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Συνολικά 12 παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση στρατη-
γικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το πλάνο παρεμβάσεων που εκπόνησαν οι 
αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, το παρών για 
ακόμη μία περίοδο δίνουν τα Σχέδια Βελτίω-
σης (βλ. σελ. 4-5) με 2 Μέτρα, οι Νέοι Αγρότες 
με πριμ που μπορεί να φτάσει τα 57.500 ευρώ 
και πρώτη πρόσκληση το 2023, η Μεταποίηση 
(μόνο αγροτικό προϊόν), τα Συστήματα Ποιό-
τητας με επιπλέον πιστοποιήσεις προς επιδό-
τηση, το Μέτρο Συνεργασίας, οι Σύμβουλοι, η 
Κατάρτιση, η ενίσχυση Ομάδων Παραγωγών 
και η Ενεργητική Προστασία Καλλιεργειών (α-
ντιχαλαζικά κ.λπ). Νέα Μέτρα που προβλέπο-

νται αφορούν τις επενδύσεις ευζωίας των πα-
ραγωγικών ζώων και τις επενδύσεις στη βιοα-
σφάλεια των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

Έκπληξη αποτελεί η παντελής απουσία Αγρο-
περιβαλλοντικών Προγραμμάτων (Κομφούζιο, 
Νιτρικά, Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) και μέ-
νει να φανεί αν αυτά θα προστεθούν μέχρι να 
σταλεί το στρατηγικό σχέδιο στην Ευρώπη στο 
τέλος του έτους. Ή, τελικά θα καλύψουν αυτές 
τις ανάγκες οι δράσεις του νέου πρασινίσμα-
τος (οικολογικά σχήματα). Είναι γεγονός πά-
ντως ότι τα χρήματα για το ΠΑΑ 2023-2026 εί-
ναι περιορισμένα στα 4 δις, και ήδη τα 1,5 δις 
περίπου θα απορροφηθούν τη μεταβατική πε-
ρίοδο 2021-2022. Βέβαια, σημειώνεται εδώ ό-
τι λείπουν και τα Leader, τα οποία σίγουρα θα 
προστεθούν στην πορεία. Στις επόμενες σελί-
δες φιλοξενούνται τα 7 Μέτρα του ΠΑΑ που 

ξεχωρίζουν στον φάκελο της διαβούλευσης. 
Όσον αφορά τώρα τις άμεσες ενισχύσεις 

(βλ. σελ. 30), στα κείμενα που κοινοποιήθη-
καν κατά τη «2η Διαδικτυακή Δημόσια Διαβού-
λευση», επιβεβαιώνεται πως για τη νέα περί-
οδο δεν θα υπάρξει πρώτη κατανομή δικαιω-
μάτων. Μοναδική λύση θα είναι οι μεταβιβά-
σεις για να ντύσουν «γυμνή» γη οι αγρότες 
που δεν θα μπορέσουν να μπουν στο Εθνικό 
Απόθεμα στη νέα ΚΑΠ. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως προς τα ενδια-
φερόμενα μέλη, δεν κοινοποιήθηκε φάκελος 
για τη συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών α-
γροτών, με ό,τι και να σημαίνει αυτό για την 
τύχη του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ο φάκελος 
με το στρατηγικό σχέδιο να κατατεθεί στη Βου-
λή για διαβούλευση. 

Μετά το 2023 Νέοι Αγρότες 
με πριμ μέχρι 57.500 ευρώ
Σε διαβούλευση τα 12 νέα Μέτρα του ΠΑΑ 2023-2027 για την ελληνική ΚΑΠ
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Έργα αγροτικής μεταποίησης από 400.000 έως 5 εκατ. 
ευρώ θα μπορούν να επιδοτηθούν στα νέα Προγράμματα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Το βάρος σε επενδύσεις 
βιοασφάλειας και ευζωίας για κτηνοτρόφους με υψηλή 
επιδότηση σε δύο ξεχωριστά Μέτρα. Διπλή προκήρυξη 

για Νέους Αγρότες προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο (μία 
το 2023 και μία στο τέλος της περιόδου) όπου εξετάζεται 

για τους κτηνοτρόφους προσαυξημένο πριμ έως 20.000 
ευρώ για την πρώτη τους εγκατάσταση  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ1
Παρεμβάσεις σε επενδύσεις στη μεταποί-

ηση-εμπορία και  ανάπτυξη γεωργικών προ-
ϊόντων:

 Επιλέξιμοι τομείς Κρέας – πουλερικά – 
κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Διάφορα Ζώα  (Με-
λισσοκομία, Σηροτροφία κλπ), Ζωοτροφές, 
Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα, Οίνος, Ο-
πωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και Α-
ρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστι-
κό Υλικό, Ξύδι.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανω-
τέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκ-
συγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστά-
σεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτι-
κών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μο-
νάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα 
προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, α-
νάλογα με την περίπτωση. Οι μετεγκαταστά-
σεις και ο συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύο-
νται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις στήριξης που 
αφορούν σε προϋπολογισμό από 400.001 
ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ. 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με προϋπολο-
γισμό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον 
τις 400.001 ευρώ. 

