
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντικές  
δράσεις άμεσων 
ενισχύσεων

Μία λίστα από 10 κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων 

θα εμφανιστεί στο ΟΣΔΕ του 2023 οι οποίες  

αντικαθιστούν το πρασίνισμα της περασμένης 

περιόδου. Μέσα από αυτήν θα επιλέξουν οι 

αγρότες αυτή που τους ταιριάζει, με το 55% των 

κονδυλίων να προορίζεται για βιοκαλλιεργητές,  

το 10% για τις ξηρικές καλλιέργειες και το 12% για 

δράσεις γεωργίας ακριβείας και ειδικής θρέψης

Π1-31.1 - ΧΡΉΣΉ ΑΝΘΕΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ  
ΕΙΔΏΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ

Π1-31.3 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΒΕΛΤΙΏΜΕΝΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΉΣ  
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΉΛΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΉΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΉΤΑΣ

Π1-31.7 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΚΤΉΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ

Π1-31.4 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΣΤΉ ΓΕΏΡΓΙΑ

Π1-31.8 - ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΏΣΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ  
ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Π1-31.10 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΤΟΠΙΏΝ ΚΑΙ ΓΕΏΡΓΙΚΏΝ 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ ΥΨΉΛΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΏΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΉΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΏΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ ΤΏΝ ΝΉΣΙΏΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Π1-31.9. ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΜΕΘΟΔΏΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΏΓΉΣ

Π1-31.5 – ΒΕΛΤΙΏΣΉ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΏΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ  
ΠΛΟΥΣΙΏΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Π1-31.6 - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΦΙΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΨΉΦΙΑΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ  
ΕΙΣΡΟΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΏΝ

Π1-31.2 - ΕΠΕΚΤΑΣΉ ΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΕΡΙΟΧΏΝ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΣΤΙΑΣΉΣ

ΧΡΉΣΉ ΨΉΦΙΑΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ – 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023Agrenda Agrenda16 ΝΕΑ ΚΑΠ ΝΕΑ ΚΑΠ 17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ (ΣΤΡΜ.) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυ-
χανθών μικρού βιολογικού κύκλου. 10,9-52,2 ευρώ

Αραβόσιτος, Βαμβάκι, 
Μηδική

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και 
ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιερ-
γούμενων ειδών

31,3-82,4 ευρώ
Ψυχανθή, Λαχανικά,  
Σιτηρά, Φαρμακευτικά

Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο 
χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

60,6 ευρώ
 Όλες οι αρόσιμες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Eτήσια ενίσχυση για την σπορά του υπορό-
φου και τη δημιουργία ζωνών στα περιθώ-
ρια χρησιμοποιώντας φυτά ξενιστές

10-15 ευρώ/
στρμ.  

Mόνιμες

Ετήσια ενίσχυση για τη φύτευση ενδιάμε-
σων καλλιεργειών κατά την περίοδο των 
έντονων βροχοπτώσεων χρησιμοποιώ-
ντας φυτά ξενιστές

5-10 ευρώ/
στρμ.

Αρόσιμες

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ  
(ΕΤΗΣΊΩΣ) ΣΤΡΜ.

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ) ΕΥΡΩ

Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας 2.067.110 117.442.809

Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας 3.306.790 100.723.254

Βιολογική μελισσοκομία 5.685.160 16.850.810

EΝΙΣΧΥΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΉ

Περιορισμός βόσκησης σε βοσκοτόπια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση:  
Κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του περι-
ορισμού βόσκησης με τη δημιουργία τεχνητού λειμώνα.

30,4  
ευρώ/στρμ.  

Ετήσια ενίσχυση για τη μετακίνηση των ζώων στους υποβοσκούμενους 
βοσκοτόπους και την επιστροφή αλλά και τη μεταφορά του γάλακτος σε 
προσβάσιμη περιοχή.

1,1 -8,4  
ευρώ/στρμ. 

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου  
διαχείρισης βοσκοτόπων. 1 ευρώ/στρμ. 

Ετήσια ενίσχυση για τη κατάρτιση, εφαρμογή, προγράμματος  
εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. 3 ευρώ/στρμ. 

ΚΑΤΉΓΌΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΑ ΌΦΕΛΉ/ΤΌΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΤΌΧΌΙ

Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων  
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους.

Mόνιμες

Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση  
υπολειμμάτων καλλιεργειών

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
•Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. 
• Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της 
διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων.

Mόνιμες

Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισμού και αυτο-
ματισμών για τη μείωση της ρύπανσης και  
των κινδύνων  κατά τη φυτοπροστασία

• Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. 
• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

Mόνιμες- Αρόσιμες

Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης  
των θρεπτικών

• Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων. 
• Μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους. 
• Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της δια-
χείρισης των θρεπτικών στοιχείων.

Mόνιμες- Αρόσιμες

 

ΚΑΤΉΓΌΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΥΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΉ

Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Συνέχιση της εφαρμογή της μεθόδου  σεξουαλικής 
σύγχυσης εντόμων «Confusio». 
•   Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών 
•   Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια 
σε έντομα – εχθρούς 
•   Εφαρμογή των εθελοντικών ειδικών κατευθυντή-
ριων γραμμών που περιέχονται στις Οδηγίες Ολοκλη-
ρωμένης Φυτοπροστασίας

17-94,8 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση  
υπολειμμάτων καλλιεργειών

• Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή/και με παράλληλη  
κάλυψη με mulch. 
•   Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα

  1 -7 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισμού και αυτο-
ματισμών για τη μείωση της ρύπανσης και  
των κινδύνων κατά τη φυτοπροστασίας

• Χρήση ψεκαστικώνακροφυσίωνμειωμένης  
διασποράς. 
• Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών. 
• Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών 
γεωργίας ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης και αυτοματισμών για τη μείωση της ρύ-
πανσης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

3 -6 ευρώ/στρμ.

Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης 
των θρεπτικών

Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης ή με  
παρεμποδιστές, προϊόντων με βιοδιεγέρτες

3 -6  ευρώ/στρμ.

 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών για: 

• Συγκέντρωση των υπολειμμάτων καλλι-
εργειών στις αρόσιμες ή του θρυμματι-
σμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα 
των δέντρων.  

• Επεξεργασία μέσω κομποστοποίησης.

• Κατάλληλη εφαρμογή κομπόστ στην  
επιφάνεια του εδάφους.

Εφαρμόζεται σε Αρόσιμες και  
μόνιμες (ποσό ανά στρέμμα):

• Αρόσιμες 11  ευρώ

• Κηπευτικά 20 ευρώ 

• Αμπέλι και ακτινίδιο 11,2 ευρώ

• Λοιπές δενδρώδεις 14 ευρώ

Εφαρμόζεται σε εκτάσεις με αναβαθμίδες των αγρονομικών περιφερειών  
αροσίμων και μονίμωνκαλλιεργειών. 
• Συντήρηση  των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. 
• Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς 
σταθεροποίησης της κατασκευής. 
• Διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. 
   • Απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, 
   • Απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων 
   • Παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες 
   • 250 € /ha

Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκτάσεις οι οποίες: 
• συγκροτούν φυσικές  ενότητες από καλλιέργειες με τοπικά χαρακτηριστικά και πολλαπλές λειτουργίες, 
• παρουσιάζουν ειδική σύσταση εδάφους (π.Χ. τυρφώδη εδάφη), 
• συγκροτούν φυσικές  ενότητες από καλλιέργειες και βρίσκονται σε νησιά  (λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ως προς το τοπίο) 
• γειτνιάζουν  με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές: 
   α) του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύουν σήμερα, 
   β) των ορίων των υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ) και 
   γ) των ορίων των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

• Ελαιώνες με δένδρα μεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήμα μόρφωσης, αμπελώνες με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, ελαιώ-
νες συμπαγείς ως επί το πλείστον με δένδρα μεγάλης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη, αμπελώνες συμπαγείς ως επί 
το πλείστον με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε ημικάλλιεργεια ή/και εγκατάλειψη, διάσπαρτα αγροτεμάχια ελαιώνων/αμπελώνων (σε 
μωσαϊκό). 
Eκτιμώμενη  έκταση  ( Ετησίως)                   277.840 στρέμματα 
Eκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες)                  2.778.377 ευρώ, ενίσχυση 10 ευρώ/στρμ.

• Ως μνημειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποίους πάνω από 20% των ελαιοδένδρων φέρουν τα παρακάτω  
χαρακτηριστικά:  
Έχουν μεγάλες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες στον κορμό, ειδική διαμόρφωση στον κορμό, πλούσια βιοποικιλότητα εντός των κοι-
λοτήτων του κορμού ή/και είναι συνδεδεμένα με ιστορικές μνήμες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες παραδόσεις ή/και θρησκευτι-
κά έθιμα της εκάστοτε περιοχής. 
εκτιμώμενη έκταση  ( Ετησίως)                   25.000 στρέμματα 
εκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες)                  375.000 ευρώ, ενίσχυση 15 ευρώ/στρμ.

Τι είναι τα αγροδασικά συστήματα;

• Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή 
συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπο-
ρεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρ-
ποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρό-
δρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με 
την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών ή/και τη βόσκηση.

  • Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 10 εκατ. στρμ. αρόσιμες εκτάσεις

• Επίσης η παρέμβαση αφορά και σε μερικώς δα-
σοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων 
με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με 
ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

• Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 11 εκατ. στρμ. 
(LUCAS 13,5 εκατ. στρμ.) βοσκοτόπων

•10 ευρώ/στρέμμα

• Αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% 
(Με πρόσθετη ενίσχυση για ξενιστές επικονιαστών 
και ωφέλιμων)

• Όλα τα αρόσιμα 
 Ετήσια ενίσχυση για χειμερινά σιτηρά (1,5 ευ-
ρω/στρμ.) 
Ετήσια ενίσχυση για αραβόσιτο (4,2 ευρώ/στρμ.) 
Ετήσια ενίσχυση για βαμβάκι  (2,1 ευρώ/στρμ.)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΗΣΊΕΣ)

1.016.980 στρέμματα 42.333.327 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΗΣΊΕΣ)

129.402 στρέμματα 12.940.186 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ (ΕΤΗΣΊΩΣ) ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΤΗΣΊΕΣ)

7.332.520 στρέμματα 48.803.277 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

2.312.670 στρέμματα 4.160.896 ευρώ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

3.087.070 στρέμματα 34.886.165 ευρώ

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

4.111.510 στρμ. 21.069.868 
ευρώ

ZM 177.499

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

1.543.530 στρέμματα 18.407.792 ευρώ

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΉ  
ΕΚΤΑΣΉ 
(ΕΤΗΣΊΩΣ)

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΕΣ  
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(ΕΤΗΣΊΕΣ)

45.000  στρμ. 11.2500.000 €

ΚΑΠ 2023-2027

1.    Πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει 
του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ.

2.    Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε κατάλλη-
λη χωρική και χρονική κλίμακα.

3.    Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία 
των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης: 
• καλλιεργητικές εργασίες, 
• την εφαρμογή θρεπτικών (ημερομηνία και ώρα,  
τύπο, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα, στάδιο της  
καλλιέργειας),  
• την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία 
και εμπορικό όνομα, ημερομηνία και ώρα, μέθοδο,  
ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρμογής, καιρικές  
συνθήκες), και την 
•  εφαρμογή αρδεύσεων (ημερομηνία και ώρα, μέθοδο 
εφαρμογής, ποσότητα).

4.    Ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτο-

προστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

5.   Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.

6.    Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των χρήσε-
ων γης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών.

Ελευθερία επιλογής από εγκεκριμένες εφαρμογές αλλά 
υπό προϋποθέσεις:

1.   Δυνατότητες αυτόματης ενσωμάτωσης δεδομένων από 
διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ, δεδομένα που παράγο-
νται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.),

2.   Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρω-
μών/διοικητικών αρχών και γεωργών.

3.   Τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, 
της διαφάνειας και της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.

4.   Εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΒΛΆΧΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΣΣ ΚΑΠ

1Η ΣΎΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ 
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