωσης, εκτέλεσης δράσεων, οι 

επενδυτικές δαπάνες συμμετοχής εκπαιδευόμενων και η αποζημίωση των ιδιοκτητών 
του επιδεικτικού αγρού. 

• Δαπάνες δράσεων ενημέρωσης δηλαδή οργάνωση, εκτέλεση δράσεων, έντυπα, ηλε-
κτρονικά μέσα, δαπάνες συμμετοχής χωρίς αναφορά σε επώνυμα προϊόντα ή παρα-
γωγούς. 

• Δαπάνες συμμετεχόντων όπως δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιες δαπάνες 
συμμετεχόντων. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες καταβάλλονται στον δικαιούχο-πάροχο κατάρτισης.

Το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες καταβάλλονται στον 
δικαιούχο.

Οι προτεινόμενες δράσεις επιδείξεων ή ενημερώσεων να αφορούν κατά προτεραιότητα σε:
• Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγι-

κότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 1.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

• Δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
• Νέες μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογία στο γεωργικό και δασικό τομέα 

που μειώνουν το άμεσο κόστος παραγωγής.
• Αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό.
• Οι συνέργειες με άλλες δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης και η δυνατότητα 

παροχής ολοκληρωμένου προϊόντος.
 
Πρόκειται για πλήθος άυλων ενεργειών, οι οποίες συνεισφέρουν στην προώθηση μεταφο-
ράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές απο-
βλέποντας στη συμμετοχή των ωφελουμένων στην πράξη σε σχέση με την παραγωγική 
διαδικασία και την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, καινοτομίας και χρήσης 
νέων τεχνολογιών. Στις ενέργειες αυτές προβλέπονται:
• δραστηριότητες επί τόπου επίδειξης τεχνολογίας, νέου εξοπλισμού, νέας μεθόδου προ-

στασίας καλλιεργειών και διάχυσης αποτελεσμάτων των ΕΣΚ εντός εκμετάλλευσης, επι-
δεικτικού αγρού ή σε ερευνητικά κέντρα. 

• δράσεις ενημέρωσης, με τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων:
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωση 
πρέπει:
• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με πτυ-

χίο σχετικό με το αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές 
πεδίο.

Αντίστοιχα οι φορείς πρέπει να επιδεικνύουν:
• Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση της κατάρτισης.
• Αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους.

Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων 
και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές
Προώθηση ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών μέσω βραχυπρόθεσμων ανταλλα-
γών, επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός της ΕΕ για διδασκαλία-εκμάθηση μιας 
καλής πρακτικής

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που οργανώνουν τις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέ-
ψεις.
 
Δαπάνες οργάνωσης, εκτέλεσης δράσεων βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών, διάρκειας 2-3 
εβδομάδων και επισκέψεων διάρκειας 3-5 ημερών, δαπάνες συμμετοχής, μετακίνησης, 
αποζημίωσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες καταβάλλονται στον δικαιούχο-πάροχο κατάρτισης.
 
Το ποσοστό στήριξης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες καταβάλλονται στον 
δικαιούχο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι των βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών και επι-
σκέψεων να είναι επαγγελματίες αγρότες.
 
Πρόκειται για πλήθος άυλων ενεργειών, οι οποίες συνεισφέρουν στην προτεραιότητα της 
προώθησης μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αγρο-
τικές περιοχές. Προβλέπεται η προώθηση ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών 
μέσω βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός της 
ΕΕ για διδασκαλία-εκμάθηση μιας καλής πρακτικής αποβλέποντας:
• στα οφέλη που αποκτώνται από την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, εστιάζο-

ντας σε μεθόδους και τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, 
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• στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε εκμεταλλεύσεις 
που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματι-
κών ευκαιριών και τεχνολογιών.

Οι επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τα αγρο-
τικά δίκτυα φαίνεται ότι μπορούν, για ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελέσουν εν δυνάμει 
φορείς-δικαιούχους της αναφερόμενης στήριξης. 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωση 
πρέπει:
• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με πτυ-

χίο σχετικό με το αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές 
πεδίο.

Αντίστοιχα οι φορείς πρέπει να επιδεικνύουν:
• Αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα για την υλοποίηση της κατάρτισης.
• Αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους. 
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Υπομέτρο 2.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Μ2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης 
 Γεωργικής Εκμετάλλευσης & Υπηρεσίες Αντικατάστασης
 στην Εκμετάλλευση

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 125 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 37,26 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
162,26 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 2,8%

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα
Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή/και ζωικής παραγωγής

Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές 
περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή γεωργικών συμ-
βουλών σε νέους και ενεργούς γεωργούς.

Κόστος παρεχόμενων συμβουλών που βαρύνουν τον πάροχο όπως αμοιβή στελεχών, δα-
πάνες οδοιπορικών, υλικών κ.α. και δαπάνες που σχετίζονται με τον χώρο που παρέχεται 
η συμβουλή.
 
Ενισχύεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό ενίσχυσης μέχρι 1.500 € 
ανά συμβουλή. Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου 2014-2020 και σε περίπτωση που δεν εφαρμόσει τη συμβουλή τότε χάνει το 
δικαίωμα λήψης άλλης συμβουλής. Η πληρωμή γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:
• 1η δόση, αντιστοιχεί στο 30% του ποσού μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστα-

σης.
• 2η δόση αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού ποσού μετά την ολοκλήρωση της συμβου-

λής.

Η προτεραιότητα στα πακέτα μέτρων συνδέεται με υποψήφιους που είναι δικαιούχοι σε 
άλλα μέτρα του ΠΑΑ.
• Για το 2ο πακέτο δικαιούχοι του Μ4.1.2
• Για το 3ο πακέτο δικαιούχοι του Μ4.1 
• Για το 4ο πακέτο δικαιούχοι των Μ4.1.3, Μ10
• Για το 5ο πακέτο δικαιούχοι των Μ10, Μ11.2
• Για το 6ο πακέτο δικαιούχοι των Μ4.1.1, Μ6.1, Μ6.3 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατάσσο-
νται σε 6 πακέτα συμβουλών.

• 1ο πακέτο. Συμβουλές που παρέχονται για τις καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/
και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές 
πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας.

• 2ο πακέτο. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν 
καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο 
για τα νερά.

• 3ο πακέτο. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

• 4ο πακέτο. Συμβουλές στον γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαι-
νόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
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Κριτήρια 
επιλεξιμότητας

Υπομέτρο 2.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες δαπάνες

• 5ο πακέτο. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωρ-
γία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

• 6ο πακέτο. Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγω-
νιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
του γεωργικού προϊόντος.

Οι δικαιούχοι για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 
τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση σε:
• Κατάλληλους πόρους, υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπι-

κού, πιστοποιημένου από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων). Ειδι-
κότερα κάθε δικαιούχος-πάροχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον δύο γεωπόνους 
που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή 
και ένα οικονομολόγο ή γεωργο-οικονομολόγο. Επίσης θα τεκμηριώνουν με πρωτόκολ-
λα συνεργασίας ότι είναι σε θέση να καλύψουν τα απαιτούμενα πεδία συμβουλών, με 
ειδικούς συνεργάτες, για παράδειγμα κτηνίατρο στην περίπτωση που ο εν δυνάμει δι-
καιούχος δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο. Ειδικά για το πεδίο των συμβουλών που άπτο-
νται των επιστημονικών γνώσεων κτηνιάτρου, αυτό μπορεί να καλύπτεται από κτηνίατρο 
εκτροφής.

• Συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Γεωργι-
κών Συμβούλων και αξιοπιστία, όσον αφορά στα πεδία, στα οποία παρέχουν συμβουλές 
και αποδεικνύεται με την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων των παρεχόμενων συμβουλών.

• Κατάλληλη υλικοτεχνική υποβολή και εξοπλισμό, όπως θα εξειδικευτεί στη σχετική πρό-
σκληση. 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής 
συμβουλών και όχι μόνο τη στιγμή της αξιολόγησης. 
Κάθε δικαιούχος παροχής Γεωργικών Συμβουλών, με το ελάχιστο προαναφερθέν προσω-
πικό, δε θα πρέπει να εξυπηρετεί περισσότερους από 100 παραγωγούς. Οι δικαιούχοι-πά-
ροχοι Γεωργικών Συμβουλών θα πρέπει να πραγματοποιούν, για κάθε πεδίο συμβουλών, 
τουλάχιστον 3 επισκέψεις κατ’ έτος στην εκμετάλλευση.
Ορίζεται ως ασυμβίβαστη η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εμπορία εισροών 
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και με άλλους όρους που θα εξειδικευτούν στη σχε-
τική πρόσκληση.

Σε περίπτωση που η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνεται από ομάδες πα-
ραγωγών ή άλλες οργανώσεις, η συμμετοχή σε αυτές (τις ομάδες ή οργανώσεις) δεν πρέ-
πει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων
Συνεχής επιμόρφωση των συμβούλων από φορείς που παρέχουν βασική και συνεχιζόμενη 
κατάρτιση.

Δημόσιοι, ιδιωτικοί ή κοινοπραξίες που επιλέγονται για την παροχή κατάρτισης. Η επιλογή 
θα πραγματοποιηθεί με δημόσια διαγωνιστική διαδικασία από τον Ενδιάμεσο Φορέα Δια-
χείρισης. 

Δαπάνες που αφορούν το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της επιμόρφωσης των συμ-
βούλων.
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Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Κριτήρια 
επιλεξιμότητας

Περιγραφή
στοιχείων

υπομέτρου

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μεγά-
λων επιχειρήσεων, στο 60% στην περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων και στο 70% στην πε-
ρίπτωση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 
200.000 € ανά πάροχο.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων καθώς και στη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού.  

• Τεχνικές επαγγελματικές ικανότητες: επαρκές, σε πλήθος και εμπειρία, ανθρώπινο δυ-
ναμικό. 

• Η Ομάδα Έργου (τεχνικό προσωπικό-εκπαιδευτές και υπεύθυνος Ομάδας), που θα συ-
στήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελε-
χών, με αυξημένα προσόντα, για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου. Πρέπει να 
τεκμηριώνεται η εξειδίκευση της ομάδας στις απαιτήσεις του έργου. 

• Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός. 

Η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων προϋποθέτει μια βασική κατάρτιση όλων των 
μελών του Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων, η οποία θα πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ».
Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών και τελικά των παρεχόμενων 
συμβουλών, είναι απαραίτητη η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συμβούλων. Ως εκ τούτου 
είναι απαραίτητη η στήριξη φορέων που παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. Η επιμόρφωση 
που παρέχεται από τον/τους επιλεγμένους παρόχους επιμόρφωσης των συμβούλων, δύ-
ναται να είναι:
• Επιμόρφωση στα πεδία των παρεχόμενων συμβουλών του Υπο-μέτρου 2.1, όπου υπάρξει 

ανάγκη.
• Συνεχιζόμενης επιμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε 

τρία χρόνια, βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της διαδικασίας παροχής συμβου-
λών και τις διαπιστωμένες ανάγκες των δομών παροχής συμβουλών.

• Επιμόρφωση όταν ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του υπομέτρου κρίνει ότι υπάρχει 
ανάγκη για επιμόρφωση (αφορά κυρίως στις περιπτώσεις έκδοσης νέων κανονιστικών 
διατάξεων, θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με το επιχειρηματικό πλαίσιο, τη φυτο-
προστασία, την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον, τα νερά, την ενέργεια, τη διαχείριση 
αποβλήτων, την εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής και καινοτομιών καθώς και των 
αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ του υπομέτρου 16.1 του ΠΑΑ 2014-
2020, κ.ά).
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Υπομέτρο 3.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Μ3 Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 40,47 εκ., Εθνική Συμμετοχή: 11,39 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
51,86 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 1,2 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 0,9%

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 
Συμμετοχή γεωργών και Ομάδων Παραγωγών σε συστήματα ποιότητας, εθνικών ή ενωσι-
ακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστο-
ποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Περιλαμβάνονται τα πρότυπα της σειράς AGRO, τα 
προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, τα “προϊόντα ορεινής παραγωγής”, τα “προϊόντα νησιωτικής γεωργί-
ας”, τα αμπελοοινικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τα βιολογικά προϊόντα, το κρέας 
πουλερικών, το βόειο κρέας.

Οι ενεργοί αγρότες και οι ομάδες παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παρα-
γωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες).
 
Πάγιες δαπάνες που πραγματοποιούνται για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, μέ-
τρα ελέγχων και χορήγησης πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, δραστηριότητες έρευ-
νας αγοράς, επινόησης και σχεδιασμού προϊόντος για την αναγνώριση ονομασίας γεωγρα-
φικών ενδείξεων.
 
Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 3.000 € ανά εκμετάλλευση και η ενί-
σχυση θα παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων 
αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών. Η ενίσχυση παρέχεται για μέγιστη 
διάρκεια 5 ετών. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας και καλλιέργεια κα-
θορίζεται βάσει μελέτης ως ακολούθως: 

Πρότυπο Ετήσια Ενίσχυση / εκμετάλλευση

Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ:    810€

Κρασί με ονομασίες προέλευσης

και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ:   1.300€

Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής:   810€

Βιολογική Παραγωγή:   2.020€

Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων:   3.000€

Βόειο κρέας ποιότητα:   2.620€

AGRO 2-1/ (AGRO 2-2) – ECOLABEL: 1.319€

AGRO 3: 2.300€

AGRO 7: 1.300€

Προτεραιότητα αποκτούν:
• Όσοι υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών ΠΟΠ ή 

ΠΓΕ προϊόντων, 
• Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, 
• Όσοι αιτούνται ένταξη σε επενδυτικά μέτρα του ΠΑΑ για το μέτρο 4, 
• Νέοι γεωργοί, 
• Γεωργοί ορεινών και νησιωτικών περιοχών και 
• Δικαιούχοι του μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες»
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 3.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή
στοιχείων

υπομέτρου

Ειδικότερα οι δράσεις του υπομέτρου συνδέονται με την ένταξη καλλιεργειών-εκμεταλλεύ-
σεων Οργανώσεων Παραγωγών ή/και Ομάδων Παραγωγών, στο Σύστημα Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης (ΣΟΔ), περιλαμβάνοντας τρεις βασικές υπηρεσίες:
• την πιστοποίηση της Ο.Π., σύμφωνα, κυρίως, με το πρότυπο AGRO 2.1 και 2.2 από δια-

πιστευμένους πιστοποιητικούς φορείς, οι οποίοι αμείβονται από την Ο.Π., χρησιμοποιώ-
ντας, για την τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων, διαπιστευμένους επιθεωρητές, 
που ενδεχομένως εισηγούνται και διορθωτικές ενέργειες,

• τις υπηρεσίες του Επιβλέποντος Γεωπόνου, ο οποίος, ως επικεφαλής της Ο.Π. επιβλέπει 
την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου και η αμοιβή του καλύπτεται από την Ο.Π.,

• τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Ο.Π. ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων, για την υποστήρι-
ξη εργασιών που αναφέρονται στις διαδικασίες διαχείρισης του ΣΟΔ.

Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που πραγματοποιούνται 
από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Δικαιούχοι είναι Ομάδες Παραγωγών. «Ομάδες Παραγωγών» μπορεί να είναι Οργανώσεις 
Παραγωγών, Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου 
οντότητες. Στις ομάδες αυτές, εκτός των παραγωγών, δύναται να συμμετέχουν και ιδιοκτή-
τες μονάδων μεταποίησης.
 
Δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης όπως εκτύπωση, διανομή εντύπων, διαφημιστι-
κές καταχωρήσεις, δημιουργία ιστοσελίδων, διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, επισκέψε-
ων, μελέτες αγοράς.
 
Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται σε ποσοστό 70% του επιλέξιμου κόστους της 
δράσης. 
 
Προτεραιότητα αποκτούν:
• Δικαιούχοι που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης για δραστηριότητες πληροφόρησης και 

προώθησης πιστοποιημένων βιολογικών ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντων.
• Δικαιούχοι του μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» ΠΑΑ 2014-

2020.
• Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Πρόκειται για ενέργειες προώθησης που συνδέονται με την ενθάρρυνση των καταναλω-
τών να προμηθεύονται πιστοποιημένα προϊόντα και τρόφιμα από συστήματα ποιότητας που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. Η αναφορά στα εμπορικά σήματα 
πρέπει να είναι υποδεέστερη σε σχέση με το βασικό μήνυμα. Δεν παρέχεται ενίσχυση για 
εθελοντικά συστήματα ποιότητας και για προώθηση επώνυμων προϊόντων, καθώς δεν είναι 
επιλέξιμες ενέργειες προώθησης εμπορικών σημάτων. Από το παρόν μέτρο εξαιρείται ο 
τομέας του οίνου.
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Υπομέτρο 4.1

Δράση 4.1.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Μ4 Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 1.148,5 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 341 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
1.489,5 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 307,56 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 25,3%

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλ-
λευσης

Γεωργοί, που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και που επιπλέον είναι είτε επαγ-
γελματίες αγρότες είτε νέοι γεωργοί είτε νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την 
άσκηση της γεωργίας. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να έχουν τυπική απόδοση με-
γαλύτερη από 8.000€. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων είναι επιλέξιμες 
οι ομάδες παραγωγών.
 
• Αγορά γης (σε ποσοστό 10%).
• Ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
• Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
• Αγορά μελισσοκομικού ή ανθοκομικού αυτοκίνητου.
• Αμοιβές συμβούλων, μελετητών και έκδοσης αδειών.
 
Καλύπτεται ποσοστό των επιλέξιμων επενδύσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
1305/2013, άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μέχρι 
40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται 
έως 500.000€ για τη συγκεκριμένη δράση, έως 500.000€ και για τις τρεις δράσεις του 
υπομέτρου 4.1 και έως 2.000.000€ για συλλογικές επενδύσεις.
Τα αναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% (μέγιστο μέχρι 75%) για:
• τους νέους γεωργούς, 
• για συλλογικές επενδύσεις,
• για ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 

μειονεκτήματα και 
• σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα 

και τη βιολογική γεωργία.

Η προτεραιότητα στο μέτρο εξαρτάται από:
• Προσανατολισμό της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτρο-

φία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές 
στην κλιματική αλλαγή).

• Οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική 
απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000).

• Αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας.
• Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση.
• Καινοτομία.
• Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών 

της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και 
τις RIS3.



24    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δράση 4.1.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Δράση 4.1.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Γεωργοί, ή ομάδες γεωργών που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την εξοι-
κονόμηση ύδατος.

• Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.
• Αμοιβές συμβούλων, μελετητών και έκδοσης αδειών.
 
Καλύπτεται ποσοστό των επιλέξιμων επενδύσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
1305/2013, άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μέχρι 
40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται 
έως 150.000€ για τη συγκεκριμένη δράση, έως 500.000€ για το σύνολο των δράσεων του 
υπομέτρου 4.1 και έως 2.000.000€ για συλλογικές επενδύσεις.
Τα αναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% (μέγιστο μέχρι 75%) για:
• τους νέους γεωργούς, 
• για συλλογικές επενδύσεις,
• για ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 

μειονεκτήματα και 
• σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα 

και τη βιολογική γεωργία.

Η προτεραιότητα στο μέτρο εξαρτάται από:
• Ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος.
• Εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676.
• Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες.
• Η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί 

λιγότερο από καλή.

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος

Γεωργοί, ή ομάδες γεωργών που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων.
• Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη χρήση ΑΠΕ 

για την κάλυψη αναγκών της Γ.Ε. (εξαιρείται η βιομάζα).
• Αμοιβές συμβούλων, μελετητών και έκδοσης αδειών.
 
Καλύπτεται ποσοστό των επιλέξιμων επενδύσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
1305/2013, άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μέχρι 40% για 
τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται έως 150.000€ 
για δράσεις χρήσης ΑΠΕ, έως 200.000€ για τη διαχείριση αποβλήτων, έως 500.000€ για το 
σύνολο των δράσεων του υπομέτρου 4.1 έως 2.000.000€ για συλλογικές επενδύσεις.
Τα αναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% (μέγιστο μέχρι 75%) για:
• τους νέους γεωργούς, 
• για συλλογικές επενδύσεις,
• για ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 

μειονεκτήματα και 
• σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα 

και τη βιολογική γεωργία.
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Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 4.2

Δράση 4.2.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Προτεραιότητα για το συγκεκριμένο υπομέτρο αποκτούν:
• Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις.
• Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση.
• Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπο-

μπών αερίων.
• Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Πρόκειται για το πλέον σημαντικό, στο επίπεδο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδυ-
τικό υπομέτρο του ΠΑΑ (τα γνωστά Σχέδια Βελτίωσης) που συνδέεται και με παροχή με-
λετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα σχέδια διακρίνονται πλέον σε τρεις κατηγορίες 
(εκσυγχρονισμός, εξοικονόμηση ύδατος και ΑΠΕ/διαχείριση αποβλήτων).

Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι του 4.1 πρέπει υποχρεωτικά να καταρτιστούν βάσει του υπο-
μέτρου 1.1. Ενδιαφέρον φαίνεται ότι αποκτά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχε-
τικών με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων όπως η 
συμβουλή προμήθειας, αξιολόγησης και χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού περιβαλλοντι-
κής προστασίας της εκμετάλλευσης, η παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού για την 
αξιοποίηση πόρων με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας, ή/και συνδυα-
σμός των δύο.
Προτεραιότητα επίσης φαίνεται να αποκτά η ένταξη (και η ένταση ενίσχυσης) επενδύσεων 
που συνδέονται με πράξεις των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ.
Η διαχείριση του υπομέτρου, αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση 
κ.α., θα υλοποιηθεί κατά 100% σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προ-
βλέπεται να πραγματοποιηθούν.

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών 
προϊόντων 
Περιλαμβάνει ομάδα δράσεων, όπως:
 
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
(γεωργικό προϊόν)
(Περιλαμβάνει προϊόντα όπως: κρέας, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητρια-
κά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά, 
πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι).

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/
ΕΚ, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέ-
χρι ύψους 10 εκατ. €.
 
• Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων, 
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
• εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επέν-

δυσης), 
• αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς, 
• απόκτηση πιστοποιητικών, 
• δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, 
• μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς, 
• δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δα-

πάνες, 
• αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την πε-

ριβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.  
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Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 4.2.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Καλύπτεται επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙ του Καν. 1305/2013 άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 
μέχρι 40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Τα αναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, μέγιστο μέχρι 90%, προκειμένου 
για συγχωνεύσεις Ο.Π.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την προτεραιότητα των δικαιούχων σε όλο το μέτρο 4.2 
αφορούν στα εξής:
• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλι-

κές προς το περιβάλλον.
• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ).
• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλι-

ματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).
• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
• Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς.
• Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περι-
φερειακό Σχεδιασμό ή και τις RIS3.

• Εξοικονόμηση ύδατος.
• Αύξηση θέσεων απασχόλησης.
• Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Πρόκειται για το πλέον σημαντικό, στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτι-
κού τομέα, επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που συνδέεται και με παροχή μελετητικών-συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών. Σημασία αποκτά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργι-
κών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης 
νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία 
βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και 
προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά. 
Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίηση κ.α.) 
θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 600.000 €. Εξαιρού-
νται οι ιδρύσεις νέων ελαιοτριβείων.

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη 
γεωργικό προϊόν)
Η επεξεργασία καπνού, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, 
βασιλικός πολτός), οι μονάδες αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, αποσταγμάτων, οι 
μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας από γεωργικά προϊόντα, οι μονάδες προϊ-
όντων θρέψης φυτών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά), οι μονάδες παραγωγής πυτιάς, αξιο-
ποίηση παραπροϊόντων, βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/
ΕΚ, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέ-
χρι ύψους 5 εκατ. €.

• Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων, 
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
• εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επέν-

δυσης), 
• αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς, 
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Ποσό και ποσοστό 
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• απόκτηση πιστοποιητικών, 
• δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, 
• μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς, 
• δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δαπά-

νες, 
• αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την πε-

ριβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.  
 
Ποσοστό των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, από 35% των 
επιλέξιμων δαπανών έως 60%, ανάλογα με την απόκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε 
περιφέρειας από το ΑΕΠ της ΕΕ-27 και στις υπόλοιπες περιοχές (από 10% έως 25%).
 
Πρόκειται για το πλέον σημαντικό, στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
αγροτικού τομέα, επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που συνδέεται και με παροχή με-
λετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σημασία αποκτά η αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των γεωργικών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση διαδικασιών 
καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περι-
βάλλον. 

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία 
βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και 
προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά. 
Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποίη-
ση κ.α.) θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 
600.000 €.

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες 
αγρότες
(κρέας, γάλα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ζυθοποιία, μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊό-
ντων, φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά, προϊόντα κυψέλης, ξύδι).

Επαγγελματίες αγρότες για αιτήσεις συνολικού κόστους επένδυσης μέχρι ύψους 300.000 €.
 
• δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων, 
• διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
• εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ή επεξεργασίας αποβλήτων (ως τμήμα της επέν-

δυσης), 
• αγορά οχημάτων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς, 
• απόκτηση πιστοποιητικών, 
• δαπάνες προμήθειας και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, 
• μελέτες δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος και έρευνας αγοράς, 
• δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων και γενικές δαπά-

νες, 
• αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικές με την πε-

ριβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας.  
 
Καλύπτεται επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙ του Καν. 1305/2013 άρθρο 17 παρ.3, μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 
μέχρι 40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 4.3.2

Δράση 4.3.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 4.3.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Πρόκειται για νέο επενδυτικό υπομέτρο του ΠΑΑ, που δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελ-
ματίες αγρότες να καθετοποιήσουν την παραγωγή τους. Σημασία αποκτά η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, επιδιώκοντας, κυρίως, την ενσωμάτωση 
διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς 
το περιβάλλον. 
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής προτεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται στην επεξεργασία 
βιολογικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και 
προστασίας του καταναλωτή, στον προσανατολισμό προς την αγορά. 
Η διαχείριση του υπομέτρου (αξιολόγηση, γνωμοδότηση, παρακολούθηση, πιστοποί-
ηση κ.α.) θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που 
προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, για επιχειρηματικά σχέδια ύψους επένδυσης μέχρι 
600.000 €.

Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγ-
χρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας 
Περιλαμβάνει ομάδα δράσεων όπως:

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Αρδευτικά δίκτυα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα φραγμάτων, αντλιοστάσια, υδρογε-
ωλογικές μελέτες, μελέτες ή υπηρεσίες καταγραφής και παρακολούθησης των εδαφικών 
πόρων κ.α.