Ένταση ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης είναι:
α) μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
β) λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 45% 
γ) λοιπές περιοχές: 35%
Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπα-

νών που στοχεύουν σε μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις απο-
βλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως 
αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής 
της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξη-
ση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%. 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ2
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Στρατη-

γικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο 
προκηρύξεων το 2023 και το 2027 ενώ στην 
παρέμβαση περιλαμβάνεται και η καταβολή  
της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων 
γεωργών έτους 2021.

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορ-
φή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. 
Δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες 
αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσο-
τικών στόχων  και διαμορφώνεται ως εξής: 

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 35.000 
ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα 
έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – 
μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

 Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 
40.000 ευρώ με βάση τα εξής:

 α) αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η 
περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών 
των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιο-
χές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νη-
σιά (νησιά με πληθυσμό έως και  3.100 κα-
τοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με 
πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη η ίση 
των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμε-
τρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 
2021 ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών 
περιοχών) ή συνδυασμός αυτών των κατη-
γοριών περιοχών,

 β) αύξηση κατά 2.500 ευρώ για ζωική 
παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική 
κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε 
δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με 
την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και 
αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυ-
σης, και το  υπολειπόμενο 30% με την ολο-
κλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

Το ποσό ενίσχυσης είναι ικανοποιητικό 
ως κίνητρο για την εγκατάσταση νέων γε-
ωργών εάν συνυπολογισθεί ότι οι νέοι γε-
ωργοί λαμβάνουν και πρόσθετη συμπλη-
ρωματική ενίσχυση από τον πρώτο πυλώ-
να, έχουν αυξημένη μοριοδότηση και λαμ-
βάνουν το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης  ανε-
ξαρτήτως τύπου / κατηγορίας επιλέξιμης ε-
πενδυτικής δαπάνης των επενδυτικών σχε-
δίων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια 
βελτίωσης) και εντάσσονται ως δικαιούχοι 
των δράσεων εκπαίδευσης και παροχής γε-
ωργικών συμβουλών.  

Τίθεται το ερώτημα στη διαβούλευση αν τo 
πρίμ εγκατάστασης για αμιγώς κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι αυ-
ξημένο κατά: α. 10.000 ευρώ, β. 15.000 ή  
γ. 20.000 ευρώ. Οπότε το μέγιστο ποσό ενί-
σχυσης μπορεί τελικά να διαμορφωθεί με-
ταξύ 47.500 και 57.500 ευρώ. 

ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ3
Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του 
ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένει-
ες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης:
Η παρέμβαση αφορά σε όλα τα ενδεδειγμέ-
να μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίω-
σης των ενσταβλισμένων ζώων και η βελτί-
ωση της βιοασφάλειας.

Επιλέξιμες Επενδύσεις
Τα γενικά μέτρα βιοασφάλειας, που μπο-
ρούν να ενισχυθούν μέσω της Παρέμβασης 
μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περι-

μετρικού φράκτη της εκμετάλλευσης ή η-
λεκτρικής περίφραξης υψηλής έντασης, ώ-
στε να εμποδίζεται η επαφή μεταξύ των πα-
ραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμε-
τάλλευσης και των ανεπιτήρητων ζώων από 
άλλες εκμεταλλεύσεις ή/και άγριων ζώων.
 Διαχωρισμός καθαρής και μη καθαρής 

Δύο Μέτρα 
αποκλειστικά 
κτηνοτρόφων

ζώνης για την κίνηση ατόμων κατά την εί-
σοδό τους στην εκμετάλλευση, εντός αυτής 
και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων 
ιματισμού, υπόδησης και απολύμανσης χε-
ριών, εξοπλισμός καθαρισμού και λειτουρ-
γικής απολύμανσης υποδημάτων κατά την 
είσοδο στους θαλάμους, κλπ.
 Δημιουργία ανεξάρτητων διακριτών κατάλ-

ληλων χώρων για την απομόνωση των νε-
οεισερχόμενων και των ασθενών ζώων, κα-
θώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύ-
ξη νεκρών ζώων 
 Κατασκευή ράμπας φόρτωσης / εκφόρτω-

σης στην περίμετρο της εκμετάλλευσης, ώστε 
να μην εισέρχονται εντός αυτής μεταφορικά 
οχήματα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων.
 Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υ-

γρασίας,κλπ. 
 Ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.
 Εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης κατά 

προτεραιότητα με την χρήση ΑΠΕ.
 Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων 

κατά προτεραιότητα με φυσικά υλικά.  
 Μηχανολογικός εξοπλισμός για τον κα-

θαρισμό και απολύμανση των εγκαταστά-
σεων και οχημάτων (π.χ. απολυμαντικές τά-
φροι, φορητές μονάδες απολύμανσης, πλυ-
στικά υψηλής πίεσης, συστήματα καταιονι-
σμού κ.ο.κ.).
 Αντικατάσταση δαπέδων και λοιπού εξο-

πλισμού με υλικά που περιορίζουν τον τραυ-
ματισμό των ζώων. 
 Προμήθεια φορητού υγειονομικού εξο-

πλισμού.   
  Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημά-

των προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και 
των σταβλικών εγκαταστάσεων από φυσικές 
καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα 
(πυρκαγιά, παρατεταμένους καύσωνες, πχ 
πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού, κλπ).

Δικαιούχοι της παρέμβασης
Δικαιούχοι της Παρέμβασης μπορεί να εί-
ναι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-
σεων (φυσικά κατά κύριο επάγγελμα κτηνο-
τρόφοι ή νομικά πρόσωπα ) συστηματικής ε-
κτροφής (αιγοπροβατοτροφίας,  βοoτροφί-
ας, χοιροτροφίας, πουλερικών).
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορή-
γησης και το ύψος της υπολογίζεται ως πο-
σοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η ενίσχυ-
ση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γε-
ωργό (κτηνοτρόφο).
Δεδομένου ότι η σημασία πρόληψης είναι 
εξαιρετικής σημασίας για την πρόληψη και 
τον έλεγχο των νόσων των ζώων και των ζο-
ωνόσων το ποσοστό στήριξης των επενδυ-
τικών σχεδίων ανέρχεται στο 80% του πο-
σού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.  
Ο μέγιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη 
και ιδιωτική συμμετοχή) ορίζεται στα 100.000 
ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 25.000 ευρώ.

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ4

Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις που συμβάλουν στην προστασία από 
φυσικές καταστροφές:

Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε 

ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου 
από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, 
το χαλάζι, τη βροχή, τις πλημμύρες, την ξη-
ρασία και τις πυρκαγιές καθώς και προστα-
σία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές α-
σθένειες και φυσικές καταστροφές.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπά-
νες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προ-
ληπτικών δράσεων:

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστη-
μάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργει-
ών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματό-
σχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστη-
μάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου 
και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως 
από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθη-
τήρες καπνού κ.λπ.

Δικαιούχοι παρέμβασης
Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων με την ιδιότητα του γεωργού ή σε ομά-
δες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, ορ-
γανώσεις παραγωγών, συλλογικές αγροτι-
κές οργανώσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα ο 
δικαιούχος πρέπει να είναι έως 61 ετών και 
να έχει αποπληρώσει τις εισφορές ΕΛΓΑ. 

Ύψος και ένταση ενίσχυσης
α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός 

που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολο-
γισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης 
ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νο-
μικού προσώπου έως τις 400.000,00 ευρώ.

β) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπο-
λογισμούς για τον προσδιορισμό της στήρι-
ξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωρ-
γών έως το 1.000.000 ευρώ.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών 
ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και 
των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

ΟΜΑΔΕΣ5
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Πα-

ραγωγών και επαγγελματικών οργανώσε-
ων στο τομέα της Γεωργίας: 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έ-
χουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώ-
σεις παραγωγών και διεπαγγελματικές ορ-
γανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επί-
σημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 
όπως ισχύει κάθε φορά και ανήκουν στην 
κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές 
ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και κοι-
νοτική νομοθεσία.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομά-
δες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 
16, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 10 και 
με ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγή 
τις 150.000. Αντίστοιχα  ο ελάχιστος αριθμός 
μελών για τις οργανώσεις παραγωγών φυ-
τικής παραγωγής είναι 50, για τις οργανώ-
σεις ζωικής παραγωγής 26 και με ελάχιστη 
αξία διακινούμενης παραγωγής τις 500.000. 
και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής  
παραγωγής είναι 50 και για της οργανώσεις 
26 . Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύ-
νολο των νήσων (εκτός Κρήτης και Έυβοι-
ας) για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορ-
φώνονται στο 50% των ανωτέρω.