Δημόσιοι φορείς ανάθεσης έργων.
 
Δαπάνες μελέτης και κατασκευής έργων.
 

Το ποσοστό ενίσχυσης καλύπτει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού.
 

Πρόκειται για παρεμβάσεις δημόσιας υποδομής που αφορούν τη δημιουργία, ή/και τη βελ-
τίωση υποδομών στους τομείς εδαφικών και υδατικών πόρων. Η διαχείριση του υπομέτρου 
θα δεχθεί παρέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκχωρήσεων που προβλέπεται 
να πραγματοποιηθούν, για προϋπολογισμούς μέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. €.

Έργα αναδασμών
Περιλαμβάνονται έργα όπως μελέτη αναδασμού, μελέτη και κατασκευή παράλληλων έρ-
γων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταφοράς δικτύων.

Δημόσιοι φορείς ανάθεσης έργων αναδασμού.
 
• Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των στοιχειωδών παράλληλων 

έργων.
• Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών αποστραγγιστικών έργων και του 

απαραίτητου αγροτικού δικτύου.
• Δαπάνες αρχαιολογίας και μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
 
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας Δαπάνης.
 

• Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών.
• Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας 
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Περιγραφή στοιχείων 
υπομέτρου

Δράση 4.3.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή στοιχείων 
υπομέτρου

Δράση 4.3.4

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή στοιχείων 
υπομέτρου

Υπομέτρο 4.4

Δράση 4.4.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

μετά τη μελέτη αναδασμού.
• Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 15Ha για την καλλιέργεια 

αροτραίων, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς τους.

Πρόκειται για δημόσια έργα, ενταγμένα στο ετήσιο πρόγραμμα αναδασμού των περιφε-
ρειών.

Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών Νομών), ιδιώτες κάτο-
χοι (και διακάτοχοι) δασών και δασικών εκτάσεων, Δήμοι, ενώσεις των ως άνω δικαιούχων.
 
Οι δαπάνες μελέτης, κατασκευής και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου, κορμοπλα-
τείες, σχοινογερανοί.
 
Όσον αφορά τα δημόσια έργα η ένταση ενίσχυσης καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δα-
πανών. Σε άλλες περιπτώσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται στο 75% στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου, στο 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στο 40% των επιλέξιμων 
δαπανών στις άλλες περιφέρειες.
 
Πρόκειται, κυρίως, για δημόσια έργα.

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δημόσιοι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης της σχετικής δράσης.
 
Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
απαλλοτριώσεων), δαπάνες μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δαπά-
νες αρχαιολογικών εργασιών.
 
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Πρόκειται για δημόσια έργα.

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επί-
τευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων
Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης για τη μελισσοκομία και την κτηνο-
τροφία.

Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες μελισσοκόμων, κτηνοτρόφοι, καλλιεργητές βρώσι-
μων από την αρκούδα ειδών.

Δαπάνες εξοπλισμού, κατασκευής και εργασιών ηλεκτροφόρου περίφραξης, περιλαμβά-
νοντας και εκείνες για την εγκατάσταση απαιτούμενου φωτοβολταϊκού συστήματος.
 
Η ένταση ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών 
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Πρόκειται για μη-παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την προστασία εκμεταλλεύ-
σεων από ζημιές άγριων ζώων.

Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών που έχουν ενταχθεί στη δράση «Περι-
βαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων του Μέτρου 10.

Δαπάνες εξοπλισμού, κατασκευής και εργασιών ηλεκτροφόρου περίφραξης, περιλαμβά-
νοντας και εκείνες για την εγκατάσταση απαιτούμενου φωτοβολταϊκού συστήματος.
 
Η ένταση ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 
 

Πρόκειται για μη-παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την ενίσχυση της βλάστησης 
και την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους.

Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών.

Δαπάνες ανακατασκευής ή κατασκευής όπως οι δαπάνες αγοράς και μεταφοράς της πέ-
τρας και δαπάνες του τεχνίτη.

Η ένταση ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Πρόκειται για μη-παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση του παραδοσι-
ακού αγροτικού τοπίου. 

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 4.4.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 4.4.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου
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Υπομέτρο 5.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 5.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Μ5 Αποκατάσταση Δυναμικού Γεωργικής Παραγωγής 
 από Φυσικές Καταστροφές και Ανάληψη Κατάλληλων 

Προληπτικών Δράσεων

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 40 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 11,9 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 51,9 
εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 0,9%

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στην άμβλυνση των δυσμενών 
επιπτώσεων 
Τήρηση προτύπων ασφαλείας στην εργασία, ενεργητική προστασία από παγετό, χαλάζι, 
ξηρασία, προστασία ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες.

Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί ή σε ομάδες γεωργών.
 
Δαπάνες αγοράς υλικών και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας, αγροτικών καλλιερ-
γειών, αγοράς υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και 
των σταβλικών εγκαταστάσεων.
 
Καλύπτεται το 80% των επιλέξιμων δαπανών για μεμονωμένους γεωργούς ή το 100% για 
πράξεις που εκτελούνται συλλογικά ή από δικαιούχο δημόσιο φορέα.

Προτεραιότητα δίνεται σε:
• περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος,
• μεγαλύτερες αξίες παραγωγής παραγόμενου προϊόντος,
• σε επαγγελματίες αγρότες, νέους αγρότες και σε συλλογικές δράσεις,
• σε παραγωγούς που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία
• σε βιολογικά προϊόντα, ΠΟΠ ή ΠΓΕ και
• σε δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.
 
Πρόκειται για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη λήψη μέτρων με 
σκοπό τη μείωση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές και δυσμενή κλιματικά φαινό-
μενα στη γεωργική δραστηριότητα.

Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ανασύσταση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

Ενεργοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει καταστραφεί 
άνω του 30% είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού, είτε του μέσου όρου τριετί-
ας που έχει υπολογιστεί με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρούμενης της υψηλότε-
ρης και της χαμηλότερης τιμής. Δικαιούχοι μπορεί να είναι και δημόσιοι φορείς. 
 
Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αγοράς νέων μηχανημάτων, ανασύσταση φυτικού και 
ζωικού παραγωγικού δυναμικού με εξαίρεση τα ετήσια φυτά, αποκατάσταση υποδομών για 
τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού.
 
Καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 



32    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Προτεραιότητα δίνεται σε:
• επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής (π.χ. μονοκαλλιέργεια μαστίχας 

Χίου) 
• μεγαλύτερο ποσοστό ζημιάς,
• ζημιές παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού,
• επαγγελματίας αγρότης
• επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής από την πλευρά της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της επαλήθευ-
σης και του ελέγχου των στοιχείων υλοποίησης του υπομέτρου. Ως ενδιάμεσος φορέας 
διαχείρισης ορίζεται ο ΕΛΓΑ.

Με βάση τα προηγούμενα και με δεδομένη την απαίτηση καταγραφής στοιχείων μέσης 
ετήσιας παραγωγής (και αποδόσεων) ανά δικαιούχο γεωργό ή κτηνοτρόφο κατά την προ-
ηγούμενη τριετία, είτε του μέσου όρου τριετίας από την προηγούμενη πενταετία, κρίνεται 
σκόπιμη η δημιουργία και η παροχή σχετικής υπηρεσίας σε δικαιούχους ή/και άλλους εν-
διαφερόμενους. 
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Υπομέτρο 6.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 6.2

 Μ6 Ανάπτυξη Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 376,8 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: εκ. 93,8 εκ. € Συνολική Δημόσια Δαπά-
νη: 470,6 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 98,2 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 8,0%

Εγκατάσταση νέων γεωργών 
Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων διάρκειας 4 ετών για τη δημιουργία βιώσιμης εκμετάλ-
λευσης.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα νέων γεωργών, αρχηγών (διαχειριστών) εκμεταλλεύσεων, 
με επαρκή επαγγελματικά προσόντα, με ελάχιστη τυπική απόδοση 8.000€ και μέγιστη 
100.000€ που εγγράφονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και που 
καθίστανται ενεργοί αγρότες εντός 18 μηνών από την εγκατάστασή τους.
 
Δεν υπάρχει περιορισμός.
 
Καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο ποσού 17.000€ (αυξάνεται 
κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας είναι σε ορεινές, μειονεκτικές περιοχές 
ή μικρά νησιά και/ή κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση). Η πληρωμή γίνεται 
σε τουλάχιστον δύο δόσεις, με το 70% να δίνεται στην α’ δόση, και το υπόλοιπο ποσοστό 
μετά από την επίτευξη ενδιάμεσων δεσμευτικών στόχων.

Δίνεται επιπλέον βαρύτητα σε:
• συνάφεια επαγγελματικών προσόντων, 
• εισοδηματικά κριτήρια και ανεργία,
• χαρακτηριστικά περιοχής μόνιμης κατοικίας,
• ιδιοκτησία εκμετάλλευσης,
• είδος καλλιέργειας (με έμφαση στα οπωροκηπευτικά, αιγοπροβατοτροφία, παραγωγή 

ζωοτροφών και καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή),
• ύψος τυπικής απόδοσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο (με μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη) θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
• Περιγραφή της αρχικής κατάστασης, των οροσήμων και των στόχων (μαζί με το χρονο-

διάγραμμά επίτευξής τους), με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοι-
χείων της εκμετάλλευσης. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της 
γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και να συμπληρώνονται βάσει 
τυποποιημένου σχεδίου που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση ενίσχυσης. Μπορεί να είναι 
ποσοτικοί (όπως η αύξηση της γεωργικής έκτασης) ή ποιοτικοί (όπως η ένταξη σε πιστο-
ποίηση, ή αλλαγή παραγωγικής κατεύθυνσης) αλλά η επίτευξή τους είναι υποχρεωτική.

• Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης, χρο-
νοδιάγραμμα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών προς επίτευξη των στόχων για την 
ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομη-
νία της απόφασης έγκρισης.

Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές 
Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων διάρκειας έως 2-4 ετών για την ανάπτυξη “μικρής” επι-
χειρηματικότητας για έναρξη νέας επιχείρησης ή νέας συμπληρωματικής οικονομικής 
δραστηριότητας, όπως η σύνδεση τουρισμού με τοπικά προϊόντα και η δημιουργία ολοκλη-
ρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων, η πρόσβαση σε τοπικές αγορές, τα πολυλειτουργικά 
αγροκτήματα.
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Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
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ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 6.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και τόπο εγκατάστασης επιχείρησης εντός των αγρο-
τικών περιοχών εφαρμογής (έως και 5.000 κάτοικοι) και συνολικό ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδημα που δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

Δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με ανάπτυξη διαφοροποιημένης επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας σε επιλεγμένους κλάδους του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 
καλύπτοντας λειτουργικές δαπάνες όπως ίδρυσης, προσωπικού, κατάρτισης, αμοιβές 
συμβούλων, προβολής, προώθησης και δαπάνες μελέτης, κατασκευής, διαμόρφωσης κτι-
ρίων, εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού.

Το 100% των επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο μέχρι ποσού 20.000 € (11.000€ για γρα-
φείο παροχής υπηρεσιών, 16.000€ για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με αναλογική 
αύξηση 4.000€ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή μικρά νησιά) καταβαλλό-
μενες σε δύο τουλάχιστον δόσεις. 
 
Προτεραιότητα δίνεται για:
• επαγγελματίες αγρότες,
• στήριξη νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,
• συνάφεια επαγγελματικών προσόντων,
• χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια,
• χαρακτηριστικά περιοχής (πχ ορεινές, νησιωτικές περιοχές), 
• χαρακτηριστικά έναρξης δραστηριότητας (πχ δυνατότητα δικτύωσης),
• συσχέτιση της πρότασης με τις περιφερειακές στρατηγικές.
 
Προβλέπεται για παροχή υπηρεσιών εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με ελάχιστη διάρ-
κεια τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη που περιλαμβάνει:
• Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα) 

που σχετίζονται με την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και μικρές παραδοσιακές δημι-
ουργικές βιοτεχνίες.

• Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπο-
ρίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες κατοίκων

• Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές τουρισμού
• Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα τρόφιμα), 

εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες αυτόνομα ή συνδυα-
στικά μεταξύ τους.

Η διαχείριση του υπομέτρου θα υλοποιηθεί 100% σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκ-
χωρήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν. 

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων διάρκειας έως 4 έτη για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, είτε εκείνων που βρίσκονται σε οριακό σημείο από άποψη δυναμικότητας 
ή για νεοεισερχόμενους.

Φυσικά πρόσωπα που είναι αρχηγοί σε ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρί-
σκονται σε μικρές κοινότητες (έως 5.000 κάτοικοι) με τυπική απόδοση 5.000 – 7.999€ με 
επαρκή (ή πρόθεση να τα αποκτήσει) επαγγελματικά προσόντα.
 

Δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων όπως απόκτηση γης και ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, 
αγορά εξοπλισμού, ιδία συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία, λειτουργικές δαπάνες.
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Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο μέχρι ποσού 14.000 €, δια-
φοροποιούμενο με κριτήρια,κοινωνικά και οικονομικά, σε δύο δόσεις με το 70% να δίνεται 
στην α’ δόση.

Προτεραιότητα δίνεται για:
• συνάφεια επαγγελματικών προσόντων, 
• στήριξη νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,
• εισοδηματικά κριτήρια και διάρκεια ανεργίας,
• χαρακτηριστικά περιοχής,
• ιδιοκτησία εκμετάλλευσης, 
• συμμετοχή σε σχήματα συνεργασίας ή συστήματα ποιότητας
 
Το επιχειρηματικό σχέδιο (με μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη) θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
Α) Περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών 
στοιχείων της εκμετάλλευσης (όπως για παράδειγμα οικονομικά στοιχεία, δυναμικότητα – τυ-
πική απόδοση, έκταση, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, επαγγελματικά προσόντα αρχηγού, στοιχεία 
απασχόλησης – εργατικού δυναμικού, εγκαταστάσεις – εξοπλισμός).
Β) Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιά-
γραμμα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής της βιω-
σιμότητας ή εν γένει στη διαρθρωτική της προσαρμογή.
Η διαχείριση του υπομέτρου θα υλοποιηθεί 100% σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των εκ-
χωρήσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υπομέτρο συνδέεται 
υποχρεωτικά με το υπομέτρο 1.1.
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Υπομέτρο 7.1
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Υπομέτρο 7.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Μ7 Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές 
Περιοχές

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 96,8 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: εκ. 28,28 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπά-
νη: 125,08 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 68,07 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 2,1%

Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστα-
τευόμενες περιοχές 

Δικαιούχοι είναι φορείς εντός δημοσίου τομέα (Υπουργεία, φορείς διαχείρισης προστατευ-
όμενων περιοχών, ΟΤΑ Α ή Β βαθμού) αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων 
ή για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
 
Δαπάνες κατάρτισης μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών δημοσιότητας, διαβούλευσης. Δεν καλύπτονται 
επενδυτικές, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες κατασκευής μεμονωμένων έργων.
 
Καλύπτεται το 100% του συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 80.000 € ανά 
μελέτη, εκ των οποίων για δημοσιότητα και διαβούλευση μέχρι ποσοστού 15% της μελέτης.
 
Πρόκειται για εκπόνηση μελετών (θεματικών σχεδίων διαχείρισης) σε αγροτικές περιοχές 
εντός προστατευόμενων περιοχών σε συνολικά 11 Ομάδες Περιοχών Natura, όπου θα πε-
ριλαμβάνονται τα εξής: 
• Περιληπτική περιγραφή της περιοχής και των στόχων και του πλαισίου διαχείρισης για 

τον Τομέα της Γεωργίας.
• Περιγραφή δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ με δράσεις για την προ-

στασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων 
των προστατευόμενων περιοχών (Natura, δάση).

• Προγραμματισμός της παρακολούθησης του θεματικού σχεδίου διαχείρισης.

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη και εφαρμογή της πράξης ανάπτυξης ευρυ-
ζωνικών δικτύων (όπως Υπουργεία ή φορείς που εποπτεύονται από Φορείς του Δημοσίου).
 
Δαπάνες μελέτης και κατασκευής, προμήθειας εξοπλισμού, απόκτησης άυλων επενδύσε-
ων, δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης υποδομών, δαπάνες για την πιστοποίηση υλοποίη-
σης του έργου και γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών, για δημιουργία και αναβάθ-
μιση ευρυζωνικής υποδομής και δράσεις δημοσιότητας.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων και το ανώτατο όριο θα 
καθοριστούν στην προκήρυξη.
 
Πρόκειται για παρέμβαση οριζόντιας προσέγγισης που αφορά τη δημιουργία, βελτίωση ή 
αναβάθμιση δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών βασικών δικτύων, με στόχο την περαιτέρω 
κάλυψη «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας.
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Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομίας των αγροτικών περιοχών

Δικαιούχοι είναι Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και φορείς τους, φο-
ρείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Πανεπιστήμια) καθώς και ιδιωτικοί μη κερδο-
σκοπικοί φορείς με συναφείς καταστατικούς σκοπούς.

Δαπάνες κατάρτισης μελετών και συναφών συμβουλευτικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
δαπάνες δημοσιότητας, μελέτης και κατασκευής/διαμόρφωσης χώρων, προμήθειας εξο-
πλισμού, απόκτησης άυλων επενδύσεων και γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών.
 
Καλύπτεται το 100% των συνολικών προϋπολογισμών, με ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπα-
νών 20.000€ ανά τεχνικό έργο/υποδομή.
 
Πρόκειται για δημόσια έργα παρεμβάσεων που αφορούν έργα: 
• Αποκατάστασης και διατήρησης φυσικής και αισθητικής αξίας τοπίων και περιοχών.
• Βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας περιοχών.
• Εκπόνησης μελετών των τοπικών φυσικών πόρων δηλαδή καταγραφή ειδών βιοποικιλό-

τητας.
• Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπως προγράμματα δράσεων ενημέρω-

σης, δημοσιότητας, ψηφιακών εφαρμογών, δικτύωσης φορέων. 
Τα έργα παρέμβασης συνδυάζονται με τα θεματικά σχέδια διαχείρισης του υπομέτρου 7.1. 
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Υπομέτρο 8.1
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Υπομέτρο 8.2

Δικαιούχοι

Μ8 Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη 
Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 254,2 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 85,3 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
339,54εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 49,07 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 5,8%

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Στήριξη για την πρώτη δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών γαιών με δασοπονικά είδη.

Διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης και ενώσεών τους. 
 
Δαπάνες μελέτης και κόστους εγκατάστασης φυτειών, περιλαμβάνοντας την περίφραξη, 
το κόστος εργασίας για τη δάσωση της έκτασης, τις δαπάνες συντήρησης της φυτείας για 
8 έτη, δαπάνες καλλιεργητικών επεμβάσεων στη φυτεία, ενώ καλύπτεται και ετήσια πριμο-
δότηση σε κατόχους γεωτεμαχίων για απώλεια εισοδήματος μέχρι και 12 έτη.
 
Καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών για ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος ενιαίας έκτα-
σης μέχρι 0,5 εκτάρια με απαίτηση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία.

Δίνεται προτεραιότητα σε:
• περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης,
• σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων,
• σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, 
• σε περιοχές όπου η δάσωση συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων για προ-

στατευόμενες περιοχές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
• σε ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων,
• σε περιοχές ευαίσθητες στην ερημοποίηση και
• όταν προβλέπεται η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων ή/και ειδών προτεραι-

ότητας του καταλόγου ή/και μείξη ειδών.

Πρόκειται για μελέτες και έργα που είναι ενταγμένα στα ετήσια εγκεκριμένα προγράμματα 
δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων (Νομών), που υλοποιούνται, κυρίως, από εργολάβους τεχνικών έργων. Όσον 
αφορά τη δάσωση εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες αρχές, ή για δάσωση με ταχιαυξή 
είδη ενισχύεται μόνο το κόστος εγκατάστασης. Στην περίπτωση δημόσιων εκτάσεων η ενί-
σχυση παρέχεται μόνο εφόσον διαχειρίζεται η έκταση από ιδιωτικό φορέα ή Δήμο. 
Εξαιρείται η δάσωση για παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων και ταχιαυξών δένδρων 
για παραγωγή ενέργειας.

Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα 
Στήριξη του κόστους αναβάθμισης και βελτίωσης δασογεωργικών και δασολιβαδικών συ-
στημάτων με δασοπονικά είδη

Ιδιώτες καλλιεργητές γης, Δήμοι και οι ενώσεις τους. Η δασική έκταση μπορεί να ανήκει 
στο κράτος, με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής είναι ιδιώτης ή Δήμος. 
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Υπομέτρο 8.3
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Δαπάνες κόστους εγκατάστασης φύτευσης δένδρων όπως δαπάνες μελετών και προετοι-
μασίας χώρου, κόστος και φύτευση φυτευτικού υλικού, δαπάνες άρδευσης και λίπανσης, 
κόστος εγκατάστασης ποτιστρών, στεγάστρων ζώων, περίφραξης, κόστους συντήρησης 
για περίοδο μέχρι 5 ετών και ετήσια πριμοδότηση.
 
Καλύπτεται το 80% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση και έως το 100% της 
πριμοδότησης για τη συντήρηση για μια 5ετία. 
 
Δίνεται προτεραιότητα για:
• τη φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνει 

διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο 
αγροδασικό σύστημα,

• τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις,
• τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίη-

ση των δασικών υπηρεσιών,
• σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων,
• σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

Πρόκειται για υποβολή σχεδίων εγκατάστασης για έργα φύτευσης και συντήρησης φυτειών 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν, με συγκεκριμένα ποσά ενίσχυσης ανάλογα με το είδος 
των εργασιών και του εγκατεστημένου συστήματος. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εγκατά-
σταση δασογεωργικών συστημάτων σε γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις των μεγάλων 
πεδιάδων σε περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Στερεά 
Ελλάδα, η Πελοπόννησος.

Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων

Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι κάτοχοι δασών και οι ενώσεις τους, Περιφέρειες κάτοχοι δα-
σών και οι ενώσεις τους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις τους. 
 
Δαπάνες δημιουργίας προστατευτικής υποδομής, όπως δασικά μονοπάτια, κατασκευή ση-
μείων υδροδότησης, έργα συντήρησης και βελτίωσης δικτύου υδροληψίας, παρατηρητήρια, 
καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης εντοπισμού παρακολούθησης έγκαιρης προειδοποίησης και 
διάνοιξης νέων αντιπυρικών λωρίδων, δρόμων, τεχνικών έργων μικρής κλίμακας, καθαρισμών, 
απομάκρυνσης παρεδάφιας βλάστησης, βελτίωσης εγκαταστάσεων επικοινωνίας-παρακολού-
θησης πυρκαγιών, εγκατάστασης και/ή βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθη-
σης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών, δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη εξάπλωσης 
παθογόνων, δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 

Πρόκειται για μελέτες και έργα που είναι ενταγμένα στα ετήσια εγκεκριμένα προγράμματα 
δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων (Νομών).
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Υπομέτρο 8.4

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 8.6

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου 

Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστρο-
φών και καταστροφικών συμβάντων.

Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι κάτοχοι δασών και οι ενώσεις τους, Περιφέρειες κάτοχοι δα-
σών και οι ενώσεις τους, ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις τους.
 
Δαπάνες απομάκρυνσης καμένων κορμών, αναδασώσεων και περιφράξεων, κατασκευής 
ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, δαπάνες αποκατάστασης επενδύσε-
ων και υποδομών που καταστράφηκαν, συνοδευτικά έργα για την υλοποίηση των ανωτέρω.
 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον υπάρχει ζημιά 
τουλάχιστον στο 20% του δασοκομικού δυναμικού.

Πρόκειται για μελέτες και έργα που είναι ενταγμένα στα ετήσια εγκεκριμένα προγράμματα 
δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων (Νομών), ή είναι συμβατά με τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια δασών ή των 
τεχνικών εκθέσεων ή του πίνακα υλοτομίας.

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπο-
ρία δασικών προϊόντων  

Ιδιώτες διαχειριστές γης, Δήμοι και ενώσεις τους, ΜμΕ

Δαπάνες κατασκευής, αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακινήτων, δαπά-
νες αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, δαπάνες πιστοποίησης προέλευ-
σης ξυλείας, δαπάνες απόκτησης και ανάπτυξης λογισμικού, αδειών, δικαιωμάτων, γενι-
κές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών, μελετητών, συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές 
σχετικές με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και έξοδα εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης δασών.

Καλύπτεται επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών (Σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙ του Καν. 1305/2013 άρθρο 17, παρ.3) μέχρι 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 
μέχρι 40% για τις λοιπές, έως 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Πρόκειται για μικρής κλίμακας επενδύσεις στη συγκομιδή δασικών προϊόντων, κυρίως 
εξοπλισμού υλοτομίας, διαμόρφωσης, μεταφοράς δασικών προϊόντων, αλλά και μεγαλύ-
τερης κλίμακας επενδύσεις που αναφέρονται στην πρώτη επεξεργασία δασικών προϊό-
ντων, κυρίως πριστής ξυλείας και προϊόντων της, που απαιτούν υποβολή επιχειρηματικού 
σχεδίου.
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Υπομέτρο 9.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Μ9 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 25εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 2,8εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
27,8εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 0,5%

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
Στήριξη Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών σε τομείς της γεωργίας και 
της δασοπονίας με σκοπό τον προσανατολισμό της παραγωγής προς τις απαιτήσεις της 
αγοράς, τη συγκέντρωση και διάθεση της προσφοράς, τη μείωση του κόστους παραγωγής 
κ.α. δραστηριότητες.

Νέες Οργανώσεις Παραγωγών και Ομάδες Παραγωγών που αναγνωρίζονται επίσημα από 
την αρμόδια αρχή. Περιορίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ.
 
Η ενίσχυση καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης νέων ομάδων 
και οργανώσεων παραγωγών κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 
Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους, αποτελεί ποσοστό επί της 
ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθί-
νουσα, ως εξής: Ποσοστό της αξίας της παραγωγής που έχει διατεθεί στην αγορά, κατ’ 
ανώτατο όριο 10%, 8%, 6%, 4%, και 2% για το 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο έτος αντίστοιχα και μέ-
χρι 100.000 €/ανά έτος. Προϋπόθεση για την καταβολή της τελευταίας δόσης είναι η 
εξακρίβωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και της επίτευξης 
των στόχων αυτού εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης 
παραγωγών.

Προτεραιότητα δίνεται σε Οργανώσεις και Ομάδες που:
• εφαρμόζουν κάποιο από τα συστήματα ποιότητας που περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 

του ΠΑΑ,
• αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.1  ή 

από μέλη που συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3,
• αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλ-

λοντικές δράσεις, 
• δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα,
• δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
 
Πρόκειται για νέο μέτρο που απαιτεί την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

• αύξηση ή μεταβολή του όγκου παραγωγής ή αξία αυτού, 
• εξεύρεση νέων αγορών, καθετοποίηση/διαφοροποίηση της παραγωγής,
• μεταβολή του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο που πληροί τις απαιτήσεις 

ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας», 
• αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου, 
• συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης, 
• αντικατάσταση εξοπλισμού ή απόκτηση νέου, 
• δημιουργία νέων υποδομών ή βελτίωση ή/και επέκταση υφιστάμενων,
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• έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, 
• εφαρμογή νέων πρακτικών/τεχνικών, μεθόδων ή και προϊόντων,
• περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων, 
• συμμετοχή σε μέτρα/δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
• συμμετοχή σε μέτρα/δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

Οι ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών 10 
παραγωγούς, οι ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό 
μελών 5 παραγωγούς, οι οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής έχουν 
ελάχιστο αριθμό μελών ως προβλέπεται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, οι ομάδες/οργα-
νώσεις παραγωγών δασοπονικών προϊόντων πρέπει να έχουν ελάχιστο αριθμό μελών τους 
5 παραγωγούς. 

Οι Ο.Π. αυτές μπορούν παράλληλα να ενισχυθούν για επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοι-
χεία (μέτρο 4). 
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Μ10 Ενισχύσεις για τη Γεωργία και το Περιβάλλον

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 354,14εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 118,05εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπά-
νη: 472,19εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 48,03 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 8,0%

Ενισχύσεις σε γεωργο- περιβαλλοντικο- κλιματικές δεσμεύσεις
Περιλαμβάνεται ομάδα δράσεων όπως:

Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 
Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται σε 34-176€/ha/έτος ανάλογα με την περιοχή και την 
ομάδα καλλιέργειας.
 
Σκοπός της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της απειλούμενης και σπάνιας άγριας 
ζωής της οποίας ο βιότοπος εξαρτάται και από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η δράση 
εστιάζεται σε βιοτόπους σημαντικών απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλι-
ση τροφής με την εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
διατήρησης του πληθυσμού σε ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλι-
εργειών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Η δέσμευση της ασυγκόμιστης παραγωγής στο 10% της έκτασης εφαρμόζεται στις καλ-
λιέργειες: Σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, μηδική και χειμερινό τριφύλλι, στους βιότοπους της 
ορνθινοπανίδας. Η Δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της χώρας, όπως έχουν οριστεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της οδηγίας για τα πουλιά (Οδηγία 2009/147) όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω χάρτη:

Υπομέτρο 10.1

Δράση 10.1.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(SPA)
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Δράση 10.1.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες
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ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 10.1.3

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 10.1.4

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτο-
χοι γεωργικής γης στην περιοχή «Ελαιώνας της Άμφισσας» και εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για 
το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέ-
λεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
 
Το ποσό στήριξης ανέρχεται σε 580€/ha/έτος. 
 

Η μορφή των ελαιοδέντρων του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, σε συνδυασμό 
με την τεχνική της καλλιέργειας (ντράφια, αναβαθμίδες), προσδίδει στο αγροτικό τοπίο μια 
διαφορετική αισθητική και μοναδικότητα, που θα πρέπει να διατηρηθεί, παράλληλα, επιδρά 
αρνητικά στην παραγωγικότητά του (μείωση παραγωγής αύξηση του κόστους), με συνέπεια 
να κινδυνεύει ποικιλοτρόπως η διατήρησή του. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στις αυξημένες δα-
πάνες λόγω γήρανσης των δέντρων, κλαδέματος, κόστους συλλογής και εργασιών χειρω-
νακτικής ζιζανιοκτονίας. H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων 
ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha.

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα της Θήρας

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτο-
χοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και Θηρασία και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 
Το ποσό στήριξης ανέρχεται σε 765€/ha/έτος. 
 

Η δράση έχει στόχο την προστασία του θηραϊκού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, όπως 
έχει διαμορφωθεί στην πορεία των χρόνων και κυρίως τη διάσωση των γεωργικών πρακτικών 
που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις, την προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω της συνέχισης της γεωργικής δραστηριό-
τητας, τη δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στις αυξημέ-
νες δαπάνες λόγω κόστου κλαδέματος και χειρωνακτικών εργασιών καθαρισμού.

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 
Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται ως ακολούθως:
α) Για την αγρανάπαυση ποσό 435-600€/ha/έτος
β) Για τη ξηρική αμειψισπορά ποσό 291-600€/ha/έτος
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γ) Για τη χλωρά λίπανση ποσό 202-466€/ha/έτος
δ) Για τη ζώνη ανάσχεσης ποσό όχι μεγαλύτερο από 600€/έτος.

Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτε-
ραιότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται βάσει της κατάστασης 
των υδατικών τους συστημάτων (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα).
 
Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν και να ακολουθήσουν δε-
σμεύσεις όπως: 
• Μόνιμη αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της 

αρδευόμενης έκτασης. 
• Ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης επιλέξιμης γεωργικής έκτασης.

Προκειμένου για τις δενδρώδεις καλλιέργειες των προγραμμάτων δράσης προβλέπεται η χρή-
ση χλωρής λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της συνολικά αρδευόμε-
νης έκτασης, δημιουργία παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης κάνοντας χρήση μέρους ή του συνό-
λου της έκτασης αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες.

Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυ-
γόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Η δέσμευση αφορά 
στις αροτραίες καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών και περιοχών σημαντι-
κών υγροτόπων που απεικονίζονται στο Χάρτη Μ10-2 και εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια που 
εφάπτονται σε επιφανειακά νερά.

Περιοχές εφαρμογής της δράσης της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 10.1.5

Δικαιούχοι

Ευπρόσβλητες 
από τα νιτρικά ζώνες

Άλλες σημαντικές 
υγροτοπικές περιοχές



46    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 10.1.6

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 10.1.7

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Επιπλέον πρόσθετες δαπάνες όπως:
• Μελέτη αναχλόασης που να περιλαμβάνει την περιγραφή και βοσκοϊκανότητα του βο-

σκότοπου, σχέδιο δράσης για την αναχλόασή του, εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του 
σχεδίου δράσης.

• Εργασίες εδάφους για την ετοιμασία της σποροκλίνης.
• Εργασίες σποράς των νομευτικών φυτών.
 
Οι επιλέξιμοι βοσκότοποι πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος 10ha.Τα ποσά στήριξης ανέρ-
χονται σε: 9€/ha/έτος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, 50€/ha/έτος για την ανα-
χλόαση και 50€/ha/έτος για την εκ περιτροπή βόσκηση.
 
Η δράση θα εφαρμοστεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους βοσκότοπους που έχουν υποβαθμιστεί 
από την υπερβόσκηση. Η ενίσχυση αφορά στο πρόσθετο κόστος για τη βελτίωσή τους είτε 
τεχνητά, με σπορά ή/και φύτευση φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας που ευδοκιμούν 
στην περιοχή και κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, είτε/και με φυσική αναγέννηση 
της βλάστησης που θα επιτρέπεται λόγω της εκ περιτροπής βόσκησης του βοσκοτόπου.

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.

Το ποσό στήριξης ανέρχεται σε 140€/ha/έτος. Η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ανέρχεται 
σε 80 δέντρα/ha. 
 
Αφορά δεσμεύσεις για τη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων κλαδεμάτων ελαιοκαλλι-
έργειας. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδιών είναι η άμεση καύση τους στο 
χωράφι, η οποία παρουσιάζει μειονεκτήματα, όπως η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα 
αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή ενός πολύτιμου οργανικού υλικού. Η πρακτική που 
θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο έργο είναι είτε ο τεμαχισμός των κλαδιών είτε η κομπο-
στοποίησή τους και η απόθεσή τους στο έδαφος, η οποία συμβάλλει στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την απο-
φυγή καύσης, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφού αυξάνοντας την 
οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους τα δέντρα γίνονται πιο εύρωστα και 
επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές.

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ετήσιες ενισχύσεις αποζημίωσης για σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 
Το ποσό στήριξης ανέρχεται σε 210€/ha/έτος.
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Δράση 10.1.8

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτε-
ραιότητα στη δράση.
 
Ο στόχος του μέτρου είναι η μείωση χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες με τη πραγμα-
τοποίηση των παρακάτω καλλιεργητικών πρακτικών:
1ο βήμα: Κατάκλυση του αγροτεμαχίου με μικρή ποσότητα νερού πριν τη σπορά του ρυ-
ζιού, προκειμένου να βλαστήσουν τα ζιζάνια.
2ο βήμα: Άντληση του νερού και διοχέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (πο-
τάμια, έλη κ.λ.π.)
3ο βήμα: Ανάπτυξη ζιζανίων.
4ο βήμα: Μηχανική καταστροφή των ζιζανίων πριν τη σπορά του ρυζιού.

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τις περιοχές συστηματικής ρυζοκαλλιέρ-
γειας της χώρας και παρουσιάζεται στο Χάρτη Μ10-3.

Περιοχή παρέμβασης της δράσης «εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους οριζώνες»

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για 
το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέ-
λεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. 
 
Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενί-
σχυσης ορίζεται στα 387 €/ha/έτος για τα δύο πρώτα έτη και στα 454 €/ha/έτος για τα 
επόμενα τρία έτη.

Περιοχές με 
συστηματικούς οριζώνες
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Δράση 10.1.10

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτε-
ραιότητα στη δράση.
Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται με βάση τη συμμε-
τοχή σε Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.
 
Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων που θα εφαρ-
μοστεί στη συγκεκριμένη δράση είναι η χρήση εξαεριστήρων (dispensers) που απελευθε-
ρώνουν συνθετική φερομόνη των μικρολεπιδοπτέρων με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η 
σύζευξη των ακμαίων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών. Η 
εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου θα υποκαταστήσει σταδιακά τη χημική καταπολέμηση 
των εντομολογικών εχθρών των δέντρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάκαμ-
ψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτο-
χοι των φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και είναι εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 
Ενίσχυση ανά δικαιούχο με βάση την απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος ανά 
μονάδα μεγάλου ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης τοπικής φυλής. Τομείς παρέμβασης είναι οι 
φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα 
των επιλέξιμων φυλών. 
 
Ενισχύονται, τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών (333€/ΖΜ), τα θηλυκά αιγοπρό-
βατα ηλικίας άνω του ενός έτους (232€/ΖΜ), οι χοιρομητέρες (215€/ΖΜ), τα αρσενικά και 
θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών (350€/ΖΜ).
 
Μειονέκτημα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι οι χαμηλές τους 
αποδόσεις με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος για τους εκτροφείς τους. Έτσι, οι εκτρο-
φείς συχνά προβαίνουν στην αντικατάσταση των φυλών αυτών με άλλες πιο αποδοτικές φυλές 
ή σε ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων. Η δράση έχει ως 
στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων με ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά 
αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι 
δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία. 
Η στήριξη αποτελεί οικονομικό κίνητρο διατήρησης των ζώων των φυλών αυτών, αφού ανα-
πληρώνει την απώλεια εισοδήματος. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη διατήρηση και ενί-
σχυση της βιοποικιλότητας μέσω της ενθάρρυνσης αύξησης του γονιδιακού αποθέματος των 
εκτρεφόμενων ζώων, της διατήρησης των φυσικών πόρων, της προστασίας του εδάφους μέσω 
της αποτροπής διάβρωσής του, καθώς και της αξιοποίησης και βελτίωσης των βοσκοτόπων.

Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενε-
τική διάβρωση

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι 
γεωργικής γης και εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Καλύπτεται το κόστος συναλλαγής που περιλαμβάνει: Έξοδα αποστολής σπόρων από και 
προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού 
για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου. Το κόστος των εργαστη-
ριακών ελέγχων του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα.
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Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/ha/έτος για τις ετήσιες καλ-
λιέργειες και τα 900€/ha/έτος για τις πολυετείς.
 
Σκοπός της δράσης είναι:
• Η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ και 

εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.
• Η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.
• Η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών.
• Η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή θέλουν να καλλιεργήσουν 

τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
• Η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς 

αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες. 
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν 5ετή δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυ-
σμούς - ποικιλίες του σχετικού πίνακα και να ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που 
τους δημιουργεί η καλλιέργεια αυτή λόγω χαμηλών αποδόσεων.

Ενισχύσεις για τη διατήρηση, την αειφορική χρήση και την ανάπτυξη των γενετικών 
πόρων στη γεωργία
Περιλαμβάνεται ομάδα δράσεων, όπως:

Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία καθώς και Ενώσεις και Συνεταιρισμοί που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.
 
Επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
• Τη συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας, κάλυψη του διοικητικού κόστους καθι-

έρωσης και διατήρησης γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων, όπως μισθοδοσίας, υλικών, 
εφοδίων, οργάνων κ.α.

• Τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, κάλυψη του κόστους δοκιμών για τον προσδιορισμό της 
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως μισθοδοσίας, υλικών, εφοδίων οργάνων κ.α.

• Την ενημέρωση και παροχή συμβουλών.
• Για την εφαρμογή πρακτικών αναπαραγωγής από τα κέντρα αναπαραγωγής, όπως δα-

πάνες εξοπλισμού και μισθοδοσίας προσωπικού.
• Τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων.
 
Ποσοστά στήριξης επιλέξιμων δαπανών, ανά δράση:
• Για τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γε-

νεαλογικών βιβλίων και μητρώων, ποσοστό στήριξης 100%.
• Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, ποσοστό στήριξης 70%.
• Για την ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για 

την κάθε περιοχή κτηνοτρόφου, ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό στήριξης 100%.
• Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 40%.
• Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%.
 
Η δράση αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τη βελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυ-
λών αγροτικών ζώων όσο και για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης 
της κτηνοτροφίας μέσω: 
• Της τήρησης γενεαλογικού βιβλίου ή μητρώου.
• Του έλεγχου αποδόσεων που γίνεται με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότη-

τας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου.
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• Της ενημέρωσης που γίνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μέσω σεμιναρίων, ημε-
ρίδων και συμμετοχής σε εκθέσεις.

• Της δημιουργίας κέντρων αναπαραγωγής προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκτρο-
φείς-μέλη των δικαιούχων ως προς τον έλεγχο της αναπαραγωγής των ζώων τους, μόνο 
για φυλές ίππων.

• Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που 
πρέπει να αποκλείονται από την αναπαραγωγή για να μειωθεί η συχνότητά τους στον 
εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών στη γεωργία 

Δικαιούχοι είναι ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρ-
κεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολό-
γησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
Ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο δρά-
σης για τον προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών με μορφολογι-
κούς και μοριακούς δείκτες με στόχο την άρτια αποτύπωση των φυτογενετικών πόρων της 
χώρας και τη διάσωσή τους μέσω της αναπαραγωγής,καλλιέργειας και διατήρησης.
 
Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών 
και του προσδιορισμού της ταυτότητάς τους, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προσωπικού, εφο-
δίων και αναλωσίμων.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρη-
σης και προώθησης των τοπικών ποικιλιών επιλέξιμες, θεωρούνται οι:
• Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/ σεμιναρίων.
• Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
• Δαπάνες για τη διάχυση ενημέρωσης και πληροφόρησης όπως έντυπο και ψηφιακό ενη-

μερωτικό υλικό.
 
• Ενίσχυση μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, 

ποικιλιών.
• Ενίσχυση μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσμών, ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.
• Ενίσχυση μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλ-

λιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διεθνείς, τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές δεσμεύσεις της χώ-
ρας αλλά πρωτίστως τη μεγάλη σημασία Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Β. Ελ-
λάδας σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα κτλ., αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής:
• Ο αναπολλαπλασιασμός των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών σχετικού πίνα-

κα του Τεχνικού Δελτίου «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών».
• Ο ολοκληρωμένος προσδιορισμός της ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών 

–ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο επίπεδο τοπικών αβελ-
τίωτων πληθυσμών- ποικιλιών.

Η ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθη-
σης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.
Τέλος, η δράση αυτή θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελ-
τίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
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Υπομέτρο 11.1

Δράση 11.1.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Δράση 11.1.2

Δικαιούχοι

Μ11 Βιολογικές Καλλιέργειες 

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 600,88εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 200,29εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπά-
νη: 801,17εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 156,23 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 13,6%

Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής 
στη γεωργία

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώ-
πων τα οποία ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του 
Καν.1307/2013.
 
Ετήσιες αποζημιώσεις για τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπα-
νών του διαφυγόντος εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνίσταται σε εργα-
στηριακές αναλύσεις. Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύναται να 
ενισχυθούν από το μέτρο 3.
 
Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται σε 122-600€/ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και 
σε 345-900€/ha/έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (πε-
ριοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραι-
ότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται 
με βάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).
 
Στο πλαίσιο της δράσης δίδονται ενισχύσεις για τη μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτι-
κών από συμβατικές σε βιολογικές στις γεωργικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθ. 4 του Kαν.1307/2013, με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες, με εξαίρεση τις 
καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκο-
πούς, τις υδροπονικές καλλιέργειες. Η δέσμευση είναι τριετής και το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής όλη η χώρα.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τριετή δέσμευση στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμ-
φωνα με τον Καν. 834/2007 για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που κατέχονται νόμιμα καθ’ 
όλη την περίοδο δέσμευσης και συνάπτουν συμβόλαιο με διαπιστευμένο φορέα πιστοποί-
ησης βιολογικών προϊόντων. Στη συνέχεια μπορούν να μεταφερθούν στο υπομέτρο για τη 
διατήρηση των βιολογικών πρακτικών παραγωγής. Το ελάχιστο μέγεθος των εκμεταλλεύ-
σεων είναι 0,2ha για τις ετήσιες και 0,3ha για μόνιμες και μικτές. 
Οι παραγωγοί που εντάσσονται στο συγκεκριμένο υπομέτρο έχουν την υποχρέωση κατάρ-
τισης μέσω του Μέτρου 1.1.2.
    
Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής 
στην κτηνοτροφία

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώ-
πων τα οποία ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του 
Καν.1307/2013.
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Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 11.2

Δράση 11.2.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το 
σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους 
συναλλαγής ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Οι δαπάνες πιστοποίησης 
για τους νεοεισερχόμενους δύναται να ενισχυθούν από το μέτρο 3.

Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σε 211€/ha/έτος για αιγοπρόβατα άνω των 12 μη-
νών, 267-333€/ha/έτος για βοοειδή άνω των 6 μηνών.

Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (πε-
ριοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραι-
ότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται 
με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).

Στο πλαίσιο της δράσης δίδονται ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στην 
κτηνοτροφία, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 του Καν. 834/2007. Η δέσμευση είναι 
τριετής, με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Στη συνέχεια μπορούν να μετα-
φερθούν στο υπομέτρο για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών παραγωγής.

Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: 
• Εκτατική και ημισταυλισμένη βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία)
• Εκτατική και ημισταυλισμένη προβατοτροφία και αιγοτροφία.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τριετή δέσμευση ένταξης στο σύστημα της βιολογικής γεωρ-
γίας σύμφωνα με τον Καν. 834/2007 σε εκτροφές ζώων που κατέχουν και συνάπτουν συμ-
βόλαιο με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Οι δικαιούχοι πρέπει 
να κατέχουν νομίμως βοσκοτόπους. Οι παραγωγοί που εντάσσονται στο συγκεκριμένο 
υπομέτρο έχουν την υποχρέωση κατάρτισης μέσω του Μέτρου 1.1.2.

Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη 
γεωργία

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώ-
πων οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του 
Καν.1307/2013.
 
Ετήσιες αποζημιώσεις για τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπα-
νών, του διαφυγόντος εισοδήματος του κόστους που συνίσταται στις δαπάνες για εργαστη-
ριακές αναλύσεις και στο κόστος συναλλαγής για δαπάνες πιστοποίησης.
 
Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται σε 120-600€/ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και 
334-900€/ha/έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (πε-
ριοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραι-
ότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται 
με βάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).
 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παρα-
γωγής στη γεωργία σε δικαιούχους, οι οποίοι εφαρμόζουν τον Καν. 834/2007 και έχουν 
ενεργή σύμβαση με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η δέσμευση θα είναι πενταετής 
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με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της. Το ελάχιστο μέγεθος των εκμεταλλεύ-
σεων είναι 0,2ha για τις ετήσιες και 0,3ha για μόνιμες και μικτές.

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην 
κτηνοτροφία

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώ-
πων οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών του άρθρου 9 του 
Καν.1307/2013.
 
Ετήσιες αποζημιώσεις για τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπα-
νών, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής. 
 
Τα ποσά στήριξης θα διαμορφωθούν σε 247€/ha/έτος για αιγοπρόβατα άνω των 12 μη-
νών, 280-347€/ha/έτος για βοοειδή άνω των 6 μηνών.
 
Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (πε-
ριοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραι-
ότητα στη δράση. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) κατατάσσονται 
με βάση τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων πα-
ραγωγής στην κτηνοτροφία σε δικαιούχους, οι οποίοι εφαρμόζουν τον Καν. 834/2007 και 
έχουν ενεργή σύμβαση με αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό οργανισμό. Η δέσμευση θα είναι 
πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της.

Δράση 11.2.2

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες
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Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου
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Υπομέτρο 12.2
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Μ12 Ενισχύσεις στο Πλαίσιο του Natura 2000 και 
 της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 7,5εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 2,5εκ., Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 10εκ. 
€, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 0,2%

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 
2000

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και ενώσεις ιδιωτών δασο-
καλλιεργητών.
 
Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, ώστε να αποζημιώνονται οι δικαι-
ούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες τους και για την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από 
τη μείωση παραγωγής ξυλείας και ρητίνης. Οι επιλέξιμες δράσεις, θα είναι συναφείς με τα 
διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται από τα εγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα ή ΚΥΑ και 
τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.
 
Η στήριξη θα χορηγείται ετησίως ανά δικαιούχο με μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη και θα 
ανέρχεται στα εξής ποσά σύμφωνα με τη μελέτη υπολογισμού απώλειας εισοδήματος.
1. Για δάση χαλεπίου, τραχείας πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρισσιού η ενίσχυση ανέρ-

χεται στα 168 € ανά εκτάριο ετησίως, που μπορεί να προστεθεί εισοδηματική απώλεια 
ύψους 60 € ανά εκτάριο λόγω μη συγκομιδής ρητίνης.

2. Για δάση λοιπών κωνοφόρων η ενίσχυση ανέρχεται στα 195 € ανά εκτάριο ετησίως. 
3. Για δάση πλατύφυλλων ειδών η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 € ανά εκτάριο ετησίως.
Τα τελευταία δύο χρόνια της επταετίας η εισοδηματική απώλεια δεν θα μπορεί να ξεπερνά-
ει τα 200€ ανά εκτάριο ετησίως.
 
Δίνονται ενισχύσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου 
Νatura 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτό-
πων των ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη, σύμφωνα με τις 
Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ.

Η υποστήριξη αφορά τη χορήγηση στους δικαιούχους του μέτρου αυτού (δασοκτήμονες), 
που υφίστανται δεσμεύσεις, συνέπειες από ιδιαίτερα μειονεκτήματα στις περιοχές που προ-
κύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών για τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους).
Τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε περιοχές Natura 2000 προσδιο-
ρίζονται σε σχέδια διαχείρισης ή άλλα ισοδύναμα μέσα. Η αποζημίωση σκοπεύει να βοη-
θήσει την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μειονεκτημάτων και να συμβάλει στην αποτε-
λεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000 για να διασφαλιστεί η ελαχίστη προστασία 
των εν λόγω χώρων.
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Υπομέτρο 13.1

Δικαιούχοι
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Υπομέτρο 13.2

Δικαιούχοι

Μ13 Ενισχύσεις Περιοχών που Αντιμετωπίζουν Φυσικά ή 
Άλλα Ειδικά Μειονεκτήματα

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 950,0 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 151,89 εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπά-
νη: 1.101, 89 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 67,5 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 18,7%

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι 
ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών.
 
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπά-
νες και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παρα-
γωγής στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά 
μειονεκτήματα.
 
Η ενίσχυση για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του πρόσθετου κό-
στους που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές 
καθορίζεται στα 100 € ανά εκτάριο. Η ενίσχυση μειώνεται προοδευτικά ως εξής:
• Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της ενίσχυσης.
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 80% της ενίσχυσης.
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 50% της ενίσχυσης.
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha: δεν χορηγείται ενίσχυση.
 
Οι ενισχύσεις στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας, 
η οποία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των χαρακτηριστι-
κών του αγροτικού τοπίου, στη διατήρηση αειφόρου παραγωγής και στη συγκράτηση του 
πληθυσμού με συνδυασμό άλλων μέτρων, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδή-
ματος και του πρόσθετου κόστους ως απόρροια των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, 
τα οποία μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν το κόστος της. 

Πεδίο εφαρμογής, περιοχές παρέμβασης, είναι τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή 
οικισμοί που περιλαμβάνονται στον πίνακα των ορεινών περιοχών της Οδηγίας 81/645/
ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από σημα-
ντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση στο κό-
στος παραγωγής που οφείλονται είτε:
α) στην ύπαρξη, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα 

να συντομεύεται σημαντικά η βλαστική περίοδος, είτε 
β) σε χαμηλότερο υψόμετρο, στις απότομες κλίσεις, στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω 

περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ 
δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων, είτε 

γ) στο συνδυασμό των δύο ανωτέρω παραγόντων.

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, 
εκτός των ορεινών 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι 
ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική 
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δραστηριότητα εντός των μειονεκτικών περιοχών α) με την υφιστάμενη οριοθέτηση και β) 
μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς 
περιορισμούς βάσει των βιοφυσικών κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Οι δικαιούχοι των υφιστάμενων περιοχών που δεν θα είναι επιλέξιμοι με την νέα οριοθέτη-
ση, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και 
για περίοδο 4 ετών το μέγιστο.
 
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των πρό-
σθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γε-
ωργικής παραγωγής στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, σε σύγκριση με περιοχές που 
δεν πλήττονται από τα σχετικά μειονεκτήματα.
 
Μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης θα ισχύσουν τα ύψη ενίσχυσης που περι-
λαμβάνονται στο ΠΑΑ 2007–2013. Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα κα-
θοριστεί το ύψος ενίσχυσης με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν. Οι δικαιούχοι των 
περιοχών οι οποίοι δε θα είναι επιλέξιμοι με τη νέα οριοθέτηση, θα συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το 
μέγιστο, όπως καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 31 Καν. 1305/2013. Η ετήσια ενίσχυση 
θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της ενίσχυσης που λαμβάνουν την περίοδο 2007-2013 ως 
ακολούθως:
• 1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013
• 4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013 
 
Οι ενισχύσεις στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας, 
η οποία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των χαρακτηριστι-
κών του αγροτικού τοπίου, στη διατήρηση αειφόρου παραγωγής και στη συγκράτηση του 
πληθυσμού με συνδυασμό άλλων μέτρων, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδή-
ματος και του πρόσθετου κόστους ως απόρροια των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, 
τα οποία μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν το κόστος της. 

Πεδίο εφαρμογής, περιοχές παρέμβασης, είναι οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από πε-
ριορισμένη παραγωγικότητα των εδαφών, οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά κατώτερα 
του μέσου όρου και μικρή πυκνότητα ή μείωση του πληθυσμού.
Οι περιοχές αυτές θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιο-
ρισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή 
συνδυασμό τους καθώς και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ξεπερασθεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.
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Μ14 Καλή Διαβίωση των Ζώων

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 10,0εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 2,98εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
12,98 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 0,2%

Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια 
του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου με εργασίες κα-

θαρισμού, απολύμανσης και τοποθέτησης εντομοπαγίδων.
• Μείωση αριθμού μόσχων για αύξηση του ελεύθερου χώρου.
• Ετήσια αντικατάσταση αισθητήρων εντοπισμού.
• Μη απομάκρυνση μοσχαριών από τη μητέρα μέχρι 3 μηνών. 
• Χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά την αποκεράτωση
• Ετήσια αντικατάσταση (ανταλλακτικών) ξεστρών
 
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).
 
Το μέτρο αναφέρεται στην καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων προκειμένου να βελτι-
ωθούν παράγοντες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπεριφορά 
και τη σωματική τους υγεία. Η ευζωία των ζώων έχει σημασία όχι μόνο για λόγους ηθικής, 
αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της ασφάλειας και ποιότη-
τας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Στόχος του μέτρου 
είναι η καλή διαβίωση και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στο περιβάλλον εκ-
μετάλλευσης αυτών (επίπεδο εκτροφής), με ενέργειες πέραν των επιβαλλόμενων από την 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δεσμεύσεις που 
μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες: διατροφή, υγεία, σταβλισμός και συμπερι-
φορά και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (WelfareQuality, 2009) και 
αφορούν τους τομείς χοιροτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, βοοτροφίας και 
πτηνοτροφίας.

Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας και οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την 
έννοια του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Μείωση του αριθμού των ζώων ώστε ο διαθέσιμος χώρος να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20%.
• Έλεγχος ανά τρίμηνο της ποιότητας του νερού.
• Τοποθέτηση παιχνιδιών στους χώρους διαβίωσης των χοίρων και τακτική αντικατάστασή 

τους. 
• Χρήση ανοσοευνουχισμού.
• Συνεχή προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές. 
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Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).
 
Το μέτρο αναφέρεται στην καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων προκειμένου να βελτι-
ωθούν παράγοντες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπεριφορά 
και τη σωματική τους υγεία. Η ευζωία των ζώων έχει σημασία όχι μόνο για λόγους ηθικής, 
αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της ασφάλειας και ποιότη-
τας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Στόχος του μέτρου 
είναι η καλή διαβίωση ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στο περιβάλ-
λον εκμετάλλευσης αυτών (επίπεδο εκτροφής), με ενέργειες πέραν των επιβαλλόμενων 
από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δεσμεύ-
σεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες: διατροφή, υγεία, σταβλισμός και 
συμπεριφορά και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (WelfareQuality®, 
2009) και αφορούν τους τομείς χοιροτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, βοοτρο-
φίας και πτηνοτροφίας. 

Καλή μεταχείριση των ζώων: ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας και οι 
οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Ετήσιος έλεγχος της ποιότητας του νερού.
• Αύξηση και βελτίωση ποιότητας φωτισμού στον ορνιθώνα. 
• Μείωση πυκνότητας φόρτισης του δαπέδου από 33 σε 25κιλά ανά τ.μ.
 
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).
 
Το μέτρο αναφέρεται στην καλή διαβίωση και ευζωία των παραγωγικών ζώων προκειμέ-
νου να βελτιωθούν παράγοντες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στη φυσιολογι-
κή συμπεριφορά και τη σωματική τους υγεία. Η ευζωία των ζώων έχει σημασία όχι μόνο 
για λόγους ηθικής, αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της 
ασφάλειας και ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. 
Στόχος του μέτρου είναι η καλή διαβίωση ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγι-
κών ζώων στο περιβάλλον εκμετάλλευσης αυτών (επίπεδο εκτροφής), με ενέργειες πέ-
ραν των επιβαλλόμενων από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός μπορεί 
να επιτευχθεί με δεσμεύσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες: διατροφή, 
υγεία, σταβλισμός και συμπεριφορά και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυ-
πα (WelfareQuality®, 2009) και αφορούν τους τομείς χοιροτροφίας, προβατοτροφίας και 
αιγοτροφίας, βοοτροφίας και πτηνοτροφίας. 

Καλή μεταχείριση των ζώων: όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολο-
γικής εκτροφής 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας και οι 
οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού.
• Συντήρηση του λειμώνα σε ετήσια βάση για τα ελευθέρας βοσκής πτηνά.
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Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).
 
Το μέτρο αναφέρεται στην καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων προκειμένου να βελτι-
ωθούν παράγοντες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπεριφορά 
και τη σωματική τους υγεία. Η ευζωία των ζώων έχει σημασία όχι μόνο για λόγους ηθικής, 
αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της ασφάλειας και ποιότη-
τας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Στόχος του μέτρου 
είναι η καλή διαβίωση ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στο περιβάλ-
λον εκμετάλλευσης αυτών (επίπεδο εκτροφής), με ενέργειες πέραν των επιβαλλόμενων 
από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δεσμεύ-
σεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες: διατροφή, υγεία, σταβλισμός και 
συμπεριφορά και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (WelfareQuality®, 
2009) και αφορούν τους τομείς χοιροτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, βοοτρο-
φίας και πτηνοτροφίας. 

Καλή μεταχείριση των ζώων: πρόβατα και αίγες

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγο/προβατοτροφικών εκμεταλλεύσε-
ων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του 
άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
• Διαμόρφωση κελιών γαλουχίας και αρσενικών γεννητόρων πριν από την αναπαραγωγι-

κή περίοδο και ειδικό χώρο προγραμματισμού συζεύξεων.
• Καθαρισμός, απολυμάνσεις, αποπαρασιτώσεις, απεντομώσεις και αλλαγής στρωμνής 

προαυλίου χώρου.
• Χορήγηση πρωτογάλακτος σε όλα τα νεογέννητα.
• Περιποίηση χηλών-ποδοκομία των ζώων εκτροφής.
 
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
(ΕΕ) 1305/2013).
 
Το μέτρο αναφέρεται στην καλή διαβίωση ευζωία των παραγωγικών ζώων προκειμένου να 
βελτιωθούν παράγοντες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπε-
ριφορά και τη σωματική τους υγεία. Η ευζωία των ζώων έχει σημασία όχι μόνο για λόγους 
ηθικής, αλλά και για λόγους διασφάλισης της υγείας αυτών, καθώς και της ασφάλειας και 
ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Στόχος του μέ-
τρου είναι η καλή διαβίωση ευημερία και καλή μεταχείριση των παραγωγικών ζώων στο 
περιβάλλον εκμετάλλευσης αυτών (επίπεδο εκτροφής), με ενέργειες πέραν των επιβαλλό-
μενων από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δε-
σμεύσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις κατηγορίες: διατροφή, υγεία, σταβλισμός 
και συμπεριφορά και κριτήρια, σύμφωνα με τα πρόσφατα διεθνή πρότυπα (WelfareQuality®, 
2009) και αφορούν τους τομείς χοιροτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, βοοτρο-
φίας και πτηνοτροφίας. 
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Υπομέτρο 16.1

Δράση 1:

Δράση 2:

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Μ16  Συνεργασία

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 97,0 εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 23,33, εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
120,33 εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 2,0%

Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινο-
τομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων των 
ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
 
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικε-
φαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα 
της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασί-
ας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς 
(όπως γεωργούς, δασοκομικούς φορείς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων ή άλ-
λοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ).

Δράση 1: Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ και την προετοιμασία των 
επιχειρηματικών τους σχεδίων επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:
- Μελέτες-Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρη-

ματικών τους σχεδίων).
- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 

προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης 
να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.

- Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το 
συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή) και την προετοιμασία του επιχειρηματι-
κού σχεδίου.

Δράση 2: Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων επι-
λέξιμες είναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως:
- Το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί 

είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου 
- Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την 

προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής) αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων 
που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν 
την υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικού σχεδίου. 

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4. 

- Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουρ-
γία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, 
κόστος μεταφράσεων).

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εξής:
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Προτεραιότητα

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

 Η υλοποίηση του επιχειρηματικού  Δράση 1 σε € Δράση 2 σε € Σύνολο σε €
 σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:

 Μία Διοικητική Περιφέρεια 
 της Χώρας ή έχει τοπικό χαρακτήρα 30.000 120.000 150.000

 Σύνολο της Χώρας 60.000 240.000 300.000

 Διακρατική Συνεργασία 90.000 360.000 450.000

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100%.
Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν αφορούν σε 
παραγωγική επένδυση προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία των φορέων και να αναπτύ-
ξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100%. 

Δράση 1:
• Σύνθεση της Ε.Ο. ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται που να συμβάλουν 

στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων.
• Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων.
• Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την 

ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών.
• Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων.

Δράση 2:
• Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα.
• Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα κατά περίπτωση 

που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου.
• Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και αποδειγμένη 

διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή.
• Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την 

ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου.

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση καινοτόμων έργων στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ, συστήνονται από δύο τουλάχιστον ενδιαφερόμενους φορείς, θεσπίζουν 
εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια λειτουργίας και λήψης των αποφά-
σεών τους και επιδιώκουν να δώσουν λύση/ευκαιρία σε ένα συγκεκριμένο πρακτικό πρό-
βλημα καταρτίζοντας ένα σχέδιο (project plan) που κυρίως περιλαμβάνει περιγραφή του 
καινοτόμου έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, δοκιμαστεί, προσαρμοστεί, υλοποιηθεί, 
αλλά και περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Προτεραιότητα αποκτούν η αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της αποτε-
λεσματικότητας ως προς τους πόρους, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
για την αλυσίδα εφοδιασμού, η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων, η βιοποικιλότητα και οι 
υπηρεσίες στα οικοσυστήματα κ.α.
Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο εθνικού όσο 
περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα.
Οι ΕΟ ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους τόσο σε εθνικό όσο και 
ευρωπαϊκό δίκτυο.
Επίσης είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων 
για την ανάπτυξη των  μορφών συνεργασίας και για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.
Το υπομέτρο συνδυάζεται με δράσεις άλλων μέτρων και υπομέτρων, όπως οι δράσεις με-
ταφοράς γνώσεων και κατάρτισης (1.1 και 1.2), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (2.1, 
2.2 και 2.3), οι επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (μέτρο 4.2, 
με αύξηση του ποσοστού στήριξης) οι δράσεις των Οργανώσεων Παραγωγών (μέτρο 9) κ.α. 
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Υπομέτρο 16.4

Δράση 1:

Δράση 2:

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές 
αγορές και δραστηριότητες προώθησης 

Δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού

Δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα 
με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία)
 
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφα-
λής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα 
μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές 
οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, Δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους. 
Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνερ-
γασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδι-
κασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. 

Για την οργάνωση και τον συντονισμό των συνεργασιών στο πλαίσιο του παρόντος υπομέ-
τρου επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:
- Μελέτες – Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρη-

σιακών τους σχεδίων).
- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 

προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης 
να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.

- Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και 
τον συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή).

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες είναι:
- Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος εξο-
πλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία και 
εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο) που προκύπτουν για την 
υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. 

- Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνω-
ση ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις).

 
Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρ-
χεται σε 150.000 €. 
Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών το μέγιστο ύψος χρηματο-
δότησης αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα αφορά σε παραγωγική επένδυ-
ση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει του κανόνα de minimis. 

Δράσεις 1 και 2:
• Συνεργασίες με ικανό αριθμό παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων φορέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα με τον πληθυσμό της 
περιοχής.

• Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην υλοποίηση του 
έργου (εμπειρία προσωπικού/συνεργάτες).

• Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων.
Δράση 1:
• Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές και ειδικότερα τις συ-

νεργασίες από τις οποίες προκύπτουν εναλλακτικοί τρόποι διανομής τροφίμων.
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 16.5

Δράση 1:

Δράση 2:

Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παρα-
γωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με σκοπό:
- τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και (Δράση 1)
- τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με 

την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία) (Δράση 2)

Όσον αφορά τη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου 
να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η απευ-
θείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα 
(νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. 
Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου θα έχουν 
σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμ-
βάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλες 
οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω 
λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών. 
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή/διευκολυντή (Innovation Broker/Facilitator) για τη δι-
ευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών.
Οι ενέργειες προώθησης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου, θα 
συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχείων αλυσί-
δων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω 
αυτού του τρόπου.
Το καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 2Α και 3Α.

Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιματική αλλαγή

Δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σε-
βασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των Συνεργασιών με σκοπό την προώθηση 
δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επιχειρησιακές Ομάδες των ΕΣΚ. 
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικε-
φαλής εταίρος.
Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι 
καθώς και διαχειριστές γης-δασών, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε 
κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους 
φορείς. Τα σχήματα θα έχουν τη νομική μορφή Κοινοπραξίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία. 
Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνερ-
γασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς δια-
δικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και υποχρεούνται να διαδώσουν τα 
αποτελέσματά τους και μέσω του δικτύου ΕΣΚ.
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Επιλέξιμες δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Προτεραιότητα

Δράση 1: Για τη δημιουργία συνεργασιών και την προετοιμασία των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή επιλέξιμες είναι οι ακό-
λουθες δαπάνες:
- Μελέτες-Επιχειρηματικά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρη-

ματικών τους σχεδίων)
- Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών 

προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης 
να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.

- Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας και 
το συντονισμό της (όπως ο μισθός του συντονιστή) και την προετοιμασία του επιχειρημα-
τικού τους σχεδίου.

Δράση 2: Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των συνεργασιών επιλέξιμες εί-
ναι οι άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως:
- Το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί 

είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου.
- Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την 

προσαρμογή ή τη δοκιμή της εφαρμογής) αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων 
που σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν 
την υλοποίηση του έργου/επιχειρηματικό. 

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4.

- Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουρ-
γία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, 
κόστος μεταφράσεων).

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα εξής:

 Η υλοποίηση του επιχειρηματικού  Δράση 1 σε € Δράση 2 σε € Σύνολο σε €
 σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:
 Μία Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας 
 ή έχει τοπικό χαρακτήρα  30.000 120.000 150.000

 Σύνολο της Χώρας  60.000 240.000 300.000

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά το 
100% των επιλέξιμων δαπανών.
Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν αφορούν σε 
παραγωγική επένδυση προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία των φορέων και να ανα-
πτύξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά το 
100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δράση 1:
• Σύνθεση της συνεργασίας ως προς τις γνώσεις και προσόντα που απαιτούνται που να 

συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων.
• Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων.
• Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την 

ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών.
• Συμμετοχή υφιστάμενων και τοπικών δικτύων.

Δράση 2:
• Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα.
• Στοχευμένη σύνθεση που να καλύπτει όλες τις γνώσεις και τα προσόντα κατά περίπτωση 
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Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου.
• Ποιότητα και συνοχή της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας και αποδειγμένη 

διαχειριστική ικανότητα του συντονιστή.
• Στοιχεία που καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και ποσοτικά την 

ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου θα δοθεί στήριξη για τη:
- Δράση 1: δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδει-

κνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. 

- Δράση 2: υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (project) των Συνεργασιών με σκοπό 
την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή 
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, 
τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκη-
ση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρα-
κα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές 
πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά 
και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. 
Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και τους διαχειριστές γης και δασών σε συνεργασία με 
ερευνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να 
προσφέρουν μέσα από τη συνεργασία τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκη-
σης «γεωργικής» και δασοκομικής δραστηριότητας με στόχο την ορθολογικότερη διαχεί-
ριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των εκπομπών 
του θερμοκηπίου και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.
Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρε-
σης εταίρων για την ανάπτυξη συνεργασιών αλλά και για την εκπόνηση του επιχειρηματικού 
τους σχεδίου (Project).
Το καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 4, 5Α, 5Β και 5Γ.
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Υπομέτρο 19.1

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Υπομέτρο 19.2

Δικαιούχοι

Μ19 Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
 Κοινοτήτων Βασισμένη στην Προσέγγιση LEADER

Δημόσια Δαπάνη
Κοινοτική Στήριξη: 400,0εκ. €, Εθνική Συμμετοχή: 44,44εκ. €, Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 
444,44εκ. €, Ανειλημμένες Υποχρεώσεις: 45,0 εκ. €, Βαρύτητα μέτρου: 7,6%

Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Δικαιούχοι για την προπαρασκευαστική περίοδο είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη δομή και την 
εταιρική τους σύνθεση. 
 
Επιλέξιμες είναι δαπάνες άυλου χαρακτήρα όπως:
• Κατάρτιση για τοπικούς φορείς.
• Δραστηριότητες για την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με τους 

τοπικούς δρώντες και μελετών της οικείας περιοχής, σχετικών συμβουλευτικών υπηρε-
σιών, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη.

• Δραστηριότητες σχετικές με τη λειτουργία και τη διοίκηση της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση 
για προπαρασκευαστική υποστήριξη για την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής.

Χρονικά η επιλεξιμότητα των δράσεων ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, το ύψος της οποίας υπο-
λογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000 €. Η 
παρούσα στήριξη δεν καλύπτει δαπάνες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΠΑΑ της 
περιόδου 2007-2013.
 
Το παρόν υπομέτρο αφορά την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών και την ενδυνά-
μωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τοπικές αναπτυξιακές στρατηγι-
κές. Ειδικότερα, αφορά τον «από κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των 
τοπικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης – δικτύωσης – συμμετο-
χής των τοπικών φορέων. Στόχος είναι η προετοιμασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας 
τοπικών στρατηγικών, με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαι-
ότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδιαγραφές» της 
συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της.

Έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων «οριζοντίων» (εμψύ-
χωση) και «τομεακών» (περιεχόμενο τοπικών στρατηγικών π.χ. κοινωνική διάσταση, καινοτομία, 
δικτύωση, περιβάλλον). Ενόψει της πολυταμειακής προσέγγισης θα χρηματοδοτηθεί από το 
ΕΓΤΑΑ, η προετοιμασία των τοπικών στρατηγικών και εταιρικών σχημάτων, που θα αφορούν 
εκτός των παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβου-
λία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκο-
πό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η 
επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δικαιούχοι στην εν λόγω 
δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.
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Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθ. 45 και 46 του Καν. 
1305/2013 και το άρθ. 13 του προβλεπόμενου εξουσιοδοτικού κανονισμού καθώς και του 
Άρθ. 69§3 του Καν. 1303/ 2013.
Ενδεικτικές είναι, οι κατασκευές – διαμορφώσεις κτηρίων, χώρων,εγκαταστάσεων, αγορά 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,σχετικές μελέτες, έντυπα, πληροφοριακό υλικό δια-
φημιστικές ενέργειες.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες 
των υποδομών, η μίσθωση εξοπλισμού/ παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου, η κυριότητά τους περιέλθει στον φορέα της επένδυσης. Δεν περιλαμβάνεται 
επίσης ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, άρθρο 69 του Καν. 1303/2013. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 
600.000€ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών/υγρών αποβλήτων, καθώς 
και έργων ύδρευσης στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 
2.000.000€. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€ για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό 
των 100.000€ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε 
κατηγορία ενέργειας που θα περιγράφεται στην τοπική στρατηγική. Παρέχεται η δυνατότη-
τα σε κάθε ΟΤΔ να προσαρμόζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της κάθε 
παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου.
 
Στην παρούσα δράση εντάσσονται έργα υποδομών αλλά και «άυλου» χαρακτήρα, με σκο-
πό την τοπική ανάπτυξη των περιοχών εφαρμογής του μέτρου 19. Στο πλαίσιο της δράσης 
ενδεικτικά εντάσσονται τα παρακάτω έργα:

Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμ-
μεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκε-
κριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
• Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και 

επέκταση δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια 
εκδηλώσεων, άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία 
πολυχώρων, η στέγαση υπηρεσιών ή/και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη 
και πώληση τοπικών προϊόντων.

• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
• Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
• Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτι-

σμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας 
της περιοχής.

• Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη 
του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στό-
χων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό 
πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
• Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
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• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
• Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜμΕ. 

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και 
διατοπική) 

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοι-
νοτήτων σύμφωνα με τα ειδικά άρθ. 32-35 του Καν. 1303/2013. Στα σχέδια συνεργασί-
ας, απαιτείται ο ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Δυνητικά, δικαιούχοι του 
υπομέτρου μπορούν να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή 
συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το 
θέμα της συνεργασίας και από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης 
των προτεινόμενων ενεργειών.
 
Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την προετοι-
μασία του σχεδίου, δηλαδή όσες αφορούν την προπαρασκευαστική φάση και συνδέονται 
με την αναζήτηση και επιλογή εταίρων, δαπάνες για τον σχεδιασμό των δράσεων του σχεδί-
ου συνεργασίας, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για κατάρτιση και 
εξειδίκευση των ενεργειών του σχεδίου. Η φάση αυτή είναι προαιρετική και δεν αποτελεί 
επιλέξιμη δαπάνη για τα σχέδια συνεργασίας που υλοποιήθηκαν κατά την Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2014 και συνεχίζουν στη νέα προγραμματική περίοδο. Οι δαπάνες της προ-
παρασκευαστικής φάσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολο-
γισμού του σχεδίου συνεργασίας.
Επίσης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες της φάσης υλοποίησης μόνο όταν προκύπτουν από 
την προπαρασκευαστική φάση, αφορούν στην υλοποίηση αυτού και αποτελούν δαπάνες 
άυλου χαρακτήρα.
 
Η ενθάρρυνση ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας αποτελεί σημαντικό ερ-
γαλείο για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων και ως εκ τούτου η ένταση ενίσχυσης της 
προπαρασκευαστικής φάσης αλλά και της φάσης υλοποίησης των σχεδίων συνεργασίας 
καθορίζεται σε 100%. Ο προϋπολογισμός της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 30.000€ και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργα-
σίας. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής. Η τελική πληρωμή του κάθε σχεδίου συνεργασί-
ας θα πραγματοποιείται μετά και την εξέταση ολοκλήρωσης των ενεργειών διάχυσης των 
αποτελεσμάτων αυτού.
 
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για ενίσχυση της 
συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και 
διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Οι διατο-
πικές/διακρατικές συνεργασίες στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτό-
μων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, στη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας, στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση 
δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής 
απομόνωσης, καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Θα 
πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης 
των εταίρων.
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Υπομέτρο 19.4

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες 
δαπάνες

Ποσό και ποσοστό 
ενίσχυσης

Περιγραφή 
στοιχείων 

υπομέτρου

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινο-
τήτων σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 35 του Καν. 1303/2013.
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες του υπομέτρου είναι οι σχετιζόμενες με την υλοποίηση του προγράμ-
ματος σχετικά με:
• Στελέχωση, λειτουργικά έξοδα για τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπι-

κής ανάπτυξης.
• Εξοπλισμό, μηχανοργάνωση των ΟΤΔ.
• Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την προετοιμασία, την 

υλοποίηση, καθώς και την λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων
• Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική, ενέργειες εμψύχωσης, και για προβολή του τοπικού προγράμματος.
• Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ και των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης.
• Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
Επίσης χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, οι λειτουργικές δαπάνες των τοπικών στρατηγι-
κών και εταιρικών σχημάτων, που αφορούν εκτός των παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά 
οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΤΘΑ) εφόσον συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις για τις σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:
• i)  η περιοχή παρέμβασης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ να ταυτίζεται ή να είναι υποσύνολο της περιοχής 

εφαρμογής σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα,
• ii)  η περιοχή παρέμβασης ΕΤΘΑ να ταυτίζεται κατά τουλάχιστον στο 50% με την περιοχή 

εφαρμογής σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα,
• iii) οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ ( προσέγγιση) σε προϋπολογισμό σε ποσο-

στό 50% και άνω σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα.
 
Ένταση ενίσχυσης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η υποστήριξη στο πλαίσιο του πα-
ρόντος υπομέτρου δεν μπορεί να υπερβεί το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπι-
κών κοινοτήτων, άρθ. 35 του Καν. 1303/2013. Το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του 
υπομέτρου θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού. Η 
καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών είναι δυνατή μετά από 
σχετικό αίτημα του δικαιούχου – ΟΤΔ (άρθ. 42 Καν. 1305/2013). 
 
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύ-
ουν στη στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση 
προγράμματος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές με ολοκληρω-
μένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Όλες οι εφαρμοζόμενες δράσεις πρέπει να συνει-
σφέρουν στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας, προσωπικού και ικανοτήτων ώστε 
να επιτελούνται αποτελεσματικά και επιτυχώς οι «οριζόντιες λειτουργίες» και «τα βασικά 
καθήκοντα» από τις ΟΤΔ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:
• Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων δράσεων των τοπικών προ-

γραμμάτων.
• Την υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραμμάτων.
• Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και 

των προγραμμάτων.
Η αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας λειτουργία των ΟΤΔ έχει διττή στόχευση: α) βελτί-
ωση της πρόσβασης των τοπικών κοινωνιών, φορέων και επιχειρηματιών σε πληροφόρηση 
και β) συνεπής εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής ή/και έγκαιρη αναπροσαρμογή της σύμ-
φωνα με τις εξελίξεις των τοπικών συνθηκών.
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