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των 
νέων ομάδων παραγωγών, οργανώσεων πα-
ραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσε-
ων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή 
ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) 
που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπο-
ρεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας 
παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών με-
τά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
αιτήματος στήριξης. Το ποσό στήριξης μπο-
ρεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ και ισούται α-
νά έτος με ποσοστό της αξίς παραγωγής του 
συλλογικού σχήματος (10% το πρώτο έτος, 
8% το δεύτερο,...., 2% το πέμπτο).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ6

Παρεμβάσεις σε Συστήματα Ποιότητας Γε-
ωργικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στο πλαί-
σιο της Παρέμβασης προβλέπεται η Στήριξη 

για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Για όλα τα επιλέξιμα συστήματα ποιότη-

τας, δικαιούχοι δύνανται να είναι παραγω-
γοί, φυσικά (έως 60 ετών) ή νομικά πρόσωπα.
Επιλέξιμα συστήματα ποιότητας

Για κάθε σύστημα ποιότητας ανά εκμε-
τάλλευση θα ισχύει ανώτατο όριο επιλέξι-
μης δαπάνης, όπως αποτυπώνεται στον πα-
ρακάτω Πίνακα (στοιχεία βάσει μελετών του 
Υπουργείου):

1. Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ: 810 ευρώ.
2. Κρασία (ΚΥΑ 5833/155045/12-12-2013) 

με ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφι-
κές ενδείξεις της ΕΕ, 1.300 ευρώ.

3. Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής: 810 ευρώ.
4. Βιολογική Παραγωγή: 2.020 ευρώ.
5. Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων 

(Καν. (ΕΚ) 543/2008 & Καν. (ΕΚ) 589/2008):   
3.000 ευρώ.

6. Βόειο κρέας ποιότητας: 2.620 ευρώ.
7. AGRO 2-1/(AGRO 2-2)-ECOLABEL: 1.319 

ευρώ.
8. AGRO 3: 2.300 ευρώ.
9. AGRO 7: 1.300 ευρώ.
10. Agro 2 (πρότυπα Agro 2.1 και Agro 

2.2) στην καλλιέργεια του βαμβακιού: 540-
856 ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

ΕΥΖΩΙΑ7
Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμέ-

νες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή με-
ταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare 
Quality®, 2009).

Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβά-
σεις που κατηγοριοποιούνται σε μια ή πε-
ρισσότερες από τις τέσσερεις κατηγορίες: 
(α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και 
(δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογι-
κής συμπεριφοράς των ζώων, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).

Υψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση παρέχεται για 5 έτη (όσο διά-

στημα αναλαμβάνονται οι νέες δεσμεύσεις) 
και αντιστοιχεί για κάθε δράση σε:

 Δράση 1. Χοίροι: 377,7 ευρώ ανά Μο-
νάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 4 κεφαλές)

 Δράση 2. Κρεοπαραγωγές Όρνιθες ε-
κτροφής: 197,53ευρώ  ανά Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 77 πτηνά)

 Δράση 3. Ωοπαραγωγές όρνιθες ελευ-
θέρας και βιολογικής εκτροφής: 200,30 ευ-
ρώ ανά Μονάδα Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΜΖΚ: 
77 πτηνά) 

 Δράση 4. Αιγοπροβάτα: 497,70 ευρώ α-
νά ΜΖΚ (ΜΖΚ: 7 κεφαλές)

 Δράση 5. Βοοειδή: 435,20 ευρώ ανά ΜΖΚ 
(ΜΖΚ: 2 κεφαλές)

Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του 
διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα 
των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν, καλύ-
πτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 
5% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που 
καταβλήθηκε για τις δεσμεύσεις καλής με-
ταχείρισης των ζώων.

Κτηνοτρόφοι
Οι κάτοχοι κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων θα μπορούν 
να επιδοτηθούν για επενδύσεις 
ευζωίας και βιοασφάλειας στις 
εκμεταλλεύσεις τους.

Η ενίσχυση για την Ευζωία 
παρέχεται για 5 έτη (όσο διά-
στημα αναλαμβάνονται οι νέες 
δεσμεύσεις) και αντιστοιχεί για τα 
αιγοπροβάτα στα 497,70 ευρώ ανά 
ΜΖΚ (ΜΖΚ: 7 κεφαλές).

Σχήματα
Στη νέα περίοδο θα προκηρυχθεί 
ξανά το Μέτρο ενίσχυσης των 
Ομάδων και Οργανώσεων παραγω-
γών, που για μία 5ετία θα μπορούν 
να λαμβάνουν έως 100.000 ευρώ 
ετησίως. 

Το Μέτρο Συνεργασία θα επανα-
προκηρυχθεί για Επιχειρησιακές 
Ομάδες που θα «κατεβάσουν» 
φάκελο για καινοτόμα έργα στον 
πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο του νέου Μέτρου Συνεργασίας, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών από συμπράξεις αγροτών-επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων 
διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Agrenda B7 | 29AgrendaB6 | 28 Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021
Agrenda B7 | 29ΠΑΑ 2023-2027

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr


