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1 Στρατηγική δήλωση
Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) της περιόδου 2023-2027 αποτελεί το
βασικό κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της
Χώρας, απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από μια ισορροπημένη προσέγγιση των φιλοδοξιών
της νέας ΚΓΠ για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή Γεωργία, σε εναρμόνιση με τις
αντίστοιχες προτεραιότητες των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Μέσω των παρεμβάσεών του επιχειρεί να σηματοδοτήσει την στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για
την Ελληνική Γεωργία αλλά και το σύνολο του αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας, στην κατεύθυνση
επανακαθορισμού του μίγματος πολιτικών και μέτρων για τη διασφάλιση της μεσο - μακροπρόθεσμης
οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής του βιωσιμότητας.
Το νέο αυτό μοντέλο α) εδράζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενθάρρυνσης της
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο γεωργικό εισόδημα στον
παραγωγό, β) είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις – προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Γεωργίας, παρέχοντας παράλληλα στον καταναλωτή ασφαλή και
υγιεινά τρόφιμα και γ) θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, με έμφαση
στην ηλικιακή αναζωογόνησή τους με την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Το ΣΣ ΚΓΠ καλύπτει με τις παρεμβάσεις του το σύνολο των γενικών και ειδικών στόχων της ΚΓΠ 20232027, εξυπηρετώντας παράλληλα τις εθνικές στοχεύσεις και πολιτικές, αμβλύνοντας τις διαρθρωτικές
αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε απόλυτη συμβατότητα με τις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Χώρα μας και τα ευρήματα της διαγνωστικής ανάλυσης του αγροτικού
χώρου που προηγήθηκε.
Στο ΣΣ ΚΓΠ δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση του Πυλώνα 2, στον οποίο μεταφέρονται διπλάσιοι πόροι
από τον Πυλώνα 1 (10%), σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να τονωθεί η
αναπτυξιακή του συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Γεωργίας,
παρέχοντας ισχυρά κίνητρα για τον πράσινο και ψηφιακό εκσυγχρονισμό της, τη συλλογική οργάνωση
των παραγωγών και την ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή τομέα.
Επίσης βασικός στόχος του ΣΣ ΚΓΠ είναι η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και η μείωση της
γραφειοκρατίας.
Το ΣΣ ΚΓΠ αποτυπώνει το σύνολο των αναγκαίων παρεμβάσεων βάσει των αναγνωρισμένων και
ιεραρχημένων αναγκών και οι ενωσιακοί πόροι ανέρχονται περίπου στα 14 δις. €, για την περίοδο 20232027.
Οι ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ επιτυγχάνονται ως ακολούθως, μέσω των παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΓΠ:
ΕΣ1:Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα. Οι παρεμβάσεις που ενεργοποιούνται για
την επίτευξη του στόχου αποτυπώνονται στο πίνακα που ακολουθεί και ως στόχο έχουν αφενός τη
συνέχιση της παραγωγής αγροτικών ποιοτικών προϊόντων συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφορία των
αγροτικών περιοχών αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία τους, αφετέρου τη βελτίωση της
οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
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ΕΣ2: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προσανατολισμός προς την αγορά. Ο στόχος
επιτυγχάνεται μέσω των παρεμβάσεων που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, με στόχο την
εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για τομείς που κρίνονται
σημαντικοί για το ελληνικό αγροδιατροφικό σύστημα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και εξωστρέφειας μέσω ιδιωτικών επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές
επιχειρήσεις.

ΕΣ3: Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των
παρεμβάσεων που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί μέσω της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής
τους θέσης, η οποία απορρέει από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους και την
ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς και την πιστοποίηση, σήμανση, τυποποίηση και
καθετοποίηση αυτής. Η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση
των νέων συνθηκών και προκλήσεων που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων.
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ΕΣ4 έως ΕΣ6: Η επίτευξη των τριών περιβαλλοντικών και κλιματικών ειδικών στόχων α) συμβολή στον
μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, β) ορθολογική και αποτελεσματική
διαχείριση των φυσικών πόρων, και γ) προστασία της βιοποικιλότητας αποτυπώνεται στην πράσινη
αρχιτεκτονική του Στρατηγικού Σχεδίου που συντίθεται από τα κάτωθι δομικά στοιχεία:
·Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα, με τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων πρακτικών Καλής Γεωργικής και
Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ), με παράλληλη ενσωμάτωση ορισμένων υφιστάμενων
απαιτήσεων του «Πρασινίσματος» της περασμένης προγραμματικής περιόδου.
·Προτεραιοποίηση των δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον μέσα από τα οικολογικά σχήματα του
Πυλώνα 1 και τις γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές παρεμβάσεις του Πυλώνα 2, διαμορφώνοντας
μια παλέτα πολλαπλών επιλογών, που αφορούν ενδεικτικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στη διάδοση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, στην
εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, ώστε κάθε
παραγωγός να μπορεί να διαλέξει εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του ανάγκες και
δυνατότητες.

ΕΣ7: Δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στις
αγροτικές περιοχές. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των παρεμβάσεων που περιγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί και οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων εισόδου νέων στον πρωτογενή τομέα και
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στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με μέτρα για την εκπαίδευσή τους,
την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, τη συμμετοχή τους σε συλλογικά σχήματα, τη χρήση
συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ.

ΕΣ8: Ο Ειδικός Στόχος σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας
των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής
ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της
εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών (LEADER). Το LEADER προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ
μέσω της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής του
διατηρείται μέσω της υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης
δημόσιων υποδομών και επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Επιπρόσθετα και
δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων
φαινομένων, όπως η πανδημία COVID-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που
έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη
συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, καθώς επίσης και
πολιτικών «Έξυπνων Χωριών» για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υποπεριοχών των περιοχών LEADER.

ΕΣ9: Ο στόχος της παραγωγής υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων εξυπηρετείται
μέσω της σημαντικής αύξησης των γεωργικών εκτάσεων που εφαρμόζεται η βιολογική παραγωγή, οι
αγρο-περιβαλλοντικές παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 και τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα 1, που
στοχεύουν στον περιορισμό της λίπανσης και των φυτοφαρμάκων, αλλά και με την εφαρμογή
παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων, στην αναβάθμιση της βιο-ασφάλειας
και στην ορθολογική χρήση/περιορισμό των αντιβιοτικών.
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Όσο για τον εγκάρσιο στόχο του ΣΣ ΚΓΠ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της
ελληνικής Γεωργίας και των αγροτικών περιοχών θα διευκολυνθεί με τη συγκρότηση του Συστήματος
Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) που είναι μια από τις βασικές επιδιώξεις του ΣΣ ΚΓΠ.
Συγκεκριμένα, οι Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δίκτυα της ΚΓΠ και
η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας από κοινού θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη
προσέγγιση/στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό, την προώθηση της καινοτομίας και την διάδοση της
γνώση στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσα από παρεμβάσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης, η στρατηγική
προσέγγιση θέτει τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων. Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θα βελτιώσουν
το περιβαλλοντικό προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα αλλά και την αποδοτικότερη χρήση των
γεωργικών εισροών.
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2 Assessments of needs and intervention strategy, including target plan and context indicators
2.1 Αξιολογήσεις των αναγκών και στρατηγική παρέμβασης
Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 001.10.01

Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη Υψηλή
παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό τομέα
και στη μεταποίηση

Ναι

X

ΑΝ 002.10.02

Βελτίωση
ευκαιριών
υποδομών

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Υψηλή
κατάρτισης και τεχνολογικών

Ναι

X

ΑΝ 003.10.03

Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη Υψηλή
διάχυση και αξιοποίηση/υιοθέτηση καινοτομιών
μέσω συνεργασιών

Ναι

X

ΑΝ 004.10.04

Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και Υψηλή
παραγωγική
αξιοποίηση
καινοτομιών
προώθηση συνεργασιών

Ναι

X

ΑΝ 005.07.01

Αναβάθμιση εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς Υψηλή
και παροχή συμβουλών με επικέντρωση στους
νέους γεωργούς

Ναι

X

ΑΝ 006.07.02

Πρόσβαση παραγωγών σε επενδυτικά κεφάλαια Υψηλή
με ευνοϊκούς όρους

Ναι

X

ΑΝ 007.09.01

Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των Υψηλή
βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία και διεθνή
αγορά

Ναι

ΑΝ 008.10.05

Επέκταση του οπτικού δικτύου για ανάπτυξη Υψηλή
επιχειρήσεων σε δυσπρόσιτες περιοχές

Όχι

X

ΑΝ 009.10.06

Έγκαιρη κατάρτιση απαιτήσεων/προδιαγραφών Υψηλή
για την κάλυψη των αναγκών της νέας ΚΓΠ

Ναι

X
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Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 010.07.03

Μεγιστοποίηση οριζοντίων και
συνεργειών μεταξύ παρεμβάσεων

κάθετων Υψηλή

Ναι

ΑΝ 011.09.02

Κατάρτιση/συμβουλευτική προς τους γεωργούς Υψηλή
για
την
ορθολογική
χρήση
των
φυτοπροστατευτικών

Ναι

ΑΝ 012.02.01

Λειτουργία του συστήματος AKIS σε μεγάλη Υψηλή
κλίμακα για την εκπαίδευση και παροχή
συμβουλών

Ναι

ΑΝ 013.09.03

Αύξηση
της Υψηλή
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές

Ναι

X

ΑΝ 014.09.04

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των Υψηλή
βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία αγορά και
διεθνή αγορά

Ναι

X

ΑΝ 015.07.04

Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής για τη Υψηλή
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών

Όχι

X

ΑΝ 016.07.05

Ενίσχυση μέτρων διευκόλυνσης της πρώτης Υψηλή
εγκατάστασης νέων γεωργών ιδιαίτερα σε
μειονεκτικές περιοχές

Ναι

X

ΑΝ 017.10.07

Διασύνδεση
ερευνητικών
φορέων
με Υψηλή
επιχειρήσεις και βελτίωση δικτύων συνεργασίας

Ναι

ΑΝ 018.05.01

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη γεωργία και Υψηλή
τη δασοκομία από πλημμυρικά φαινόμενα και
ξηρασία

Ναι

ΑΝ 019.01.01

Διατήρηση υψηλού γεωργικού εισοδήματος στις Υψηλή
εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών

Ναι

ΑΝ 020.09.05

Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των Υψηλή

Ναι
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Κωδικός

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Τίτλος

ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
ΑΝ 021.09.06

Μείωση του κόστους
βιολογικών προϊόντων

των Υψηλή

Όχι

X

ΑΝ 022.09.07

Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις Υψηλή
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης
φυτοπροστασίας

Ναι

X

ΑΝ 023.09.08

Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα Υψηλή
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του
εξωτερικού

Ναι

X

ΑΝ 024.10.08

Αύξηση συνεργασιών με επιχειρήσεις υψηλού Υψηλή
τεχνολογικού επιπέδου

Ναι

X

ΑΝ 025.10.09

Ενίσχυση των πόρων που αφιερώνονται στην Υψηλή
έρευνα και καινοτομία για το αγροτροφικό
σύστημα

Ναι

X

ΑΝ 026.04.01

Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που Υψηλή
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Ναι

ΑΝ 027.10.10

Προώθηση γνώσης και καινοτομίας σε μικρές Υψηλή
μονάδες-ενίσχυση των συνεργασιών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Ναι

ΑΝ 028.07.06

Εθνικά μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε Υψηλή
γεωργική
γη/
Δημιουργία
Μηχανισμών
Διαχείρισης

Όχι

ΑΝ 029.10.11

Χρηματοδότηση επενδύσεων
εφαρμογών και συστημάτων

ανάπτυξη Υψηλή

Ναι

ΑΝ 030.03.01

Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων της Υψηλή
αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντα)

Ναι
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Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 031.10.12

Ενίσχυση συμπράξεων με επιχειρήσεις με υψηλό Υψηλή
τεχνολογικό επίπεδο και της συμβολαιακής
γεωργίας

Ναι

X

ΑΝ 032.10.13

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την Υψηλή
ανάπτυξη επιχειρήσεων με υψηλό τεχνολογικό
επίπεδο

Όχι

X

ΑΝ 033.10.14

Δημιουργία
δομών
δικτύωσης
συμβουλευτικών
υπηρεσιών
για
αντιμετώπιση της εσωστρέφειας

και Υψηλή
την

Ναι

X

ΑΝ 034.10.15

Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας υψηλής Υψηλή
στάθμης
και
δυνατοτήτων
ανθρώπινου
δυναμικού

Όχι

X

ΑΝ 035.04.02

Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την Υψηλή
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
στην κλιματική αλλαγή

Ναι

ΑΝ 036.10.16

Σταθερό μακρο-οικονομικό περιβάλλον για την Υψηλή
ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας

Όχι

ΑΝ 037.01.02

Μείωση του κόστους παραγωγής στις γεωργικές Υψηλή
εκμεταλλεύσεις εντάσεως εργασίας

Ναι

ΑΝ 038.09.09

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ - Υψηλή
ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του
εξωτερικού

Ναι

X

ΑΝ 039.09.10

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για την Υψηλή
ασφάλεια των τροφίμων με ανθρώπινο δυναμικό
και εξοπλισμό

Ναι

X

ΑΝ 040.06.01

Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του Υψηλή
εγχώριου γενετικού υλικού

Ναι

ΑΝ 041.08.01

Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων Υψηλή

Ναι
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Κωδικός

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Τίτλος

βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας και ΑΠΕ
ΑΝ 042.03.02

Προώθηση συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής Υψηλή
οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων της
αγροδιατροφής

Ναι

ΑΝ 043.08.02

Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων των Υψηλή
αγροτικών περιοχών σε ψηφιακές υπηρεσίες

Ναι

ΑΝ
Μετριασμός κινδύνων κλιματικής αλλαγής Υψηλή
044.01_(WB03) (επενδυτικά κίνητρα, εκπαίδευση, συμβουλές)

Ναι

ΑΝ 044.10.17

Βελτίωση
λειτουργικότητας- Υψηλή
επεκτάσεις/αναβαθμίσεις
υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων

Ναι

ΑΝ 045.03.03

Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά Υψηλή
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)

Ναι

X

ΑΝ 046.03.04

Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την Υψηλή
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της
εξωστρέφειας

Ναι

X

ΑΝ 047.08.03

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα
με
λοιπά Υψηλή
Ταμεία
της
ΕΕ
(φτώχεια-κοινωνικός
αποκλεισμός)

Όχι

X

ΑΝ 048.08.04

Προώθηση αξιοποίησης βιομάζας,
αποβλήτων,
παραγωγής
βιοαερίου
επαναχρησιμοποίησης νερού

ΓΚΤ Υψηλή
και

Ναι

X

ΑΝ 049.05.02

Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS) Υψηλή
για δράσεις προστασίας των φυσικών πόρων
(υδατικοί πόροι)

Ναι

ΑΝ 050.06.02

Προώθηση
πρακτικών
για
την Υψηλή
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε

Ναι

EL
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X
X
X

X

X
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Κωδικός

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Τίτλος

γεωργικές και δασικές εκτάσεις
ΑΝ 051.05.03

Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS) Μέση
για δράσεις προστασίας των φυσικών πόρων
(έδαφος)

Ναι

ΑΝ 052.08.05

Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων Μέση
αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές υποδομές

Ναι

X

ΑΝ 053.08.06

Υποστήριξη
δράσεων
μεταφοράς Μέση
τεχνολογίας/τεχνογνωσίας μεταξύ βιομηχανίας
και έρευνας

Ναι

X

ΑΝ 054.08.07

Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών σε Μέση
θέματα βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας

Ναι

X

ΑΝ 055.04.03

Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για Μέση
δράσεις
μετριασμού-προσαρμογής
στην
κλιματική αλλαγή (AKIS)

Ναι

ΑΝ 056.08.08

Ενημέρωση
πληθυσμού
κοινωνικοοικονομικών
εταίρων
προτεραιότητες της ΚΓΠ 2023-2027

και Μέση
τις

Ναι

ΑΝ 057.04.04

Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για την αύξηση Μέση
της δέσμευσης άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία

Ναι

ΑΝ 058.10.18

Υλοποίηση έργων πληροφορικής άμεσης Μέση
προτεραιότητας της ΒΨΜ για τον Αγροτικό
Τομέα

Ναι

ΑΝ 059.08.09

Εστίαση σε δράσεις για την υποβοήθηση της Μέση
ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων

Ναι

ΑΝ 060.03.05

Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή Μέση
και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν σήμανση

Ναι

EL

για

39

X

X

X

X

X

X
X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 061.06.03

Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει συνέργειες με Μέση
την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για τη
βιοποικιλότητα

Ναι

ΑΝ 062.03.06

Λήψη
μέτρων
προσαρμογής
για
την Μέση
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής

Ναι

X

ΑΝ 063.03.07

Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών Μέση
προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού

Ναι

X

ΑΝ 064.06.04

Παροχή κατάρτισης και συμβουλών στους Μέση
παραγωγούς
στα
πλαίσια
του
AKIS
(περιβαλλοντική αιρεσιμότητα)

Ναι

ΑΝ 065.08.10

Δημιουργία
ευνοϊκού
επενδυτικού Μέση
περιβάλλοντος για προώθηση επενδύσεων στον
τομέα της βιοοικονομίας

Ναι

ΑΝ 066.03.08

Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε συλλογικά Μέση
σχήματα (αύξηση της παραγωγής προϊόντων με
σήμανση)

Ναι

ΑΝ 067.06.05

Άρση προβλημάτων συντονισμού των δομών Μέση
διακυβέρνησης βιοπoικιλότητας και αγροτικού
χώρου

Όχι

ΑΝ 068.08.11

Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις Μέση
Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση των
ΟΤΑ

Όχι

ΑΝ 069.09.11

Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για τις Μέση
προβλέψεις - στόχους της πολιτικής από το
Αγρόκτημα στο πιάτο

Όχι

ΑΝ 070.06.06

Συντονισμός με την εθνική πολιτική για την Μέση
κλιματική αλλαγή

Ναι

EL

40

X

X

X

X

X

X

X

X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 071.06.07

Αύξηση των διατηρούμενων στοιχείων του Μέση
τοπίου στις γεωργικές γαίες

Ναι

ΑΝ 072.10.19

Ανάπτυξη νέων διαχειριστικών εφαρμογών για Μέση
καθεστώτα
που
δεν
υποστηρίζονται
μηχανογραφικά

Ναι

ΑΝ 073.05.04

Ενσωμάτωση μέτρων αναθεωρημένων ΣΛΑΠ & Μέση
εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγής

Ναι

ΑΝ 074.10.20

Ενίσχυση της έρευνας για την αύξηση του Μέση
επιπέδου των τεχνολογικών ικανοτήτων και της
παραγωγικότητας

Ναι

ΑΝ 075.07.07

Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία Μέση
βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Ναι

ΑΝ 076.08.12

Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων συλλογής Μέση
γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων
σε
περιφερειακό επίπεδο

Ναι

ΑΝ 077.02.02

Ισχυροποίηση/επέκταση
του
πλέγματος Μέση
ενδοκλαδικών και διακλαδικών σχέσεων του
αγροδιατροφικού τομέα

Ναι

ΑΝ 078.06.08

Ενίσχυση της αποκατάστασης, διατήρησης και Μέση
βελτίωσης
προστατευόμενων
περιοχών,
οικοτόπων και ειδών

Ναι

ΑΝ 079.01.03

Στοχευμένη υποστήριξη για εγκατάσταση στη Μέση
γεωργία
ατόμων
νεαρής
ηλικίας
και
νεοεισερχομένων

Ναι

ΑΝ 080.02.03

Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της Μέση
στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του

Ναι

EL

41

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

EL

Κωδικός

Τίτλος

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Πυλώνα ΙΙ
ΑΝ 081.09.12

Κατάρτιση/συμβουλευτική των παραγωγών για Μέση
την ευζωία των ζώων και τη χρήση
κτηνιατρικών φαρμάκων.

Ναι

ΑΝ 082.05.05

Έμφαση στη μείωση απωλειών από την άρδευση Μέση

Ναι

ΑΝ 083.06.09

Συμπλήρωση και βελτίωση του συστήματος Μέση
παρακολούθησης της κατάστασης των ειδών και
οικοτόπων

Ναι

ΑΝ 084.08.13

Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για τα Μέση
οφέλη της κυκλικής οικονομίας και της
βιοοικονομίας

Ναι

ΑΝ 085.05.06

Βελτίωση υδατικών πόρων - ενίσχυση και Μέση
ενδυνάμωση του συστήματος διαχείρισης του
αρδευτικού νερού

Ναι

ΑΝ 086.08.14

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των Μέση
διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων της
οικονομίας

Ναι

ΑΝ 087.09.13

Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των Μέση
συνθηκών ευζωίας και ενίσχυση των ελεγκτικών
μηχανισμών

Ναι

ΑΝ 088.05.07

Προστασία
υδατικών
πόρων: Μέση
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
με
τις
πρακτικές ενισχυμένης αιρεσιμότητας

Ναι

ΑΝ 089.08.15

Ενίσχυση
επενδύσεων Μέση
μείωσης/επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης
ΓΚΤ αποβλήτων και βιοδιυλιστηρίων

Ναι

ΑΝ 090.09.14

Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση Μέση
μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας

Ναι

EL

42

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 091.05.08

Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις για την Χαμηλή
προστασία επιβαρυμένων υδατικών συστημάτων

Ναι

ΑΝ 092.04.05

Ενίσχυση παραγωγής από ΑΠΕ στην γεωργία Χαμηλή
και την δασοκομία

Ναι

ΑΝ 093.08.16

μπλουτισμός τοπικών στρατηγικών για την Χαμηλή
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού

Όχι

ΑΝ 094.05.09

Προσεκτικά σχεδιασμένη με έντονη χωρική Χαμηλή
διάσταση πολιτική για την προστασία των
εδαφικών πόρων

Ναι

ΑΝ 095.06.10

Έμφαση στην προστασία των δασικών Χαμηλή
οικοσυστημάτων - πρόληψη και αποκατάσταση
επιπτώσεων πυρκαγιών

Ναι

ΑΝ 096.09.15

Αξιοποίηση
καλών
πρακτικών/μεταφορά τεχνογνωσίας
εφαρμογή των σχετικών δράσεων

διεθνών Χαμηλή
για την

Ναι

ΑΝ 097.10.21

Κατάρτιση ενοποιημένου Μητρώου δικαιούχων Χαμηλή
- Ενιαίο Επιχειρησιακό Μητρώο ΥΠΑΑΤ

Ναι

ΑΝ 098.03.09

Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής Χαμηλή
και ηλεκτρονικού εμπορίου

Ναι

ΑΝ 099.09.16

Αξιοποίηση των ευκαιριών της στρατηγικής F2F Χαμηλή
για την αύξηση της ζήτησης φρούτων και
λαχανικών

Εν μέρει

ΑΝ 100.08.17

Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε Χαμηλή
όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Ναι

ΑΝ 101.05.10

Έγκαιρη
κατάρτιση
αξιόπιστων
και Χαμηλή
λειτουργικών σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων

Ναι

EL

43

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 102.10.22

Ομογενοποίηση μητρώων του ΥΠΑΑΤ μέσω Χαμηλή
του ΜΑΑΕ

Ναι

ΑΝ 103.02.04

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των Χαμηλή
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της
μεταποίησης

Ναι

ΑΝ 104.09.17

Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της Χαμηλή
υγιεινής διατροφής

Ναι

ΑΝ 105.02.05

Περαιτέρω αύξηση του οικονομικού μεγέθους Χαμηλή
των εκμεταλλεύσεων

Ναι

ΑΝ 106.05.11

Προστασία
εδαφικών
πόρων: Χαμηλή
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
με
τις
πρακτικές ενισχυμένης αιρεσιμότητας

Ναι

ΑΝ 107.01.04

Προφύλαξη κτηνοτροφίας από κινδύνους που Χαμηλή
σχετίζονται με την εμφάνιση επιζωοτιών

Ναι

X

ΑΝ 108.01.05

Επανασχεδιασμός
των
ενισχύσεων
στις Χαμηλή
εκμεταλλεύσεις των περιοχών με φυσικούς ή
άλλους περιορισμούς

Ναι

X

ΑΝ 109.02.06

Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την Χαμηλή
αύξηση της παραγωγικότητας

Ναι

ΑΝ 110.10.23

Οργάνωση συλλογής δεδομένων με ίδια μέσα, Χαμηλή
έως
την
υλοποίηση
πληροφοριακών
συστημάτων από τρίτους

Ναι

ΑΝ 111.09.18

Ενημέρωση/ευαισθητοποίησηπολιτών σε θέματα Χαμηλή
καλής διαβίωσης των παραγωγικών ζώων

Ναι

ΑΝ 112.02.07

Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της Χαμηλή
παραγωγικότητας
(TFP)
στην
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά

Ναι

EL

44

X
X

X
X
X

X
X

X
X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 113.08.18

Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας των Χαμηλή
αγροτικών περιοχών από τον πρωτογενή τομέα

Ναι

ΑΝ
Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Χαμηλή
114.01_(WB01) συστήματος του ΕΛΓΑ

Όχι

X

ΑΝ
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
114.01_(WB02) υπηρεσιών του ΕΛΓΑ

των Χαμηλή

Όχι

X

ΑΝ
Βελτίωση της ισότητας στην κατανομή καθαρών Χαμηλή
114.01_(WB04) παροχών από το υφιστάμενο σύστημα

Όχι

X

ΑΝ
Μείωση της μεταβλητότητας εισοδημάτων σε Χαμηλή
114.01_(WB05) συγκεκριμένες
καλλιέργειες
(εργαλεία
διαχείρισης κινδύνου)

Ναι

X

ΑΝ 114.10.24

Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ενίσχυση Χαμηλή
των start-ups και την αύξηση των επενδύσεων

Όχι

ΑΝ 115.09.19

Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Χαμηλή
μείωση της σπατάλης τροφίμων

Όχι

ΑΝ 116.02.08

Βελτίωση της σχέσης ύψους επενδυμένου Χαμηλή
κεφαλαίου και μεγέθους εκμεταλλεύσεων

Ναι

ΑΝ 117.08.19

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε για Χαμηλή
την μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας

Όχι

X

ΑΝ 118.08.20

Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχειας και Χαμηλή
του κοινωνικού αποκλεισμού στις τοπικές
στρατηγικές

Εν μέρει

X

ΑΝ 119.08.21

Δημιουργία νέων
αγροτικές περιοχές

στις Χαμηλή

Ναι

X

ΑΝ 120.01.06

Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής Χαμηλή
σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις της φυτικής
παραγωγής

Ναι

EL

θέσεων

εργασίας

45

X

X
X
X

X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 121.01.07

Ανάπτυξη των κλάδων των μηρυκαστικών με Χαμηλή
οριστική οριοθέτηση των εκτάσεων των
βοσκοτόπων

Ναι

X

ΑΝ 122.01.08

Αύξηση
του
Γεωργικού
Οικογενειακού Χαμηλή
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις της
φυτικής παραγωγής

Ναι

X

ΑΝ 123.02.09

Αύξηση
παραγωγής Χαμηλή
αρωματικών/φαρμακευτικών
φυτών
και
εγχώριου πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού
υλικού

Ναι

ΑΝ 124.09.20

Παρακολούθηση κατανάλωσης τροφίμων για Χαμηλή
την εξειδίκευση πολιτικών προώθησης της
υγιεινής διατροφής

Όχι

X

ΑΝ 125.09.21

Εξοικείωση
των
καταναλωτών
με
το Χαμηλή
περιεχόμενο των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών

Όχι

X

ΑΝ 126.01.09

Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και ανάδειξη των Χαμηλή
εγχώριων φυλών

Ναι

X

ΑΝ 127.01.10

Καλύτερη
στόχευση
των
συνδεδεμένων ενισχύσεων

προαιρετικών Χαμηλή

Ναι

X

ΑΝ 128.09.22

Έναρξη της ποσοτικής αποτύπωσης/καταγραφής Χαμηλή
της σπατάλης τροφίμων

Όχι

ΑΝ 129.08.22

Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών Χαμηλή
υπηρεσιών

Ναι

ΑΝ 130.02.10

Μείωση
της
ελλειμματικότητας
στα Χαμηλή
κτηνοτροφικά προϊόντα και στις ζωοτροφές

Ναι

X

ΑΝ 131.02.11

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Χαμηλή
κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας

Ναι

X

EL

46

X

X
X

EL

Ιεράρχηση
Η
ανάγκη SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO
προτεραιοτήτων αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 132.01.11

Μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή των Χαμηλή
συνολικών ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση

Ναι

X

ΑΝ 133.01.12

Αύξηση της αξίας παραγωγής και της Χαμηλή
παραγωγικότητας
στην
κρεοπαραγωγό
βοοτροφία

Ναι

X

ΑΝ 134.02.12

Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές Χαμηλή
γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε
αγορές-στόχους

Όχι

ΑΝ 135.09.23

Συμμετοχή ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα στο Χαμηλή
σχεδιασμό
και
υλοποίηση
δράσεων
ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης

Ναι

X

ΑΝ 136.09.24

Η επικαιροποίηση των πολιτικών για την Χαμηλή
καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Όχι

X
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ΑΝ 001.10.01 - Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό τομέα
και στη μεταποίηση
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος στη ψηφιοποίηση με
σκοπό την εγκατάλειψη παρωχημένων πρακτικών τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στη μεταποίηση
των τροφίμων.
ΑΝ 002.10.02 - Βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ευκαιριών κατάρτισης και τεχνολογικών
υποδομών
Βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ευκαιριών κατάρτισης και τεχνολογικών υποδομών για την
ηλικιακή ανανέωση του απασχολούμενου αγροτικού δυναμικού και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών
επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία.
ΑΝ 003.10.03 - Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη διάχυση και αξιοποίηση/υιοθέτηση
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη διάχυση και αξιοποίηση/υιοθέτηση καινοτομιών ιδίως μέσω
συνεργασιών.
ΑΝ 004.10.04 - Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών προώθηση συνεργασιών
Συνολική στρατηγική (σχεδιασμός και πάσης φύσεως πόροι σε εθνικό, περιφερειακό ή/και κλαδικό
επίπεδο) για την παραγωγή, διάδοση (συμπεριλαμβανόμενης της επαγγελματικής εκπαίδευσηςκατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών) και παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών με έμφαση
στην προώθηση συνεργασιών (πάσης φύσεως κίνητρα) και την ικανοποίηση πραγματικών (τρεχουσών ή
χρόνιων) αναγκών του αγρο-διατροφικού συστήματος.
ΑΝ 005.07.01 - Αναβάθμιση εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και παροχή συμβουλών με επικέντρωση
στους νέους γεωργούς
Αναβάθμιση εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και παροχή συμβουλών με επικέντρωση στους νέους
γεωργούς.
ΑΝ 006.07.02 - Πρόσβαση παραγωγών σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους
Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.
ΑΝ 007.09.01 - Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία και
διεθνή αγορά
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία και διεθνή αγορά.
ΑΝ 008.10.05 - Επέκταση του οπτικού δικτύου για ανάπτυξη επιχειρήσεων σε δυσπρόσιτες περιοχές
Επέκταση του οπτικού δικτύου για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων
υψηλού τεχνολογικού επιπέδου ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές.
ΑΝ 009.10.06 - Έγκαιρη κατάρτιση απαιτήσεων/προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της νέας
ΚΓΠ
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Έγκαιρη κατάρτιση απαιτήσεων/προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της νέας ΚΓΠ.
ΑΝ 010.07.03 - Μεγιστοποίηση οριζοντίων και κάθετων συνεργειών μεταξύ παρεμβάσεων
Μεγιστοποίηση οριζοντίων (μεταξύ των πυλώνων) και κάθετων (επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων)
συνεργειών μεταξύ των διαφόρων παρεμβάσεων.
ΑΝ 011.09.02 - Κατάρτιση/συμβουλευτική προς τους γεωργούς για την ορθολογική χρήση των
φυτοπροστατευτικών
Ενίσχυση των δράσεων κατάρτισης/συμβουλευτικής προς τους γεωργούς για την ορθολογική χρήση των
φυτοπροστατευτικών.
ΑΝ 012.02.01 - Λειτουργία του συστήματος AKIS σε μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση και παροχή
συμβουλών
Δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος AKIS σε μεγάλη κλίμακα για την
εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών.
ΑΝ 013.09.03 - Αύξηση της παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντων με
δυνατότητες εισόδου στις αγορές
Αύξηση της παραγωγής /τυποποίησης / μεταποίησης ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντων που έχουν δυνατότητες
εισόδου στις αγορές.
ΑΝ 014.09.04 - Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία αγορά και
διεθνή αγορά
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία και διεθνή αγορά.
ΑΝ 015.07.04 - Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων
γεωργών
Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.) για τη διευκόλυνση της
εγκατάστασης νέων γεωργών.
ΑΝ 016.07.05 - Ενίσχυση μέτρων διευκόλυνσης της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών ιδιαίτερα σε
μειονεκτικές περιοχές
Ενδυνάμωση και ενίσχυση των μέτρων για τη διευκόλυνση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιοχές.
ΑΝ 017.10.07 - Διασύνδεση ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και βελτίωση δικτύων συνεργασίας
Διασύνδεση ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και βελτίωση δικτύων συνεργασίας για την υλοποίηση
καινοτόμων εφαρμογών.
ΑΝ 018.05.01 - Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη γεωργία και τη δασοκομία από πλημμυρικά
φαινόμενα και ξηρασία
Χωρικά προσδιορισμένα σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη
γεωργία και τη δασοκομία από τα εντεινόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και ξηρασία.
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ΑΝ 019.01.01 - Διατήρηση υψηλού γεωργικού εισοδήματος στις εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών
Διατήρηση υψηλού γεωργικού εισοδήματος στις εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών.
ΑΝ 020.09.05 - Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού.
ΑΝ 021.09.06 - Μείωση του κόστους παραγωγής των βιολογικών προϊόντων
Μείωση του κόστους παραγωγής των βιολογικών προϊόντων.
ΑΝ 022.09.07 - Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου
Δράσης φυτοπροστασίας
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης
φυτοπροστασίας σε ότι αφορά την ασφάλεια τροφίμων και την αναγκαιότητα μηδενικών υπολειμμάτων.
ΑΝ 023.09.08 - Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του
εξωτερικού
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του εξωτερικού.
ΑΝ 024.10.08 - Αύξηση συνεργασιών με επιχειρήσεις υψηλού τεχνολογικού επιπέδου
Αύξηση συνεργασιών με επιχειρήσεις υψηλού τεχνολογικού επιπέδου για την αποτελεσματικότερη
διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και τον μετέπειτα προσανατολισμό
τους προς και την κυκλική οικονομία.
ΑΝ 025.10.09 - Ενίσχυση των πόρων που αφιερώνονται στην έρευνα και καινοτομία για το
αγροδιατροφικό σύστημα
Ενίσχυση των πόρων που αφιερώνονται στην έρευνα και καινοτομία για το αγροδιατροφικό σύστημα.
ΑΝ 026.04.01 - Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
Έμφαση στην ενίσχυση χρήσεων γης και γεωργικών/ κτηνοτροφικών πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν
στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου π.χ. βιολογική γεωργία.
ΑΝ 027.10.10 - Προώθηση γνώσης και καινοτομίας σε μικρές μονάδες-ενίσχυση των συνεργασιών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Δημιουργία δομών που προωθούν τη ροή της γνώσης και την καινοτομία σε μικρές μονάδες και ενίσχυση
των συνεργασιών μεταξύ των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη μείωση του
κόστους παραγωγής, την αύξηση των επενδύσεων.
ΑΝ 028.07.06 - Εθνικά μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε γεωργική γη/ Δημιουργία Μηχανισμών
Διαχείρισης
Εθνικά μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε γεωργική γη/ Δημιουργία Μηχανισμών Διαχείρισης.
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ΑΝ 029.10.11 - Χρηματοδότηση επενδύσεων για ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων
Χρηματοδότηση επενδύσεων για ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
ΑΝ 030.03.01 - Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δικτυώσεων /συνεργασιών μεταξύ των κλάδων της αγροδιατροφικής αλυσίδας ιδιαίτερα
στα ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα.
ΑΝ 031.10.12 - Ενίσχυση συμπράξεων με επιχειρήσεις με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και της
συμβολαιακής γεωργίας
Ενίσχυση συμπράξεων με επιχειρήσεις με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και της συμβολαιακής γεωργίας
για τη μύηση του αγροτικού τομέα σε καινοτόμες εφαρμογές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην
παραγωγική διαδικασία.
ΑΝ 032.10.13 - Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με υψηλό
τεχνολογικό επίπεδο
Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος (φορολογικό καθεστώς, βελτίωση της χρηματοδότησης για
επενδύσεις) για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο για τον περιορισμό της
μετανάστευσης ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.
ΑΝ 033.10.14 - Δημιουργία δομών δικτύωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της
εσωστρέφειας
Δημιουργία δομών δικτύωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εσωστρέφειας
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και την διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
ΑΝ 034.10.15 - Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας υψηλής στάθμης και δυνατοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού
Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας υψηλής στάθμης και δυνατοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.
ΑΝ 035.04.02 - Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
στην κλιματική αλλαγή
Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, στηριζόμενος στα
νεότερα στοιχεία αλλά και στο Εθνικό και τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Έμφαση στην αύξηση της ξηρασίας και του κινδύνου πλημμυρών.
ΑΝ 036.10.16 - Σταθερό μακρο-οικονομικό περιβάλλον για την ενίσχυση των επενδύσεων και της
καινοτομίας
Σταθερό (μακρο-)οικονομικό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων (σε φυσικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο) και της καινοτομίας.
ΑΝ 037.01.02 - Μείωση του κόστους παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντάσεως εργασίας
Μείωση του κόστους παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντάσεως εργασίας.
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ΑΝ 038.09.09 - Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ - ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές
του εξωτερικού
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ - ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του εξωτερικού.
ΑΝ 039.09.10 - Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για την ασφάλεια των τροφίμων με ανθρώπινο
δυναμικό και εξοπλισμό
Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για την ασφάλεια των τροφίμων με ανθρώπινο δυναμικό και
εξοπλισμό.
ΑΝ 040.06.01 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του εγχώριου γενετικού υλικού
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του εγχώριου γενετικού υλικού.
ΑΝ 041.08.01 - Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας και
ΑΠΕ
Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας και ΑΠΕ μέσω και των
δύο Πυλώνων της ΚΑΠ.
ΑΝ 042.03.02 - Προώθηση συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών και των
κλάδων της αγροδιατροφής
Ενίσχυση των παρεμβάσεων της ΚΓΠ που προωθούν την συνεργασία/δικτύωση /συλλογική οργάνωση
των παραγωγών και των κλάδων της αγροδιατροφής.
ΑΝ 043.08.02 - Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σε ψηφιακές
υπηρεσίες
Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σε θέματα χρήσης του internet και των
προσφερόμενων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.
ΑΝ 044.01_(WB03) - Μετριασμός κινδύνων κλιματικής αλλαγής (επενδυτικά κίνητρα, εκπαίδευση,
συμβουλές)
Μετριασμός των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής μέσω της παροχής επενδυτικών κινήτρων καθώς και
εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
ΑΝ 044.10.17 - Βελτίωση λειτουργικότητας-επεκτάσεις/αναβαθμίσεις υφιστάμενων πληροφοριακών
συστημάτων
Βελτίωση λειτουργικότητας-επεκτάσεις/αναβαθμίσεις υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.
ΑΝ 045.03.03 - Αύξηση συμμετοχής σε συλλογικά σχήματα/δικτυώσεις (βελτίωση της
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Αύξηση της συμμετοχής σε συλλογικά σχήματα/δικτυώσεις για την βελτίωση της διαπραγματευτικής
θέσης των γεωργών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.
ΑΝ 046.03.04 - Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της
εξωστρέφειας
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Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών μεταξύ των κλάδων της αγροδιατροφής για την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας και της εξωστρέφειας.
ΑΝ 047.08.03 - Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπά Ταμεία της ΕΕ (φτώχεια-κοινωνικός
αποκλεισμός)
Αναζήτηση συνεργειών και συμπληρωματικότητας με παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα λοιπά
Ταμεία της ΕΕ (φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός).
ΑΝ 048.08.04 - Προώθηση αξιοποίησης βιομάζας, ΓΚΤ αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου και
επαναχρησιμοποίησης νερού
Προώθηση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης βιομάζας ΓΚΤ αποβλήτων, παραγωγής βιοαεριίου και
επαναχρησιμοποίησης νερού.
ΑΝ 049.05.02 - Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS) για δράσεις προστασίας των φυσικών
πόρων (υδατικοί πόροι)
Συμπερίληψη στο AKIS δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και συμβουλών για δράσεις προστασίας των
φυσικών πόρων (υδατικοί πόροι).
ΑΝ 050.06.02 - Προώθηση πρακτικών για την διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε γεωργικές και
δασικές εκτάσεις
Προώθηση πρακτικών στην γεωργία και τη δασοκομία οι οποίες θα διατηρούν και ενισχύουν την
βιοποικιλότητα στις γεωργικές και δασικές εκτάσεις και παράλληλα αποτροπή γεωργικών και
δασοκομικών πρακτικών που έχουν αρνητικές επιπτώσεις.
ΑΝ 051.05.03 - Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS) για δράσεις προστασίας των φυσικών
πόρων (έδαφος)
Συμπερίληψη στο AKIS δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και συμβουλών για δράσεις προστασίας των
φυσικών πόρων (έδαφος).
ΑΝ 052.08.05 - Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές υποδομές
Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές υποδομές και ενεργοποίηση
περισσότερων ψηφιακά δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση των αναγκών μετακινήσεων.

ΑΝ 053.08.06 - Υποστήριξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας μεταξύ βιομηχανίας και
έρευνας
Υποστήριξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας.
ΑΝ 054.08.07 - Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών σε θέματα βιοοικονομίας/κυκλικής
οικονομίας
Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών σε θέματα βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας.
ΑΝ 055.04.03 - Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για δράσεις μετριασμού-προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή (AKIS)
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Συμπερίληψη στο AKIS δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και συμβουλών για δράσεις μετριασμού και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
ΑΝ 056.08.08 - Ενημέρωση πληθυσμού και κοινωνικοοικονομικών εταίρων για τις προτεραιότητες της
ΚΓΠ 2023-2027
Ενημέρωση του πληθυσμού και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων για τις προτεραιότητες της ΚΓΠ
2023-2027 και ενσωμάτωσή τους στις τοπικές στρατηγικές.
ΑΝ 057.04.04 - Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία
Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία, με
έμφαση στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την διαχείριση των βοσκοτόπων και την
αγροδασοπονία.
ΑΝ 058.10.18 - Υλοποίηση έργων πληροφορικής άμεσης προτεραιότητας της ΒΨΜ για τον Αγροτικό
Τομέα
Υλοποίηση έργων άμεσης προτεραιότητας της Βίβλου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης - ΒΨΜ (Ενιαίο
Μητρώο ΥΠΑΑΤ, ΟΠΣ γεωχωρικών δεδομένων, e-Learning Αγροδιατροφικού Τομέα).
ΑΝ 059.08.09 - Εστίαση σε δράσεις για την υποβοήθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων
Εστίαση σε δράσεις για την υποβοήθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων.
ΑΝ 060.03.05 - Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν
σήμανση
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν σήμανση.
ΑΝ 061.06.03 - Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει συνέργειες με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για τη
βιοποικιλότητα
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει συνέργειες με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για τη βιοποικιλότητα
(Πράσινη Συμφωνία, Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2030, Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για
τις περιοχές NATURA, , Σχέδια Δράσης Ειδών και οικοτόπων, Πρωτοβουλία για τους Επικονιαστές).
ΑΝ 062.03.06 - Λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε
εξωστρεφή αγροδιατροφικά προϊόντα.
ΑΝ 063.03.07 - Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού μέσω, οικονομιών
κλίμακας, τυποποίησης, πιστοποίησης.
ΑΝ 064.06.04 - Παροχή κατάρτισης και συμβουλών στους παραγωγούς στα πλαίσια του AKIS
(περιβαλλοντική αιρεσιμότητα)

EL

54

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, παροχής κατάρτισης και συμβουλών στους παραγωγούς στα
πλαίσια του AKIS έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι σχέσεις αλληλεπίδρασης γεωργίας / δασοκομίας
και βιοποικιλότητας και να διευκολυνθεί η εφαρμογή της ενισχυμένης αιρεσιμότητας καθώς και των
άλλων μέτρων στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου.
ΑΝ 065.08.10 - Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για προώθηση επενδύσεων στον τομέα
της βιοοικονομίας
Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για ίδρυση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων στον
τομέα της βιοοικονομίας.
ΑΝ 066.03.08 - Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής
προϊόντων με σήμανση)
Αύξηση της συμμετοχής των γεωργών σε συλλογικά σχήματα με στόχο την αύξηση της παραγωγής
προϊόντων με σήμανση.
ΑΝ 067.06.05 - Άρση προβλημάτων συντονισμού των δομών διακυβέρνησης βιοπoικιλότητας και
αγροτικού χώρου
Άρση προβλημάτων συντονισμού των δομών διακυβέρνησης βιοπoικιλότητας και αγροτικού χώρου.
ΑΝ 068.08.11 - Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση των ΟΤΑ
Η αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση των ΟΤΑ και των
λοιπών τοπικών εταίρων για την ενεργοποίηση και σε λοιπούς τομείς πλην των δημοσίων έργων.
ΑΝ 069.09.11 - Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για τις προβλέψεις - στόχους της πολιτικής από το
Αγρόκτημα στο πιάτο
Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού, εφαρμογής, ελέγχου στους τομείς που επηρεάζονται από τις
προβλέψεις - στόχους της πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο.
ΑΝ 070.06.06 - Συντονισμός με την εθνική πολιτική για την κλιματική αλλαγή
Συντονισμός με την εθνική πολιτική για την κλιματική αλλαγή. ( π.χ. Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα, Εθνικό και Περιφερειακά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και τα
διαλαμβανόμενα στο Εθνικό Σχέδιο για τη Δασοπoνία).
ΑΝ 071.06.07 - Αύξηση των διατηρούμενων στοιχείων του τοπίου στις γεωργικές γαίες
Αύξηση των διατηρούμενων στοιχείων του τοπίου στις γεωργικές γαίες, διατήρηση και βελτίωση των
γεωργικών συστημάτων και περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (HNV) και της αγροδασοπονίας για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας εκτός των προστατευόμενων περιοχών αλλά και τη βελτίωση της
συνδετικότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA.
ΑΝ 072.10.19 - Ανάπτυξη νέων διαχειριστικών εφαρμογών για καθεστώτα που δεν υποστηρίζονται
μηχανογραφικά
Ανάπτυξη νέων διαχειριστικών εφαρμογών για καθεστώτα που δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά (π.χ.
προγράμματα των ΚΟΑ του Πυλώνα Ι).
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ΑΝ 073.05.04 - Ενσωμάτωση μέτρων αναθεωρημένων ΣΛΑΠ & εθνικής στρατηγικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγής
Συντονισμός και ενσωμάτωση στο Στρατηγικό Σχέδιο των μέτρων που αναφέρονται στα Αναθεωρημένα
Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, στο βαθμό μάλιστα που αυτά εξειδικεύονται σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό
επίπεδο.
ΑΝ 074.10.20 - Ενίσχυση της έρευνας για την αύξηση του επιπέδου των τεχνολογικών ικανοτήτων και
της παραγωγικότητας
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της έρευνας με σκοπό την αύξηση του επιπέδου των
τεχνολογικών ικανοτήτων και την αύξηση της παραγωγικότητας.
ΑΝ 075.07.07 - Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
H στήριξη των νέων γεωργών να οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
ΑΝ 076.08.12 - Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων συλλογής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων σε
περιφερειακό επίπεδο
Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων συλλογής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων προς αξιοποίηση σε
περιφερειακό επίπεδο.
ΑΝ 077.02.02 - Ισχυροποίηση/επέκταση του πλέγματος ενδοκλαδικών και διακλαδικών σχέσεων του
αγροδιατροφικού τομέα
Ισχυροποίηση και επέκταση του πλέγματος των ενδοκλαδικών και διακλαδικών σχέσεων του εγχώριου
αγροδιατροφικού τομέα, με στοχευμένες ενέργειες, σε κλαδικό και χωρικό επίπεδο.
ΑΝ 078.06.08 - Ενίσχυση της αποκατάστασης, διατήρησης και βελτίωσης προστατευόμενων περιοχών,
οικοτόπων και ειδών
Ενίσχυση της αποκατάστασης, διατήρησης και βελτίωσης των προστατευόμενων περιοχών, οικοτόπων
και ειδών που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα, με προτεραιότητα στην εκπόνηση των ειδικών
διαχειριστικών σχεδίων για τις γεωργικές περιοχές NATURA και των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης
βοσκοτόπων.
ΑΝ 079.01.03 - Στοχευμένη υποστήριξη για εγκατάσταση στη γεωργία ατόμων νεαρής ηλικίας και
νεοεισερχομένων
Στοχευμένη υποστήριξη για εγκατάσταση στη γεωργία ατόμων νεαρής ηλικίας και νεοεισερχομένων.
ΑΝ 080.02.03 - Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του
Πυλώνα ΙΙ
Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του Πυλώνα ΙΙ.
ΑΝ 081.09.12 - Κατάρτιση/συμβουλευτική των παραγωγών για την ευζωία των ζώων και τη χρήση
κτηνιατρικών φαρμάκων.
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Ενίσχυση των δράσεων κατάρτισης/συμβουλευτικής των παραγωγών για την ευζωία των ζώων και τη
χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.
ΑΝ 082.05.05 - Έμφαση στη μείωση απωλειών από την άρδευση
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την άρδευση.
ΑΝ 083.06.09 - Συμπλήρωση και βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης των ειδών
και οικοτόπων
Συμπλήρωση και βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης των ειδών και οικοτόπων
που επηρεάζονται από τη γεωργική δραστηριότητα και τη δασοπονία. Βελτίωση της γνώσης σε ότι αφορά
στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που συνδέονται από τη γεωργία.
ΑΝ 084.08.13 - Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και της
βιοοικονομίας
Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη (περιβαλλοντικά,
οικονομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά) της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας.
ΑΝ 085.05.06 - Βελτίωση υδατικών πόρων - ενίσχυση και ενδυνάμωση του συστήματος διαχείρισης του
αρδευτικού νερού
Βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των υδατικών πόρων με την ενίσχυση και ενδυνάμωση του
συστήματος διαχείρισης του αρδευτικού νερού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αξιοποίηση της
κτηθείσας εμπειρίας από το Εθνικό Σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων με στόχο
τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης/ελέγχου των απολήψεων.
ΑΝ 086.08.14 - Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων της
οικονομίας
Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των αγροτικών περιοχών και ενίσχυση των διακλαδικών σχέσεων
μεταξύ των τομέων της οικονομίας.
ΑΝ 087.09.13 - Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας και ενίσχυση των
ελεγκτικών μηχανισμών
Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας με
παράλληλη ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με το αναγκαίο προσωπικό.
ΑΝ 088.05.07 - Προστασία υδατικών πόρων: συνέργειες/συμπληρωματικότητα με τις πρακτικές
ενισχυμένης αιρεσιμότητας
Επιδίωξη συνεργειών και συμπληρωματικότητας με τις ενθαρρυνόμενες στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα
πρακτικές αλλά και τους περιορισμούς για την προστασία των υδατικών πόρων.
ΑΝ 089.08.15 - Ενίσχυση επενδύσεων μείωσης/επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης ΓΚΤ αποβλήτων και
βιοδιυλιστηρίων
Προώθηση/ενίσχυση επενδύσεων μείωσης και επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης ΓΚΤ αποβλήτων στην
πηγή και βιοδιυλιστηρίων.
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ΑΝ 090.09.14 - Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών
ευζωίας
Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας.
ΑΝ 091.05.08 - Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις για την προστασία επιβαρυμένων υδατικών συστημάτων
Οι Χωρικές/ περιφερειακές διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν υποδεικνύουν:
α. Βάρος στα μέτρα ποσοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και ειδικά στα Υδατικά συστήματα και
στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών που (1) παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση από τα υπόγεια νερά ή/και (2)
η ποσοτική κατάσταση είναι λιγότερο από καλή ή/και (3) παρατηρούνται φαινόμενα υφαλμύρινσης.
β. Προτεραιότητα στα Υδατικά συστήματα και στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών με εκτεταμένη διάχυτη
ρύπανση όταν σχεδιάζεται η στόχευση τόσο των κανονιστικών όσο και των μέτρων παροχής κινήτρων.
ΑΝ 092.04.05 - Ενίσχυση παραγωγής από ΑΠΕ στην γεωργία και την δασοκομία
Καλύτερος συντονισμός με το Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα καθώς και συντονισμός με τις
πολιτικές της ΕΕ για παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έμφαση στην παραγωγή
ενέργειας από τη δασοκομία και παράλληλα ενίσχυση των προσπαθειών για παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στη γεωργία.
ΑΝ 093.08.16 - μπλουτισμός τοπικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού
Διεύρυνση της τοπικής εταιρικής σχέσης με στόχο την προσαρμογή/εμπλουτισμό των τοπικών
στρατηγικών με δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω
συνεργειών με το ΕΚΤ, Τ.Α.Μ, Τ.Φ .
ΑΝ 094.05.09 - Προσεκτικά σχεδιασμένη με έντονη χωρική διάσταση πολιτική για την προστασία των
εδαφικών πόρων
Προσεκτικά σχεδιασμένη με έντονη χωρική διάσταση πολιτική για την προστασία των εδαφικών πόρων.
ΑΝ 095.06.10 - Έμφαση στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων - πρόληψη και αποκατάσταση
επιπτώσεων πυρκαγιών
Έμφαση στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων -Πρόληψη και αποκατάσταση επιπτώσεων
δασικών πυρκαγιών Συντονισμός με τη στρατηγική για τα Δάση.
ΑΝ 096.09.15 - Αξιοποίηση καλών διεθνών πρακτικών/μεταφορά τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των
σχετικών δράσεων
Η αξιοποίηση καλών διεθνών πρακτικών και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των σχετικών
δράσεων.
ΑΝ 097.10.21 - Κατάρτιση ενοποιημένου Μητρώου δικαιούχων - Ενιαίο Επιχειρησιακό Μητρώο
ΥΠΑΑΤ
Κατάρτιση ενοποιημένου Μητρώου δικαιούχων και για τους δύο Πυλώνες της ΚΓΠ (Ενιαίο
Επιχειρησιακό Μητρώο ΥΠΑΑΤ).
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ΑΝ 098.03.09 - Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου.
ΑΝ 099.09.16 - Αξιοποίηση των ευκαιριών της στρατηγικής F2F για την αύξηση της ζήτησης φρούτων
και λαχανικών
Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η Στρατηγική F2F για την αύξηση της ζήτησης φρούτων και
λαχανικών.
ΑΝ 100.08.17 - Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας
Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας των
αγροτικών περιοχών.
ΑΝ 101.05.10 - Έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων και λειτουργικών σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων
Έμφαση πρέπει να δοθεί στους βοσκοτόπους, με την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων και λειτουργικών
σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων.
ΑΝ 102.10.22 - Ομογενοποίηση μητρώων του ΥΠΑΑΤ μέσω του ΜΑΑΕ
Ομογενοποίηση μητρώων του ΥΠΑΑΤ μέσω του ΜΑΑΕ.
ΑΝ 103.02.04 - Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της
μεταποίησης
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, ιδιαίτερα στους υποκλάδους της
μεταποίησης: επεξεργασίας φρούτων-λαχανικών, παραγωγής χυμών, παγωτών, έτοιμων γευμάτων,
ζυθοποιΐας και αναψυκτικών.
ΑΝ 104.09.17 - Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής.
ΑΝ 105.02.05 - Περαιτέρω αύξηση του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων
Περαιτέρω αύξηση του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων.
ΑΝ 106.05.11 - Προστασία εδαφικών πόρων: συνέργειες/συμπληρωματικότητα με τις πρακτικές
ενισχυμένης αιρεσιμότητας
Επιδίωξη συνεργειών και συμπληρωματικότητας με τις ενθαρρυνόμενες στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα
πρακτικές αλλά και τους περιορισμούς για την προστασία των εδαφικών πόρων.
ΑΝ 107.01.04 - Προφύλαξη κτηνοτροφίας από κινδύνους που σχετίζονται με την εμφάνιση επιζωοτιών
Προφύλαξη της προβατοτροφίας (αλλά και της αιγοτροφίας και των βοοειδών) από κινδύνους που
σχετίζονται με την εμφάνιση επιζωοτιών, τις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων, την επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.
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ΑΝ 108.01.05 - Επανασχεδιασμός των ενισχύσεων στις εκμεταλλεύσεις των περιοχών με φυσικούς ή
άλλους περιορισμούς
Επανασχεδιασμός των ενισχύσεων στις εκμεταλλεύσεις των περιοχών με φυσικούς ή άλλους
περιορισμούς (πρώην ‘μειονεκτικές περιοχές’).
ΑΝ 109.02.06 - Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την αύξηση της παραγωγικότητας
Ενίσχυση με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους κλάδους με φθίνουσα πορεία την
προηγούμενη περίοδο (λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, αμπελοκαλλιέργεια, βοοειδή, μικτή φυτική
παραγωγή, δημητριακά και ελαιοπρωτεϊνούχοι σπόροι, οπωροφόρα δένδρα, ελαιοκομία, λοιπές μόνιμες
καλλιέργειες, μικτή φυτική-ζωική παραγωγή).
ΑΝ 110.10.23 - Οργάνωση συλλογής δεδομένων με ίδια μέσα, έως την υλοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων από τρίτους
Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με ίδια μέσα για την οργάνωση συλλογής δεδομένων σε περίπτωση
καθυστερήσεων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων από τρίτους.
ΑΝ 111.09.18 - Ενημέρωση/ευαισθητοποίησηπολιτών σε θέματα καλής διαβίωσης των παραγωγικών
ζώων
Αύξηση της ενημέρωσης - ευαiσθητοποίησης των πολιτών σε θέματα καλής διαβίωσης των παραγωγικών
ζώων και των κινδύνων από την χρήση αντιβιοτικών στα ζώα.
ΑΝ 112.02.07 - Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας (TFP) στην αιγοπροβατοτροφία
και τα κηπευτικά
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας (TFP) στην αιγοπροβατοτροφία και τα
κηπευτικά.
ΑΝ 113.08.18 - Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών από τον πρωτογενή
τομέα
Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών από τον πρωτογενή τομέα.
ΑΝ 114.01_(WB01) - Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος του ΕΛΓΑ
Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος του ΕΛΓΑ.
ΑΝ 114.01_(WB02) - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ.
ΑΝ 114.01_(WB04) - Βελτίωση της ισότητας στην κατανομή καθαρών παροχών από το υφιστάμενο
σύστημα
Βελτίωση της ισότητας στην κατανομή καθαρών παροχών από το υφιστάμενο σύστημα.
ΑΝ 114.01_(WB05) - Μείωση της μεταβλητότητας εισοδημάτων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες
(εργαλεία διαχείρισης κινδύνου)
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Χρήση νέων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου για την μείωση της μεταβλητότητας των εισοδημάτων για
συγκεκριμένες καλλιέργειες.
ΑΝ 114.10.24 - Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ενίσχυση των start-ups και την αύξηση των
επενδύσεων
Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος επιχειρηματικότητας (φορολογικό καθεστώς, βελτίωση της
χρηματοδότησης για επενδύσεις, δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης κ.α.) για την
αύξηση των start-ups και την αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία και τεχνολογία.
ΑΝ 115.09.19 - Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την μείωση της σπατάλης τροφίμων
Η έγκαιρη εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την μείωση της σπατάλης τροφίμων και η έκδοση
του συνόλου των κανονιστικών πράξεων.
ΑΝ 116.02.08 - Βελτίωση της σχέσης ύψους επενδυμένου κεφαλαίου και μεγέθους εκμεταλλεύσεων
Βελτίωση της σχέσης ύψους επενδυμένου κεφαλαίου και μεγέθους εκμεταλλεύσεων.
ΑΝ 117.08.19 - Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε για την μείωση των επιπτώσεων της
πανδημίας
Αξιοποίηση του συνόλου των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε για την μείωση των επιπτώσεων της
πανδημίας στην οικονομία των αγροτικών περιοχών.
ΑΝ 118.08.20 - Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις τοπικές
στρατηγικές
Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις προτεραιότητες των
τοπικών στρατηγικών.
ΑΝ 119.08.21 - Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές.
ΑΝ 120.01.06 - Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις της
φυτικής παραγωγής
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις των παραγωγικών εξειδικεύσεων:
δημητριακών, λοιπών αροτραίων, της ελαιοκομίας και της αμπελοκαλλιέργειας.
ΑΝ 121.01.07 - Ανάπτυξη των κλάδων των μηρυκαστικών με οριστική οριοθέτηση των εκτάσεων των
βοσκοτόπων
Ανάπτυξη των κλάδων των μηρυκαστικών με οριστική οριοθέτηση των εκτάσεων των βοσκοτόπων.
ΑΝ 122.01.08 - Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις της
φυτικής παραγωγής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος ανά εκμετάλλευση στις παραγωγικές εξειδικεύσεις:
δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελοκαλλιέργεια, Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, Οπωροφόρα δένδρα,
Συνδυασμός μόνιμων καλλιεργειών, Μικτή φυτική παραγωγή.
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ΑΝ 123.02.09 - Αύξηση παραγωγής αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και εγχώριου πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού
Αύξηση της παραγωγής αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή εγχώριου πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού.
ΑΝ 124.09.20 - Παρακολούθηση κατανάλωσης τροφίμων για την εξειδίκευση πολιτικών προώθησης της
υγιεινής διατροφής
Η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης τροφίμων για την εξειδίκευση στοχευμένων πολιτικών για
την προώθηση της υγιεινής διατροφής.
ΑΝ 125.09.21 - Εξοικείωση των καταναλωτών με το περιεχόμενο των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών
Εξοικείωση των καταναλωτών με το περιεχόμενο των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών.
ΑΝ 126.01.09 - Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και ανάδειξη των εγχώριων φυλών
Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και ανάδειξη των εγχώριων φυλών.
ΑΝ 127.01.10 - Καλύτερη στόχευση των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων
Καλύτερη στόχευση των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων.
ΑΝ 128.09.22 - Έναρξη της ποσοτικής αποτύπωσης/καταγραφής της σπατάλης τροφίμων
Η άμεση έναρξη της ποσοτικής αποτύπωσης/καταγραφής της σπατάλης τροφίμων με βάση την κοινή
μεθοδολογία μέτρησης αποβλήτων τροφίμων που έχει θεσπιστεί από την ΕE.
ΑΝ 129.08.22 - Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών υπηρεσιών
Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών υπηρεσιών.
ΑΝ 130.02.10 - Μείωση της ελλειμματικότητας στα κτηνοτροφικά προϊόντα και στις ζωοτροφές
Μείωση της ελλειμματικότητας στα κτηνοτροφικά προϊόντα (χοιρινό κρέας, βόειο κρέας, αγελαδινό
γάλα) και στις ζωοτροφές (κτηνοτροφικά σιτηρά και σόγια).
ΑΝ 131.02.11 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας.
ΑΝ 132.01.11 - Μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή των συνολικών ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση
Μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή των συνολικών ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση.
ΑΝ 133.01.12 - Αύξηση της αξίας παραγωγής και της παραγωγικότητας στην κρεοπαραγωγό βοοτροφία
Αύξηση της αξίας παραγωγής και της παραγωγικότητας στην κρεοπαραγωγό βοοτροφία και πιο
ορθολογική διανομή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βοείου κρέατος.
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ΑΝ 134.02.12 - Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε
αγορές-στόχους
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε συγκεκριμένες
αγορές-στόχους.
ΑΝ 135.09.23 - Συμμετοχή ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων
ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης
Η ενεργότερη συμμετοχή ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών
δράσεων στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
σχετικών δράσεων.
ΑΝ 136.09.24 - Η επικαιροποίηση των πολιτικών για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας
Η επικαιροποίηση των πολιτικών για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Need assessment to specific geographical areas, such as the outermost regions, mountainous and island
areas.
Methodology and criteria used for prioritisation
Η ιεράρχηση των αναγνωρισμένων αναγκών προέκυψε ύστερα από Δημόσια Διαβούλευση, στο
παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογική προσέγγιση για την ιεράρχηση των αναγκών
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Σχήμα 1: Μεθοδολογικός βηματισμός της Δημόσιας Διαβούλευσης για την ιεράρχηση των
αναγνωρισμένων αναγκώνΣύμφωνα με τη μεθοδολογία η ιεράρχηση των Αναγνωρισμένων Αναγκών του
Στρατηγικού Σχεδίου προέκυψε σύμφωνα τα ακόλουθα 6 βήματα:
1ο βήμα: Κατάρτιση του προγράμματος της διαδικτυακής συνάντησης καθώς και επίλυση
Τεχνικών ζητημάτων
Το πρόγραμμα της διαβούλευσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων φορέων, ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες. Δεδομένου ότι ο όγκος των
εργασιών που έπρεπε να γίνει από τους δρώντες (stakeholders) ήταν σχετικά μεγάλος, η διευρυμένη
διαβούλευση επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ημέρες, με επιμερισμό των Ειδικών Στόχων
ανά ημέρα. Το σύνολο των συμμετεχόντων προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σε όλους τους Ειδικούς
Στόχους. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ZOOM με δυνατότητες υποδοχής υψηλού αριθμού
συμμετεχόντων >300, δημιουργίας παράλληλων δωματίων (break-out rooms), δυνατότητα καταγραφής
και δυνατότητα ορισμού ικανοποιητικού αριθμού co-host για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας. Η
Διαδικτυακή́ εκδήλωση υποστηρίχτηκε από́ μια πλειάδα έμπειρων μελών της Ομάδας Έργου του
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Συμβούλου Υποστήριξης. .
2ο βήμα: Αποστολή Πρόσκλησης και ενημερωτικού Υλικού
Στους αποδέκτες της Πρόσκλησης δόθηκαν συγκεκριμένες (απλές) οδηγίες προκειμένου να μπορέσουν
συνδεθούν στο σύνδεσμο (link) της εκδήλωσης αλλά και να προετοιμαστούν για την διαβούλευση. Σε
επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης που τους αποστάλθηκε, οι εμπλεκόμενους φορείς διαβούλευσης
είχαν πρόσβαση στα παρακάτω κείμενα:
• Επιτελική Σύνοψη της Ανάλυσης ΠΑΕΑ,
• Πίνακες Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (παρουσίαση σχεδίου SWOT)
• Πίνακες διαπιστωμένων Αναγκών ανά́ Ειδικό́ Στόχο
Ενώ επιπρόσθετη πληροφορία υπήρχε αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και το ακόλουθο
σύνδεσμο που υπήρχε επίσης στην πρόσκληση: http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/synopsi-toyshedioy-swot-analysis-toy-agrotikoy-horoy-kai-systaseis-tis-eyropaikis-0
Από τους αποδέκτες της πρόσκλησης ζητήθηκε να γίνει μια προεργασία και συγκεκριμένα ένα
προκαταρκτικό βήμα πριν την προσέλευση στη διαβούλευση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
3ο βήμα: Ιεράρχηση -Βαρύτητα σημασίας κάθε Ειδικού Στόχου
Πριν την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την ιεράρχηση των αναγκών (πρώτη ημέρα της
διαδικτυακής συνάντησης) οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν ένα σύντομο online
ερωτηματολόγιο με προσωπικά́ στοιχειά αλλά κυρίως να επιμερίσουν 100 βαθμούς μεταξύ́ των 10
Ειδικών Στόχων με κριτήριο την σπουδαιότητα που οι ίδιοι/ίδιες πιστεύουν για κάθε Ειδικό́ Στόχο.

Εικόνα 1: Ιεράρχηση-Βαρύτητα σημασίας κάθε ειδικού στόχου
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4ο βήμα: Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης
Αφού παρουσιάστηκαν τα τεχνικά στοιχεία της συνάντησης (house-keeping rules) που αφορούσαν στους
τρόπους χειρισμού της επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας αλλά και στην αναγκαιότητα καταγραφής της
συνάντησης (υπήρξε αποδοχή –σύμφωνη γνώμη - της καταγραφής από τους συμμετέχοντες) και
παρουσιάσθηκε το γενικό περίγραμμα των 4ων ημερών. Δόθηκαν επίσης τηλέφωνα και e-mail
επικοινωνίας για τεχνική βοήθεια. Στη συνέχεια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ευχαρίστησε για
την συμμετοχή και έκανε μια μικρή εισαγωγή – περιγραφή των αποτελεσμάτων της SWOT ανάλυσης.
Παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα από το 3ο βήμα δηλαδή την ποσοστιαία κατανομή της βαρύτητας
κάθε Στόχου όπως προέκυψε από τους ίδιους τους stakeholders.

Σχήμα 2: Βαρύτητα Ειδικών Στόχων όπως προέκυψε από τους Φορείς (Κανονικοποιημένοι μέσοι όροι
βαθμολογιών που προέκυψαν από την συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου)
Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν και να ξεκινήσει μια αρχική
συζήτηση.
5ο βήμα: Ιεράρχηση αναγκών
Για κάθε ημέρα/ειδικό στόχο είχε ανατεθεί η περιγραφή των αναγκών σε ένα μέλος της Ομάδας (expert
στον Ειδικό Στόχο). Η περιγραφή γινόταν με παρουσίαση (power point) και στη συνέχεια υπήρχε χρόνος
για διευκρινιστικέςρωτήσεις από την ολομέλεια (clarification Q+A session). Μετά και τις διευκρινήσεις οι
συμμετέχοντες χωρίζονταν σε δωμάτια (breaking out rooms) στα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν την
ιεράρχηση των αναγκών χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο σε google docs ερωτηματολόγιο. Οι
συμμετέχοντες έπρεπε να ιεραρχήσουν την κάθε ανάγκη (σε μια κλίμακα από 0 - 7) σε σχέση με την
σημαντικότητα κάθε ανάγκης τόσο μέσα στον ίδιο ειδικό στόχο όσο και με τους υπόλοιπους ειδικούς
στόχους.
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Καθ’ όλη την διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είχαν οδηγίες από τον υπεύθυνο μέσα
στο δωμάτιο αλλά υπήρχε και η δυνατότητα ο expert του Ειδικού Στόχου να επισκέπτεται όλα τα
«δωμάτια» προκειμένου να επιλύσει πιθανές ερωτήσεις που ήταν πιο στοχευμένες στο περιεχόμενο του
ειδικού στόχου. Σε κάθε δωμάτιο επίσης υπήρχε ένα μέλος της ομάδας επιφορτισμένο με την καταγραφή
της διαδικασίας και την συγκέντρωση των παρατηρήσεων/ερωτήσεων (rapporteur). Μετά το πέρας της
ψηφοφορίας όλοι οι συμμετέχοντες επέστρεφαν στο κεντρικό δωμάτιο (ολομέλεια) όπου και γινόταν μια
ουσιαστική συζήτηση-ανατροφοδότηση. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα ξεκινούσε εκ νέου ο επόμενος
στόχος.
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών στα δωμάτια κάθε φορά ήταν
τυχαία και άρα η σύνθεση της ομάδας που συζητούσε εις βάθος ήταν τυχαία.
6ο βήμα: Πολύκριτηριακή Ανάλυση και Ιεράρχηση Ομάδας Αναγκών από Διαμορφωτές Πολιτικής
(Policy Experts)
Σε αυτό το τελευταίο βήμα η ομάδα εργασίας παρουσίασε τα αποτελέσματα των παραπάνω βημάτων
(πινακοποιημένα) σε μια ομάδα ειδικών/διαμορφωτών πολιτικής. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα κριτήρια
που επιλέχθηκαν από την ομάδα έργου προκειμένου ο καθένας από τους Ειδικούς/διαμορφωτές πολιτικής
να βαθμολογήσει την συνάφεια/πιθανή επίπτωση κάθε ομάδας αναγκών σε σχέση με κάθε ένα από τα
κριτήρια που είχαν επιλεχθεί.
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Τα κριτήρια ιεράρχησης που χρησιμοποίησε η ομάδα των ειδικών είναι τα ακόλουθα:
1. Προγραμματική συνεκτικότητα
Η συνεκτικότητα μεταξύ διαφορετικών αναγκών είναι αναγκαίο να εξεταστεί. Οι παρεμβάσεις του
Στρατηγικού Σχέδιου πρέπει να προκύπτουν από ανάγκες που λειτουργούν συμπληρωματικά
δημιουργώντας συνεργίες με άλλες ανάγκες στο πλαίσιο του ίδιου ή διαφορετικού Ειδικού Στόχου προς
χάρη του βαθμού συνεκτικότητας του προγράμματος. Αντίθετα ανάγκες που οδηγούν σε παρεμβάσεις με
αντικρουόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Ως εκ τούτου, με 1 βαθμολογούνται οι
ανάγκες που η συμπληρωματικότητα είναι πολύ μικρή και με 3 οι ανάγκες εκείνες όπου βαθμός
συμπληρωματικότητας με άλλες είναι πολύ μεγάλη.
2. Χρονισμός
Η χρονική αλληλουχία υλοποίησής των αναγκών κρίνεται σημαντική και πρέπει να αξιολογηθεί. Πρέπει
να δίνεται έμφαση σε ομάδα αναγκών που αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση κάποιας άλλης
ομάδας αναγκών. Ανάγκεςη κάλυψη των οποίων απαιτεί την υλοποίηση παρεμβάσεων που θαπρέπει να
προηγούνται χρονικά σε όρους υλοποίησης θα πρέπει να αξιολογούνται υψηλότερα.
Συνεπώς με 1 βαθμολογούνται οι ομάδες αναγκών που δεν αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση
άλλων αναγκών και με 3 ομάδες αναγκών που αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή των
οποιοδήποτε παρεμβάσεων.
3. Πολυπλοκότητα
Η «πολυπλοκότητα» (δηλαδή η ευκολία εφαρμογής) πρέπει να εξεταστεί αξιολογώντας εάν η
εξυπηρέτηση κάποιας ομάδας αναγκών απαιτεί την ύπαρξηθεσμικών ρυθμίσεων η την εμπλοκή άλλων
θεσμικών οργάνων πέραν από το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς του. Έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην κάλυψη εκείνων των αναγκών που δεν απαιτούν την εμπλοκή άλλων μηχανισμών εφαρμογής
πέραν του αρμοδίου Υπουργείου. Άρα με
[1] βαθμολογούμε τις ανάγκες εκείνες που απαιτούν σε μεγάλο βαθμό την εμπλοκή άλλων θεσμικών
οργάνων πέραν αυτών του ΥΠΑΑΤ
[2] τις ανάγκες που απαιτούν σε περιορισμένο εμπλοκή άλλων θεσμικών οργάνων
[3] τις ανάγκες που δεν απαιτούν καθόλου την εμπλοκή άλλων θεσμικών οργάνων πέραν αυτών του
ΥΠΑΑΤ.
4. Βαθμός συνέργειας με άλλες πολιτικές (ΕΕ/Εθνικές)
Η κάλυψη αναγκών που παρουσιάζουν συνέργειες με τούς στόχους λοιπών πολιτικών πέραν της ΚΑΠ
(Εθνικών /ΕΕ όπως π.χ η Πολιτική Συνοχής, πολιτική ίσων ευκαιριών , προστασία θεμελιωδών
δικαιωμάτων , ψηφιακό μετασχηματισμό ) είναι αναγκαίο να εξεταστεί.
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη
εκείνων των αναγκών που παρουσιάζουν έναν μεγάλο βαθμό συνέργειας με άλλες πολιτικές της ΕΕ ή/και
εθνικές (1 καθόλου συνέργεια 3 υψηλή συνέργεια).
5. Βαθμός Συμβατότητας με τι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ 2021-2027 θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις ανά χώρα
συστάσεις της ΕΕ Θα πρέπει να αξιολογηθεί η συμβατότητα κάθε ομάδας αναγκών με τις συστάσεις που
έχει εκδώσει η ΕΕ δίνοντας προτεραιότητα στις ομάδες αναγκών που είναι απόλυτα συμβατές με τις
Ευρωπαϊκές συστάσεις. Συνεπώς με :
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[1] βαθμολογούνται οι ομάδες αναγκών με ελάχιστη/ανύπαρκτη συμβατότητα.
[2] βαθμολογούνται οι ομάδες αναγκών με σχετική συμβατότητα
[3] βαθμολογούνται οι ομάδες αναγκών όπου η συμβατότητα είναι πολύ μεγάλη.
Η βαθμολόγηση των ομάδων αναγκών σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια έγινε με χρήση on-line φόρμας
google
Η τελική βαθμολογία και εν τέλει η ιεράρχηση των αναγκών διαμορφώθηκε για κάθε ανάγκη από το μέσο
όρο των σχετικών βαθμολογιών (βαθμολογία από τους συμμετέχοντες στη διευρυμένη διαβούλευση και
βαθμολογία από τους Ειδικούς/διαμορφωτές πολιτικής).
Τέλος η προτεραιοποίηση σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδίου, με την σχετική διαβάθμιση υψηλής, μέσης &
χαμηλής προτεραιοποίησης, προέκυψε με βάση το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της τελικής
βαθμολογίας του συνόλου των αναγκών, ως ακολούθως:
- Υψηλής προτεραιότητας: Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από τον μέσο όρο πλέον το ήμισι της τυπικής
απόκλισης (β ≥ μ + σ/2)
- Χαμηλής προτεραιότητας: Βαθμολογία μικρότερη ή ίση από τον μέσο όρο μείον το ήμισι της τυπικής
απόκλισης (β ≤ μ - σ/2)
- Μέσης προτεραιότητας: Βαθμολογία εντός του διαστήματος (μ-σ/2, μ+σ/2)
Με αυτή την μεθοθολογία διαμορφώθηκαν τρεις ομάδες αναγκών χαμηλής, μέσης και υψηλής
προτεραιότητας παρόμοιου πλήθους (46, 40 και 50 αντίστοιχα).
Αιτιολόγηση της απόφασης να μην αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εντοπίστηκαν στο στρατηγικό σχέδιο
της ΚΓΠ or address them partially
Από το σύνολο των 141 Αναγνωρισμένων Αναγκών του Στρατηγικού Σχεδίου, οι παρακάτω 23
προσδιορισμένες ανάγκες δεν εξυπηρετούνται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς καλύπτονται
μόνο από την εφαρμογή Εθνικών Μέτρων (θεσμικό, φορολογικό πλαίσιο κ.α.)
1. ΑΝ 134.02.12 «Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε
συγκεκριμένες αγορές-στόχους»
2. ΑΝ 067.06.05 «Άρση προβλημάτων συντονισμού των δομών διακυβέρνησης βιοπoικιλότητας και
αγροτικού χώρου»
3. ΑΝ 015.07.04 «Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά κ.α.) για τη
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών»
4. ΑΝ 028.07.06 «Εθνικά μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε γεωργική γη/ Δημιουργία
Μηχανισμών Διαχείρισης»
5. ΑΝ 047.08.03 «Αναζήτηση συνεργειών και συμπληρωματικότητας με παρεμβάσεις που
χρηματοδοτούνται από τα λοιπά Ταμεία της ΕΕ (φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός)»
6. ΑΝ 068.08.11 «Η αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση των
ΟΤΑ και των λοιπών τοπικών εταίρων για την ενεργοποίηση και σε λοιπούς τομείς πλην των δημοσίων
έργων»
7. ΑΝ 093.08.16 «Διεύρυνση της τοπικής εταιρικής σχέσης με στόχο την προσαρμογή/ εμπλουτισμό των
τοπικών στρατηγικών με δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού
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μέσω συνεργειών με το ΕΚΤ, Τ.Α.Μ, Τ.Φ.»
8. ΑΝ 117.08.19 «Αξιοποίηση του συνόλου των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε για την μείωση των
επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία των αγροτικών περιοχών»
9. ΑΝ 021.09.06 «Μείωση του κόστους παραγωγής των βιολογικών προϊόντων»
10. ΑΝ 069.09.11 «Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού, εφαρμογής, ελέγχου στους τομείς που
επηρεάζονται από τις προβλέψεις - στόχους της πολιτικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»
11. ΑΝ 115.09.19 «Η έγκαιρη εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την μείωση της σπατάλης
τροφίμων και η έκδοση του συνόλου των κανονιστικών πράξεων»
12. ΑΝ 124.09.20 «Η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης τροφίμων για την εξειδίκευση
στοχευμένων πολιτικών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής»
13. ΑΝ 125.09.21 «Εξοικείωση των καταναλωτών με το περιεχόμενο των Εθνικών Διατροφικών
Οδηγών»
14. ΑΝ 128.09.22 «Η άμεση έναρξη της ποσοτικής αποτύπωσης/καταγραφής της σπατάλης τροφίμων με
βάση την κοινή μεθοδολογία μέτρησης αποβλήτων τροφίμων που έχει θεσπιστεί από την ΕE»
15. ΑΝ 136.09.24 «Η επικαιροποίηση των πολιτικών για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας»
16. ΑΝ 008.10.05 «Επέκταση του οπτικού δικτύου για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την
ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλού τεχνολογικού επιπέδου ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές»
17. ΑΝ 032.10.13 «Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος (φορολογικό καθεστώς, βελτίωση της
χρηματοδότησης για επενδύσεις) για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο για τον
περιορισμό της μετανάστευσης ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης»
18. ΑΝ 034.10.15 «Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας υψηλής στάθμης και δυνατοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού»
19. ΑΝ 036.10.16 «Σταθερό (μακρο-)οικονομικό περιβάλλον για την περαιτέρω ενίσχυση των
επενδύσεων (σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο) και της καινοτομικότητας»
20. ΑΝ 114.10.24 «Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος επιχειρηματικότητας (φορολογικό καθεστώς,
βελτίωση της χρηματοδότησης για επενδύσεις, δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης
κ.α.) για την αύξηση των start-ups και την αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία και τεχνολογία»
21. ΑΝ 114.01_(WB01) «Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος του ΕΛΓΑ»
22. ΑΝ 114.01_(WB02) «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ»
23. ΑΝ 114.01_(WB04) «Βελτίωση της ισότητας στην κατανομή καθαρών παροχών από το υφιστάμενο
σύστημα»
Ενώ οι ακόλουθες 2 προσδιορισμένες ανάγκες εξυπηρετούνται εν μέρει στο πλαίσιο του Στρατηγικού
Σχεδίου, καθώς δύναται να καλυφθούν κατά κύριο λόγω από την εφαρμογή Εθνικών Μέτρων (θεσμικό,
φορολογικό πλαίσιο κ.α.)
1. ΑΝ 118.08.20 «Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις
προτεραιότητες των τοπικών στρατηγικών», σε σχέση με το Στρατηγικό Σχέδιο θα μπορούσαν να
προνοηθούν διάφορες ρυθμίσεις στη διαμόρφωση των προκηρύξεων ώστε να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
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2. ΑΝ 099.09.16 «Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η Στρατηγική F2F για την αύξηση της ζήτησης
φρούτων και λαχανικών», σε σχέση με το Στρατηγικό Σχέδιο θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί στο πλαίσιο
των Τομεακών Προγραμμάτων.

2.1.SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
2.1. SO1.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO1.1.1 Strengths
1. Πολύ χαμηλή εξάρτηση του ΓΟΕ από τις άμεσες ενισχύσεις, για τις εκμεταλλεύσεις των λοιπών
δενδρωδών καλλιεργειών (πλήν ελαιοκαλλιέργειας και αμπελοκαλλιέργειας)
2. Εξαιρετικά δυναμικός κλάδος τα κηπευτικά-άνθη.
3. Δυναμικοί κλάδοι η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία, με το γεωργικό εισόδημά τους να
διαμορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά από την αγορά και όχι από τις άμεσες ενισχύσεις. Επίσης το
μέσο Γεωργικό τους Εισόδημα ανά εκμετάλλευση προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
4. Δυναμικοί κλάδοι η προβατοτροφία και η μικτή φυτική-ζωική παραγωγή. Ύπαρξη εγχώριων
φυλών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), οι οποίες μπορούν με κατάλληλες βελτιώσεις να
συμβάλουν στην παραγωγή προϊόντων ιδιαίτερης ποιότητας. Επίσης το μέσο Γεωργικό τους
Εισόδημα ανά εκμετάλλευση είναι υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
5. Υπερτριπλάσιο του μ.ό. της ΕΕ ποσοστό εκμεταλλεύσεων που εισπράττουν πρόσθετη ενίσχυση
για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (13% έναντι 4%). Οι περισσότερες από αυτές είναι μεγάλου
οικονομικού μεγέθους και εξειδικεύονται σε κλάδους που επιτυγχάνουν υψηλά εισοδήματα
(κηπευτικά, πρόβατα, βοοειδή και χοιροτροφία-πτηνοτροφία).
6. Σημαντική συμβολή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος στη διατήρηση της καλλιέργειας σε 46.000
εκμ/σεις και σε 2,8 εκατ. στρέμματα γεωργικής γης, ανάγοντας το βαμβάκι σε πρώτο εξαγωγικό
προϊόν της χώρας το 2019.
7. Πολύ σημαντική συμβολή των ενισχύσεων του Πρώτου Πυλώνα στην διατήρηση της γεωργίας
στις ορεινές περιοχές, αφού το μέσο εισόδημα ανά εκμετάλλευση σ’ αυτές υπερβαίνει το μέσο
εισόδημα στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων της χώρας.
8. Μεγαλύτερη σύγκλιση του μέσου γεωργικού εισοδήματος με το μέσο εισόδημα στο σύνολο της
οικονομίας στην Ελλάδα, συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ. Το γεωργικό εισόδημα ανά ΜΑΕ
στην Ελλάδα έχει τελευταία ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα. Μικρότερη μεταβλητότητα του
γεωργικού εισοδήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με την ΕΕ.

2.1.SO1.1.2 Weaknesses
9. Εξάρτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις άμεσες ενισχύσεις, για το 78% περίπου των
εκμεταλλεύσεων της χώρας, κυρίως στους ΤΟΠ δημητριακών, λοιπών αροτραίων, βοοειδών,
ελαιοκομίας και αμπελοκαλλιέργειας.
10. Παρά τις ενισχύσεις, χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μ.ό. ΓΟΕ/εκμετάλλευση έχουν οι ΤΟΠ:
δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελοκαλλιέργεια, Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, Οπωροφόρα
δένδρα, Συνδυασμός μόνιμων καλλιεργειών, Μικτή φυτική παραγωγή.
11. Πολύ περιορισμένη παρουσία των εξειδικευμένων στα καρποφάγα εκμεταλλεύσεων και πολύ
χαμηλή αυτάρκεια της χώρας σε χοιρινό κρέας (βλ. και Ειδικό Στόχο 2).
12. Υψηλότερο του μ.ο. της ΕΕ εισόδημα ανά εκμετάλλευση στα βοοειδή, που όμως σχηματίζεται εξ
ολοκλήρου από τις άμεσες ενισχύσεις. Όμως ο κλάδος δεν συμβάλλει στη βελτίωση του
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου σε βόειο κρέας.
13. Ανισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων, με το 10% των εκμ/σεων να συγκεντρώνει το 48% των
άμεσων ενισχύσεων, ενώ το 45% των εκμεταλλεύσεων που μπορούν να θεωρηθούν ως
μικροκαλλιεργητές λαμβάνουν το 10% των άμεσων ενισχύσεων (2019). Κατά την εσωτερική
σύγκλιση στη μεταβατική περίοδο 2020-2022, αναμένονται μεταβιβάσεις ποσών από τις εκμ/σεις
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μικρού οικονομικού μεγέθους στις εκμ/σεις μεγαλύτερων οικονομικών μεγεθών.
14. Πολυδιάσπαση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε 19 συνολικά τομείς και συμβολή τους στην
αύξηση της ανισοκατανομής των άμεσων ενισχύσεων.
15. Η παροχή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος δεν συνδέεται με την ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος.
16. Η ειδική ενίσχυση για τις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς δεν αντισταθμίζει
επαρκώς τη διαφορά του ΓΟΕ στις περιοχές αυτές, με το μέσο ΓΟΕ της χώρας.

2.1.SO1.1.3 Opportunities
17. Οι δυνατότητες που δίνει η νέα στρατηγική της ΕΕ "Από το χωράφι στο πιάτο", σε
παραδοσιακά/εκτατικά συστήματα, με χαμηλό εισόδημα, (π.χ. δημητριακά, η ελαιοκομία και η
αμπελοκαλλιέργεια) και η τάση αύξησης της διεθνούς ζήτησης για προϊόντα με χαμηλό/μηδενικό
αποτύπωμα άνθρακα και για προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου
οργανισμού, δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για κλάδους όπως δημητριακά, ελαιοκομία,
αμπελοκαλλιέργεια, αλλά και εσπεριδοειδή, φρούτα και φρέσκα κηπευτικά.
18. Ύπαρξη εκτάσεων, που επιτρέπουν την παραγωγή ζωοτροφών και τη μερική υποκατάσταση της
εισαγόμενων ζωοτροφών. Ύπαρξη άφθονων φυσικών βοσκοτόπων που συμβάλλουν στη χαμηλού
κόστους διατροφή των μηρυκαστικών.
19. Η ύπαρξη Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στη νέα ΚΑΠ, που μπορούν να υποστηρίξουν την
αύξηση της παραγωγικότητας των εγχωρίων φυλών ζώων, με δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές
επενδύσεις.
20. Η εξασφάλιση των πόρων της ΚΑΠ για την Ελλάδα, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027,
οι οποίοι μαζί με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, θα υπερβούν
τα 20 δισεκ. €, δηλ. θα είναι πολύ ελαφρά μειωμένοι σε σχέση με τους πόρους της περιόδου 20142020.
21. Η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης, είτε μέσω του ‘tunnel model’, είτε με την εφ’ άπαξ
εξίσωση των μοναδιαίων αξιών των δικαιωμάτων (‘flat rate’). Η υποχρεωτική εφαρμογή της
συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα, που θα
επιτρέψει την ανακατανομή της στήριξης από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες
εκμεταλλεύσεις.
22. Ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για τη δυνατότητα παροχής ενισχύσεων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας.
23. Ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη συγκεκριμένων κλάδων, μέσω της παροχής
προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων.
24. Στις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς τα παραγωγικά συστήματα είναι εκτατικά και
εμπίπτουν στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

2.1.SO1.1.4 Threats
25. Σοβαρές απειλές από την κλιματική αλλαγή, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το ύψος και
τη σύνθεση της γεωργικής παραγωγής, τις στρεμματικές αποδόσεις, άρα και το γεωργικό
εισόδημα.
26. Περιορισμένος εγχώριος κλάδος παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων, συνεχιζόμενη
χρησιμοποίηση εισαγόμενων μηχανημάτων, των οποίων το μέγεθος είναι κατά κανόνα
αναντίστοιχο με το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων της χώρας.
27. Η ενδεχόμενη διακοπή εισροής αγρεργατών από άλλες χώρες, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την
πραγματοποίηση απαραίτητων γεωργικών εργασιών και το επιτυγχανόμενο ΓΟΕ.
28. Ενδεχόμενη παγκόσμια αύξηση επιζωοτιών, μείωση κατανάλωσης κρέατος και τάση μείωσης
κατανάλωσης προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, χαρακτηρισμός εκτροφών (βοοειδών) υπεύθυνων
για εκπομπές ΑΤΘ
29. Η αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης για τις αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων φυτικής
παραγωγής και μεταποίησης (π.χ. των ελαιουργείων) στο περιβάλλον.
30. Η αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης για τις αρνητικές επιπτώσεις των κτηνοτροφικών
αποβλήτων στο περιβάλλον, καθώς και το υψηλό κόστος διαχείρισής τους.
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31. Η μη ορθολογική εφαρμογή της έννοιας του ‘πραγματικού γεωργού’.
32. Η πιθανή καθυστέρηση της ένταξης εκτεταμένων περιοχών βοσκοτόπων στην κατηγορία των
επιλέξιμων εκτάσεων.

2.1.SO1.1.5 Other comments

2.1. SO1.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του
στρατηγικού
στο στρατηγικό
σχεδίου της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Κωδικός

Τίτλος

ΑΝ 019.01.01

Διατήρηση υψηλού γεωργικού
εισοδήματος στις εκμεταλλεύσεις Υψηλή
των ορεινών περιοχών

Ναι

ΑΝ 037.01.02

Μείωση του κόστους παραγωγής
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Υψηλή
εντάσεως εργασίας

Ναι

Μετριασμός κινδύνων κλιματικής
ΑΝ
αλλαγής (επενδυτικά κίνητρα, Υψηλή
044.01_(WB03)
εκπαίδευση, συμβουλές)

Ναι

ΑΝ 079.01.03

Στοχευμένη
υποστήριξη
για
εγκατάσταση στη γεωργία ατόμων
Μέση
νεαρής
ηλικίας
και
νεοεισερχομένων

Ναι

ΑΝ 107.01.04

Προφύλαξη κτηνοτροφίας από
κινδύνους που σχετίζονται με την Χαμηλή
εμφάνιση επιζωοτιών

Ναι

ΑΝ 108.01.05

Επανασχεδιασμός των ενισχύσεων
στις εκμεταλλεύσεις των περιοχών
Χαμηλή
με
φυσικούς
ή
άλλους
περιορισμούς

Ναι

Διασφάλιση
της
οικονομικής
ΑΝ
βιωσιμότητας του συστήματος του Χαμηλή
114.01_(WB01)
ΕΛΓΑ

Όχι

ΑΝ
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Χαμηλή
114.01_(WB02) των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ

Όχι

Βελτίωση της ισότητας στην
ΑΝ
κατανομή καθαρών παροχών από Χαμηλή
114.01_(WB04)
το υφιστάμενο σύστημα

Όχι

Μείωση
της
μεταβλητότητας
ΑΝ
εισοδημάτων σε συγκεκριμένες
Χαμηλή
114.01_(WB05) καλλιέργειες (εργαλεία διαχείρισης
κινδύνου)

Ναι

Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας
Παραγωγής σε συγκεκριμένες
Χαμηλή
εκμεταλλεύσεις
της
φυτικής
παραγωγής

Ναι

ΑΝ 120.01.06
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ΑΝ 121.01.07

Ανάπτυξη των κλάδων των
μηρυκαστικών
με
οριστική
Χαμηλή
οριοθέτηση των εκτάσεων των
βοσκοτόπων

Ναι

ΑΝ 122.01.08

Αύξηση
του
Γεωργικού
Οικογενειακού Εισοδήματος σε
Χαμηλή
παραγωγικές εξειδικεύσεις της
φυτικής παραγωγής

Ναι

ΑΝ 126.01.09

Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και
Χαμηλή
ανάδειξη των εγχώριων φυλών

Ναι

ΑΝ 127.01.10

Καλύτερη
προαιρετικών
ενισχύσεων

Ναι

ΑΝ 132.01.11

Μείωση των ανισοτήτων στην
κατανομή
των
συνολικών Χαμηλή
ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση

Ναι

ΑΝ 133.01.12

Αύξηση της αξίας παραγωγής και
της
παραγωγικότητας
στην Χαμηλή
κρεοπαραγωγό βοοτροφία

Ναι
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2.1.SO1.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός
παρέμβασης Κοινός
(ΚΜ) — Ονομασία
εκροών

δείκτης

Π1-21
Βασική O.4. Number of
εισοδηματική στήριξη για τη hectares benefitting
βιωσιμότητα
from
for
basic
income support

DPdecoupled

BISS(21) - Basic income support

DPdecoupled

CRISS(26)
Complementary Π1-29 - Συμπληρωματική O.7. Number of
redistributive income support
στήριξη
του hectares benefitting
αναδιανεμητικού
from complementary
εισοδήματος
για
τη redistributive income
βιωσιμότητα
support

DPdecoupled

CIS-YF(30) - Συμπληρωματική Π1-30 - Συμπληρωματική O.6. Number of
εισοδηματική στήριξη των νέων εισοδηματική στήριξη των hectares benefitting
γεωργών
νέων γεωργών
from complementary
income support for
young farmers

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.1
Στήριξη O.10.
Αριθμός
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος εκταρίων
που
- Φυτική Παραγωγή
επωφελούνται
από
συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.2
Στήριξη O.11. Αριθμός ζώων
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος που
επωφελούνται
- Ζωική Παραγωγή
από τη συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.3
Στήριξη O.11. Αριθμός ζώων
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος που
επωφελούνται
- Μεταξοσκώληκες
από τη συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods and πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά
Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.1-1b
- O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηριζόμενων
in particular concerning sustainable στα
Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
pest
and
disease
control Προγράμματα
των προγραμμάτων
techniques, sustainable use of plant Οργανώσεων
Παραγωγών
protection and animal health Οπωροκηπευτικών
products,
climate
change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
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occupational health and safety
Sectoral
- WITHD(47(2)(f)) - απόσυρση από Π2-47.9 - Δράση απόσυρσης O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά την αγορά για δωρεάν διανομή ή από την αγορά για δωρεάν υποστηριζόμενων
άλλους
προορισμούς, διανομή ή άλλον προορισμό επιχειρησιακών
συμπεριλαμβανομένης,
όπου στα
Επιχειρησιακά προγραμμάτων
απαιτείται, της επεξεργασίας για τη Προγράμματα
των
διευκόλυνση
της
εν
λόγω Οργανώσεων
Παραγωγών
απόσυρσης
Οπωροκηπευτικών
Sectoral - Οίνος

RESTRVINEY(58(1)(a))
- Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση O.36.
Αριθμός
αναδιάρθρωση και μετατροπή και μετατροπή αμπελώνων δράσεων ή μονάδων
αμπελώνων
που υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral - Οίνος

GREENWINE(58(1)(c)) - green Π2-58.3
harvesting, which means the total συγκομιδή
destruction or removal of grape
bunches while still in their
immature stage, thereby reducing
the yield of the relevant area to
zero and excluding non-harvesting
comprising of leaving commercial
grapes on the plants at the end of
the normal production cycle

Sectoral - Οίνος

INFOR(58(1)(h))
δράσεις Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο O.36.
Αριθμός
ενημέρωσης σχετικά με τους στήριξης της ενημέρωσης δράσεων ή μονάδων
οίνους
της
Ένωσης
που και της ενθάρρυνσης για την που υποστηρίζονται
διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι υπεύθυνη κατανάλωση οίνου στον αμπελοοινικό
οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη ή
την
προώθηση τομέα
κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστημάτων ποιότητας που
συστήματα ποιότητας της Ένωσης καλύπτουν τις ονομασίες
που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης
και
τις
προέλευσης και τις γεωγραφικές γεωγραφικές ενδείξεις
ενδείξεις

Sectoral - Οίνος

PROMOWINE(58(1)(k))
- Π2-58.5 - Προώθηση οίνων O.36.
Αριθμός
προώθηση που πραγματοποιείται σε Τρίτες Χώρες
δράσεων ή μονάδων
σε τρίτες χώρες
που υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

-

Πρώιμη O.36.
Αριθμός
δράσεων ή μονάδων
που υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.2.1b
- O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in particular concerning sustainable και Τεχνική Βοήθεια στα επιχειρησιακών
pest
and
disease
control Επιχειρησιακά
προγραμμάτων
techniques, sustainable use of plant Προγράμματα
Εργασίας
protection and animal health Οργανώσεων Ελαιουργικών
products,
climate
change Φορέων (ΟΕΦ)
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης της υποστηριζόμενων
και
της επιχειρησιακών
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
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concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών
στα
sustainable use of plant protection Επιχειρησιακά
and animal health products, and Προγράμματα
Εργασίας
climate change adaptation and Οργανώσεων Ελαιουργικών
mitigation, as well as the use of Φορέων (ΟΕΦ)
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- ORCHA(47(2)(d)) - αναφύτευση Π2-47.2-2d - Επαναφύτευση O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και οπωρώνων ή ελαιώνων, όπου Ελαιώνων
στα υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής Επιχειρησιακά
επιχειρησιακών
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
φυτοϋγειονομικούς
λόγους, Οργανώσεων Ελαιουργικών
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής Φορέων (ΟΕΦ)
του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή
στην
κλιματική
αλλαγή
RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-3.1
Καλή O.18. Number of
climate-related
and
other μεταχείριση (ευζωία) των livestock units (LU)
management commitments
παραγωγικών ζώων
benefitting
from
support for animal
welfare, health or
increased biosecurity
measures

RD

ANC(71) - Φυσικοί ή
περιορισμοί ανά περιοχή

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.1
Σχέδια O.20. Number of
including investments in irrigation Βελτίωσης
Γεωργικών supported
on-farm
Εκμεταλλεύσεων
που productive
συμβάλουν
στην investment
Ανταγωνιστικότητα
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.4 - Επενδύσεις O.21. Number of
including investments in irrigation πρόληψης και προστασίας supported
on-farm
του ζωικού κεφαλαίου από non-productive
μεταδοτικές ασθένειες και investment
βελτίωση των συνθηκών operations or units
διαβίωσης

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις O.21. Number of
including investments in irrigation γεωργικές εκμεταλλεύσεις supported
on-farm
για την προστασία από non-productive
φυσικές καταστροφές
investment
operations or units

άλλοι Π3-71 - Ενισχύσεις σε O.12. Number of
περιοχές
που hectares benefitting
χαρακτηρίζονται από φυσικά from support for
ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα areas facing natural
or
specific
constraints, including
a breakdown per type
of areas

Overview

EL

77

EL

2.1.SO1.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO1.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται από το
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
R.4 - Σύνδεση της εισοδηματικής στήριξης με πρότυπα και ορθές
πρακτικές Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που 75.22 %
καλύπτεται από εισοδηματική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις
R.5 - Risk management Ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
0.07 %
διαθέτουν υποστηριζόμενα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων της ΚΓΠ
R.6 PR - Ανακατανομή σε μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ποσοστό
πρόσθετων άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές
70.15 %
εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους από το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης (σε
σύγκριση με τον μέσο όρο)
R.7 PR - Enhancing support for farms in areas with specific needs Ποσοστό
συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες 57.20 %
(σε σύγκριση με τον μέσο όρο)
R.8 - Στόχευση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συγκεκριμένους τομείς
Ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από συνδεδεμένη
50.25 %
εισοδηματική στήριξη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της
βιωσιμότητας ή της ποιότητας
R.9 CU PR - Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ποσοστό των
γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για την αναδιάρθρωση και τον
1.09 %
εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης
των πόρων
R.35 CU - Preserving beehives Share of beehives supported by the CAP

134.97 %

R.36
Ανανέωση των γενεών Αριθμός νέων γεωργών που επωφελούνται
από τη σύσταση επιχείρησης με στήριξη από την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης 108454.00
ανάλυσης ανά φύλο
CU PR -

Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO1.9 Justification of the financial allocation

2.1.SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
2.1. SO2.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO2.1.1 Strengths
33. Σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας (Total Factor Productivity) στην αιγοπροβατοτροφία
και τα κηπευτικά.
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34. Δυναμισμός της βιομηχανίας τροφίμων (η παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί στο 85,4%
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων, αυξήθηκε κατά 36,7%
κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης). Υποκλάδοι της μεταποίησης με ιδιαίτερα
ισχυρή μεγέθυνση είναι: η επεξεργασία φρούτων-λαχανικών, η παραγωγή χυμών, τα παγωτά, τα
έτοιμα γεύματα, η ζυθοποιΐα, τα αναψυκτικά.
35. Το μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων της χώρας αυξήθηκε κατά 67% μεταξύ 2011
και 2019, μέσω και της εφαρμογής των παραγωγικών συστημάτων της κτηνοτροφίας και των
κηπευτικών (διαχρονική αύξηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων στους σχετικούς ΤΟΠ).
36. Μεγάλη αύξηση εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων την περίοδο 2009-2019 (κατά 70% της
αξίας των μεταποιημένων και κατά 26% των πρωτογενών) και σημαντική μείωση του αγροτικού
εμπορικού ισοζυγίου. Την πρώτη πεντάδα αποτελούν εξαγόμενα προϊόντα πρώτης ή μη
μεταποίησης (εκκοκκισμένο βαμβάκι, λαχανικά παρασκευασμένα, τυριά, ελαιόλαδο) και ψάρια.
Αύξηση των εξαγωγών και βελτίωση του δείκτη συγκριτικού πλεονεκτήματος μεταποιημένων
προϊόντων (καπνά που έχουν βιομηχανοποιηθεί, παρασκευάσματα διατροφής, εκχυλίσματα βύνης,
τσιγάρα- πούρα, τυριά).
37. Ο αγροδιατροφικός τομέας εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό αυτάρκειας στην εγχώρια αγορά, σε
έναν πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων. Επίσης, έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα
ενδοκλαδικών και διακλαδικών σχέσεων και εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά εγχώριας
προέλευσης των ενδιάμεσων εισροών.
38. Αύξηση της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος πουλερικών, κατά τη διάρκεια της
κρίσης, κλάδος στον οποίο έχουμε και υψηλό ποσοστό αυτάρκειας.
39. Δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων τύπου Μέτρου 16 (Συνεργασία) του ΠΑΑ. Η παραγωγή
εφαρμοσμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων εκ μέρους Πανεπιστημιακών-Ερευνητικών
Ιδρυμάτων.
40. Η ύπαρξη μέτρων πολιτικής για τις επενδυτικές ενισχύσεις, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, όσο
και στους άλλους κλάδους της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ευκαιρίες αύξησης του οικονομικού
μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, μέσω της εφαρμογής Σχεδίων Βελτίωσης.
41. Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης κλάδων όπως η καλλιέργεια αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών
(λόγω της πολύ μεγάλης βιοποικιλότητας που διακρίνει την Ελληνική ύπαιθρο), καθώς και των
συναφών μεταποιητικών κλάδων.

2.1.SO2.1.2 Weaknesses
42. Ο δείκτης της συνολικής παραγωγικότητας (Total Factor Productivity), για το σύνολο των κλάδων
της ελληνικής παραγωγής, παραμένει διαχρονικά αμετάβλητος, ενώ στην ΕΕ κατά μ.ό. αυξάνεται
κατά 10%. Η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην Ελλάδα, διαμορφώνεται την
τελευταία περίπου δεκαετία στα 2/3 του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου, η δε μακροχρόνια
τάση της είναι αποκλίνουσα.
43. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα και χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ αποτελεσματικότητα στη χρήση των
εισροών, σε πολλές παραγωγικές εξειδικεύσεις (π.χ. σιτηρά, λοιπές αροτραίες,
αμπελοκαλλιέργεια, βοοειδή κρεοπαραγω-γής). Μικρό φυσικό και οικονομικό μέγεθος για τη
συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που δεν επιτρέπει την
ορθολογική εκμηχάνιση και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ενδείξεις για ύπαρξη
αναποτελεσματικότητας κλίμακας, δηλαδή ανορθολογικού (πλεονάζοντος) ύψους επενδυμένου
κεφαλαίου έναντι του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων σε όλες τις παραγωγικές εξειδικεύσεις,
εκτός από τα βοοειδή, τα καρποφάγα και τη μικτή φυτική-ζωική παραγωγή.
44. Οξύτατο πρόβλημα αποεπένδυσης στην Ελληνική γεωργία παραμένει οξύτατο. Το ΠΑΑ δεν
συμβάλλει επαρκώς στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή και στην
ουσία «εξειδικεύεται» στην προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.
45. Μεγάλες εισαγωγές και εμπορικό έλλειμμα στα κρέατα (κυρίως χοιρινό και βόειο) και τις
ζωοτροφές (κυρίως κτηνοτροφικά σιτηρά και σόγια). Παρόλη την ελλειμματικότητα του
ισοζυγίου χοιρινιού και βόειου κρέατος, είχαμε επιπλέον μείωση της εγχώριας παραγωγής στα
κρέατα αυτά κατά τη διάρκεια της κρίσης.
46. Μεγάλη εξάρτηση από τη χειρωνακτική εργασία σε τέσσερις ΤΟΠ που απασχολούν το 60% του
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ανθρώπινου δυναμικού: ελαιοκομία, αιγοπρόβατα, αροτραίες καλλιέργειες και φρούτα και
εσπεριδοειδή.
47. Πολύ χαμηλά ποσοστά αυτάρκειας και έλλειψη εγχώριου πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού
υλικού για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
48. Μη ενεργοποίηση της δυνατότητας για ενίσχυση της αγοράς γης μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης.
Τα Σχέδια Βελτίωσης δεν καλύπτουν μέρος τουλάχιστον του χρηματοοικονομικού ελλείμματος
που έχουν οι πολυετείς φυτείες, μέχρι να φθάσουν στην οικονομική αυτοδυναμία. Έλλειψη
μικρών Σχεδίων Βελτίωσης για στοχευμένη υποκατάσταση χειρωνατικών εργασιών (π.χ.
συγκομιδή) με μηχανική. Το υφιστάμενο κληρονομικό δίκαιο, που επιτρέπει τον τεμαχισμό των
κληρονομούμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
49. Η πολύ περιορισμένη εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη γεωργία,
συμπεριλαμβανομένης της ‘γεωργίας ακριβείας.

2.1.SO2.1.3 Opportunities
50. Δυνατότητα χρηματοδότησης της έρευνας (τύπου Horizon) από την ΕΕ.
51. Η αναμενόμενη λειτουργία του συστήματος AKIS για την εκπαίδευση και παροχή συμβουλών.
52. Το σύστημα στήριξης της γεωργικής παραγωγής από την ΚΑΠ (αποδέσμευση ενισχύσεων από
την παραγωγή κ.λπ.) που επιδιώκει την αύξηση της συμμετοχής της αγοράς στο εισόδημα των
γεωργών, και επιτρέπει την άσκηση Συμβολαιακής Γεωργίας.
53. Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των εκτατικών γεωργικών συστημάτων μέσω ειδικών
σημάνσεων σχετικών με την προέλευση, τη θρεπτική αξία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
τροφίμων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».
54. Η ύπαρξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην οποία τα ελληνικά προϊόντα έχουν ελεύθερη
πρόσβαση, η τάση ενίσχυσης των διμερών έναντι των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων
της Ε.Ε, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη συγκοινωνιακών και
μεταφορικών κόμβων, η αυξανόμενη συνεργασία της Ελλάδας με την Κίνα και μέσω του λιμανιού
του Πειραιά, η αύξηση του εισοδήματος και η μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων
ευάριθμων κοινωνικών στρωμάτων, σε πολλές χώρες. η αναγνώριση/κατοχύρωση της Φέτας στην
Κινεζική αγορά.
55. Η δυνατότητα δημιουργίας πιο ισχυρών διακλαδικών σχέσεων μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής
και των κλάδων του τουρισμού-εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων.
56. Η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας του βαμβακιού, μέσω της έγκρισης από το κράτος των
χρησιμοποιούμενων ποικιλιών, στο πλαίσιο της κάλυψης των σκοπών της ειδικής ενίσχυσης για
το βαμβάκι που δίνεται από την ΚΑΠ.
2.1.SO2.1.4 Threats
57. Η πλημμελής εφαρμογή του συστήματος γεωργικών συμβουλών.
58. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κυρίως στην παραγωγή, την παραγωγικότητα
και τον βαθμό αυτάρκειας των ξηρικών καλλιεργειών.
59. Η πιθανότητα συνέχισης της εγχώριας οικονομικής κρίσης, λόγω της υφιστάμενης πανδημίας και
συνακόλουθα η διαμόρφωση δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία του
εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, διατηρεί το κόστος το
κόστος του χρήματος υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.
60. Επαπειλούμενη παγκόσμια πολυετής οικονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του κορωνωϊού, που
μπορεί να προκαλέσει μείωση των εξαγωγών ή/και αύξηση των διεθνών τιμών των εισαγόμενων
προϊόντων. Η ανεπαρκής στελέχωση πολλών ελληνικών πρεσβειών με εξειδικευμένους
αγροτικούς ακολούθους, στερεί τη χώρα από ουσιαστική πληροφόρηση για δυνατότητες
εξαγωγών. Η έλλειψη εξειδικευμένου θεσμικού φορέα για την προώθηση των εξαγωγών του
αγροδιατροφικού τομέα, σε βασικές διεθνείς αγορές.
61. Ενδεχόμενη άνοδος των διεθνών τιμών των ζωοτροφών (σόγια και κτηνοτροφικά σιτηρά) και του
πετρελαίου ή του φυσικού αερίου, με επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (καύσιμα μηχανημάτων, λιπάσματα).
62. Το νεοσυσταθέν Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ εμπροσθοβαρές, με κίνδυνο την μη ορθολογική
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αξιοποίηση των σχετικών πόρων.
2.1.SO2.1.5 Other comments

2.1. SO2.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Λειτουργία του συστήματος AKIS σε
ΑΝ
μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση Υψηλή
012.02.01
και παροχή συμβουλών

Ναι

Ισχυροποίηση/επέκταση
ΑΝ
πλέγματος
ενδοκλαδικών
077.02.02 διακλαδικών
σχέσεων
αγροδιατροφικού τομέα

Ναι

του
και
Μέση
του

Αύξηση
των
επενδύσεων
και
ΑΝ
βελτίωση
της
στόχευσης
των Μέση
080.02.03
επενδυτικών μέτρων του Πυλώνα ΙΙ

Ναι

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους Χαμηλή
103.02.04
της μεταποίησης

Ναι

ΑΝ
Περαιτέρω αύξηση του οικονομικού
Χαμηλή
105.02.05 μεγέθους των εκμεταλλεύσεων

Ναι

ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία
Χαμηλή
109.02.06 για την αύξηση της παραγωγικότητας

Ναι

Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση
ΑΝ
της παραγωγικότητας (TFP) στην Χαμηλή
112.02.07
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά

Ναι

Βελτίωση
της
σχέσης
ύψους
ΑΝ
επενδυμένου κεφαλαίου και μεγέθους Χαμηλή
116.02.08
εκμεταλλεύσεων

Ναι

Αύξηση
παραγωγής
ΑΝ
αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών
Χαμηλή
123.02.09 και
εγχώριου
πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού

Ναι

Μείωση της ελλειμματικότητας στα
ΑΝ
κτηνοτροφικά προϊόντα και στις Χαμηλή
130.02.10
ζωοτροφές

Ναι

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
ΑΝ
τομέα
της
κρεοπαραγωγού Χαμηλή
131.02.11
πτηνοτροφίας

Ναι

Εξειδικευμένη
στρατηγική
για
ΑΝ
εξαγωγές γεωργικών και διατροφικών Χαμηλή
134.02.12
προϊόντων σε αγορές-στόχους

Όχι
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2.1.SO2.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.1
Στήριξη O.10.
Αριθμός
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος - εκταρίων
που
Φυτική Παραγωγή
επωφελούνται από
συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.2
Στήριξη O.11.
Αριθμός
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος - ζώων
που
Ζωική Παραγωγή
επωφελούνται από
τη
συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

DPcoupled

CIS(32)
Συνδεδεμένη Π1-32.3
Στήριξη O.11.
Αριθμός
εισοδηματική στήριξη
Συνδεδεμένου Εισοδήματος - ζώων
που
επωφελούνται από
Μεταξοσκώληκες
τη
συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods and πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, in υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
particular concerning sustainable Προγράμματα
των επιχειρησιακών
pest and disease control techniques, Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
sustainable use of plant protection Οπωροκηπευτικών
and animal health products, climate
change adaptation and mitigation,
the conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
των
and animal health products, and Οργανώσεων
Παραγωγών
climate change adaptation and Οπωροκηπευτικών
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
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Sectoral
- TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για την Π2-47.5
Αύξηση O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά αύξηση της βιωσιμότητας και της βιωσιμότητας
και υποστηριζόμενων
αποτελεσματικότητας
της αποτελεσματικότητας
της επιχειρησιακών
μεταφοράς και της αποθήκευσης μεταφοράς και αποθήκευσης προγραμμάτων
των προϊόντων
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.6
Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising των
Οργανώσεων προγραμμάτων
consumer awareness about the Παραγωγών
Union quality schemes and the Οπωροκηπευτικών
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation of
markets
Sectoral
- TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή Π2-47.8
Συστήματα O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας
και υποστηριζόμενων
πιστοποίησης,
ιδίως πιστοποίησης
στα επιχειρησιακών
παρακολούθηση της ποιότητας των Επιχειρησιακά Προγράμματα προγραμμάτων
προϊόντων που πωλούνται στους των
Οργανώσεων
τελικούς καταναλωτές
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- WITHD(47(2)(f)) - απόσυρση από Π2-47.9 - Δράση απόσυρσης O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά την αγορά για δωρεάν διανομή ή από την αγορά για δωρεάν υποστηριζόμενων
άλλους
προορισμούς, διανομή ή άλλον προορισμό επιχειρησιακών
συμπεριλαμβανομένης,
όπου στα
Επιχειρησιακά προγραμμάτων
απαιτείται, της επεξεργασίας για τη Προγράμματα
των
διευκόλυνση
της
εν
λόγω Οργανώσεων
Παραγωγών
απόσυρσης
Οπωροκηπευτικών
Sectoral - Οίνος

INVWINE(58(1)(b)) - investments Π2-58.2 - Επενδύσεις σε O.36.
Αριθμός
in tangible and intangible assets in υλικά και άυλα περιουσιακά δράσεων ή μονάδων
wine-growing farming systems, στοιχεία στις αμπελουργικές που υποστηρίζονται
excluding operations relevant to εκμεταλλεύσεις
στον αμπελοοινικό
the type of intervention provided οινοπαραγωγής
τομέα
for in point (a), processing
facilities and winery infrastructure,
as well as marketing structures and
tools

Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, in υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά particular concerning sustainable Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
pest and disease control techniques, Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
sustainable use of plant protection Οργανώσεων Ελαιουργικών
and animal health products, climate Φορέων (ΟΕΦ)
change adaptation and mitigation,
the conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
Ελαιόλαδο
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και
της επιχειρησιακών
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
Εργασίας
and animal health products, and Οργανώσεων Ελαιουργικών
climate change adaptation and Φορέων (ΟΕΦ)
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.2-1f - Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising Εργασίας
Οργανώσεων προγραμμάτων
consumer awareness about the Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation of
markets
RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.1
Σχέδια O.20. Number of
including investments in irrigation Βελτίωσης
Γεωργικών supported on-farm
Εκμεταλλεύσεων
που productive
συμβάλουν
στην investment
Ανταγωνιστικότητα
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21. Number of
including investments in irrigation πράσινες επενδύσεις στις supported on-farm
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
non-productive
investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.3 - Στήριξη για O.24. Number of
including investments in irrigation επενδύσεις στη μεταποίηση/ supported off-farm
εμπορία και/ή
ανάπτυξη productive
γεωργικών προϊόντων
investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.4
Επενδύσεις O.21. Number of
including investments in irrigation πρόληψης και προστασίας του supported on-farm
ζωικού
κεφαλαίου
από non-productive
μεταδοτικές ασθένειες και investment
βελτίωση των συνθηκών operations or units
διαβίωσης

RD

KNOW(78) - Knowledge exchange Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of
and dissemination of information κατάρτιση
γεωργών
και supported training,
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice
and
ομάδων (stakeholders)
awareness actions
or units

RD

KNOW(78) - Knowledge exchange Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of
and dissemination of information υπηρεσίες
γεωργών
και supported training,
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice
and
ομάδων (stakeholders)
awareness actions
or units

Overview
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2.1.SO2.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO2.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται από το
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
R.3 CU - Ψηφιοποίηση της γεωργίας Share of farms benefitting from support
0.31 %
for digital farming technology through CAP
R.9 CU PR - Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ποσοστό των
γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη για την αναδιάρθρωση και τον
1.09 %
εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης
των πόρων
R.10 CU PR - Καλύτερη οργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού Share of farms
participating in producer groups, producer organisations, local markets, short 0.75 %
supply chain circuits and quality schemes supported by the CAP
R.37 CU - Ανάπτυξη και απασχόληση σε αγροτικές περιοχές New jobs
3262.00
supported in CAP projects
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO2.9 Justification of the financial allocation

2.1.SO3 Βελτίωση της θέσης του γεωργού στην αξιακή αλυσίδα
2.1. SO3.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO3.1.1 Strengths
63. Αυξανόμενη δυναμική της Συμβολαιακής Παραγωγής.
64. Αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ κυρίως στην εγχωρία αγορά με διαχρονική αύξηση
της αξίας παραγωγής τους.
65. Προτίμηση καταναλωτών για τοπικά ποιοτικά προϊόντα μέσω βραχείων εφοδιαστικών αλυσίδων
με στόχο την υποστήριξη των μικρών παραγωγών.
66. Δημιουργία δι-επαγγελματικών οργανώσεων.
67. Αύξηση των εκτάσεων που ασκείται βιολογική γεωργία.
68. Αυξημένη συμμετοχή στο μέτρο 9 Ομάδες Παραγωγών του ΠΑΑ 2014-2020
69. Η ασφάλεια τροφίμων αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται από τους Έλληνες καταναλωτές.
70. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου διαθέτουν υψηλό τεχνολογικό επίπεδο που τους βοηθάει να
ικανοποιούν τις υψηλές καταναλωτικές απαιτήσεις.
71. Αυξημένο ενδιαφέρον για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (Μέτρο 16).
72. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων.
73. Αύξηση εξαγωγώνπροϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ και οίνουσε Ε.Ε και τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς).
74. Γηγενείς οινοποιήσιμες ποικιλίες με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
75. Ύπαρξη συλλογικών οργανώσεων (οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδου, οίνου, μελιού) .
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76. Υψηλή συμμετοχή του ελληνικού ελαιόλαδου στην αξία παραγωγής ΕΕ.
77. Πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα, τεράστια βιοποικιλότητα.

2.1.SO3.1.2 Weaknesses
78. Οι σχέσεις συναλλαγής μεταξύ των κρίκων της α/δ αλυσίδας είναι πολύπλοκες και συχνά
ετεροβαρείς ως προς τον αγρότη .
79. Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης- στο κλάδο λιανεμπορίου εμφάνιση μεγάλων υπεραγορών.
80. Μικρή αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, από τους ευρωπαίους καταναλωτές που
αποτελούν εν δυνάμει αγορές των ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων.
81. Χαμηλός βαθμός διασύνδεσης του α’ γενή τομέα με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.
82. Χαμηλή συμμετοχή των παραγωγών στα συλλογικά σχήματα λόγω χαμηλού πνεύματος
συνεργασίας.
83. Ο δείκτης τιμών παραγωγού εμφανίζει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην Ελλάδα και δεν
σχετίζεται με τις μεταβολές των τιμών των δεικτών μεταποιητή και καταναλωτή.
84. Έλλειψη ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για Αγορές Παραγωγών («Farmers’ Markets»).
85. Αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας από τους μικρούς παραγωγούς και χαμηλός βαθμός
δικτύωσης /συνεργασιών.
86. Χαμηλή διαπραγματευτική θέση του παραγωγού σε σχέση με τους προμηθευτές του.
87. Περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων με ικανοποιητικό όγκο παραγωγής που
πετυχαίνει εξαιρετικές επιδόσεις.
88. Οι συνεχείς αλλαγές στο συνεταιριστικό θεσμικό πλαίσιο.
89. Απουσία πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (κλωνική επιλογή) για τις γηγενείς ποικιλίες
οίνου .
90. Νομοθετικό πλαίσιο – αυστηρός έλεγχος φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών.
91. Δυσμενής επίπτωση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων που αφορούν αποκλειστικά το τομέα
του οίνου.
92. Χαμηλός βαθμός γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών.
93. Μικρός κλήρος που δυσκολεύει τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
94. Χαμηλός προϋπολογισμός ως αποτέλεσμα του περιορισμένου κύκλου εργασιών των οργανώσεων
παραγωγών και βαθμός απορρόφησης του τομεακού προγράμματος των οπωροκηπευτικών.
95. 18. Προσανατολισμός εξαγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών σε αναπτυσσόμενες αγορές με
χαμηλή τιμή για τοπροϊόν
96. Μη ύπαρξη μεγάλου εμπορικού σχήματος που θα συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκομένους σε
συλλογικό σχήμα για κοινή διαχείριση του προϊόντος και θα στοχεύει σε οικονομικά εύρωστες
αγορές (οπωροκηπευτικά).
97. Χαμηλός βαθμός ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της αγροδιατροφής.

2.1.SO3.1.3 Opportunities
98. Αυξανόμενη παρουσία εναλλακτικών δικτύων διανομής τροφίμων λόγω νέων καταναλωτικών
συνηθειών (επιθυμία του καταναλωτή να γνωρίζει τον παραγωγό).
99. Λόγω της άνθισης του ηλεκτρονικού εμπορίου που ενισχύθηκε στην πρόσφατη πανδημία, οι
αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δίκτυα διανομής με αξιόλογες
πωλήσεις και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών μέσα από τη χρήση βραχειών
αλυσίδων
100. Η πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια παρέχει
δυνατότητες ισχυρότερης διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή και ανάδειξη/
διαφήμιση των τοπικών προϊόντων μέσω βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.
101. Έμφαση της νέας ΚΓΠ στη καλύτερη ενσωμάτωση των αγροτών σε αγορές μέσω συνεργασιών
και δικτυώσεων.
102. Η έμφαση που δίνει η στρατηγική F2F στη διαφάνεια και στο εμπόριο των α/δ προϊόντων.
103. Η ύπαρξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η Ε.Ε
104. Μελλοντικές δυνατότητες στόχευσης σε “niche” αγορές μέσω ΠΟΠ,ΠΓΕ, ΕΠΙΠ.
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105. Σαφείς προοπτικές μεγέθυνσης του κλάδου του οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο
106. Αξιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων.
107. Διατήρηση της ύπαρξης διακριτού προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση τομεακού
προγράμματος ελαιόλαδου στην ΚΓΠ 2021-2027.
108. Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία λόγω της εμφάνισης της πανδημίας.
109. Σημαντική αύξηση των πόρων για το τομεακό πρόγραμμα του μελιού στη νέα ΚΑΠ.
110. Η υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων ποιότητας μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες
παραγωγούς να ενταχθούν στις διεθνείς αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας.
111. Η Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Green deal θα συμβάλλει στη ανάστροφή
της μείωσης του αριθμού των μελισσοσμηνών.

2.1.SO3.1.4 Threats
112. Αυξημένοι κίνδυνοι για την παραγωγή από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
113. Επιδείνωση του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας.
114. Συγχωνεύσεις/εξαγορές διεθνώς στη μεταποίηση και τη διακίνηση α/δ προϊόντων που μειώνουν τη
διαπραγματευτική δύναμη των μεμονωμένων παραγωγών.
115. Αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός και κίνδυνος διαταραχών στο εμπόριο α/δ προϊόντων λόγω
επαναφοράς της δασμολογικής προστασίας.
116. Ο χαρακτηρισμός των εξαγωγών ως προϊόντων με επιβαρυμένο κλιματικό αποτύπωμα λόγω
υψηλών μιλίων μεταφοράς (high food miles) ειδικά για τα πιστοποιημένα προϊόντα.
117. Συνέχιση της τάσης συγκέντρωσης στα ανάντη και κατάντη τμήματα της α/δ αλυσίδας.
118. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του κλιματικού
αποτυπώματος της γεωργίας χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων δύναται να επιδράσει αρνητικά
στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
119. Η συνέχιση της χαμηλής αναγνωσιμότητας των προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ από τους Ευρωπαίους
καταναλωτές.
120. Αυξημένος ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές σε παραδοσιακά, ελληνικά προϊόντα (οίνος,
ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά κ.ά. από νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές.
121. Υποβάθμιση του οικοσυστήματος που οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού των μελισσών.

2.1.SO3.1.5 Other comments

2.1. SO3.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Ενίσχυση
δικτυώσεων/συνεργασιών
ΑΝ
κλάδων της αγροδιατροφικής αλυσίδας Υψηλή
030.03.01
(έμφαση στα ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)

Ναι

Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των
κλάδων της αγροδιατροφής

Ναι

Αύξηση συμμετοχής σε συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις (βελτίωση της
Υψηλή
045.03.03 διαπραγματευτικής
θέσης
των
γεωργών)

Ναι
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Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για
ΑΝ
την αύξηση της προστιθέμενης αξίας Υψηλή
046.03.04
και της εξωστρέφειας

Ναι

Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που Μέση
060.03.05
διαθέτουν σήμανση

Ναι

Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Μέση
062.03.06
κλιματικής αλλαγής

Ναι

Ενίσχυση
της
θέσης
ΑΝ
αγροδιατροφικών
προϊόντων
063.03.07
αγορές του εξωτερικού

Ναι

των
στις Μέση

Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της Μέση
066.03.08
παραγωγής προϊόντων με σήμανση)

Ναι

ΑΝ
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών
Χαμηλή
098.03.09 διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου

Ναι
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2.1.SO3.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods and πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
in
particular
concerning Προγράμματα
των επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Οπωροκηπευτικών
of plant protection and animal
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c
Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
των
and animal health products, and Οργανώσεων
Παραγωγών
climate change adaptation and Οπωροκηπευτικών
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για Π2-47.5
Αύξηση O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά την αύξηση της βιωσιμότητας και βιωσιμότητας
και υποστηριζόμενων
της αποτελεσματικότητας της αποτελεσματικότητας
της επιχειρησιακών
μεταφοράς και της αποθήκευσης μεταφοράς και αποθήκευσης προγραμμάτων
των προϊόντων
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.6
Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising των Οργανώσεων Παραγωγών προγραμμάτων
consumer awareness about the Οπωροκηπευτικών
Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation
of markets
Sectoral
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Συστήματα O.35.

Αριθμός
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και
Οπωροκηπευτικά ενωσιακών
συστημάτων ποιότητας

εθνικών ποιότητας στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
Προγράμματα
των επιχειρησιακών
Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
Οπωροκηπευτικών

Sectoral
- TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή Π2-47.8
Συστήματα O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας
και υποστηριζόμενων
πιστοποίησης,
ιδίως πιστοποίησης
στα επιχειρησιακών
παρακολούθηση της ποιότητας Επιχειρησιακά Προγράμματα προγραμμάτων
των προϊόντων που πωλούνται των Οργανώσεων Παραγωγών
στους τελικούς καταναλωτές
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- WITHD(47(2)(f)) - απόσυρση από Π2-47.9 - Δράση απόσυρσης O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά την αγορά για δωρεάν διανομή ή από την αγορά για δωρεάν υποστηριζόμενων
άλλους
προορισμούς, διανομή ή άλλον προορισμό επιχειρησιακών
συμπεριλαμβανομένης,
όπου στα
Επιχειρησιακά προγραμμάτων
απαιτείται, της επεξεργασίας για Προγράμματα
των
τη διευκόλυνση της εν λόγω Οργανώσεων
Παραγωγών
απόσυρσης
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory Π2-55.1
Συμβουλές, O.37. Number of
Μελισσοκομικά services, technical assistance, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια actions or units for
προϊόντα
training, information and exchange προς
μελισσοκόμους
και beekeeping
of best practices, including through οργανώσεις μελισσοκόμων
preservation
or
networking, for beekeepers and
improvement
beekeepers' organisations
Sectoral
- INVAPI(55(1)(b)) - investments in Π2-55.2
Εχθροί
και O.37. Number of
Μελισσοκομικά tangible and intangible assets, as Ασθένειες
Μελισσών
– actions or units for
προϊόντα
well as other actions
Πρόγραμμα
στοχευμένης beekeeping
επιτήρησης
και
έγκαιρης preservation
or
ανίχνευσης
του
μικρού improvement
σκαθαριού
της
κυψέλης
(Aethina tumida)
Sectoral
- INVAPI(55(1)(b)) - investments in Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός O.37. Number of
Μελισσοκομικά tangible and intangible assets, as της εποχιακής μετακίνησης actions or units for
προϊόντα
well as other actions
των μελισσοσμηνών
beekeeping
preservation
or
improvement
Sectoral
- ACTLAB(55(1)(c)) - actions to Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης για O.37. Number of
Μελισσοκομικά support laboratories for the την αύξηση του αριθμού και actions or units for
προϊόντα
analysis of apiculture products, bee τους εύρους των αναλύσεων beekeeping
losses or productivity drops, and μελιού και μελισσοκομικών preservation
or
substances potentially toxic to bees προϊόντων από διαπιστευμένα improvement
εργαστήρια με στόχο τη
διευκόλυνση
των
μελισσοκόμων στην εμπορία
και την αναβάθμιση της αξίας
των προϊόντων τους·
Sectoral
- COOPAPI(55(1)(e)) - συνεργασία Π2-55.5 - Συνεργασία με O.37. Number of
Μελισσοκομικά με ειδικευμένους φορείς για την ειδικευμένους φορείς για την actions or units for
προϊόντα
υλοποίηση
ερευνητικών υλοποίηση
προγραμμάτων beekeeping
προγραμμάτων στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στον preservation
or
μελισσοκομίας
και
των τομέα της μελισσοκομίας και improvement
μελισσοκομικών προϊόντων
των
μελισσοκομικών
προϊόντων·
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Sectoral
- PROMOBEES(55(1)(f))
- Π2-55.6
Προώθηση, O.37. Number of
Μελισσοκομικά promotion, communication and επικοινωνία και μάρκετινγκ, actions or units for
προϊόντα
marketing
including
market συμπεριλαμβανομένων
beekeeping
monitoring actions and activities δράσεων και δραστηριοτήτων preservation
or
aimed in particular at raising παρακολούθησης της αγοράς improvement
consumer awareness about the που αποσκοπούν ιδίως στην
quality of the apiculture products ευαισθητοποίηση
των
καταναλωτών
Sectoral
- ACTQUAL(55(1)(g)) - δράσεις Π2-55.7 - Δράσεις για τη O.37. Number of
Μελισσοκομικά για τη βελτίωση της ποιότητας των βελτίωση της ποιότητας των actions or units for
προϊόντα
προϊόντων
μελισσοκομικών προϊόντων
beekeeping
preservation
or
improvement
Sectoral - Οίνος

RESTRVINEY(58(1)(a))
- Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση και O.36.
Αριθμός
αναδιάρθρωση και μετατροπή μετατροπή αμπελώνων
δράσεων
ή
αμπελώνων
μονάδων
που
υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral - Οίνος

INVWINE(58(1)(b)) - investments Π2-58.2 - Επενδύσεις σε υλικά O.36.
Αριθμός
in tangible and intangible assets in και άυλα περιουσιακά στοιχεία δράσεων
ή
wine-growing farming systems, στις
αμπελουργικές μονάδων
που
excluding operations relevant to εκμεταλλεύσεις
υποστηρίζονται
the type of intervention provided οινοπαραγωγής
στον αμπελοοινικό
for in point (a), processing
τομέα
facilities and winery infrastructure,
as well as marketing structures and
tools

Sectoral - Οίνος

INFOR(58(1)(h))
δράσεις Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο O.36.
Αριθμός
ενημέρωσης σχετικά με τους στήριξης της ενημέρωσης και δράσεων
ή
οίνους
της
Ένωσης
που της ενθάρρυνσης για την μονάδων
που
διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή υποστηρίζονται
οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη την προώθηση συστημάτων στον αμπελοοινικό
κατανάλωση οίνου ή προωθούν ποιότητας που καλύπτουν τις τομέα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης ονομασίες προέλευσης και τις
που καλύπτουν τις ονομασίες γεωγραφικές ενδείξεις
προέλευσης και τις γεωγραφικές
ενδείξεις

Sectoral - Οίνος

PROMOWINE(58(1)(k))
- Π2-58.5 - Προώθηση οίνων σε O.36.
Αριθμός
προώθηση που πραγματοποιείται Τρίτες Χώρες
δράσεων
ή
σε τρίτες χώρες
μονάδων
που
υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά research and experimental and στοιχεία
στα
πλαίσια επιχειρησιακών
innovative production methods and Επιχειρησιακών
προγραμμάτων
other actions
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
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Αριθμός
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Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in
particular
concerning Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Οργανώσεων
Ελαιουργικών
of plant protection and animal Φορέων (ΟΕΦ)
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c
Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
Εργασίας
and animal health products, and Οργανώσεων
Ελαιουργικών
climate change adaptation and Φορέων (ΟΕΦ)
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για Π2-47.2-1e
Αύξηση O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και την αύξηση της βιωσιμότητας και βιωσιμότητας
και υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά της αποτελεσματικότητας της αποτελεσματικότητας
της επιχειρησιακών
μεταφοράς και της αποθήκευσης μεταφοράς και αποθήκευσης προγραμμάτων
των προϊόντων
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.2-1f
Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising Εργασίας
Οργανώσεων προγραμμάτων
consumer awareness about the Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation
of markets
Sectoral
- QUAL(47(1)(g))
εφαρμογή Π2-47.2-1g
Συστήματα O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και ενωσιακών
και
εθνικών ποιότητας στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά συστημάτων ποιότητας
Προγράμματα
Εργασίας επιχειρησιακών
Οργανώσεων
Ελαιουργικών προγραμμάτων
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή Π2-47.2-1h
Συστήματα O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας
και υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά πιστοποίησης,
ιδίως πιστοποίησης
στα επιχειρησιακών
παρακολούθηση της ποιότητας Επιχειρησιακά Προγράμματα προγραμμάτων
των προϊόντων που πωλούνται Εργασίας
Οργανώσεων
στους τελικούς καταναλωτές
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- ORCHA(47(2)(d)) - αναφύτευση Π2-47.2-2d - Επαναφύτευση O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και οπωρώνων ή ελαιώνων, όπου Ελαιώνων στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής Προγράμματα
Εργασίας επιχειρησιακών
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εκρίζωσης για υγειονομικούς ή Οργανώσεων
Ελαιουργικών προγραμμάτων
φυτοϋγειονομικούς
λόγους, Φορέων (ΟΕΦ)
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής
του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή
στην
κλιματική
αλλαγή
RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21. Number of
including investments in irrigation πράσινες
επενδύσεις
στις supported on-farm
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
non-productive
investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.3 - Στήριξη για O.24. Number of
including investments in irrigation επενδύσεις στη μεταποίηση/ supported off-farm
εμπορία
και/ή
ανάπτυξη productive
γεωργικών προϊόντων
investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις O.21. Number of
including investments in irrigation γεωργικές εκμεταλλεύσεις για supported on-farm
την προστασία από φυσικές non-productive
καταστροφές
investment
operations or units

RD

COOP(77) - Συνεργασία

Π3-77-1.1 - Σύσταση Ομάδων O.28. Number of
και Οργανώσεων Παραγωγών supported producer
και
Διεπαγγελματικών groups
and
οργανώσεων στο τομέα της producer
Γεωργίας
organisations

RD

COOP(77) - Συνεργασία

Π3-77-2.1
Συστήματα O.29. Number of
Ποιότητας
Γεωργικών beneficiaries
Προϊόντων και Τροφίμων
receiving support to
participate
in
official
quality
schemes

Overview

2.1.SO3.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO3.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται από το
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
CU
PR
R.10
- Καλύτερη οργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού Share of farms
participating in producer groups, producer organisations, local markets, short 0.75 %
supply chain circuits and quality schemes supported by the CAP
R.11/Οπωροκηπευτικά - Συγκέντρωση της προσφοράς Share of value of 12.00 %
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marketed production by producer organisations or producer groups with
operational programmes in certain sectors
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά - Συγκέντρωση της προσφοράς
Share of value of marketed production by producer organisations or producer 60.00 %
groups with operational programmes in certain sectors
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO3.9 Justification of the financial allocation

2.1.SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
2.1. SO4.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO4.1.1 Strengths
122. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη γεωργία παρουσιάζει ελαφρά ανοδική τάση.
Συνδέεται με το ΔΣ S16, 17, 18 του ΕΣ 8 S.16 Activate long-term national energy and climate
planning with binding targets for the primary sector. S.17 Institutional arrangements and strong
incentives to facilitate the installation of RES on agricultural holdings S.19 Institutional
arrangements for the utilization of biogas in livestock farms
123. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα μειώνονται τα τελευταία χρόνια
124. Η συμβολή της ελληνικής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή μειώνεται διαρκώς τα τελευταία
χρόνια. Συνδέεται με το ΔΣ S20 του ΕΣ 8 Χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
βαίνουν και διαχρονικά μειούμενες από την γεωργία
125. Η χρήση συνθετικών λιπασμάτων που είναι η κυριότερη πηγή N2O (αερίου με υψηλό δυναμικό
υπερθέρμανσης) μειώνεται ή παραμένει σταθερή. Συνδέεται με το ΔΣ S22 του ΕΣ 8 Η συνεχής
αύξηση των εκτάσεων που ασκείται βιολογική γεωργία
126. Η δασοπονία έχει κυρίαρχη συμβολή στη δέσμευση άνθρακα από τις συνιστώσες LULUCF
[χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοπονικές δραστηριότητες] συνοδευόμενη από
τους βοσκοτόπους που παρουσιάζουν μια συνεχόμενη αύξηση της δέσμευσης τα τελευταία
χρόνια. Συνδέεται με τα ΔΣ S 21,22 του ΕΣ8 S 21 Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των δασών στη
δέσμευση άνθρακα S 22 Η συνεχής αύξηση των εκτάσεων που ασκείται βιολογική γεωργία
127. Η κατανάλωση ενέργειας ανά εκτάριο τόσο στη γεωργία όσο και στη δασοπονία είναι κατά πολύ
χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ. Συνδέεται με ΔΣ 23 ΕΣ 8 S.23 Small but increasing utilization of
geothermal energy to meet the energy needs of greenhouses.

2.1.SO4.1.2 Weaknesses
128. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη δασοπονία παρουσιάζει πτωτική τάση και
απομακρύνεται από τον κοινοτικό μέσο όρο
129. Το ποσοστό συμμετοχής της γεωργίας στις εκπομπές θερμοκηπίου παραμένει σταθερό ή και
αυξάνεται.
130. Το ποσοστό συμμετοχής της γεωργίας και της δασοπονίας στην παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Συνδέεται με Αδυναμίες 34,37,40 ΕΣ 8
W.34 Absence of biorefinery W.37 Absence of mechanisms for collection / collection of waste /
by-products / by-products of plant and animal production at source W.40 Deficiencies in the
mechanism recording and monitoring of agricultural waste
131. Ο σχεδιασμός μέτρων προσαρμογής της γεωργίας και της δασοπονίας στην κλιματική αλλαγή δεν
ήταν αποτελεσματικός
132. Συσχέτιση με Αδυναμίες W32, W33 και W35 του ΕΣ 8. W.32 Πολύ σημαντική καθυστέρηση στην
προκήρυξη και υλοποίηση έργων που αφορούν την προστασία των δασών από δασικές πυρκαγιές
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W.33 Περιορισμένη πρόοδος στην εφαρμογή του μέτρου των δασώσεων W.35 Υψηλή τρωτότητα
των ελληνικών δασών σε ασθένειες λόγω και της κλιματικής αλλαγής
133. Η δέσμευση άνθρακα από τη γεωργία μειώνεται διαχρονικά. Συνδέεται με W.36 του ΕΣ 8. W.36
Reducing the potential of agricultural land to function as carbon sinks
134. Συσχέτιση με T34,37,40 ΕΣ 8 W.34 Absence of biorefinery W.37 Absence of mechanisms for
collection / collection of waste / by-products / by-products of plant and animal production at
source W.40 Deficiencies in the mechanism recording and monitoring of agricultural waste
135. Το υπάρχον σύστημα AKIS δεν ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις κατάρτισης,
εκπαίδευσης, συμβουλών που δημιουργούνται από το επείγον της εφαρμογής μέτρων και
πρακτικών για την προσαρμογή στην και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Συσχέτιση με
W1.1 ΕΣ 10 Έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας και W1.13 Απουσία επικέντρωσης της πολιτικής στην υλοποίηση των Μέτρων που
αφορούν στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα
και στις αγροτικές περιοχές και με αδυναμίες W28, W29 του ΕΣ 8 W.28 Low level of training of
producers and companies in bioeconomics W.29 The inability of farmers to adapt to the
requirements of the Farm-to-Fork Strategy due to lack of training and advisory support.
2.1.SO4.1.3 Opportunities
136. Υπάρχουν περιπτώσεις καλλιεργειών (σιτάρι, ρύζι, βαμβάκι) για τις οποίες η κλιματική αλλαγή θα
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στις αποδόσεις.
137. Σε κάποιες από τις περιφέρειες η επίδραση της κλιματικής αλλαγής ( Μακεδονία Θράκη) στις
αποδόσεις των καλλιεργειών αναμένεται σχετικά ήπια.
138. Οι πολιτικές της ΕΕ για την παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επεκτείνονται
βελτιώνονται και μειώνουν τις πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αύξηση της
παραγωγής και χρήσης .
139. Εξαιρετικά λεπτομερείς και συγκεκριμένες αναφορές για τη γεωργία και τη δασοπονία στο Εθνικό
Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Αναμένεται να εξειδικευθούν περαιτέρω στα
Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
140. Σαφές πλαίσιο πολιτικής στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση. Συνδέεται με Ο12 του ΕΣ8 O.12
Institutionalization of the National Strategy for Forests 2018-2030
141. Σαφές πλαίσιο πολιτικής στο Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
142. Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα προβλέπει αυξημένη προστασία για τις καλύψεις/ χρήσεις γης που
συντελούν στη δέσμευση άνθρακα .
143. Με την αναμενόμενη βελτίωση λειτουργίας του συστήματος AKIS θα προωθηθεί η εφαρμογή
μέτρων και πρακτικών ορθής διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα).
Συνδέεται με Ευκαιρία O1.1 ΕΣ 10 'Έμφαση στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας για
την νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027', Ευκαιρία O3.10 του ΕΣ10 "Ανάπτυξη ποιοτικής
γεωργίας σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις"
144. Συσχέτιση με Ευκαιρία Ο13 του ΕΣ 8 O.13 The possibility of applying e c o - schemes through the
first pillar for the production of agricultural products with the application of low carbon farming
practices
145. Συσχέτιση με Ευκαιρία Ο14 του ΕΣ 8 O.14 The obligation to increase the area of organic
"agriculture"
146. Συσχέτιση με Ευκαιρίες Ο15,16,17 του ΕΣ 8 O.15 Promoting an institutional framework for the
exploitation of biomethane Ο17 High untapped growth / energy potential in the field of biomass
utilization O.16 The provisions of the National Planning for the circular economy that provides for
the increase of the possibility of reuse of the water coming from EEL, the use of agricultural waste
as secondary fuels in industry.
2.1.SO4.1.4 Threats
147. Για κάποιες καλλιέργειες η κλιματική αλλαγή φαίνεται να έχει σχεδόν συνολικά αρνητικές
επιπτώσεις ( λαχανικά, αμπέλι ελιά, αραβόσιτος)
148. ΣΕ κάποιες περιφέρεις οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να είναι βαρύτερες (
π.χ.Κρήτη, Αιγαίο).
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149. ΟΙ άνισες και ανισοκατανεμημένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν επιτρέπουν την
κατάρτιση μέτρων γενικής εφαρμογής. Με δεδομένη όμως την αδυναμία στα συστήματα
περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης (Βλ. Διαχείριση Αρδευτικών Υδάτων), είναι
ισχυρή η πιθανότητα δυσλειτουργιών.
150. Η ξηρασία που αποτελεί πρόβλημα για μεγάλο τμήμα των γεωργικών εκτάσεων της χώρας
αναμένεται να είναι εντονότερη λόγω της κλιματικής αλλαγής.
151. Παρά τη βελτίωση των ακολουθούμενων γεωργικών πρακτικών, οι μειώσεις που παρατηρούνται
στις εκπομπές όπως μείωση του N2Ο, CH4 δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο σε
αυτές. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η μείωση της δραστηριότητας (π.χ. μείωση του αριθμού
των ζώων , μείωση της χρήσης λιπασμάτων). Σε περίπτωση οικονομικής ανάκαμψης η βελτίωση
των επιδόσεων αναμένεται να αναστραφεί.
152. Η δέσμευση άνθρακα από τα δάση βρίσκεται υπό τη διαρκή απειλή των δασικών πυρκαγιών.
Συνδέεται με την απειλή Τ2 του Ειδικού Στόχου 6 «ΟΙ δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να
αποτελούν σημαντικό κίνδυνο, ειδικά με την αλλαγή του κλίματος,» και την απειλή Τ6 του
ειδικού στόχου 8 «Αύξηση των κίνδυνων εκδήλωσης mega fires λόγω κλιματικής αλλαγής
153. Συσχέτιση με τις απειλές Τ4,5 του Ειδικού Στόχου 8 T.04 Possible local reactions for the
installation of biorefinery, biogas, biomass utilization units T.5 Lack of public awareness on
circular economy issues.
2.1.SO4.1.5 Other comments

2.1. SO4.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Ενίσχυση
χρήσεων
γης
και
ΑΝ
πρακτικών που συμβάλλουν στη
Υψηλή
026.04.01 μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου

Ναι

Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την
ΑΝ
προσαρμογή της γεωργίας και της Υψηλή
035.04.02
δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή

Ναι

Ενημέρωση-κατάρτιση
και
ΑΝ
συμβουλές για δράσεις μετριασμούΜέση
055.04.03 προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
(AKIS)

Ναι

Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για την
ΑΝ
αύξηση της δέσμευσης άνθρακα στη Μέση
057.04.04
γεωργία και τη δασοκομία

Ναι

ΑΝ
Ενίσχυση παραγωγής από ΑΠΕ στην
Χαμηλή
092.04.05 γεωργία και την δασοκομία

Ναι

2.1.SO4.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken intoaccount in the
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO4.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών O.8.
Number
of
the climate, the environment and και προσαρμοσμένων ειδών hectares or of livestock
animal welfare
και ποικιλιών
units benefitting from
eco-schemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.2 - Επέκταση της O.8.
Number
of
the climate, the environment and εφαρμογής
περιοχών hectares or of livestock
animal welfare
οικολογικής εστίασης
units benefitting from
eco-schemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.3 - Εφαρμογή ζωνών O.8.
Number
of
the climate, the environment and οικολογικής εστίασης στις hectares or of livestock
animal welfare
δενδρώδεις.
units benefitting from
eco-schemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.4
Διατήρηση O.8.
Number
of
the climate, the environment and αγροδασικών
hectares or of livestock
animal welfare
οικοσυστημάτων πλούσιων units benefitting from
σε στοιχεία του τοπίου
eco-schemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.5
Ενίσχυση O.8.
Number
of
the climate, the environment and παραγωγών για την εφαρμογή hectares or of livestock
animal welfare
μεθόδων γεωργίας ακριβείας units benefitting from
με
τη
χρήση
του eco-schemes
εργαλείου/εφαρμογής
διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.6 - Περιβαλλοντική O.8.
Number
of
the climate, the environment and διαχείριση-βελτίωση μόνιμων hectares or of livestock
animal welfare
βοσκοτόπων
units benefitting from
eco-schemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.8
Διατήρηση O.8.
Number
of
the climate, the environment and μεθόδων βιολογικής γεωργίας hectares or of livestock
animal welfare
και κτηνοτροφίας.
units benefitting from
eco-schemes

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά in tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
and other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services
and
technical υπηρεσίες
στα υποστηριζόμενων
assistance,
in
particular Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and των
Οργανώσεων προγραμμάτων
disease control techniques, Παραγωγών
sustainable
use
of
plant Οπωροκηπευτικών
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protection and animal health
products,
climate
change
adaptation and mitigation, the
conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including
coaching
and συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
exchange of best practices, in καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
particular
concerning ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
sustainable pest and disease πρακτικών
στα
control techniques, sustainable Επιχειρησιακά Προγράμματα
use of plant protection and των
Οργανώσεων
animal health products, and Παραγωγών
climate change adaptation and Οπωροκηπευτικών
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the
spot and futures market
Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και in tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά research and experimental and στοιχεία
στα
πλαίσια επιχειρησιακών
innovative production methods Επιχειρησιακών
προγραμμάτων
and other actions
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services
and
technical υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά assistance,
in
particular Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
disease control techniques, Οργανώσεων Ελαιουργικών
sustainable
use
of
plant Φορέων (ΟΕΦ)
protection and animal health
products,
climate
change
adaptation and mitigation, the
conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including
coaching
and συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά exchange of best practices, in καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
particular
concerning ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
sustainable pest and disease πρακτικών
στα
control techniques, sustainable Επιχειρησιακά Προγράμματα
use of plant protection and Εργασίας
Οργανώσεων
animal health products, and Ελαιουργικών
Φορέων
climate change adaptation and (ΟΕΦ)
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the
spot and futures market
RD
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ENVCLIM(70)
- Π3-70-1.2 - Ενισχύσεις για O.14.
Number
of
Environmental, climate-related την προστασία του αγροτικού hectares
(excluding
98
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and
other
commitments

management τοπίου

forestry) or number of
other units covered by
environmental
or
climate-related
commitments
going
beyond
mandatory
requirements

RD

ENVCLIM(70)
- Π3-70-1.3
Εφαρμογή O.14.
Number
of
Environmental, climate-related εναλλακτικών
μεθόδων hectares
(excluding
and
other
management φυτοπροστασίας με στόχο τη forestry) or number of
commitments
μείωση των φυτοφαρμάκων other units covered by
environmental
or
climate-related
commitments
going
beyond
mandatory
requirements

RD

ENVCLIM(70)
- Π3-70-1.4 - Προστασία και O.19.
Αριθμός
Environmental, climate-related διατήρηση γενετικών πόρων πράξεων ή μονάδων
and
other
management
που
υποστηρίζουν
commitments
γενετικούς πόρους

RD

ENVCLIM(70)
- Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη O.17.
Number
of
Environmental, climate-related μετατροπή σε βιολογικές hectares or number of
and
other
management πρακτικές και μεθόδους other units benefitting
commitments
(νεοεισερχόμενοι
στη from
support
for
βιολογική
γεωργία
και organic farming
κτηνοτροφία)

RD

ENVCLIM(70)
- Π3-70-4.1 - Δάσωση και O.16.
Number
of
Environmental, climate-related δημιουργία
δασικών hectares or number of
and
other
management εκτάσεων
other
units
under
commitments
maintenance
commitments
for
afforestation
and
agroforestry

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-1.1 - Έργα υποδομών O.22.
Number
of
including
investments
in εγγείων βελτιώσεων
supported
irrigation
infrastructures
investment operations
or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-1.3 - Πρόληψη και O.22.
Number
of
including
investments
in αποκατάσταση ζημιών σε supported
irrigation
δάση
εξαιτίας
δασικών infrastructures
πυρκαγιών,
φυσικών investment operations
καταστροφών
και or units
καταστροφικών συμβάντων

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21.
Number
of
including
investments
in πράσινες επενδύσεις στις supported on-farm nonirrigation
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
productive investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις O.21.
Number
of
including
investments
in γεωργικές εκμεταλλεύσεις για supported on-farm nonirrigation
την προστασία από φυσικές productive investment
καταστροφές
operations or units

EL
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RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33.
Number
of
exchange and dissemination of κατάρτιση
γεωργών
και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33.
Number
of
exchange and dissemination of υπηρεσίες
γεωργών
και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

Overview

2.1.SO4.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO4.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
: Όχι
2.1.SO4.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για αυτόν
[συμπληρώνεται από
τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
το τμήμα 2.3]
R.12 - Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε υποστηριζόμενες δεσμεύσεις για τη 33.66 %
βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
R.13 PR - Μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας Share of
livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse gases 59.78 %
and/or ammonia, including manure management
R.14 PR - Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος και τη βιομάζα
Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce
emissions or to maintain or enhance carbon storage (including permanent 24.33 %
grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in
wetland and peatland)
R.15 CU - Πράσινη ενέργεια από τη γεωργία και τη δασοκομία και από άλλες
ανανεώσιμες πηγές Supported investments in renewable energy production 38.00 MW
capacity, including bio-based (in MW)
R.16 CU - Επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα Share of farms benefitting
from CAP investment support contributing to climate change mitigation and 0.37 %
adaptation, and to the production of renewable energy or biomaterials
R.17 CU PR - Δασωμένες εκτάσεις Περιοχή που λαμβάνει στήριξη για δάσωση,
350000.00 ha
αποκατάσταση της αγροδασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αυτών
R.22 PR - Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών Ποσοστό
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε
6.53 %
υποστηριζόμενες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης
των θρεπτικών ουσιών
R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment
774.00
in rural areas Number of operations contributing to environmental sustainability
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and the achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas
R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or
63000.00
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups
supported by the CAP related to environmental or climate-related performance
R.29 PR - Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική 10.21 %
γεωργία με διάκριση μεταξύ συντήρησης και μετατροπής
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO4.9 Justification of the financial allocation

2.1.SO5 Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης
2.1. SO5.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO5.1.1 Strengths
Α. Διαχείριση των Υδάτων
1. Οι αρδευόμενες εκτάσεις, βάσει των στοιχείων από τις επίσημες στατιστικές, φαίνεται να
ακολουθούν πτωτική τάση.
2. Η μέση ανά εκτάριο κατανάλωση αρδευτικού νερού φαίνεται να μειώθηκε, αφού μειώθηκε στο
μεγαλύτερο μέρος (περίπου 2/3 των αρδευόμενων εκτάσεων)
3. Στα ΥΔ Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας, η εξάρτηση της
γεωργίας από υπόγειους υδροφορείς φτάνει στο ¼ των χρησιμοποιούμενων στη γεωργία υδάτων.
4. Το δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου στα εδάφη είναι μικρότερο του κοινοτικού μέσου όρου.
5. Η κατάσταση των επιφανειακών υδροφορέων από πλευράς συγκέντρωσης νιτρικών είναι σχετικά
καλή και φαίνεται να βελτιώθηκε ελαφρά.
6. ΣΕ λίγες σχετικά λεκάνες απορροής ένα σημαντικό ποσοστό της ρύπανσης είναι σημειακής
μορφής.
7. Η λειτουργία και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων.
8. Ολοκλήρωση και λειτουργία του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και σε
εθνικό επίπεδο.
Β. Διαχείριση του Εδάφους
1. Το 35% των γεωργικών εδαφών της χώρας (1.211.350 ha) αντιμετωπίζουν μικρό κίνδυνο
διαβρώσεων.

2.1.SO5.1.2 Weaknesses
Α. Διαχείριση των Υδάτων
1. Οι απολήψεις ύδατος παρουσιάζουν σταθερότητα ή και αυξητική τάση, ανεξάρτητα από τη
μεθοδολογία και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται.
2. Τα υπόγεια νερά, των οποίων ο εμπλουτισμός είναι δυσκολότερος,συνεχίζουν να είναι ο
κυριότερος τροφοδότης της άρδευσης. Και μάλιστα η συμμετοχή τους αυξάνεται ως ποσοστό.
3. Η μέση ανά εκτάριο κατανάλωση αρδευτικού νερού αυξήθηκε σε πάνω από 1/3 των αρδευόμενων
εκτάσεων.
4. Η αποδοτικότητα της άρδευσης είναι μικρή αφού το ποσοστό απωλειών στη μεταφορά και στην
εφαρμογή ξεπερνά αθροιστικά το 35%.
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5. Στα ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, Βορείας Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης η εξάρτηση από τα υπόγεια νερά είναι από 2/3
έως ¾
6. Στα ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και νησιών του
Αιγαίου η γεωργία τροφοδοτείται από 84 έως 100% από υπόγεια νερά.
7. Ως προς την ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων, στα Υδατικά Διαμερίσματα της
Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής οι υπόγειοι υδατικοί πόροι
εκτιμάται ότι βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση αφού ένα μεγάλο ποσοστό των υπόγειων
νερών αντλούνται από υδροφορείς που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Στις δύο τελευταίες
περιφέρειες μάλιστα το πρόβλημα είναι εντονότερο αφού η εξάρτηση της γεωργίας από τα
υπόγεια νερά είναι πολύ μεγάλη, σχεδόν πλήρης.
8. Το δυνητικό πλεόνασμα νιτρικών στα εδάφη είναι σημαντικά μεγαλύτερο του κοινοτικού μέσου
όρου.
9. Η κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων από πλευράς συγκέντρωσης νιτρικών είναι λιγότερο
καλή από αυτήν των επιφανειακών αν και φαίνεται να βελτιώθηκε ελαφρά.
10. Στις περισσότερες λεκάνες απορροής η ρύπανση κάθε μορφής είναι κυρίως διάχυτη (με
δυσκολότερη αντιμετώπιση) Συνδέεται με W.30 ΕΣ 8 Absence of organized areas for the
installation of livestock units and incomplete management of their liquid and solid waste
11. Συνεχιζόμενη αδυναμία συστηματικής συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά στην
κατανάλωση αρδευτικού ύδατος.
12. Πληθώρα φορέων διαχείρισης των αρδευτικών πόρων, με μεγάλες διαφορές ως προς την επάρκειά
τους.
13. Το υπάρχον σύστημα AKIS δεν ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις κατάρτισης,
εκπαίδευσης, συμβουλών που δημιουργούνται από το επείγον της εφαρμογής μέτρων και
πρακτικών για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα). Συνδέεται
με W1.1 ΕΣ 10 Έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας και W1.13 Απουσία επικέντρωσης της πολιτικής στην υλοποίηση των Μέτρων που
αφορούν στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα
και στις αγροτικές περιοχές.
Β. Διαχείριση του Εδάφους
2. Το 52% των γεωργικών εδαφών της χώρας (1.785.125 ha) αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο
διαβρώσεων. Ιδιαίτερα η Κρήτη με 92,2% της έκτασής της, Ιονίων νήσων με 91,07%, Νοτίου
Αιγαίου με 90,13%, Βορείου Αιγαίου με 79,83% και Πελοποννήσου με 78,04%.
3. Σημαντική έλλειψη είναι η απουσία διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων.
4. Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων για τέσσερις Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης
υποδεικνύουν σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης λόγω υπερβόσκησης.
5. Το υπάρχον σύστημα AKIS δεν ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις κατάρτισης,
εκπαίδευσης, συμβουλών που δημιουργούνται από το επείγον της εφαρμογής μέτρων και
πρακτικών για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων (ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα). Συνδέεται
με W1.1 ΕΣ 10 Έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας και W1.13 Απουσία επικέντρωσης της πολιτικής στην υλοποίηση των Μέτρων που
αφορούν στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα
και στις αγροτικές περιοχές.

2.1.SO5.1.3 Opportunities
Α. Διαχείριση των Υδάτων
1. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και μείωσης των απωλειών στην άρδευση οι οποίες
ξεπερνούν το 1/3 της ποσότητας του νερού άρδευσης της χώρας.
2. Εντός των Υδατικών Διαμερισμάτων και μεταξύ των Λεκανών Απορροής υπάρχει σχετικά
περισσότερη ομοιογένεια όσον αφορά στον τύπο (διάχυτη- σημειακή) και την προέλευση
(καλλιέργειες- κτηνοτροφία) της ρύπανσης.
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3. Ελαφρώς πτωτική τάση στη χρήση τόσο αζωτούχων όσο και φωσφορικών λιπασμάτων.
4. Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα προβλέπει αυξημένη προστασία για τους φυσικούς πόρους.
5. Στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνεται πλαίσιο για
δράσεις και μέτρα που αφορούν στους γεωργικούς υδατικούς πόρους.
6. Στα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ υπάρχουν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα επικαιροποιημένα
Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση
των υδατικών πόρων.
7. Συσχέτιση με O.16 ΕΣ 8 The provisions of the National Planning for the circular economy that
provides for the increase of the possibility of reuse of the water coming from EEL, the use of
agricultural waste as secondary fuels in industry.
8. Με την αναμενόμενη βελτίωση λειτουργίας του συστήματος AKIS θα προωθηθεί η εφαρμογή
μέτρων και πρακτικών ορθής διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα).
Συνδέεται με Ευκαιρία O1 ΕΣ 10 'Έμφαση στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας για
την νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027', Ευκαιρία O3.10 του ΕΣ10 "Ανάπτυξη ποιοτικής
γεωργίας σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις".
Β. Διαχείριση του Εδάφους
6. Η Κρήτη αλλά τα νησιά του Αιγαίου να παρουσιάζουν μικρή σχετικά επικινδυνότητα ως προς τα
πλημμυρικά φαινόμενα.
7. Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα προβλέπει αυξημένη προστασία για τους φυσικούς πόρους.
8. Με την αναμενόμενη βελτίωση λειτουργίας του συστήματος AKIS θα προωθηθεί η εφαρμογή
μέτρων και πρακτικών ορθής διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα).
Συνδέεται με Ευκαιρία O1 ΕΣ 10 'Έμφαση στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας για
την νέα προγραμματική περίοδο 2021–2027', Ευκαιρία O3.10 του ΕΣ10 "Ανάπτυξη ποιοτικής
γεωργίας σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις".

2.1.SO5.1.4 Threats
Α. Διαχείριση των Υδάτων
1. Οι εκτιμήσεις μελέτης που στηρίχθηκε στα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το 2015 και 2018, δείχνουν
αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων.
2. Σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς κλάδους (συμπύρηνο ροδάκινο, μηλοειδή, ζωοτροφές, λοιπές
δενδρώδεις, μπανάνες, ανθοκομικά, φυτώρια) αυξήθηκαν οι εκτάσεις αλλά και η μέση εκταριακή
κατανάλωση αρδευτικού ύδατος. ΟΙ κλάδοι αντιπροσωπεύουν το 20% των αρδευόμενων
εκτάσεων και του αρδευτικού νερού. Συνδέεταιμε τα S1,2 του ΕΣ 1 S.1 Formulation of
agricultural income mainly based on sales of products in the market and not from direct payments,
for about 22% of the country's holdings, which belong to the productive specializations of other
tree crops (except olive and viticulture) and horticulture S.2 Highly dynamic sectors of horticulture
and flowers: in 2011-2019, the number of holdings specialized in these two sectors increased; also
these farms achieved a higher than average (economically viable) income
3. Η αποδοτικότητα της άρδευσης δεν φαίνεται να αυξήθηκε στο διάστημα 2015-2018.
4. Από τη χωρική ανάλυση της ποσοτικής και της ποιοτικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχει
μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ Υδατικών Διαμερισμάτων, μικρότερη σε γενικές γραμμές εντός
Υδατικών Διαμερισμάτων μεταξύ των Λεκανών Απορροής.
5. Στις νησιωτικές περιοχές η κατάσταση ποικίλλει. Η αυξημένη εξάρτηση της γεωργίας των νησιών
από τους υπόγειους υδροφορείς επιβαρύνει το πρόβλημα συνολικά αλλά κυρίως στα νησιά που οι
υπόγειοι υδατικοί πόροι δέχονται πιέσεις.
6. Παρουσιάζονται σημειακά φαινόμενα υφαλμύρινσης στους παράκτιους υδροφορείς λόγω
υπεραντλήσεων
7. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις λεκάνες απορροής ως προς την προέλευση της ρύπανσης
τόσο της νιτρορρύπανσης όσο και της ρύπανσης από φωσφορικά.
8. Αύξηση των αντίξοων καιρικών φαινομένων (αύξηση ημερών ξηρασίας, πλημμυρικών
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φαινομένω) λόγω της αλλαγής κλίματος.
Β. Διαχείριση του Εδάφους
9. Αύξηση των αντίξοων καιρικών φαινομένων (αύξηση ημερών ξηρασίας, πλημμυρικών
φαινομένων) λόγω της αλλαγής κλίματος.
10.
Το 1/5 της έκτασης της χώρας βρίσκεται σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας
με τις Περιφέρειες της Κεντρικής , Ανατολικής Μακεδονίας και τις Θεσσαλίας να έχουν τις
μεγαλύτερες απειλούμενες ζώνες.
11.
Υπάρχουν περιπτώσεις περιφερειών όπου η διαφοροποίηση ανάμεσα στις περιφερειακές
ενότητες, ως προς τον κίνδυνο διάβρωσης, είναι σημαντική. Τέτοια παραδείγματα είναι οι
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα.

2.1.SO5.1.5 Other comments

2.1. SO5.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη
ΑΝ
γεωργία και τη δασοκομία από Υψηλή
018.05.01
πλημμυρικά φαινόμενα και ξηρασία

Ναι

Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ
(AKIS) για δράσεις προστασίας των Υψηλή
049.05.02
φυσικών πόρων (υδατικοί πόροι)

Ναι

Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ
(AKIS) για δράσεις προστασίας των Μέση
051.05.03
φυσικών πόρων (έδαφος)

Ναι

Ενσωμάτωση μέτρων αναθεωρημένων
ΑΝ
ΣΛΑΠ & εθνικής στρατηγικής για την Μέση
073.05.04
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγής

Ναι

ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από
Μέση
082.05.05 την άρδευση

Ναι

Βελτίωση υδατικών πόρων - ενίσχυση
ΑΝ
και ενδυνάμωση του συστήματος Μέση
085.05.06
διαχείρισης του αρδευτικού νερού

Ναι

Προστασία
υδατικών
πόρων:
ΑΝ
συνέργειες/συμπληρωματικότητα με
Μέση
088.05.07 τις
πρακτικές
ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις για την
ΑΝ
προστασία επιβαρυμένων υδατικών Χαμηλή
091.05.08
συστημάτων

Ναι

Προσεκτικά σχεδιασμένη με έντονη
ΑΝ
χωρική διάσταση πολιτική για την Χαμηλή
094.05.09
προστασία των εδαφικών πόρων

Ναι

Έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων και Χαμηλή

Ναι

ΑΝ
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101.05.10 λειτουργικών
βοσκοτόπων

σχεδίων

διαχείρισης

Προστασία
εδαφικών
πόρων:
ΑΝ
συνέργειες/συμπληρωματικότητα με
Χαμηλή
106.05.11 τις
πρακτικές
ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

2.1.SO5.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken intoaccount in the
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO5.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών O.8.
Number
of
the climate, the environment and και προσαρμοσμένων ειδών hectares
or
of
animal welfare
και ποικιλιών
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.4
Διατήρηση O.8.
Number
of
the climate, the environment and αγροδασικών
hectares
or
of
animal welfare
οικοσυστημάτων πλούσιων σε livestock
units
στοιχεία του τοπίου
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.5
Ενίσχυση O.8.
Number
of
the climate, the environment and παραγωγών για την εφαρμογή hectares
or
of
animal welfare
μεθόδων γεωργίας ακριβείας livestock
units
με
τη
χρήση
του benefitting from ecoεργαλείου/εφαρμογής
schemes
διαχείρισης
εισροών
και
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών παραμέτρων

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.6 - Περιβαλλοντική O.8.
Number
of
the climate, the environment and διαχείριση-βελτίωση μόνιμων hectares
or
of
animal welfare
βοσκοτόπων
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.7 - Διατήρηση και O.8.
Number
of
the climate, the environment and προστασία καλλιεργειών σε hectares
or
of
animal welfare
εκτάσεις με αναβαθμίδες
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for Π1-31.8 - Διατήρηση μεθόδων O.8.
Number
of
the climate, the environment and βιολογικής
γεωργίας
και hectares
or
of
animal welfare
κτηνοτροφίας.
livestock
units
benefitting from ecoschemes

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά in tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
and other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
in
particular
concerning Προγράμματα
των επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
control techniques, sustainable Οπωροκηπευτικών
use of plant protection and
animal health products, climate
change adaptation and mitigation,
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the conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable
use
of
plant Προγράμματα
των
protection and animal health Οργανώσεων
Παραγωγών
products, and climate change Οπωροκηπευτικών
adaptation and mitigation, as well
as the use of organised trading
platforms
and
commodity
exchanges on the spot and futures
market
Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και in tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά research and experimental and στοιχεία
στα
πλαίσια επιχειρησιακών
innovative production methods Επιχειρησιακών
προγραμμάτων
and other actions
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in
particular
concerning Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
control techniques, sustainable Οργανώσεων Ελαιουργικών
use of plant protection and Φορέων (ΟΕΦ)
animal health products, climate
change adaptation and mitigation,
the conditions of employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable
use
of
plant Προγράμματα
Εργασίας
protection and animal health Οργανώσεων Ελαιουργικών
products, and climate change Φορέων (ΟΕΦ)
adaptation and mitigation, as well
as the use of organised trading
platforms
and
commodity
exchanges on the spot and futures
market
RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.4 - Προστασία και O.19.
Αριθμός
climate-related
and
other διατήρηση γενετικών πόρων πράξεων ή μονάδων
management commitments
που
υποστηρίζουν
γενετικούς πόρους

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη O.17. Number of
climate-related
and
other μετατροπή σε βιολογικές hectares or number of
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management commitments

πρακτικές
και
μεθόδους other units benefitting
(νεοεισερχόμενοι
στη from support for
βιολογική
γεωργία
και organic farming
κτηνοτροφία)

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-4.1 climate-related
and
other δημιουργία
management commitments
εκτάσεων

Δάσωση και O.16. Number of
δασικών hectares or number of
other units under
maintenance
commitments
for
afforestation
and
agroforestry

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-1.1 - Έργα υποδομών O.22. Number of
including
investments
in εγγείων βελτιώσεων
supported
irrigation
infrastructures
investment operations
or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-1.3 - Πρόληψη και O.22. Number of
including
investments
in αποκατάσταση ζημιών σε supported
irrigation
δάση
εξαιτίας
δασικών infrastructures
πυρκαγιών,
φυσικών investment operations
καταστροφών
και or units
καταστροφικών συμβάντων

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21. Number of
including
investments
in πράσινες επενδύσεις στις supported
on-farm
irrigation
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
non-productive
investment operations
or units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of
exchange and dissemination of κατάρτιση
γεωργών
και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of
exchange and dissemination of υπηρεσίες
γεωργών
και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

Overview

2.1.SO5.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO5.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
: Όχι
2.1.SO5.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για αυτόν Τιμή-στόχος
τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
[συμπληρώνεται από
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το τμήμα 2.3]
R.17
- Δασωμένες εκτάσεις Περιοχή που λαμβάνει στήριξη για δάσωση,
350000.00 ha
αποκατάσταση της αγροδασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αυτών
CU PR

R.19 PR - Βελτίωση και προστασία των εδαφών Share of Utilised Agricultural
Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to
13.51 %
improve soil quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops,
crop rotation included with leguminous crops)
R.21 PR - Προστασία της ποιότητας των υδάτων Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε υποστηριζόμενες δεσμεύσεις για την 5.96 %
ποιότητα των υδατικών συστημάτων
R.22 PR - Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών Ποσοστό
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε
6.53 %
υποστηριζόμενες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης
των θρεπτικών ουσιών
R.23 PR - Βιώσιμη χρήση των υδάτων Ποσοστό χρησιμοποιούμενης γεωργικής
έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε υποστηριζόμενες δεσμεύσεις για τη βελτίωση 4.07 %
της ισορροπίας των υδάτων
R.24 PR - Βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων Share of Utilised
Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
10.09 %
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides,
such as pesticides leakage
R.25 - Περιβαλλοντικές επιδόσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας Ποσοστό
μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) που υπόκειται σε υποστηριζόμενες 69.19 %
δεσμεύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
R.26 CU - Επενδύσεις που σχετίζονται με φυσικούς πόρους Ποσοστό των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από την στήριξη της ΚΓΠ σε
0.15 %
παραγωγικές και μη παραγωγικές επενδύσεις που σχετίζονται με τη φροντίδα για
τους φυσικούς πόρους
R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment
in rural areas Number of operations contributing to environmental sustainability 774.00
and the achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas
R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or
63000.00
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups
supported by the CAP related to environmental or climate-related performance
R.29 PR - Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική 10.21 %
γεωργία με διάκριση μεταξύ συντήρησης και μετατροπής
R.30 PR - Στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών Ποσοστό δασικών
εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη στήριξη της προστασίας των 0.85 %
δασών και της διαχείρισης οικοσυστημικών υπηρεσιών
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO5.9 Justification of the financial allocation
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2.1.SO6 Συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, ενίσχυση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων
2.1. SO6.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO6.1.1 Strengths
154. Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα πλούσια.
155. Το ποσοστό των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που είναι σε ικανοποιητική κατάσταση
υπερβαίνει τον κοινοτικό ΜΟ
156. Ένα σημαντικό μέρος των οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (>50%) βρίσκονται σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.
157. Ένα σημαντικό μέρος της γεωργικής γης εμπίπτει στην κατηγορία HNV, και υπάρχει η
δυνατότητα επέκτασής τους για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ των προστατευόμενων
περιοχών. Η παρουσία στοιχείων του τοπίου στις γεωργικές εκτάσεις είναι σημαντική.
158. Στην Ελλάδα παρά το μικρό σχετικά μέγεθος της χώρας απαντάται μεγάλο μέρος των οικοτόπων,
πάνω από τα μισά πτηνά και σημαντικός αριθμός άλλων ειδών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
159. Οι φθίνουσες τάσεις φαίνεται να αφορούν ένα μικρό ποσοστό των πουλιών ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
160. Σύνδεση με τις ευκαιρίες Ο5 του ΕΣ 4 Πλαίσιο πολιτικής στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση,
και Ο12 του ΕΣ8 O.12 Institutionalization of the NationalStrategy for Forests 2018-2030
161. Η γενετική βιοποικιλότητα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα πλούσια ειδικά στα φυτικά είδη.

2.1.SO6.1.2 Weaknesses
162. Ένα σημαντικό ποσοστό από τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (>50%) είναι σε μη ικανοποιητική
κατάσταση.
163. Από τα είδη ενδιαφέροντος που δεν βρισκονται σε καλή κατάσταση για πάνω από το 1/3 η
κατάσταση της διατήρησής τους φαίνεται να χειροτερεύει.
164. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών (Αγγειόσπερμα φυτά, αρθρόποδα, ιχθυοπανίδα, και
θηλαστικά) η κατάσταση διατήρησης στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αναφέρεται ως μη
ικανοποιητική.
165. Η γεωργική δραστηριότητα αναφέρεται ως η πρώτη σε συχνότητα απειλή και για τα πουλιά αλλά
και για τα είδη ευρωπαϊκόύ ενδιαφέροντος γενικότερα.
166. Καθυστέρηση στην κατάρτιση των ειδικών σχεδίων διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων εντός
των προστατευόμενων περιοχών.
167. Καθυστέρηση στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων.
168. Παρατηρείται απότομη επιδείνωση του δείκτη δασικών πουλιών που είναι αρνητική ένδειξη για
την κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων.
169. Ένα σημαντικό μέρος των οικοτόπων βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.
Από τους οικοτόπους που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργία ένα σχετικά μικρό ποσοστό (5,3%)
βρίσκεται σε μη ικανοποιητική κατάσταση και ακόμα μικρότερο (1,5%) σε κακή κατάσταση
διατήρησης. Για τους οικοτόπους προτεραιότητας γεωργικού ενδιαφέροντος (18,7% του
συνόλου), τα σχετικά ποσοστά παρουσιάζονται ελαφρώς αυξημένα, 7,3% και 2,0% σε μη
ικανοποιητική και κακή κατάσταση διατήρησης αντίστοιχα.
170. Για πάνω από μισά είδη (53%) για τα οποία εκτιμάται ότι η κατάσταση διατήρησης δεν είναι καλή
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί η τάση.
171. Η γεωργία είναι η σημαντικότερη πηγή πίεσης στους οικοτόπους είτε εξεταστούν οι τύποι
οικοτόπων που επηρεάζονται από τη γεωργία είτε οι πιέσεις που ασκεί η γεωργία στο σύνολο των
προστατευόμενων οικοτόπων της χώρας.
172. Στους χερσαίους οικοτόπους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Ελλάδας ασκούνται σημαντικές
πιέσεις και απειλές. Η πλειοψηφία των απειλών και πιέσεων που δέχονται οι οικότοποι που
εξαρτώνται από τη γεωργική δραστηριότητα εκτιμώνται ως μεσαίας (44,9%) και υψηλής έντασης
(15,6%). Σε απόλυτες τιμές, η κατηγορία των δασών δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό πιέσεων και
απειλών
173. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των συστημάτων HNV. Οι περιοχές HNV μειώθηκαν
από το 2015 έως το 2018. Δεν αποτυπώνεται επαρκώς χαρτογραφικάη παρουσία στοιχείων του
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τοπίου στις γεωργικές εκτάσεις.
174. Το υπάρχον σύστημα AKIS δεν ανταποκρίθηκε στις αυξημένες απαιτήσεις κατάρτισης,
εκπαίδευσης, συμβουλών που δημιουργούνται από το επείγον της εφαρμογής μέτρων και
πρακτικών για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα). Συνδέεται
με W1.1 ΕΣ 10 Έλειψη συνεκτικής στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας και W1.13 Απουσία επικέντρωσης της πολιτικής στην υλοποίηση των Μέτρων που
αφορούν στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα
και στις αγροτικές περιοχές.
2.1.SO6.1.3 Opportunities
175. Η πολιτική της ΕΕ που θέτει στο επίκεντρο της προσπάθειας για τη προστασία του περιβάλλοντος
την προστασία της βιοποικιλότητας
176. Τίθενται συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι προς επίτευξη όσον αφορά στην διατήρηση της
βιοποικιλότητας στο σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα 2030.
177. Με τον καινούριο ορισμό για τους βοσκοτόπους είναι δυνατή η ορθολογική διαχείρισή τους.
178. Η στροφή τόσο των δημοσίων αρχών όσο και της αγοράς προς προϊόντα ποιότητας θα μπορούσε
να είναι προωθητική για την διατήρηση των γενετικών πόρων της γεωργίας.
179. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η πληροφορία αλλά και η διαθέσιμη γνώση για τα θέματα της
βιοποικιλότητας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
180. Η σύνταξη και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα η οποία προβλέπει
πλαίσιο μέτρων για τη γεωργία και δασοπονία.
181. Υπάρχει λεπτομερής κατάλογος δράσεων και μέτρων που αναφέρονται στο γεωργικό χώρο στο
Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας 2021-2027, όπου αναδεικνύεται ο ρόλος της αγροδασοπονίας
στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών.
182. Προτείνονται δράσεις και μέτρα για τη γεωργία και δασοπονία στα εκδοθέντα Εθνικά σχέδια
δράσης για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων.
183. Στην Πρωτοβουλία για τους επικονιαστές υπάρχει «οδικός χάρτης» ενεργειών.
184. Συσχετίζεται με την ευκαιρία Ο6 του Ειδικού Στόχου 4
185. Σαφές πλαίσιο πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας στο Εθνικό σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα
186. Συσχετίζεται με την ευκαιρία Ο4 του Ειδικού Στόχου 4 Εξαιρετικά λεπτομερείς και συγκεκριμένες
αναφορές για τη γεωργία και τη δασοπονία στο Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή. Αναμένεται να εξειδικευθούν περαιτέρω στα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή.
187. Με την αναμενόμενη βελτίωση λειτουργίας του συστήματος AKIS θα προωθηθεί η εφαρμογή
μέτρων και πρακτικών ορθής διαχείριση των φυσικών πόρων ( ύδατα, έδαφος, ατμόσφαιρα).
Συνδέεται με Ο 1 ΕΣ 10 'Έμφαση στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας για την νέα
προγραμματική περίοδο 2021–2027', Ο 3.10 του ΕΣ10 "Ανάπτυξη ποιοτικής γεωργίας σε μικρού
μεγέθους εκμεταλλεύσεις".

2.1.SO6.1.4 Threats
188. Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο, ειδικά με την αλλαγή του
κλίματος. Σύνδεση με την απειλή Τ6 του ειδικού στόχου 8 «Αύξηση των κίνδυνων εκδήλωσης
mega fires λόγω κλιματικής αλλαγής
189. Τόσο τα δάση όσο και η γεωργική γη δέχονται πιέσεις για αλλαγή χρήσης. Για τη γεωργία αλλά
και για τα δάση οι πιέσεις προέρχονται από αστικές χρήσεις.
190. Μη ορθή καταγραφή και χαρτογράφηση των βοσκοτόπων θα προκαλέσει πιέσεις για αλλαγή
χρήσης.
191. Συσχετίζεται με την απειλή Τ4 του Ειδικού Στόχου 4. Η ξηρασία που αποτελεί πρόβλημα για
μεγάλο τμήμα της χώρας αναμένεται να είναι εντονότερη λόγω της κλιματικής αλλαγής.
192. Συσχετίζεται με την απειλή Τ3 του Ειδικού Στόχου 4 Οι άνισες και ανισοκατανεμημένες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν επιτρέπουν την κατάρτιση μέτρων γενικής εφαρμογής. Με
δεδομένη όμως την αδυναμία στα συστήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης
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(Βλ. Διαχείριση Αρδευτικών Υδάτων), είναι ισχυρή η πιθανότητα δυσλειτουργιών.
2.1.SO6.1.5 Other comments

2.1. SO6.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Ενίσχυση της προστασίας και
ΑΝ
ανάδειξη του εγχώριου γενετικού Υψηλή
040.06.01
υλικού

Ναι

Προώθηση πρακτικών για την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
050.06.02 βιοποικιλότητας σε γεωργικές και
δασικές εκτάσεις

Ναι

Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
ΑΝ
συνέργειες με την Εθνική και
Μέση
061.06.03 Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα

Ναι

Παροχή κατάρτισης και συμβουλών
ΑΝ
στους παραγωγούς στα πλαίσια του Μέση
064.06.04
AKIS (περιβαλλοντική αιρεσιμότητα)

Ναι

Άρση προβλημάτων
συντονισμού
ΑΝ
των
δομών
διακυβέρνησης
Μέση
067.06.05 βιοπoικιλότητας
και
αγροτικού
χώρου

Όχι

ΑΝ
Συντονισμός με την εθνική πολιτική
Μέση
070.06.06 για την κλιματική αλλαγή

Ναι

Αύξηση
των
διατηρούμενων
ΑΝ
στοιχείων του τοπίου στις γεωργικές Μέση
071.06.07
γαίες

Ναι

Ενίσχυση
της
αποκατάστασης,
ΑΝ
διατήρησης
και
βελτίωσης
Μέση
078.06.08 προστατευόμενων
περιοχών,
οικοτόπων και ειδών

Ναι

Συμπλήρωση και βελτίωση του
ΑΝ
συστήματος παρακολούθησης της Μέση
083.06.09
κατάστασης των ειδών και οικοτόπων

Ναι

Έμφαση στην προστασία των
ΑΝ
δασικών οικοσυστημάτων - πρόληψη
Χαμηλή
095.06.10 και
αποκατάσταση
επιπτώσεων
πυρκαγιών

Ναι

2.1.SO6.3 Identification of the relevant (elements of) national plans emanating from the legislative
instruments referred to in Annex XI of the CAP plan Regulation that have been taken intoaccount in the
CAP plans’ needs assessment for this specific objective
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2.1.SO6.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός
παρέμβασης Κοινός
(ΚΜ) — Ονομασία
εκροών

δείκτης

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.1
Χρήση O.8.
Number
of
climate, the environment and ανθεκτικών
και hectares
or
of
animal welfare
προσαρμοσμένων ειδών και livestock
units
ποικιλιών
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.2 - Επέκταση της O.8.
Number
of
climate, the environment and εφαρμογής
περιοχών hectares
or
of
animal welfare
οικολογικής εστίασης
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.3 - Εφαρμογή ζωνών O.8.
Number
of
climate, the environment and οικολογικής εστίασης στις hectares
or
of
animal welfare
δενδρώδεις.
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.4
Διατήρηση O.8.
Number
of
climate, the environment and αγροδασικών
hectares
or
of
animal welfare
οικοσυστημάτων πλούσιων livestock
units
σε στοιχεία του τοπίου
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.5
Ενίσχυση O.8.
Number
of
climate, the environment and παραγωγών
για
την hectares
or
of
animal welfare
εφαρμογή
μεθόδων livestock
units
γεωργίας ακριβείας με τη benefitting from ecoχρήση
του schemes
εργαλείου/εφαρμογής
διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.6 - Περιβαλλοντική O.8.
Number
of
climate, the environment and διαχείριση-βελτίωση
hectares
or
of
animal welfare
μόνιμων βοσκοτόπων
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.7 - Διατήρηση και O.8.
Number
of
climate, the environment and προστασία καλλιεργειών σε hectares
or
of
animal welfare
εκτάσεις με αναβαθμίδες
livestock
units
benefitting from ecoschemes

DPdecoupled

Eco-scheme(31) - Schemes for the Π1-31.8
Διατήρηση O.8.
Number
of
climate, the environment and μεθόδων
βιολογικής hectares
or
of
animal welfare
γεωργίας και κτηνοτροφίας. livestock
units
benefitting from ecoschemes

Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.1-1b
- O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηριζόμενων
in
particular
concerning στα
Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
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sustainable pest and disease Προγράμματα
των προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Οργανώσεων Παραγωγών
of plant protection and animal Οπωροκηπευτικών
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών
στα
sustainable use of plant protection Επιχειρησιακά
and animal health products, and Προγράμματα
των
climate change adaptation and Οργανώσεων Παραγωγών
mitigation, as well as the use of Οπωροκηπευτικών
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- INVAPI(55(1)(b)) - investments in Π2-55.2 - Εχθροί και O.37. Number of
Μελισσοκομικά tangible and intangible assets, as Ασθένειες Μελισσών – actions or units for
προϊόντα
well as other actions
Πρόγραμμα
στοχευμένης beekeeping
επιτήρησης και έγκαιρης preservation
or
ανίχνευσης του μικρού improvement
σκαθαριού της κυψέλης
(Aethina tumida)
Sectoral
- INVAPI(55(1)(b)) - investments in Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός O.37. Number of
Μελισσοκομικά tangible and intangible assets, as της εποχιακής μετακίνησης actions or units for
προϊόντα
well as other actions
των μελισσοσμηνών
beekeeping
preservation
or
improvement
Sectoral
- COOPAPI(55(1)(e)) - συνεργασία Π2-55.5 - Συνεργασία με O.37. Number of
Μελισσοκομικά με ειδικευμένους φορείς για την ειδικευμένους φορείς για actions or units for
προϊόντα
υλοποίηση
ερευνητικών την
υλοποίηση beekeeping
προγραμμάτων στον τομέα της προγραμμάτων
preservation
or
μελισσοκομίας
και
των εφαρμοσμένης
έρευνας improvement
μελισσοκομικών προϊόντων
στον
τομέα
της
μελισσοκομίας και των
μελισσοκομικών
προϊόντων·
Sectoral - Οίνος

RESTRVINEY(58(1)(a))
- Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση O.36.
Αριθμός
αναδιάρθρωση και μετατροπή και μετατροπή αμπελώνων δράσεων ή μονάδων
αμπελώνων
που υποστηρίζονται
στον
αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά research and experimental and στοιχεία
στα
πλαίσια επιχειρησιακών
innovative production methods and Επιχειρησιακών
προγραμμάτων
other actions
Προγραμμάτων Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
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Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.2.1b
- O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in
particular
concerning και Τεχνική Βοήθεια στα επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Επιχειρησιακά
προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Προγράμματα
Εργασίας
of plant protection and animal Οργανώσεων Ελαιουργικών
health products, climate change Φορέων (ΟΕΦ)
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών
στα
sustainable use of plant protection Επιχειρησιακά
and animal health products, and Προγράμματα
Εργασίας
climate change adaptation and Οργανώσεων Ελαιουργικών
mitigation, as well as the use of Φορέων (ΟΕΦ)
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- ORCHA(47(2)(d)) - αναφύτευση Π2-47.2-2d
- O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και οπωρώνων ή ελαιώνων, όπου Επαναφύτευση Ελαιώνων υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής στα
Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
εκρίζωσης για υγειονομικούς ή Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
φυτοϋγειονομικούς
λόγους, Οργανώσεων Ελαιουργικών
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής Φορέων (ΟΕΦ)
του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή
στην
κλιματική
αλλαγή
RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.1 - Προστασία O.14. Number of
climate-related
and
other άγριας ζωής εντός των hectares
(excluding
management commitments
προστατευόμενων περιοχών forestry) or number of
other units covered by
environmental
or
climate-related
commitments going
beyond
mandatory
requirements

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.2 - Ενισχύσεις για O.14. Number of
climate-related
and
other την
προστασία
του hectares
(excluding
management commitments
αγροτικού τοπίου
forestry) or number of
other units covered by
environmental
or
climate-related
commitments going
beyond
mandatory
requirements

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.3 - Εφαρμογή O.14. Number of
climate-related
and
other εναλλακτικών
μεθόδων hectares
(excluding
management commitments
φυτοπροστασίας με στόχο forestry) or number of
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τη
μείωση
φυτοφαρμάκων

των other units covered by
environmental
or
climate-related
commitments going
beyond
mandatory
requirements

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.4 - Προστασία και O.19.
Αριθμός
climate-related
and
other διατήρηση γενετικών πόρων πράξεων ή μονάδων
management commitments
που
υποστηρίζουν
γενετικούς πόρους

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για O.17. Number of
climate-related
and
other τη μετατροπή σε βιολογικές hectares or number of
management commitments
πρακτικές και μεθόδους other units benefitting
(νεοεισερχόμενοι
στη from
support
for
βιολογική γεωργία και organic farming
κτηνοτροφία)

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-4.1 - Δάσωση και O.16. Number of
climate-related
and
other δημιουργία
δασικών hectares or number of
management commitments
εκτάσεων
other units under
maintenance
commitments
for
afforestation
and
agroforestry

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-1.3 - Πρόληψη και O.22. Number of
including investments in irrigation αποκατάσταση ζημιών σε supported
δάση εξαιτίας δασικών infrastructures
πυρκαγιών,
φυσικών investment operations
καταστροφών
και or units
καταστροφικών συμβάντων

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις O.21. Number of
including investments in irrigation γεωργικές εκμεταλλεύσεις supported
on-farm
για την προστασία από non-productive
φυσικές καταστροφές
investment operations
or units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of
exchange and dissemination of κατάρτιση γεωργών και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of
exchange and dissemination of υπηρεσίες γεωργών και supported
training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice and awareness
ομάδων (stakeholders)
actions or units

Overview

2.1.SO6.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective
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2.1.SO6.7 Are you planning CAP contribution towards the LIFE programme (only for SO4, SO5, SO6)
: Όχι
2.1.SO6.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για αυτόν
[συμπληρώνεται από
τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
το τμήμα 2.3]
R.17 CU PR - Δασωμένες εκτάσεις Περιοχή που λαμβάνει στήριξη για δάσωση,
350000.00 ha
αποκατάσταση της αγροδασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αυτών
R.22 PR - Βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών Ποσοστό
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε
6.53 %
υποστηριζόμενες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης
των θρεπτικών ουσιών
R.24 PR - Βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων Share of Utilised
Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
10.09 %
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides,
such as pesticides leakage
R.25 - Περιβαλλοντικές επιδόσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας Ποσοστό
μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) που υπόκειται σε υποστηριζόμενες 69.19 %
δεσμεύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
R.27 CU - Environmental or climate-related performance through investment
in rural areas Number of operations contributing to environmental sustainability 774.00
and the achievement of climate mitigation and adaptation goals in rural areas
R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or
63000.00
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups
supported by the CAP related to environmental or climate-related performance
R.29 PR - Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική 10.21 %
γεωργία με διάκριση μεταξύ συντήρησης και μετατροπής
R.31 PR - Διατήρηση οικοτόπων και ειδών Share of utilised agricultural area
(UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 29.60 %
restoration including high-nature-value farming practices
R.34 PR - Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου Ποσοστό
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υπόκειται σε
25.14 %
υποστηριζόμενες δεσμεύσεις για τη διαχείριση των χαρακτηριστικών του τοπίου,
συμπεριλαμβανομένων θαμνοστοιχιών και δέντρων
R.35 CU - Preserving beehives Share of beehives supported by the CAP

134.97 %

Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO6.9 Justification of the financial allocation
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2.1.SO7 Προσέλκυση και διατήρηση νέων σε ηλικία γεωργών και άλλων νέων γεωργών, και διευκόλυνση
της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές
2.1. SO7.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO7.1.1 Strengths
193. Μεγάλου σχετικά φυσικού και οικονομικού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις των νέων
γεωργών
194. Σημαντική συμβολή του Πυλώνα 2 στην δημιουργία ανταγωνιστικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων από νέους γεωργούς
195. Σημαντική συμβολή του 1ου Πυλώνα στη προσέλκυση των νέων γεωργών λόγω της παροχής
συμπληρωματικής ενίσχυσης
196. Η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών ανήκει στην κλάση οικονομικού μεγέθους
8.000-25.000 €
197. Υψηλή συμμετοχή νέων γεωργών σε δυναμικούς κλάδους της γεωργίας (κηπευτικά, άνθη,
προβατοτροφία, λοιπές μόνιμες καλλιέργειες)
198. Υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών σε σχέση με το σύνολο των απασχολούμενων
στον πρωτογενή
199. Η πλειονότητα των δικαιούχων του Μέτρου Πρώτης Εγκατάστασης είναι κάτω των 35 ετών,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημογραφική ανανέωση
200. Η πλειονότητα τω νέων γεωργών εγκαθίστανται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
201. Υψηλή ζήτηση για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές εκτός γεωργικού
τομέα στα Μέτρα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε

2.1.SO7.1.2 Weaknesses
202. Διαρκής επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα
203. Μεγάλες διαφοροποιήσεις της δημογραφικής σύνθεσης και του μορφωτικού επιπέδου μεταξύ των
Περιφερειών
204. Περιορισμένη πρόσβαση σε γεωργική γη (απουσία μηχανισμών διαχείρισης της γεωργικής γης και
κινήτρων μεταβίβασης της γης σε νέους γεωργούς)
205. Πολύ περιορισμένος αριθμός αγορών πωλήσεων γεωργικής γης
206. Υψηλές τιμές ενοικίασης της γεωργικής γης
207. Περιορισμένη αναδιάρθρωση καλλιεργειών από τους νέους γεωργούς
208. Δραστηριοποίηση νέων γεωργών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ μικρού οικονομικού
μεγέθους σε μη ανταγωνιστικούς κλάδους (δημητριακά, ελαιοκομία)
209. Απουσία συμβουλευτικής στήριξης προς τους νέους γεωργούς
210. Περιορισμένη παροχή γεωργικής εκπαίδευσης
211. Απαρχαιωμένο και προβληματικό στη λειτουργία σύστημα παροχής γεωργικής εκπαίδευσης – δια
βίου μάθησης
212. Περιορισμένη αποτελεσματικότητα των Εθνικών Μέτρων για την διανομή γεωργικών γαιών προς
τους νέους
213. Δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό
214. Περιορισμένος αριθμός νέων γεωργών με πλήρη γεωργική εκπαίδευση
215. Εγκατάλειψη της γεωργίας μετά την υποχρεωτική περίοδο παραμονής των δικαιούχων του
Μέτρου της Πρώτης Εγκατάστασης
216. Κριτήρια ένταξης στο Μέτρο της πρώτης εγκατάστασης που δεν συμβάλλουν στην βελτίωση της
συνολικής παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
217. Ανεπαρκές το ύψος του πριμ της πρώτης εγκατάστασης για τη δημιουργία μακροχρόνια
ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
218. Απουσία «κριτηρίων» για τους δικαιούχους της Συμπληρωματικής Ενίσχυσης του Πυλώνα 1
2.1.SO7.1.3 Opportunities
219. Η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δημογραφικής γήρανσης
των αγροτικών περιοχών και η νέα ΚΓΠ ιδιαίτερα στη προσέλκυση νέων γεωργών
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220. Η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο Ε.Ε που στοχεύουν στην εγκατάσταση νέων
γεωργών (Young farmers initiative)
221. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου
της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς
2.1.SO7.1.4 Threats
222. Η συνέχιση της απουσίας συμπληρωματικών μέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογικά ,
ασφαλιστικά) για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών
223. Η συνέχιση της χαμηλής κοινωνικής αναγνώρισης του επαγγέλματος του γεωργού
224. Η συνέχιση τηςπληθυσμιακής αποδυνάμωσης των αγροτικών περιοχών ως αποτέλεσμα της μη
σύγκλισης του επιπέδου της ποιότητας ζωής με τις αστικές περιοχές
2.1.SO7.1.5 Other comments

2.1. SO7.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Αναβάθμιση
εκπαίδευσης
και
ΑΝ
κατάρτισης καθώς και παροχή
Υψηλή
005.07.01 συμβουλών με επικέντρωση στους
νέους γεωργούς

Ναι

Πρόσβαση
παραγωγών
σε
ΑΝ
επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς Υψηλή
006.07.02
όρους

Ναι

Μεγιστοποίηση
οριζοντίων
και
ΑΝ
κάθετων
συνεργειών
μεταξύ Υψηλή
010.07.03
παρεμβάσεων

Ναι

Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής
ΑΝ
για
τη
διευκόλυνση
της Υψηλή
015.07.04
εγκατάστασης νέων γεωργών

Όχι

Ενίσχυση μέτρων διευκόλυνσης της
ΑΝ
πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών Υψηλή
016.07.05
ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιοχές

Ναι

Στήριξη των νέων γεωργών για τη
ΑΝ
δημιουργία
βιώσιμων
και
Μέση
075.07.07 ανταγωνιστικών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Ναι
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2.1.SO7.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός δείκτης εκροών
— Ονομασία

- Π1-30 - Συμπληρωματική O.6. Number of hectares
DPdecoupled CIS-YF(30)
Συμπληρωματική
εισοδηματική στήριξη των benefitting
from
εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών
complementary
income
νέων γεωργών
support for young farmers
RD

INSTAL(75) - Setting up of Π3-75.1 - Εγκατάσταση νέων O.25. Number of young
young farmers and new γεωργών
farmers receiving setting-up
farmers and rural business
support
start-up

RD

KNOW(78) - Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of supported
exchange and dissemination κατάρτιση γεωργών και λοιπών training,
advice
and
of information
ενδιαφερόμενων
ομάδων awareness actions or units
(stakeholders)

RD

KNOW(78) - Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of supported
exchange and dissemination υπηρεσίες γεωργών και λοιπών training,
advice
and
of information
ενδιαφερόμενων
ομάδων awareness actions or units
(stakeholders)

Overview

2.1.SO7.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO7.6 Are you planning CAP contribution towards the Erasmus programme
: Όχι
2.1.SO7.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
CU
PR
R.36
- Ανανέωση των γενεών Αριθμός νέων γεωργών που
επωφελούνται από τη σύσταση επιχείρησης με στήριξη από την ΚΓΠ, 108454.00
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανά φύλο

από

το

Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO7.9 Justification of the financial allocation
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2.1.SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
2.1. SO8.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO8.1.1 Strengths
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1. Επιστροφή πληθυσμού σε ορισμένες αγροτικές περιοχές κατά την διάρκεια της οικονομικής
κρίσης
2. Σημαντικό ποσοστό πολύ-απασχόλησης του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών,
3. Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης και μειωμένο ποσοστό ανεργίας στις αγροτικές περιοχές σε
σχέση με το σύνολο της χώρας
4. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία
5. Βαθμιαία βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας στον πρωτογενή
6. Δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού που συνέβαλε στη βελτίωση των δημογραφικών δεικτών και
των οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών περιοχών
7. Ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών στην διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης
8. Περιορισμένος αριθμός αγροτικών περιοχών παρουσιάζει σημαντική αύξηση της ΑΠΑ του
πρωτογενή
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
12. Ολοκλήρωση μεγάλου τμήματος των βασικών οδικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση της χρονο-απόστασης μεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών
13. Αυξανόμενη κάλυψη τωναγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές υποδομές
14. Σημαντική αύξηση των ψηφιακά προσφερόμενων δημοσίων υπηρεσιών
15. Συνέχιση της υψηλής χρηματοδότησης έργων μεταφορικών υποδομών και προστασίας
περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ/ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΝΤΩΝ /ΥΠΟΠΡΟΙΝΤΩΝ
1. Ενεργοποίηση των προβλέψεων για την βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία στα πλαίσια της
ΚΑΠ που περιλαμβάνονται στο ΕΣΕΚ
2. Θεσμικές ρυθμίσεις και ισχυρά κίνητρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης ΑΠΕ στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
3. Δυνατότητες αξιοποίησης του compost για τον εμπλουτισμό των φτωχών σε οργανική ουσία
γεωργικών γαιών
4. Θεσμικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση του βιοαερίου στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
5. Μικρή αλλά αυξανόμενη αξιοποίηση της γεωθερμίας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των
θερμοκηπίων
6. Ώριμο αναπτυξιακό πλαίσιο και στοχευμένη εθνική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων
ΦΤΩΧΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Σημαντική εξοικείωση των κατοίκων και των συλλογικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων και της
τοπικής αυτοδιοίκησης των αγροτικών περιοχών με ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής
ανάπτυξης που βασίζονται στην προσέγγιση LEADER

2.1.SO8.1.2 Weaknesses
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1. Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας στις αγροτικές περιοχές
2. Διατήρηση των περιφερειακών ανισοτήτων παρά την σημαντική υποχώρηση του ΑΕΠ στην
Αττική την περίοδο της οικονομικής κρίσης
3. Σημαντική υστέρηση του κατ’ κεφαλήν ΑΕΠ στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε
4. Υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων στην πλειονότητα των αγροτικών περιοχών σε σχέση
με το σύνολο της χώρας
5. Υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων και γυναικών
6. Μεγάλη απόκλιση του μορφωτικού επιπέδου μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών
7. Μη άμβλυνση των διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας (μικρός κλήρος ,
υποαπασχόληση)
8. Χαμηλή ελκυστικότητα του επαγγέλματος του γεωργού
9. Χαμηλό δυναμικό για την ανάπτυξη καινοτομίας και έλλειψη δικτυώσεων
10. Σημαντική υποχώρηση της μεταποίησης
11. Αδυναμία σύζευξης τουρισμού με την τοπική αγροτική παραγωγή
12. Υψηλή εποχικότητα του τουρισμού και διατήρηση του παραδοσιακού προτύπου «Ήλιος –
Θάλασσα»
13. Χαμηλός βαθμός μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
14. Υψηλή εξάρτηση σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης από τον πρωτογενή τομέα σε ορισμένες
αγροτικές περιοχές
15. Διεύρυνση της σημασίας του τριτογενή τομέα σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης στις
αγροτικές περιοχές αλλά σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας
16. Απουσία ισχυρού δικτύου αστικών κέντρων που αποτελούν βασική παράμετρο για την ζωτικότητα
και την ευημερία των αγροτικών περιοχών
17. Πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα που καθιστά ιδιαίτερα υψηλό το κόστος παροχής
Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
16. Δυσμενής γεωμορφολογία (μεγάλο ποσοστό ορεινών όγκων και νησιών) που εντείνει τα
προβλήματα προσβασιμότητας
17. Μεγάλη εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές
18. Πολύ χαμηλό επίπεδο προσβασιμότητας για σημαντικό αριθμό αγροτικών περιοχών
19. Περιορισμένη πρόσβαση των κατοίκων στο διαδίκτυο σε σχέση με τις αστικές περιοχές με
υστέρηση στην πρόσβαση ΤΠΕ, λόγω της σημαντικής υστέρηση στην ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων αλλά και του ψηφιακού αναλφαβητισμού
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ/ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΝΤΩΝ /ΥΠΟΠΡΟΙΝΤΩΝ
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Ασαφές πλαίσιο ενεργοποίησης, συντονισμού και παρακολούθησης σχεδίων δράσης στην
προώθηση της βιοκοικονομίας/κυκλικής οικονομίας (πολλοί εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς –
ελλιπής συντονισμός)
Μικρή δυναμικότητα μονάδων παραγωγής και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Δυσκολία οργάνωσης αξιόπιστου δικτύου συλλογής και μεταφοράς παραπροϊόντων/υποπροϊόντων
λόγω της υψηλής διασπορά μονάδων παραγωγής ΓΚΤ αποβλήτων, ατελής διαχείριση των υγρών
και στερεών αποβλήτων τους αλλά και απουσίας οργανωμένων χώρων εγκατάστασης
κτηνοτροφικών μονάδων
Ασταθές φορολογικό περιβάλλον και γραφειοκρατικό πλαίσιο αδειοδότησης
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης παραγωγών και επιχειρήσεων σε θέματα βιοικονομίας
Η αδυναμία προσαρμογής των γεωργών στις απαιτήσεις της Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο
Πιάτο λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στήριξης
Έλλειψη χωρητικότητας των δικτύων μέσης τάσης
Απουσία βιοδιυλιστηρίων
Μείωση των δυνατοτήτων των γεωργικών εκτάσεων για να λειτουργήσουν ως καταβόθρες
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άνθρακα
16. Απουσία μηχανισμών συγκέντρωσης/συλλογής αποβλήτων /υποπροϊόντων /παραπροϊόντων της
φυτικής και ζωικής παραγωγής στην πηγή και τοπικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων μη οργανικής προέλευσης
17. Ελλείψεις στην παροχή εκπαίδευσης- παροχής συμβουλών στους γεωργούς για την ορθολογική
χρήση των πόρων
18. Ελλείψεις στον μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης των γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων
ΦΤΩΧΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Υψηλότερα του μέσου εθνικού όρου, ποσοστά φτώχειας στις αγροτικές περιοχές
Μη «καταγεγραμμένη φτώχεια»
Υψηλή σχολική διαρροή σε σχέση με τις αστικές περιοχές
Πολύ υψηλό ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγοράς εργασίας (NEETS)
Χαμηλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
Μη καταγραφή και απουσία μέτρων κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών εργαζομένων γεννηθέντων
εκτός Ευρώπης που ζουν σε προβληματικές συνθήκες (στέγασης, υγιεινής, πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας) και αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για την προσβολή τους από επιδημίες

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου και εμπιστοσύνης στους θεσμούς

2.1.SO8.1.3 Opportunities
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1. Η αυξημένη βαρύτητα που αποδίδει η Ε.Ε για το μέλλον των αγροτικών περιοχών και την επίλυση
του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν
2. Το σημαντικό ύψος πόρων που θα λάβει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης,τα Διαρθρωτικά
Ταμεία, και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης την περίοδο 2021-2027
3. Η συνειδητοποίηση από τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της αναγκαιότητας αλλαγής
του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων
4. Δυνατότητες περαιτέρω αύξησης του βαθμού μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής που μπορεί
να αποτελέσει βασική αναπτυξιακή συνιστώσα των αγροτικών περιοχών
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
20. Η επέκταση των υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές
21. Η προώθηση σημαντικού αριθμού δράσεων που εντάσσονται στην επίτευξη του στόχου της
ψηφιακής διακυβέρνησης
22. Η υψηλή προτεραιότητα που δίνεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση
της ψηφιακής μετάβασης και η αξιοποίηση του πολύ σημαντικού ύψους των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης που θα διατεθεί για την ψηφιακή μετάβαση
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ/ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΝΤΩΝ /ΥΠΟΠΡΟΙΝΤΩΝ
19. Αναγνωρισμένη σημαντικότητα της κυκλικής οικονομίας/βιοοικονομίας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
Επίπεδο
20. Η θεσμοθέτηση της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) σαν βασικής αναπτυξιακής στρατηγικής
της Ε.Ε
21. Η ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και της
Βιοποικιλότητας στο Στρατηγικό Σχέδιο
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22. Προώθηση βιολογικών μεθόδων στη γεωργική παραγωγή ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση των
παραγόμενων από τα ΓΚΤ απόβλητα εδαφοβελτιωτικών
23. Προώθηση θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση του βιομεθανίου
24. Οι πρόνοιες του Εθνικού Σχεδιασμού για την κυκλική οικονομία που προβλέπει την αύξηση της
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του νερού που προέρχεται από ΕΕΛ, την χρήση
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων ως δευτερογενών καυσίμων στην βιομηχανία
25. Υψηλό ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό/ενεργειακό δυναμικό στον τομέα αξιοποίησης της βιομάζας
26. Δυνατότητες ανάπτυξης δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και ενίσχυσης της μεταφοράς
τεχνολογίας μεταξύ της βιομηχανίας και της έρευνας
27. Δυνατότητες χρηματοδότησης ποικίλων δράσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης του ΕΣΠΑ 2021-2027
28. Οι σημαντικές δυνατότητες για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και την δημιουργία
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές η «πράσινη» οικονομία ( κυκλική οικονομία, βιοικονομία)
ΦΤΩΧΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
8. Η διαθεσιμότητα σημαντικών πόρων από το ΕΚΤ, το Ταμείο Φτώχειας , το Ταμείο Ασύλου και
Μετανάστευσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και την
ένταξη των μεταναστών
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
2. Η θεσμική κατοχύρωση και η ενίσχυση του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών που αποτελούν
τους βασικούς πυρήνες των ΟΤΔ στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων των ΟΤΑ από τον νέο
νόμο για την οργάνωση της αυτοδιοίκησης

2.1.SO8.1.4 Threats
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1. Η διαχρονική μείωση του ποσοστού της ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε και η διαχρονική
μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ σε απόλυτες τιμές
2. Η συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και στο μέλλον θα
οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση εισοδημάτων και απασχόλησης στις τουριστικές περιοχές
αντιστρέφοντας την θετική αναπτυξιακή πορεία της τελευταίας δεκαετίας
3. Η μη αντιστροφή των αρνητικών δημογραφικών εξελίξεων και η συνέχιση της εξόδου των νέων
από τις αγροτικές περιοχές ως αποτέλεσμα της διαφοράς του επιπέδου ζωής μεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ/ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΝΤΩΝ /ΥΠΟΠΡΟΙΝΤΩΝ
23. Έλλειψη ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα κυκλικής οικονομίας και οι ενδεχόμενες τοπικές
αντιδράσεις για την εγκατάσταση μονάδων βιοδιυλιστηρίων, βιοαερίου ή αξιοποίησης βιομάζας
ΦΤΩΧΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
29. Η αδυναμία κατανόησης των στόχων της νέας ΚΓΠ από τους κοινωνικούς και οικονομικούς
εταίρους των αγροτικών περιοχών

2.1.SO8.1.5 Other comments
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2.1. SO8.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Η
ανάγκη
στο
επίπεδο
του αντιμετωπίζεται
στρατηγικού σχεδίου της στο στρατηγικό
ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Κωδικός Τίτλος

ΑΝ
Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων
Υψηλή
041.08.01 βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας και ΑΠΕ

Ναι

Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων
ΑΝ
των αγροτικών περιοχών σε ψηφιακές Υψηλή
043.08.02
υπηρεσίες

Ναι

Συνέργεια/συμπληρωματικότητα με λοιπά
ΑΝ
Ταμεία της ΕΕ (φτώχεια-κοινωνικός Υψηλή
047.08.03
αποκλεισμός)

Όχι

Προώθηση αξιοποίησης βιομάζας, ΓΚΤ
ΑΝ
αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου και Υψηλή
048.08.04
επαναχρησιμοποίησης νερού

Ναι

Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων
ΑΝ
αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές Μέση
052.08.05
υποδομές

Ναι

Υποστήριξη
δράσεων
ΑΝ
τεχνολογίας/τεχνογνωσίας
053.08.06
βιομηχανίας και έρευνας

Ναι

μεταφοράς
μεταξύ Μέση

Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών
ΑΝ
σε
θέματα
βιοοικονομίας/κυκλικής Μέση
054.08.07
οικονομίας

Ναι

Ενημέρωση
πληθυσμού
και
ΑΝ
κοινωνικοοικονομικών εταίρων για τις Μέση
056.08.08
προτεραιότητες της ΚΓΠ 2023-2027

Ναι

ΑΝ
Εστίαση σε δράσεις για την υποβοήθηση της
Μέση
059.08.09 ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων

Ναι

Δημιουργία
ευνοϊκού
επενδυτικού
ΑΝ
περιβάλλοντος για προώθηση επενδύσεων Μέση
065.08.10
στον τομέα της βιοοικονομίας

Ναι

Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις
ΑΝ
Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση των Μέση
068.08.11
ΟΤΑ

Όχι

Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύων συλλογής
ΑΝ
γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων
σε Μέση
076.08.12
περιφερειακό επίπεδο

Ναι

Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για
ΑΝ
τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και της Μέση
084.08.13
βιοοικονομίας

Ναι

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των
ΑΝ
διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων Μέση
086.08.14
της οικονομίας

Ναι

ΑΝ
Ενίσχυση
επενδύσεων
Μέση
089.08.15 μείωσης/επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης

Ναι
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ΓΚΤ αποβλήτων και βιοδιυλιστηρίων
μπλουτισμός τοπικών στρατηγικών για την
ΑΝ
αντιμετώπιση της φτώχειας και του Χαμηλή
093.08.16
κοινωνικού αποκλεισμού

Όχι

Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
ΑΝ
σε όλους τους τομείς οικονομικής Χαμηλή
100.08.17
δραστηριότητας

Ναι

Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας των
ΑΝ
αγροτικών περιοχών από τον πρωτογενή Χαμηλή
113.08.18
τομέα

Ναι

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε
ΑΝ
για την μείωση των επιπτώσεων της Χαμηλή
117.08.19
πανδημίας

Όχι

Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχειας
ΑΝ
και του κοινωνικού αποκλεισμού στις Χαμηλή
118.08.20
τοπικές στρατηγικές

Εν μέρει

ΑΝ
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
Χαμηλή
119.08.21 αγροτικές περιοχές

Ναι

ΑΝ
Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών
Χαμηλή
129.08.22 υπηρεσιών

Ναι
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2.1.SO8.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης
DPdecoupled CIS-YF(30)
εισοδηματική
γεωργών

Κωδικός παρέμβασης Κοινός δείκτης εκροών
(ΚΜ) — Ονομασία

Συμπληρωματική Π1-30
- O.6. Number of hectares
στήριξη των νέων Συμπληρωματική
benefitting
from
εισοδηματική στήριξη complementary
income
των νέων γεωργών
support for young farmers

Sectoral
Οίνος

- INVWINE(58(1)(b)) - investments in Π2-58.2 - Επενδύσεις O.36. Αριθμός δράσεων ή
tangible and intangible assets in wine- σε υλικά και άυλα μονάδων
που
growing farming systems, excluding περιουσιακά στοιχεία υποστηρίζονται
στον
operations relevant to the type of στις
αμπελουργικές αμπελοοινικό τομέα
intervention provided for in point (a), εκμεταλλεύσεις
processing facilities and winery οινοπαραγωγής
infrastructure, as well as marketing
structures and tools

Sectoral
Οίνος

- PROMOWINE(58(1)(k)) - προώθηση Π2-58.5 - Προώθηση O.36. Αριθμός δράσεων ή
που πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες οίνων σε Τρίτες Χώρες μονάδων
που
υποστηρίζονται
στον
αμπελοοινικό τομέα

RD

INVEST(73-74)
Investments, Π3-73-1.2 - Βελτίωση O.22.
Number
of
including investments in irrigation
πρόσβασης σε γεωργική supported infrastructures
γη και κτηνοτροφικές investment operations or
εκμεταλλεύσεις.
units

RD

INVEST(73-74)
Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές O.21.
Number
of
including investments in irrigation
και
πράσινες supported on-farm nonεπενδύσεις
στις productive
investment
γεωργικές
operations or units
εκμεταλλεύσεις

RD

INVEST(73-74)
Investments, Π3-73-2.3 - Στήριξη για O.24.
Number
of
including investments in irrigation
επενδύσεις
στη supported
off-farm
μεταποίηση/ εμπορία productive
investment
και/ή
ανάπτυξη operations or units
γεωργικών προϊόντων

RD

COOP(77) - Συνεργασία

RD

KNOW(78) - Knowledge exchange Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33.
Number
of
and dissemination of information
κατάρτιση γεωργών και supported training, advice
λοιπών
and awareness actions or
ενδιαφερόμενων
units
ομάδων (stakeholders)

Π3-77-4.1 - Στήριξη για O.31.
Αριθμός
τοπική ανάπτυξη μέσω υποστηριζόμενων
του
LEADER στρατηγικών
τοπικής
(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική ανάπτυξης (LEADER) ή
Ανάπτυξη
με προπαρασκευαστικών
Πρωτοβουλία Τοπικών δράσεων
Κοινοτήτων)

Overview
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2.1.SO8.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO8.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
R.37 CU - Ανάπτυξη και απασχόληση σε αγροτικές περιοχές New jobs
3262.00
supported in CAP projects

από

το

R.38 CU - Κάλυψη LEADER Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που
89.55 %
καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
R.41 CU PR - Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης Ποσοστό του αγροτικού
πληθυσμού που επωφελείται από τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 0.12 %
και υποδομές μέσω της στήριξης της ΚΓΠ
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO8.9 Justification of the financial allocation

2.1.SO9 Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με
τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών
τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και βελτίωση της
καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά
2.1. SO9.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.SO9.1.1 Strengths
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΟΠ/ΠΓΕ
1. Μεγάλη αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΤΙΠ της ΕΕ ανάμεσα στους Έλληνες
καταναλωτές
2. Μεγάλος αριθμός προϊόντων έχει διεκδικήσει την πιστοποίηση ΠΟΠ και ΠΓΕ
3. Σημαντικές εξαγωγές φέτας, ελαιόλαδού και συγκεκριμένων προϊόντων φυτικής παραγωγής
4. Πολύ καλό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης (ΠΟΠ – ΠΓΕ) για γεωργικά προϊόντα και
τρόφιμα
5. Αύξηση εξαγωγών προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ αξιοποιώντας τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες
Ασφάλεια Τροφίμων από υπολείμματα
24. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τους Έλληνες πολίτες που είναι
ενημερωμένοι για αντίστοιχα θέματα και δείχνουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στους
Ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας τροφίμων, στους επιστήμονες και στις οργανώσεις
καταναλωτών
25. Το σύστημα ελέγχου συνεχώς βελτιώνεται όπως φαίνεται από τις σχετικά λίγες ειδοποιήσεις που
αφορούν τη χώρα στο σύστημα RASFF
26. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Κινδύνου 1 μειώνεται συνεχώς από το 2013 μέχρι σήμερα
Αντι-μικροβιακή αντίσταση
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30. Η χρήση κτηνιατρικών αντι-μικροβιακών δεν είναι πολύ υψηλή
Καλή Διαβίωση και Προστασία των Παραγωγικών Ζώων
9. Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν την καλή διαβίωση των ζώων σημαντικό θέμα
10. Σημαντικές προσπάθειες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα καλής διαβίωσης και
προστασίας των ζώντων ζώων
Βιολογικά προϊόντα
3.
4.
5.

Υψηλότερες εκτάσεις και ζωικές μονάδες στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία από τους
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους
Πολύ καλό σύστημα ελέγχων και θεσμικό πλαίσιο (βιολογική γεωργία)
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγορών βιολογικών προϊόντων

Σπατάλη Τροφίμων
1.

Σημαντική δραστηριοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων κυρίως μέσω
δράσεων διάσωσης και προσφοράς τροφίμων αξιοποιώντας και τα σχετικά κίνητρα

Υγιεινή διατροφή
1. Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές σε σχέση
με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές
2. Η μεγάλη εγχώρια παραγωγή φρούτων και λαχανικών που αποτελούν τη βάση της υγιεινής
διατροφής
3. Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία σειράς ευρωπαϊκών οδηγιών για την υγιεινή διατροφή
4. Η ύπαρξη Σχεδίου Δράσης για την Ανασύνθεση των Τροφίμων
5. Η ύπαρξη των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών
6. Η ενσωμάτωση των στόχων του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος στα σχολικά προγράμματα
7. Η μεσογειακή δίαιτα και διατροφή

2.1.SO9.1.2 Weaknesses
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΟΠ/ΠΓΕ
1. Είναι πολύ λίγα τα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (πατάτες, μήλα, ακτινίδια, ελιές) με
ικανοποιητική παραγωγή για σοβαρή διείσδυση στην αγορά και με ποσότητες που μπορεί να
γίνουν αποδεκτές από μεγάλα δίκτυα διακίνησης και σουπερμάρκετ
2. Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για τα ΠΟΠ – ΠΓΕ προϊόντα οδηγεί στην ύπαρξη προϊόντων ΠΟΠ
– ΠΓΕ με μηδενική παραγωγή.
3. Μικρή συμμετοχή του οίνου στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ συγκριτικά με τις λοιπές μεσογειακές
γεωργίες της ΕΕ
Ασφάλεια Τροφίμων από υπολείμματα
27. Μικρότερος βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στη βιομηχανία τροφίμων και στους αγρότες
28. Οι πωλήσεις φυτοπροστατευτικών δείχνουν διαφοροποιημένες τάσεις, σε κάποιες μειώνονται, ενώ
η χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων καθώς και των φυτο-ορμονών αυξάνει, με τον
Εναρμονισμένο Δείκτη Κινδύνου 2 να αυξάνεται ανησυχητικά
29. Το σύστημα ελέγχου πάσχει κυρίως από εξοπλισμό στα εργαστήρια αναφοράς και ανθρώπινο
δυναμικό
30. Το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων παρουσιάζει ελλιπή γεωγραφική κάλυψη και έλλειψη
στη συγκέντρωση και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων
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31. Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών ουσιών δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση και
ενημέρωση και πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες
32. Η έλλειψη ενός ψηφιακού συστήματος φυτοϋγείας για την καταγραφή των επισήμων ελέγχων και
την ηλεκτρονική έκδοση των πιστοποιητικών φυτοϋγείας
33. Οι ελλιπείς έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των μηχανημάτων και η απουσία κατάρτισης μπορεί να
έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στα υδάτινα οικοσυστήματα
34. Η ανίχνευση απαγορευμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών ανάμεσα στα υπολείμματα
Αντι-μικροβιακή αντίσταση
31. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν ενημέρωση για την αντι-μικροβιακή αντίσταση και για την σχέση
ανθρώπου-ζώων-περιβάλλοντος στη μικροβιακή αλυσίδα
32. Αυξάνεται με εξαιρετικά ανησυχητικούς ρυθμούς η χρήση κτηνιατρικών αντι-μικροβιακών
Καλή Διαβίωση και Προστασία των Παραγωγικών Ζώων
11. Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον για σήμανση προϊόντων από
διαβίωση των ζώων καλύτερη από αυτή που ορίζουν οι κανονισμοί
12. Κακή διαβίωση και μεταχείριση των ζώων ιδιαίτερα κατά την μετακίνηση στους θερινούς μήνες
σε υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη θανάτωση λόγω μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των
σφαγείων της χώρας ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας
13. Έλλειψη κτηνιατρικού προσωπικού
Βιολογικά προϊόντα
6.
7.
8.
9.

Μικρή αναγνώριση του σήματος της βιολογικής γεωργίας από τους Έλληνες καταναλωτές
Οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν τα βιολογικά προϊόντα ακριβά
Μικρή κατά κεφαλή δαπάνη για βιολογικά προϊόντα
Υψηλό κόστος παραγωγής βιολογικών προϊόντων

Σπατάλη Τροφίμων
2. Έλλειψη δεδομένων για τη σπατάλη τροφίμων και μιας ενιαίας στρατηγικής για την πρόληψη της
σπατάλης τροφίμων η οποία οδήγησε στην περιορισμένη υλοποίηση των σχετικών δράσεων που
προβλέπονταν στο ΕΣΣΠΔΑ 2015
3. Η μείωση της σπατάλης των τροφίμων δεν αποτελεί έννοια που συμπεριλαμβάνεται στη
συνείδηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού
Υγιεινή διατροφή
8. Τα αυξημένα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας στους Έλληνες και ιδιαίτερα στις
αγροτικές περιοχές σε σχέση με την Ευρώπη
9. Έλλειψη επικαιροποιημένων δεδομένων για την κατανάλωση τροφίμων στη χώρα

2.1.SO9.1.3 Opportunities
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΟΠ/ΠΓΕ
1. Αύξηση των εξαγωγικών προσπαθειών και ενημέρωση των Ευρωπαίων καταναλωτών που έχουν
χαμηλή αναγνωρισιμότητα και γνώση των προϊόντων αυτών
2. Επέκταση των διμερών και διεθνών συμφωνιών της ΕΕ για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ που
περιλαμβάνουν και ελληνικά σήματα.
3. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον οίνο μέσα από την αξιοποίηση των σημάτων ποιότητας
Ασφάλεια Τροφίμων από υπολείμματα
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35. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μπορεί να ενημερωθεί από σχετικά λίγες πηγές πληροφόρησης. Η
ενημέρωση των καταναλωτών και η ανησυχία τους για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών
ουσιών είναι μια ευκαιρία για την επέκταση της Βιολογικής Γεωργίας, της Ολοκληρωμένης
Γεωργίας (Integrated Pest Management) και της γεωργίας ακριβείας
36. Προώθηση επιθεωρήσεων για την καλή λειτουργία στα μηχανήματα εφαρμογής
φυτοπροστατευτικών ουσιών και η χρήση μηχανημάτων εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών
που μειώνουν τον κίνδυνο διασποράς
Αντι-μικροβιακή αντίσταση
33. Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού σε θέματα αντι-μικροβιακής αντίστασης
Καλή Διαβίωση και Προστασία των Παραγωγικών Ζώων
14. Η εφαρμογή από το αγρόκτημα στο πιάτο μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών
15. Αύξηση της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την καλή διαβίωσης των ζώων
Βιολογικά προϊόντα
10. Εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα βιολογικής καταπολέμησης των ασθενειών λόγω του ρόλου
της βιολογικής γεωργίας στη προστασία του περιβάλλοντος
11. Υψηλή ζήτηση βιολογικών προϊόντων σε αγορές της Ευρώπης που διαθέτουν υψηλή κατά κεφαλή
δαπάνη για βιολογικά προϊόντα
Σπατάλη Τροφίμων
4.
5.

6.
7.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο στόχο βιώσιμης
ανάπτυξης (ΣΒΑ) 12.3
Οι νέες στρατηγικές της Ε.Ε. για τη σπατάλη τροφίμων, η υιοθέτηση και οι διάφορες
πρωτοβουλίες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση της Ε-Κ για τη μείωση της
σπατάλης τροφίμων
Η πρόβλεψη για την εκπόνηση και υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο τη μείωση της
σπατάλης τροφίμων στο νέο ΕΣΔΑ 2020-2030
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μπορούν να κινητοποιήσουν την τοπική εταιρική σχέση στο θέμα της
σπατάλης τροφίμων

Υγιεινή διατροφή
10. Οι σταδιακές αλλαγές στις διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, η αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διατροφής και παχυσαρκίας καθώς και οι σύγχρονες
απαιτήσεις των καταναλωτών για υγιεινά και διαφοροποιημένα τρόφιμα
11. Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές της περιόδου 2021-2027 (η στρατηγική από το
Αγρόκτημα στο Πιάτο, η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, η Κοινή Γεωργική Πολιτική)

2.1.SO9.1.4 Threats
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης ΠΟΠ/ΠΓΕ
1. Ανταγωνισμός με άλλα σήματα και σύγχυση των καταναλωτών
2. Απειλή από σήματα κλιματικής αλλαγής και Food Miles που θα θεωρήσουν τα ΠΟΠ/ΠΓΕ σαν
προϊόντα που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
3. Η «απάτη» (fraud) στα τρόφιμα θέτει σε κίνδυνο τη φήμη των ελληνικών προϊόντων ποιότητας
4. Μικρή αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ από πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που αποτελούν
εν δυνάμει αγορές των ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ
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Ασφάλεια Τροφίμων από υπολείμματα
Αντι-μικροβιακή αντίσταση
Καλή Διαβίωση και Προστασία των Παραγωγικών Ζώων
37. Υπερβολική αύξηση του κόστους παραγωγής από την εφαρμογή όλων των μέτρων ευζωίας των
παραγωγικών ζώων λόγω του μικρού μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Βιολογικά προϊόντα
34. Αύξηση του κόστους παραγωγής από αύξηση του κόστους των εισροών ή της εργασίας θα
μειώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιολογικής γεωργίας στην εσωτερική και την
ευρωπαϊκή αγορά
Σπατάλη Τροφίμων
16. Η ενδεχόμενη αποτυχία της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19
Υγιεινή διατροφή
12. Η έλλειψη εμπειρίας στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων

2.1.SO9.1.5 Other comments

2.1. SO9.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Κωδικός Τίτλος

Εκπόνηση στρατηγικής για την
ΑΝ
προώθηση των βιολογικών προϊόντων Υψηλή
007.09.01
στην εγχωρία και διεθνή αγορά

Ναι

Κατάρτιση/συμβουλευτική προς τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση Υψηλή
011.09.02
των φυτοπροστατευτικών

Ναι

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης
Υψηλή
013.09.03 ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες
εισόδου στις αγορές

Ναι

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των
ΑΝ
βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία Υψηλή
014.09.04
αγορά και διεθνή αγορά

Ναι

Εκπόνηση στρατηγικής για την
ΑΝ
προώθηση των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές Υψηλή
020.09.05
εξωτερικού

Ναι

ΑΝ
Μείωση του κόστους παραγωγής των
Υψηλή
021.09.06 βιολογικών προϊόντων

Όχι

τις Υψηλή

Ναι

ΑΝ
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022.09.07 υποχρεώσεις τους βάσει του νέου
Εθνικού
Σχεδίου
Δράσης
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με
ΑΝ
σήματα υψηλής αναγνωρισιμότητας Υψηλή
023.09.08
στις αγορές του εξωτερικού

Ναι

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των
ΑΝ
ΠΟΠ - ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων Υψηλή
038.09.09
στις αγορές του εξωτερικού

Ναι

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για
ΑΝ
την ασφάλεια των τροφίμων με Υψηλή
039.09.10
ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό

Ναι

Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για τις
ΑΝ
προβλέψεις - στόχους της πολιτικής από Μέση
069.09.11
το Αγρόκτημα στο πιάτο

Όχι

Κατάρτιση/συμβουλευτική
των
ΑΝ
παραγωγών για την ευζωία των ζώων Μέση
081.09.12
και τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.

Ναι

Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση
ΑΝ
των συνθηκών ευζωίας και ενίσχυση Μέση
087.09.13
των ελεγκτικών μηχανισμών

Ναι

Ενίσχυση των παραγωγών για την
ΑΝ
υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση Μέση
090.09.14
των συνθηκών ευζωίας

Ναι

Αξιοποίηση
καλών
διεθνών
ΑΝ
πρακτικών/μεταφορά τεχνογνωσίας για Χαμηλή
096.09.15
την εφαρμογή των σχετικών δράσεων

Ναι

Αξιοποίηση
των
ευκαιριών
της
ΑΝ
στρατηγικής F2F για την αύξηση της Χαμηλή
099.09.16
ζήτησης φρούτων και λαχανικών

Εν μέρει

ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα
Χαμηλή
104.09.17 οφέλη της υγιεινής διατροφής

Ναι

Ενημέρωση/ευαισθητοποίησηπολιτών
ΑΝ
σε θέματα καλής διαβίωσης των Χαμηλή
111.09.18
παραγωγικών ζώων

Ναι

ΑΝ
Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Χαμηλή
115.09.19 για την μείωση της σπατάλης τροφίμων

Όχι

Παρακολούθηση
κατανάλωσης
ΑΝ
τροφίμων
για
την
εξειδίκευση
Χαμηλή
124.09.20 πολιτικών προώθησης της υγιεινής
διατροφής

Όχι

Εξοικείωση των καταναλωτών με το
ΑΝ
περιεχόμενο των Εθνικών Διατροφικών Χαμηλή
125.09.21
Οδηγών

Όχι

Έναρξη
της
ποσοτικής
ΑΝ
αποτύπωσης/καταγραφής της σπατάλης Χαμηλή
128.09.22
τροφίμων

Όχι

ΑΝ
Συμμετοχή ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα
Χαμηλή
135.09.23 στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων

Ναι
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ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης
ΑΝ
Η επικαιροποίηση των πολιτικών για
Χαμηλή
136.09.24 την καταπολέμηση της παχυσαρκίας
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2.1.SO9.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
research and experimental and στοιχεία,
έρευνα
και επιχειρησιακών
innovative production methods πειραματικές και καινοτόμες προγραμμάτων
and other actions
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
in
particular
concerning Προγράμματα
των επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Οπωροκηπευτικών
of plant protection and animal
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
των
and animal health products, and Οργανώσεων
Παραγωγών
climate change adaptation and Οπωροκηπευτικών
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για Π2-47.5
Αύξηση O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά την αύξηση της βιωσιμότητας και βιωσιμότητας
και υποστηριζόμενων
της αποτελεσματικότητας της αποτελεσματικότητας
της επιχειρησιακών
μεταφοράς και της αποθήκευσης μεταφοράς και αποθήκευσης προγραμμάτων
των προϊόντων
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.6
Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising των Οργανώσεων Παραγωγών προγραμμάτων
consumer awareness about the Οπωροκηπευτικών
Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation
of markets
Sectoral
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Αριθμός
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και
Οπωροκηπευτικά ενωσιακών
συστημάτων ποιότητας

εθνικών ποιότητας στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
Προγράμματα
των επιχειρησιακών
Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
Οπωροκηπευτικών

Sectoral
- TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή Π2-47.8
Συστήματα O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας
και υποστηριζόμενων
πιστοποίησης,
ιδίως πιστοποίησης
στα επιχειρησιακών
παρακολούθηση της ποιότητας Επιχειρησιακά Προγράμματα προγραμμάτων
των προϊόντων που πωλούνται των Οργανώσεων Παραγωγών
στους τελικούς καταναλωτές
Οπωροκηπευτικών
Sectoral
- ACTLAB(55(1)(c)) - actions to Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης για O.37. Number of
Μελισσοκομικά support laboratories for the την αύξηση του αριθμού και actions or units for
προϊόντα
analysis of apiculture products, τους εύρους των αναλύσεων beekeeping
bee losses or productivity drops, μελιού και μελισσοκομικών preservation
or
and substances potentially toxic to προϊόντων από διαπιστευμένα improvement
bees
εργαστήρια με στόχο τη
διευκόλυνση
των
μελισσοκόμων στην εμπορία
και την αναβάθμιση της αξίας
των προϊόντων τους·
Sectoral
- COOPAPI(55(1)(e)) - συνεργασία Π2-55.5 - Συνεργασία με O.37. Number of
Μελισσοκομικά με ειδικευμένους φορείς για την ειδικευμένους φορείς για την actions or units for
προϊόντα
υλοποίηση
ερευνητικών υλοποίηση
προγραμμάτων beekeeping
προγραμμάτων στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στον preservation
or
μελισσοκομίας
και
των τομέα της μελισσοκομίας και improvement
μελισσοκομικών προϊόντων
των
μελισσοκομικών
προϊόντων·
Sectoral
- PROMOBEES(55(1)(f))
- Π2-55.6
Προώθηση, O.37. Number of
Μελισσοκομικά promotion, communication and επικοινωνία και μάρκετινγκ, actions or units for
προϊόντα
marketing
including
market συμπεριλαμβανομένων
beekeeping
monitoring actions and activities δράσεων και δραστηριοτήτων preservation
or
aimed in particular at raising παρακολούθησης της αγοράς improvement
consumer awareness about the που αποσκοπούν ιδίως στην
quality of the apiculture products ευαισθητοποίηση
των
καταναλωτών
Sectoral
- ACTQUAL(55(1)(g)) - δράσεις Π2-55.7 - Δράσεις για τη O.37. Number of
Μελισσοκομικά για τη βελτίωση της ποιότητας βελτίωση της ποιότητας των actions or units for
προϊόντα
των προϊόντων
μελισσοκομικών προϊόντων beekeeping
preservation
or
improvement
Sectoral - Οίνος

RESTRVINEY(58(1)(a))
- Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση και O.36.
Αριθμός
αναδιάρθρωση και μετατροπή μετατροπή αμπελώνων
δράσεων ή μονάδων
αμπελώνων
που υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral - Οίνος

INVWINE(58(1)(b))
- Π2-58.2 - Επενδύσεις σε O.36.
Αριθμός
investments in tangible and υλικά και άυλα περιουσιακά δράσεων ή μονάδων
intangible assets in wine-growing στοιχεία στις αμπελουργικές που υποστηρίζονται
farming
systems,
excluding εκμεταλλεύσεις
στον αμπελοοινικό
operations relevant to the type of οινοπαραγωγής
τομέα
intervention provided for in point
(a), processing facilities and
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winery infrastructure, as well as
marketing structures and tools
Sectoral - Οίνος

INFOR(58(1)(h))
δράσεις Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο O.36.
Αριθμός
ενημέρωσης σχετικά με τους στήριξης της ενημέρωσης και δράσεων ή μονάδων
οίνους
της
Ένωσης
που της ενθάρρυνσης για την που υποστηρίζονται
διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι υπεύθυνη κατανάλωση οίνου στον αμπελοοινικό
οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη ή την προώθηση συστημάτων τομέα
κατανάλωση οίνου ή προωθούν ποιότητας που καλύπτουν τις
συστήματα ποιότητας της Ένωσης ονομασίες προέλευσης και τις
που καλύπτουν τις ονομασίες γεωγραφικές ενδείξεις
προέλευσης και τις γεωγραφικές
ενδείξεις

Sectoral - Οίνος

PROMOWINE(58(1)(k))
- Π2-58.5 - Προώθηση οίνων σε O.36.
Αριθμός
προώθηση που πραγματοποιείται Τρίτες Χώρες
δράσεων ή μονάδων
σε τρίτες χώρες
που υποστηρίζονται
στον αμπελοοινικό
τομέα

Sectoral
- INVRE(47(1)(a)) - investments in Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και tangible and intangible assets, υλικά και άυλα περιουσιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά research and experimental and στοιχεία
στα
πλαίσια επιχειρησιακών
innovative production methods Επιχειρησιακών
προγραμμάτων
and other actions
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b))
advisory Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in
particular
concerning Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
control techniques, sustainable use Οργανώσεων Ελαιουργικών
of plant protection and animal Φορέων (ΟΕΦ)
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
Εργασίας
and animal health products, and Οργανώσεων Ελαιουργικών
climate change adaptation and Φορέων (ΟΕΦ)
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για Π2-47.2-1e
Αύξηση O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και την αύξηση της βιωσιμότητας και βιωσιμότητας
και υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά της αποτελεσματικότητας της αποτελεσματικότητας
της επιχειρησιακών
μεταφοράς και της αποθήκευσης μεταφοράς και αποθήκευσης προγραμμάτων
των προϊόντων
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
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Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- PROMO(47(1)(f)) - promotion, Π2-47.2-1f - Προώθηση, O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και communication and marketing επικοινωνία και εμπορία στα υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά including actions and activities Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρησιακών
aimed in particular at raising Εργασίας
Οργανώσεων προγραμμάτων
consumer awareness about the Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at
diversification and consolidation
of markets
Sectoral
- QUAL(47(1)(g)) - εφαρμογή Π2-47.2-1g - Συστήματα O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και ενωσιακών
και
εθνικών ποιότητας στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά συστημάτων ποιότητας
Προγράμματα
Εργασίας επιχειρησιακών
Οργανώσεων Ελαιουργικών προγραμμάτων
Φορέων (ΟΕΦ)
Sectoral
- TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή Π2-47.2-1h - Συστήματα O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ιχνηλασιμότητας
και υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά πιστοποίησης,
ιδίως πιστοποίησης
στα επιχειρησιακών
παρακολούθηση της ποιότητας Επιχειρησιακά Προγράμματα προγραμμάτων
των προϊόντων που πωλούνται Εργασίας
Οργανώσεων
στους τελικούς καταναλωτές
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-1.4 - Προστασία και O.19.
Αριθμός
climate-related
and
other διατήρηση γενετικών πόρων πράξεων ή μονάδων
management commitments
που υποστηρίζουν
γενετικούς πόρους

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη O.17. Number of
climate-related
and
other μετατροπή σε βιολογικές hectares or number
management commitments
πρακτικές
και
μεθόδους of
other
units
(νεοεισερχόμενοι
στη benefitting
from
βιολογική
γεωργία
και support for organic
κτηνοτροφία)
farming

RD

ENVCLIM(70) - Environmental, Π3-70-3.1 - Καλή μεταχείριση O.18. Number of
climate-related
and
other (ευζωία) των παραγωγικών livestock units (LU)
management commitments
ζώων
benefitting
from
support for animal
welfare, health or
increased biosecurity
measures

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.3 - Στήριξη για O.24. Number of
including investments in irrigation επενδύσεις στη μεταποίηση/ supported off-farm
εμπορία
και/ή
ανάπτυξη productive
γεωργικών προϊόντων
investment
operations or units

RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.4
Επενδύσεις O.21. Number of
including investments in irrigation πρόληψης και προστασίας του supported on-farm
ζωικού
κεφαλαίου
από non-productive
μεταδοτικές ασθένειες και investment
βελτίωση των συνθηκών operations or units
διαβίωσης

RD

COOP(77) - Συνεργασία
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Συστήματα O.29. Number
Γεωργικών beneficiaries

of
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Προϊόντων και Τροφίμων

receiving support to
participate in official
quality schemes

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of
exchange and dissemination of κατάρτιση
γεωργών
και supported training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice
and
ομάδων (stakeholders)
awareness actions or
units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of
exchange and dissemination of υπηρεσίες
γεωργών
και supported training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice
and
ομάδων (stakeholders)
awareness actions or
units

Overview

2.1.SO9.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.SO9.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
[συμπληρώνεται από το
αυτόν τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
τμήμα 2.3]
R.24 PR - Βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων Share of Utilised
Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to
10.09 %
a sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides,
such as pesticides leakage
R.29 PR - Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Ποσοστό χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που υποστηρίζεται από την ΚΓΠ για τη βιολογική 10.21 %
γεωργία με διάκριση μεταξύ συντήρησης και μετατροπής
R.43 PR - Περιορισμός της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών Ποσοστό των
μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) τις οποίες αφορούν οι υποστηριζόμενες
52.58 %
δράσεις για τον περιορισμό της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών
(πρόληψη/μείωση)
R.44 PR - Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων Ποσοστό μονάδων
ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) που καλύπτονται από υποστηριζόμενες δράσεις για 1.60 %
τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.SO9.9 Justification of the financial allocation
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2.1.XCO Οριζόντιος στόχος εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων,
καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της
υιοθέτησής τους
2.1. XCO.1 Συνοπτική παρουσίαση της ανάλυσης SWOT
2.1.XCO.1.1 Strengths
10.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (AKIS)
1. Ερευνητικό δυναμικό με σημαντική παρουσία τόσο στα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
Προγράμματα όσο και στις δημοσιεύσεις (και το δείκτη απήχησής τους) - ιδιαίτερα στα ζητήματα
της αγροδιατροφής – γεγονός που υπογραμμίζει την αύξουσα εξωστρέφεια των Ελλήνων
ερευνητών
2. Σημαντική αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α από την πλευρά των επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανόμενης της βιομηχανίας τροφίμων
3. Συνεχής αύξηση του ποσοστού των ελληνικών επιχειρήσεων που καινοτομούν
4. Σημαντικές επιδόσεις στην καινοτομία και τις διασυνδέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανόμενης της βελτίωσης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για Ε&Α)
5. Σημαντικές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση οικοσυστημάτων καινοτομίας
6. Εγκατάσταση μεγάλου αριθμού νέων γεωργών με εκπαιδευτικό επίπεδο σημαντικά
διαφοροποιημένο και βελτιωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, στον πρωτογενή τομέα, εργατικό
δυναμικό
7. Ενεργοποίηση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης
8. Η αύξηση των συνολικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα
9. Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την έρευνα και την καινοτομία
10. Η αναδιάρθρωση των υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης/ κατάρτισης με τη δημιουργία νέων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων Γεωπονίας, Τροφίμων και Αγροτικής Οικονομίας
11. Η λειτουργία (και περαιτέρω ενίσχυση) Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα
ελληνικά ΑΕΙ
12. Τα κίνητρα σε νέους ερευνητές για ανάσχεση του brain drain
13. Η μεγάλη ζήτηση για την χρηματοδότηση δράσεων καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα στο
πλαίσιο τόσο του ΠΑΑ 2014-2020 όσο και του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
10.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΔΕ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΠ

-

38. Υψηλό επίπεδο μηχανογραφικής υποστήριξης της ΚΓΠ σε όλα τα επίπεδα προγραμματισμού,
προκήρυξης, υλοποίησης δράσεων από πολλαπλά συστήματα του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ
39. Ενεργοποίηση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της νέας
ΚΓΠ σε ότι αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων για νέα πληροφοριακά συστήματα και
αναβάθμιση υφιστάμενων
40. Συμπερίληψη σημαντικών έργων ψηφιακής αναβάθμισης του ΥΠΑΑΤ στην Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού (ΒΨΜ)
10.3. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
35. Υπάρχουν επιχειρήσεις με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, εξειδικευμένο προσωπικό και καινοτόμες
τεχνολογίες για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
36. Η ύπαρξη συμβολαιακης γεωργίας δίνει ώθηση στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην αγροτική
παραγωγή

2.1.XCO.1.2 Weaknesses
10.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (AKIS)
1. Έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
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(ΕΤΑΚ) με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα
2. Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης καινοτομίας και εξειδικευμένης γνώσης στον πρωτογενή τομέα
3. Ανεπαρκείς συνέργειες για τη (συν-)δημιουργία και/ή διάχυση ‘κατάλληλης’ καινοτομίας στον
αγροτικό χώρο
4. Απουσία μηχανισμών μεταφοράς γνώσης και διάχυσης αποτελεσμάτων της ΕΤΑΚ στην
πρωτογενή παραγωγή
5. Μη ανεπτυγμένο σύστημα παροχής (‘ανεξάρτητων’) συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης στη
γεωργία
6. Ελλιπής γενική και επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στη
γεωργία
7. Περιορισμένο και ανεπαρκές σύστημα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης
8. Απουσία κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων ικανού μεγέθους (ή/και συνεταιριστικών οργανώσεων
ή/και clusters) ώστε να μπορούν να επενδύσουν στην ΕΤAΚ για την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
9. Χαμηλός βαθμός κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών και εξαγωγής προϊόντων μέσης και υψηλής
τεχνολογίας
10. Υστέρηση (σε σχέση με την Ε.Ε.) εθνικών επενδύσεων και επιδόσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη
11. Παραγωγικότητα της γεωργίας σε χαμηλά επίπεδα
12. Απουσία επικέντρωσης της πολιτικής και των διοικητικών και λοιπών πόρων στην υλοποίηση των
Μέτρων που αφορούν στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης και της καινοτομίας στη
γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους
13. Η Ελλάδα, μαζί με άλλες 13 χώρες της ΕΕ, ανήκει στις Moderate ενώ σύμφωνα με μία άλλη
διάκριση η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 13 λιγότερο καινοτόμες (EU13) χώρες της ΕΕ-28
14. Η ελλειμματική συνεργασία μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και των
ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας
10.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΔΕ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΠ

-

41. Πληθώρα εφαρμογών και δομών βάσεων δεδομένων – μη ύπαρξη ενοποιημένου μητρώου
δικαιούχων και για τους δύο Πυλώνες της ΚΓΠ
42. Ελλείψεις σε βάσεις δεδομένων και δυνατότητες παρακολούθησης δεικτών της νέας ΚΑΠ –
Ανάγκες για επεκτάσεις/βελτιώσεις/αναβαθμίσεις συστημάτων
43. Έλλειψη ολοκληρωμένων συστημάτων για την διαχείριση των Τομεακών Προγραμμάτων των
ΚΟΑ του Πυλώνα Ι
10.3. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
37. Γήρανση του πληθυσμού και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στις αγροτικές περιοχές
38. Χαμηλό επίπεδο τεχνολογικών δεξιοτήτων και ανεπαρκής διάδοση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στον
αγροτικό τομέα. Αδυναμία χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό χώρο
39. Ανεπαρκείς ευκαιρίες για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υφιστάμενων πληθυσμών
στον τομέα της γεωργίας. Έλλειψη ενημερωτικών δράσεων αναφορικά με την αξιοποίηση
συγχρόνων τεχνολογιών.
40. Έλλειψη δομών στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής
παραγωγής
41. Δημιουργία και επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και της διαθεσιμότητα 5G . Η διείσδυση του
διαδικτύου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξάνεται
42. Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας και κυριαρχία παραδοσιακών μεθόδων και παρωχημένων
πρακτικών τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στη μεταποίηση των τροφίμων
43. Υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και επενδύσεων που οφείλεται σε αντικειμενικές αδυναμίες
(π.χ. νησιωτικότητα, ορεινοί όγκοι, μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις) και μεγάλη εξάρτηση από τις
επιδοτήσεις.
44. Μικρός αριθμός αποτελεσματικών περιφερειακών και επιχειρηματικών συνεργασιών/ δικτύων και
υψηλός βαθμός εσωστρέφειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων
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45. Έλλειψη επιχειρηματικότητας και καινοτομικού πνεύματος περιλαμβάνοντας δυσμενές
φορολογικό καθεστώς, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και έλλειψη χρηματοδότησης
46. Σχετικά χαμηλές δαπάνες σε έρευνα, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και χαμηλό ποσοστό
ερευνητικού προσωπικού σε εταιρείες αγροδιατροφικών προϊόντων
47. Ο αγροτικός τομέας χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και έλλειψη εξαγωγικής στρατηγικής και τα
τελευταία 10 χρόνια συρρικνώνεται συνεχώς τόσο ως προς το μέγεθος της παραγωγής όσο και της
απασχόλησης. Προσανατολισμός παραδοσιακού και «γεωργικού προϊόντος» κυρίως στην εγχώρια
αγορά
48. Οι διασυνδέσεις ανάμεσα στους κρίκους της γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των
τροφίμων είναι ασθενείς. Επίσης, οι διασυνδέσεις ανάμεσα στην αγροδιατροφή και άλλες
αλυσίδες (τουρισμός, καλλυντικά, φάρμακα, χημική βιομηχανία) δεν έχουν αξιοποιηθεί
ικανοποιητικά

2.1.XCO.1.3 Opportunities
10.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (AKIS)
1. Η έμφαση (συμπεριλαμβανόμενης της πρόσθετης χρηματοδότησης της έρευνας) στην προώθηση
της γνώσης και της καινοτομίας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2021– 2027, συμπεριλαμβανόμενης της ΚΑΠ
2. Η δυνατότητα, μέσω της συγκρότησης του AKIS, σχεδιασμού συνεκτικής και συνεπούς εθνικής
στρατηγικής διάδοσης και υιοθέτησης της γνώσης και της καινοτομίας στη γεωργία και τις
αγροτικές περιοχές
3. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για πιστοποιημένα, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα
(συμπεριλαμβανόμενων των φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής)
10.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΔΕ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΠ

-

44. Περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας συστημάτων και παροχής πληροφόρησης και
εξυπηρέτησης πολιτών/δικαιούχων των Προγραμμάτων
45. Ολοκλήρωση/ανάπτυξη νέων διαχειριστικών εφαρμογών
46. Ενσωμάτωση/Συγκέντρωση εφαρμογών και πληροφοριών που τηρούνται μέσω του του gov.gr
47. Ομογενοποίηση Μητρώων (μέσω του ΜΑΕΕ)
48. Κοινό Προγραμματικό Πλαίσιο ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ
49. Χρηματοδότηση δράσεων/επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα και υποδομές μέσω
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ
10.3. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
49. Η νέα γενιά κατέχει υψηλή ειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής. Προσέλκυση νέων στη
γεωργία, λόγω των νέων τεχνολογιών που είναι ελκυστικές για τη νέα γενιά
50. Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή και διεθνής χρηματοδότηση σε προγράμματα με τεχνολογίες ΤΠΕ
προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για αγρότες, ευάλωτες ομάδες, καθώς και
ευκαιρίες (επαγγελματική κατάρτιση) για την αύξηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων
51. Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των κοινών τεχνολογιών για την προσέγγιση ευρύτερων βάσεων
πελατών, νέων αγορών καθώς και την αποτελεσματική εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής
52. Δημιουργία και επέκταση δικτύου οπτικών ινών. Η διείσδυση του διαδικτύου σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις αυξάνεται
53. Όλο και πιο γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τις πρακτικές και τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής
γεωργίας (Έξυπνες καλλιέργειες) και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς την
κυκλική οικονομία
54. Μετατροπή των μεγάλων διαρθρωτικών αδυναμιών της Ελληνικής παραγωγής, όπως η
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νησιωτικότητα, το μικρό μέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των εκμεταλλεύσεων, σε
πλεονεκτήματα ακολουθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο ‘ανάπτυξης ποιοτικής γεωργίας’. Η
διαφοροποίηση προϊόντων μπορεί να επικεντρωθεί στην πραγματική ζήτηση της αγοράς
55. Ελαφρά αύξηση των δραστηριοτήτων τεχνολογίας και της καινοτομίας από ερευνητικά
ινστιτούτα. Αύξηση επενδύσεων και πρωτοβουλιών στην έρευνα και ανάπτυξη
56. Η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης, γεγονός που έχει αυξήσει την
ετοιμότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.

2.1.XCO.1.4 Threats
10.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (AKIS)
1.
2.
3.
4.

Το δυσμενές μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανόμενης της
ανεργίας και της φτώχειας)
Το γεγονός ότι οι περισσότερες καινοτομίες στην γεωργία είναι εντάσεως κεφαλαίου
Η απώλεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, συμπεριλαμβανόμενης της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19
Τα υψηλά ποσοστά των ατόμων νεαρής ηλικίας (15-34 ετών) που χαρακτηρίζονται ως
«απόντες/ούσες» από εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (NEETs - ‘Not in Education,
Employment, or Training’ )

10.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΟ ΣΔΕ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΠ

50. Μη έγκαιρη έκδοση του Κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου – διοικητικές καθυστερήσεις
51. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις υλοποίησης δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης
διαλειτουργικότητας συστημάτων από εξωτερικούς φορείς και επισπεύδοντα Υπουργεία

-

και

10.3. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
57. Ανεπαρκή κίνητρα για την προσέλκυση νέων πληθυσμών στον πρωτογενή τομέα και απώλεια
ανθρώπινου δυναμικού υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης στο εξωτερικό.
58. Χαμηλή παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.
59. Το μικρό μέγεθος των μονάδων παραγωγής δεν επιτρέπει υψηλές επενδύσεις, αντίθετα οι μεγάλες
μονάδες είναι συνήθως πιο κερδοφόρες και πιο πρόθυμες να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες,
καθώς έχουν καλύτερη πρόσβαση σε εξωτερικό κεφάλαιο και δανεισμό.
60. Καθυστέρηση στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική
διαδικασία
61. Χαμηλή απόδοση νεοσύστατων επιχειρήσεων και έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας σε αρκετές
περιοχές.

2.1.XCO.1.5 Other comments

2.1. XCO.2 Προσδιορισμός των αναγκών
Κωδικός

Τίτλος

Η
ανάγκη
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο
αντιμετωπίζεται
επίπεδο του στρατηγικού σχεδίου
στο στρατηγικό
της ΚΓΠ
σχέδιο της ΚΓΠ

Παροχή
εκπαίδευσης
για
την
ΑΝ
εγκατάλειψη
παρωχημένων Υψηλή
001.10.01
πρακτικών στον αγροτικό τομέα και
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στη μεταποίηση
Βελτίωση
των
εκπαιδευτικών
ΑΝ
υπηρεσιών, ευκαιριών κατάρτισης και Υψηλή
002.10.02
τεχνολογικών υποδομών

Ναι

Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν
ΑΝ
στη
διάχυση
και
Υψηλή
003.10.03 αξιοποίηση/υιοθέτηση
καινοτομιών
μέσω συνεργασιών

Ναι

Στρατηγική για την παραγωγή,
ΑΝ
διάδοση και παραγωγική αξιοποίηση
Υψηλή
004.10.04 καινοτομιών
προώθηση
συνεργασιών

Ναι

Επέκταση του οπτικού δικτύου για
ΑΝ
ανάπτυξη
επιχειρήσεων
σε Υψηλή
008.10.05
δυσπρόσιτες περιοχές

Όχι

Έγκαιρη
κατάρτιση
ΑΝ
απαιτήσεων/προδιαγραφών για την Υψηλή
009.10.06
κάλυψη των αναγκών της νέας ΚΓΠ

Ναι

Λειτουργία του συστήματος AKIS σε
ΑΝ
μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση Υψηλή
012.02.01
και παροχή συμβουλών

Ναι

Διασύνδεση ερευνητικών φορέων με
ΑΝ
επιχειρήσεις και βελτίωση δικτύων Υψηλή
017.10.07
συνεργασίας

Ναι

ΑΝ
Αύξηση συνεργασιών με επιχειρήσεις
Υψηλή
024.10.08 υψηλού τεχνολογικού επιπέδου

Ναι

Ενίσχυση
των
πόρων
που
ΑΝ
αφιερώνονται στην έρευνα και
Υψηλή
025.10.09 καινοτομία για το αγροτροφικό
σύστημα

Ναι

Προώθηση γνώσης και καινοτομίας σε
ΑΝ
μικρές
μονάδες-ενίσχυση
των
Υψηλή
027.10.10 συνεργασιών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Ναι

Χρηματοδότηση επενδύσεων
ΑΝ
ανάπτυξη
εφαρμογών
029.10.11
συστημάτων

Ναι

για
και Υψηλή

Ενίσχυση
συμπράξεων
με
ΑΝ
επιχειρήσεις με υψηλό τεχνολογικό
Υψηλή
031.10.12 επίπεδο και της συμβολαιακής
γεωργίας

Ναι

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
ΑΝ
για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με Υψηλή
032.10.13
υψηλό τεχνολογικό επίπεδο

Όχι

Δημιουργία δομών δικτύωσης και
ΑΝ
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Υψηλή
033.10.14
αντιμετώπιση της εσωστρέφειας

Ναι

Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας
ΑΝ
υψηλής στάθμης και δυνατοτήτων Υψηλή
034.10.15
ανθρώπινου δυναμικού

Όχι
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Σταθερό
μακρο-οικονομικό
ΑΝ
περιβάλλον για την ενίσχυση των Υψηλή
036.10.16
επενδύσεων και της καινοτομίας

Όχι

Βελτίωση
λειτουργικότηταςΑΝ
επεκτάσεις/αναβαθμίσεις
Υψηλή
044.10.17 υφιστάμενων
πληροφοριακών
συστημάτων

Ναι

Υλοποίηση έργων πληροφορικής
ΑΝ
άμεσης προτεραιότητας της ΒΨΜ για Μέση
058.10.18
τον Αγροτικό Τομέα

Ναι

Ανάπτυξη
νέων
διαχειριστικών
ΑΝ
εφαρμογών για καθεστώτα που δεν Μέση
072.10.19
υποστηρίζονται μηχανογραφικά

Ναι

Ενίσχυση της έρευνας για την αύξηση
ΑΝ
του επιπέδου των τεχνολογικών Μέση
074.10.20
ικανοτήτων και της παραγωγικότητας

Ναι

Κατάρτιση ενοποιημένου Μητρώου
ΑΝ
δικαιούχων - Ενιαίο Επιχειρησιακό Χαμηλή
097.10.21
Μητρώο ΥΠΑΑΤ

Ναι

ΑΝ
Ομογενοποίηση
μητρώων
102.10.22 ΥΠΑΑΤ μέσω του ΜΑΑΕ

Χαμηλή

Ναι

Οργάνωση συλλογής δεδομένων με
ΑΝ
ίδια μέσα, έως την υλοποίηση
Χαμηλή
110.10.23 πληροφοριακών συστημάτων από
τρίτους

Ναι

Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την
ΑΝ
ενίσχυση των start-ups και την Χαμηλή
114.10.24
αύξηση των επενδύσεων

Όχι
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2.1.XCO.4 Intervention logic
Μορφή
Είδος παρέμβασης
παρέμβασης

Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός
— Ονομασία
εκροών

δείκτης

Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά services and technical assistance, υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά υποστηριζόμενων
in
particular
concerning Προγράμματα
των επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Οργανώσεων
Παραγωγών προγραμμάτων
control techniques, sustainable Οπωροκηπευτικών
use of plant protection and animal
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.1-1c
Κατάρτιση, O.35.
Αριθμός
Οπωροκηπευτικά including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
των
and animal health products, and Οργανώσεων
Παραγωγών
climate change adaptation and Οπωροκηπευτικών
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
Sectoral
- ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory Π2-55.1
Συμβουλές, O.37. Number of
Μελισσοκομικά services, technical assistance, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια actions or units for
προϊόντα
training,
information
and προς
μελισσοκόμους
και beekeeping
exchange of best practices, οργανώσεις μελισσοκόμων
preservation
or
including through networking, for
improvement
beekeepers
and
beekeepers'
organisations
Sectoral
- COOPAPI(55(1)(e))
- Π2-55.5 - Συνεργασία με O.37. Number of
Μελισσοκομικά συνεργασία με ειδικευμένους ειδικευμένους φορείς για την actions or units for
προϊόντα
φορείς για την υλοποίηση υλοποίηση
προγραμμάτων beekeeping
ερευνητικών προγραμμάτων στον εφαρμοσμένης έρευνας στον preservation
or
τομέα της μελισσοκομίας και των τομέα της μελισσοκομίας και improvement
μελισσοκομικών προϊόντων
των
μελισσοκομικών
προϊόντων·
Sectoral
- ADVI1(47(1)(b)) - advisory Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35.
Αριθμός
Ελαιόλαδο
και services and technical assistance, υπηρεσίες
και
Τεχνική υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά in
particular
concerning Βοήθεια στα Επιχειρησιακά επιχειρησιακών
sustainable pest and disease Προγράμματα
Εργασίας προγραμμάτων
control techniques, sustainable Οργανώσεων
Ελαιουργικών
use of plant protection and animal Φορέων (ΟΕΦ)
health products, climate change
adaptation and mitigation, the
conditions
of
employment,
employer
obligations
and
occupational health and safety
Sectoral
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- TRAINCO(47(1)(c)) - training Π2-47.2-1c
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Κατάρτιση, O.35.

Αριθμός

EL

Ελαιόλαδο
και including coaching and exchange συμπεριλαμβανομένης
της υποστηριζόμενων
επιτραπέζια ελιά of best practices, in particular καθοδήγησης
και
της επιχειρησιακών
concerning sustainable pest and ανταλλαγής
βέλτιστων προγραμμάτων
disease
control
techniques, πρακτικών στα Επιχειρησιακά
sustainable use of plant protection Προγράμματα
Εργασίας
and animal health products, and Οργανώσεων
Ελαιουργικών
climate change adaptation and Φορέων (ΟΕΦ)
mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and
commodity exchanges on the spot
and futures market
RD

INVEST(73-74) - Investments, Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21. Number of
including
investments
in πράσινες
επενδύσεις
στις supported on-farm
irrigation
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
non-productive
investment
operations or units

RD

COOP(77) - Συνεργασία

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33. Number of
exchange and dissemination of κατάρτιση
γεωργών
και supported training,
information
λοιπών
ενδιαφερόμενων advice
and
ομάδων (stakeholders)
awareness actions or
units

RD

KNOW(78)
Knowledge Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33. Number of
exchange and dissemination of υπηρεσίες γεωργών και λοιπών supported training,
information
ενδιαφερόμενων
ομάδων advice
and
(stakeholders)
awareness actions or
units

Π3-77-3.1
Ανάπτυξη O.1. Αριθμός έργων
συνεργασιών με σκοπό τη επιχειρησιακών
διασύνδεση της έρευνας με την ομάδων
της
παραγωγή
μέσω Ευρωπαϊκής
Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) Σύμπραξης
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Καινοτομίας
για
την
παραγωγικότητα
και
βιωσιμότητα της Γεωργίας
(ΕΣΚ-Γεωργίας)

Overview

2.1.XCO.5 Where relevant, a justification for the use of InvestEU, including the amount and its expected
contribution to the Specific Objective/Cross-Cutting Objective

2.1.XCO.8 Selection of the result indicator(s)
Επιλογή του/των δείκτη/-ών( αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο
Τιμή-στόχος
Δείκτες αποτελεσμάτων [οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για αυτόν
[συμπληρώνεται
τον ειδικό στόχο εμφανίζονται πλήρως με έντονους χαρακτήρες]
το τμήμα 2.3]

από
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R.1 CU PR - Βελτίωση των επιδόσεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups 208962.00
supported by the CAP in order to enhance sustainable economic, social,
environmental, climate and resource efficiency performance
R.3 CU - Ψηφιοποίηση της γεωργίας Share of farms benefitting from support for
0.31 %
digital farming technology through CAP
R.28 CU - Environmental or climate-related performance through knowledge
Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or
63000.00
participating in European Innovation Partnership (EIP) operational groups
supported by the CAP related to environmental or climate-related performance
Αιτιολόγηση της επιλογής του/των δείκτη/-ών αποτελεσμάτων για τον παρόντα ειδικό στόχο

2.1.XCO.9 Justification of the financial allocation

EL
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2.2 Context Indicators and other values used for the calculation of the targets
Έτος Επικαιροποιημένη Επικαιροποιημένο
Πηγή
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
βάσης τιμή
έτος
δεδομένων

Δείκτες πλαισίου (κωδικός PMEF)

Τιμή βάσης

C.01 Total rural population (Αριθμός)

3.350.055,00 2020

C.05 Total forest area (Εκτάριο)

7.433.969,00 2018

C.12 Total number of farms (Αριθμός)

684.950,00 2016

C.17 Total utilised agricultural area (UAA)
5.153.380,00 2019
(Εκτάριο)
C.19 Total agricultural area and forest area in
743.347,00 2018
Natura 2000 sites (Εκτάριο)
C.23 Total number of livestock units (Αριθμός)

2.102.870,00 2016

D.35 Συνολικός αριθμός κυψελών που
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών 1.482.155,00 2020
διαθέσιμος κατά τον χρόνο κατάρτισης του
σχεδίου. (Αριθμός)
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2.3 Targets Plan
2.3.1 Recapitulative table
Ειδικός
2023
στόχος

Δείκτης αποτελεσμάτων

R.1 CU PR Βελτίωση των επιδόσεων
μέσω της γνώσης και της
καινοτομίας
Number of persons benefitting from
advice,
training,
knowledge
exchange, or participating in
XCO
European Innovation Partnership
(EIP) operational groups supported
by the CAP in order to enhance
sustainable
economic,
social,
environmental, climate and resource
efficiency performance

1.519

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Συνολική
τιμή-στόχος

34.159

34.911

38.662

37.808

35.371

26.532

208.962

0,036 %

0,088 %

0,066 %

0,058 % 0,058 % 0,307 %

250

600

450

400

684.950 684.950 684.950

R.3 CU Ψηφιοποίηση της γεωργίας
Share of farms benefitting from
support
for
digital
farming
technology through CAP
R.3
Αριθμητής:
δικαιούχων
από
τη
καταβληθείσα στήριξη

SO2,
Αριθμός
XCO
σχετική

R.3 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

R.4 Σύνδεση της εισοδηματικής
στήριξης με πρότυπα και ορθές
πρακτικές
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) abrangida pelo SO1
apoio ao rendimento e sujeita à
condicionalidade

75,220 %

75,220 %

75,220 %

75,220 %

75,220 %

R.4

3.876.360 ha 3.876.360 ha 3.876.360 ha 3.876.360 ha 3.876.360 ha

EL

Αριθμητής:

Αριθμός
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400

2.100

75,220 %

3.876.360 ha

EL

πληρωθέντων εκταρίων
R.4 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.5
Risk
management
Percentagem
de
explorações
agrícolas
que
dispõem
de
instrumentos de gestão de riscos
apoiados pela PAC

0,066 %

0,066 %

0,066 %

0,066 %

0,066 %

0,066 %

450

450

450

450

450

450

R.5 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

PR
R.6
Ανακατανομή
σε
μικρότερες
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
Percentagem de pagamentos diretos
adicionais por hectare para as
explorações agrícolas elegíveis de
dimensão inferior à média (em
comparação com a média)

23,390 %

23,390 %

23,390 %

23,390 %

23,390 %

70,148 %

106 EUR/ha

106 EUR/ha

106 EUR/ha

106 EUR/ha

106 EUR/ha

317 EUR/ha

R.6
Παρονομαστής:
Μέση
ΑΕ/εκτάριο που καταβάλλεται σε
όλους τους δικαιούχους

452 EUR/ha

452 EUR/ha

452 EUR/ha

452 EUR/ha

452 EUR/ha

452 EUR/ha

R.7 PR Enhancing support for
farms in areas with specific needs
Percentagem de apoio adicional por SO1
hectare em zonas com maiores
necessidades (em comparação com a

19,002 %

19,002 %

19,002 %

19,002 %

19,002 %

57,199 %

R.5 Αριθμητής: Αριθμός γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν
σχετική στήριξη

R.6 Αριθμητής: Μέση ΑΕ/εκτάριο
που καταβάλλεται σε δικαιούχους
με
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
μικρότερου μεγέθους από το μέσο
μέγεθος εκμετάλλευσης

EL

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

SO1

684.950 684.950 684.950

SO1
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média)
R.7 Αριθμητής: Μέση εισοδηματική
στήριξη/εκτάριο για δικαιούχους σε
περιοχές με ειδικές ανάγκες

98 EUR/ha

98 EUR/ha

98 EUR/ha

98 EUR/ha

98 EUR/ha

295 EUR/ha

R.7
Παρονομαστής:
Μέση
εισοδηματική στήριξη/εκτάριο που
καταβάλλεται σε όλους τους
δικαιούχους

516 EUR/ha

516 EUR/ha

516 EUR/ha

516 EUR/ha

516 EUR/ha

516 EUR/ha

R.8
Στόχευση
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
σε
συγκεκριμένους
τομείς
Percentagem
de
explorações
agrícolas que beneficiam de apoio
associado ao rendimento para
melhorar a competitividade, a SO1
sustentabilidade ou a qualidade

50,253 %

50,253 %

50,253 %

50,253 %

50,253 %

50,253 %

R.8
Αριθμητής:
Αριθμός
δικαιούχων
συνδεδεμένης
εισοδηματικής στήριξης

344.207

344.207

344.207

344.207

344.207

344.207

R.8 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950 684.950 684.950

R.9 CU PR Εκσυγχρονισμός των
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Percentagem de agricultores que
recebem um apoio ao investimento
para reestruturar e modernizar,
incluindo melhorar a eficiência dos SO1,
recursos
SO2

0,112 %

0,245 %

0,274 %

0,355 %

0,307 %

0,137 % 0,109 % 1,091 %

R.9
Αριθμητής:
Αριθμός
δικαιούχων που λαμβάνουν σχετική
στήριξη

770

1.678

1.880

2.434

2.103

938

R.9 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950 684.950 684.950

R.10

EL

CU PR

Καλύτερη οργάνωση SO3,

0,745 %

750

7.473

0,745 %
153

EL

της
αλυσίδας
εφοδιασμού SO2
Share of farms participating in
producer
groups,
producer
organisations, local markets, short
supply chain circuits and quality
schemes supported by the CAP
R.10
Αριθμητής:
Αριθμός
δικαιούχων από σχετική στήριξη

5.103

5.103

R.10 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

R.11
/Οπωροκηπευτικά
Συγκέντρωση της προσφοράς
Share of value of marketed
production
by
producer
organisations or producer groups
with operational programmes in
certain sectors

12,000 %

12,000 %

12,000 %

12,000 %

12,000 %

12,000 %

R.11 Αριθμητής: Συνολική αξία της SO3
παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο
από
οργανώσεις
παραγωγών
με
επιχειρησιακά
προγράμματα

494.572.777
EUR

494.572.777
EUR

494.572.777
EUR

494.572.777
EUR

494.572.777
EUR

494.572.777
EUR

R.11 Παρονομαστής: Συνολική αξία
της παραγωγής των σχετικών
τομέων

4.121.439.810 4.121.439.810 4.121.439.810 4.121.439.810 4.121.439.810
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4.121.439.810
EUR

R.11 /Ελαιόλαδο και επιτραπέζια
ελιά Συγκέντρωση της προσφοράς
Share of value of marketed
production
by
producer
organisations or producer groups SO3
with operational programmes in
certain sectors

60,000 %

60,000 %

60,000 %

60,000 %

60,000 %

60,000 %

R.11 Αριθμητής: Συνολική αξία της
παραγωγής που διατίθεται στο

230.802.000
EUR

230.802.000
EUR

230.802.000
EUR

230.802.000
EUR

230.802.000
EUR

230.802.000
EUR

EL
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684.950 684.950 684.950

EL

εμπόριο
από
παραγωγών
με
προγράμματα

οργανώσεις
επιχειρησιακά

R.11 Παρονομαστής: Συνολική αξία
της παραγωγής των σχετικών
τομέων

384.670.000
EUR

384.670.000
EUR

384.670.000
EUR

384.670.000
EUR

384.670.000
EUR

384.670.000
EUR

R.12 Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) abrangida por
compromissos
apoiados
para
melhorar a adaptação às alterações SO4
climáticas

25,961 %

28,093 %

31,092 %

31,092 %

33,657 %

33,657 %

R.12
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

1.337.866 ha 1.447.716 ha 1.602.266 ha 1.602.266 ha 1.734.466 ha

1.734.466 ha

R.12 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

R.13 PR Μείωση των εκπομπών
στον τομέα της κτηνοτροφίας
Share of livestock units (LU) under
support to reduce emissions of
greenhouse gases and/or ammonia,
including manure management

58,219 %

58,219 %

58,405 %

58,665 %

58,554 %

0,297 % 0,297 % 59,780 %

1.224.273

1.224.273

1.228.185

1.233.654

1.231.304

6.250

R.13 Παρονομαστής: Total number
of livestock units

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870 2.102.870 2.102.870

R.14 PR Αποθήκευση διοξειδίου
του άνθρακα στο έδαφος και τη
SO4
βιομάζα
Share of utilised agricultural area
(UAA)
under
supported

21,136 %

21,898 %

23,080 %

23,707 %

24,334 %

24,334 %

Αριθμός

R.13 Αριθμητής: Αριθμός μονάδων
ζωικού κεφαλαίου για τις οποίες
πραγματοποιήθηκε
σχετική
πληρωμή

EL

SO4

155

6.250

1.257.098

EL

commitments to reduce emissions or
to maintain or enhance carbon
storage
(including
permanent
grassland, permanent crops with
permanent green cover, agricultural
land in wetland and peatland)
R.14
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

Αριθμός

R.14 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

1.089.224 ha 1.128.474 ha 1.189.424 ha 1.221.724 ha 1.254.024 ha

1.254.024 ha

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

R.15 CU Πράσινη ενέργεια από τη
γεωργία και τη δασοκομία και
από άλλες ανανεώσιμες πηγές
SO4
Supported investments in renewable
energy
production
capacity,
including bio-based (in MW)

5 MW

11 MW

8 MW

7 MW

CU
R.16
Επενδύσεις
που
σχετίζονται
με
το
κλίμα
Share of farms benefitting from
CAP
investment
support
contributing to climate change
mitigation and adaptation, and to the
production of renewable energy or
biomaterials

0,112 %

0,117 %

0,057 %

0,044 % 0,044 % 0,374 %

R.16
Αριθμητής:
Αριθμός
SO4
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
επωφελούνται
από
επενδυτική
στήριξη της ΚΓΠ και συμβάλλουν
στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτήν, καθώς και στην παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας ή βιοϋλικών

770

804

389

300

684.950

684.950

684.950

684.950 684.950 684.950

R.16 Παρονομαστής: Total number
of farms

EL

684.950

684.950
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7 MW

300

38 MW

2.563

EL

R.17 CU PR Δασωμένες εκτάσεις
Zonas apoiadas para fins de SO5,
florestação,
agrossilvicultura
e SO4,
restauração,
com
respetiva SO6
repartição

87.500 ha

175.000 ha

262.500 ha

262.500 ha

350.000 ha

350.000 ha

R.19 PR Βελτίωση και προστασία
των
εδαφών
Share of Utilised Agricultural Area
(UAA)
under
supported
commitments beneficial for soil
management to improve soil quality
and biota (such as reducing tillage, SO5
soil cover with crops, crop rotation
included with leguminous crops)

8,412 %

10,110 %

11,808 %

11,808 %

13,506 %

13,506 %

R.19
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

433.500 ha

521.000 ha

608.500 ha

608.500 ha

696.000 ha

696.000 ha

Αριθμός

R.19 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.21 PR Προστασία της ποιότητας
των
υδάτων
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) abrangida por
compromissos apoiados para a
SO5
qualidade das massas de água

5,276 %

5,621 %

5,965 %

5,965 %

5,965 %

5,965 %

R.21
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

271.898 ha

289.648 ha

307.398 ha

307.398 ha

307.398 ha

307.398 ha

Αριθμός

R.21 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.22 PR Βιώσιμη διαχείριση των
θρεπτικών
ουσιών
SO5,
Percentagem da superfície agrícola
SO4,
utilizada (SAU) abrangida por
SO6
compromissos
apoiados
relacionados com a melhoria da

3,235 %

EL

4,013 %

5,658 %

157

5,658 %

6,526 %

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

6,526 %

EL

gestão dos nutrientes
R.22
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

Αριθμός

166.700 ha

206.800 ha

291.600 ha

291.600 ha

336.300 ha

336.300 ha

R.22 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.23 PR Βιώσιμη χρήση των
υδάτων
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) abrangida por
compromissos
apoiados
para
SO5
melhorar o balanço hídrico

0,778 %

1,556 %

3,202 %

3,202 %

4,069 %

4,069 %

R.23
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

40.100 ha

80.200 ha

165.000 ha

165.000 ha

209.700 ha

209.700 ha

Αριθμός

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

R.23 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.24 PR Βιώσιμη και μειωμένη
χρήση
φυτοφαρμάκων
Share of Utilised Agricultural Area
(UAA) under supported specific
commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order SO5,
to reduce risks and impacts of SO9,
pesticides, such as pesticides SO6
leakage

6,800 %

7,578 %

9,224 %

9,224 %

10,091 %

10,091 %

R.24 Αριθμητής:
hectares paid

350.432 ha

390.532 ha

475.332 ha

475.332 ha

520.032 ha

520.032 ha

Number

of

R.24 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.25 Περιβαλλοντικές επιδόσεις
στον τομέα της κτηνοτροφίας
Percentagem de cabeças normais SO5,
(CN) abrangidas por compromissos SO6
apoiados
para
melhorar
a
sustentabilidade ambiental

69,191 %

EL

69,191 %

69,191 %

158

69,191 %

69,191 %

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

69,191 %

EL

R.25 Αριθμητής: Number of
Livestock Units for which a related
payment was made

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

R.25 Παρονομαστής: Total number
of livestock units

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870 2.102.870 2.102.870

CU
R.26
Επενδύσεις
που
σχετίζονται με φυσικούς πόρους
Percentagem
de
explorações
agrícolas que beneficiam de apoio
da PAC a investimentos produtivos
e não produtivos relacionados com a
SO5
proteção dos recursos naturais

0,018 %

0,044 %

0,033 %

0,029 % 0,029 % 0,153 %

R.26
Αριθμητής:
Αριθμός
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
λαμβάνουν σχετική στήριξη

125

300

225

200

684.950 684.950 684.950

200

1.050

R.26 Παρονομαστής: Total number
of farms

684.950

684.950

684.950

684.950

684.950

R.27 CU Environmental or climaterelated performance through
investment
in
rural
areas
SO5,
Number of operations contributing
SO4,
to environmental sustainability and
SO6
the
achievement
of
climate
mitigation and adaptation goals in
rural areas

629

629

678

708

646

774

R.28 CU Environmental or climaterelated performance through
knowledge
Number of persons benefitting from SO5,
advice,
training,
knowledge SO4,
exchange, or participating in SO6,
European Innovation Partnership XCO
(EIP) operational groups supported
by the CAP related to environmental
or climate-related performance

21.000

42.000

63.000

63.000

63.000

63.000

EL

159

EL

R.29 PR Ανάπτυξη της βιολογικής
γεωργίας
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) que beneficia de
apoio da PAC para a agricultura SO5,
biológica,
discriminada
entre SO9,
SO4,
manutenção e conversão
SO6
R.29 Αριθμητής: Number of
hectares paid

5,841 %

10,206 %

10,206 %

10,206 %

10,206 %

4,365 %

10,206 %

301.000 ha

525.959 ha

525.959 ha

525.959 ha

525.959 ha

224.959
ha

525.959 ha

R.29 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

R.30 PR Στήριξη της αειφόρου
διαχείρισης
των
δασών
Percentagem de terras florestais
abrangidas por compromissos para
apoiar a proteção das florestas e a
gestão dos serviços ecossistémicos SO5

0,853 %

0,853 %

0,853 %

0,853 %

0,853 %

0,853 %

R.30
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

63.426 ha

63.426 ha

63.426 ha

63.426 ha

63.426 ha

63.426 ha

Αριθμός

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

R.30 Παρονομαστής: Total forest
area

7.433.969 ha 7.433.969 ha 7.433.969 ha 7.433.969 ha 7.433.969 ha

R.31 PR Διατήρηση οικοτόπων και
ειδών
Share of utilised agricultural area
(UAA)
under
supported
commitments
for
supporting
biodiversity
conservation
or
restoration including high-nature- SO6
value farming practices

18,711 %

21,604 %

R.31
Αριθμητής:
πληρωθέντων εκταρίων

964.234 ha

1.113.334 ha 1.328.834 ha 1.361.134 ha 1.525.634 ha

1.525.634 ha

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

Αριθμός

R.31 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)
R.34

EL

PR

Διατήρηση

των SO6

17,540 %

19,655 %

25,786 %

22,191 %
160

26,412 %

22,818 %

29,605 %

25,142 %

7.433.969 7.433.969
7.433.969 ha
ha
ha

29,605 %

25,142 %

EL

χαρακτηριστικών του τοπίου
Percentagem da superfície agrícola
utilizada (SAU) abrangida por
compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos,
incluindo as sebes e as árvores
R.34
Αριθμητής:
Χρησιμοποιούμενη
γεωργική
έκταση (ΧΓΕ) που υπόκειται σε
υποστηριζόμενες δεσμεύσεις για τη
διαχείριση των χαρακτηριστικών
του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων
θαμνοστοιχιών και δέντρων

903.888 ha

1.012.888 ha 1.143.588 ha 1.175.888 ha 1.295.688 ha

1.295.688 ha

R.34 Παρονομαστής: Total utilised
agricultural area (UAA)

5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha 5.153.380 ha

5.153.380 5.153.380
5.153.380 ha
ha
ha

R.35 CU Preserving beehives
Share of beehives supported by the
CAP

134,972 %

134,972 %

134,972 %

134,972 %

134,972 %

134,972 %

2.000.500

2.000.500

2.000.500

2.000.500

2.000.500

2.000.500

αριθμός
κυψελών
που
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή: μέσος όρος των τριών
τελευταίων ετών διαθέσιμος κατά
τον χρόνο κατάρτισης του σχεδίου.

1.482.155

1.482.155

1.482.155

1.482.155

1.482.155

1.482.155 1.482.155 1.482.155

R.36 CU PR Ανανέωση των γενεών
Número de jovens agricultores que SO7,
se instalaram com o apoio da PAC, SO1
com repartição por género

79.768

74.049

92.588

83.449

73.800

133

133

133

133

671

R.35 Αριθμητής: Number of
beehives for which a related
payment was made
SO1,
R.35 Παρονομαστής: Συνολικός SO6

CU
R.37
απασχόληση
περιοχές

EL

Ανάπτυξη
και
SO8,
σε
αγροτικές
SO2

161

108.454

1.295

1.295

3.262

EL

New jobs supported in CAP projects
R.38 CU Κάλυψη LEADER
Percentagem da população rural
abrangida por estratégias de
desenvolvimento local

89,551 %

89,551 %

R.38 Αριθμητής: Rural population
SO8
covered by LAG funded through
LEADER over the programming
period

3.000.000

3.000.000

R.38 Παρονομαστής: Total rural
population

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055 3.350.055 3.350.055

R.41 CU PR Σύνδεση της αγροτικής
Ευρώπης
Percentagem da população rural que
beneficia de um melhor acesso a
serviços e infraestruturas graças ao
apoio da PAC
SO8

0,023 %

0,047 %

0,038 %

0,012 %

0,119 %

R.41
Αριθμητής:
Αγροτικός
πληθυσμός που επωφελείται από
σχετικές βελτιώσεις

760

1.580

1.260

400

4.000

R.41 Παρονομαστής: Total rural
population

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055

3.350.055 3.350.055 3.350.055

R.43 PR Περιορισμός της χρήσης
αντιμικροβιακών
ουσιών
Percentagem de cabeças normais
(CN) abrangidas por ações apoiadas
para limitar a utilização de
antimicrobianos
SO9
(prevenção/redução)

52,576 %

52,576 %

52,576 %

52,576 %

52,576 %

52,576 %

R.43 Αριθμητής: Αριθμός μονάδων
ζωικού κεφαλαίου για τις οποίες
πραγματοποιήθηκε
σχετική
πληρωμή

1.105.600

1.105.600

1.105.600

1.105.600

1.105.600

1.105.600

R.43 Παρονομαστής: Total number

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870 2.102.870 2.102.870
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of livestock units
R.44 PR Βελτίωση της καλής
μεταχείρισης
των
ζώων
Percentagem de cabeças normais
(CN) abrangidas por ações apoiadas
que visem promover o bem-estar
dos animais
R.44 Αριθμητής: Αριθμός μονάδων
ζωικού κεφαλαίου για τις οποίες
πραγματοποιήθηκε
σχετική
πληρωμή
R.44 Παρονομαστής: Total number
of livestock units

EL

1,604 %

1,604 %

1,604 %

1,604 % 1,604 % 1,604 %

33.740

33.740

33.740

33.740

2.102.870

2.102.870

2.102.870

2.102.870 2.102.870 2.102.870

SO9

2.102.870

2.102.870

163

33.740

33.740

EL

2.3.2 Planned interventions and outputs with a direct and significant link to result indicators
Please look in section 2.3.2 at SFC2021
2.3.3 Consistency with and contribution to the Union targets for 2030 set out in the Farm to Fork Strategy
and the EU Biodiversity for 2030
2.3.3 Consistency with and contribution to the Union targets for 2030 set out in the Farm to Fork Strategy
and the EU Biodiversity for 2030
Η Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο πιάτο και η Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα αποτελούν δύο
από τους οκτώ συνολικά τομείς παρεμβάσεων της Πράσινης Συμφωνίας. Υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία
στις δύο Στρατηγικές σε όρους στοχοθέτησης και τύπους παρεμβάσεων αλλά και προτεινόμενων
εργαλείων που θα βοηθήσουν στην πορεία μετάβασης.
Η στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε έξι επιμέρους τομείς που
στοχεύουν στη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων
Α1. Μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030
Το Στρατηγικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με την ενσωμάτωση σχετικών
ρυθμίσεων για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων στη διαμόρφωση τόσο των εθνικών ρυθμίσεων για
τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) 7 αλλά κυρίως για το ΚΑΔ 8, όσο και με την εφαρμογή
παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου.
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο :
1) του Άρθρου 31 Οικολογικά Σχήματα
(α) μέσω της δράσης για τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας
ακριβείας Στο πλαίσιο της δράσης αυτής. οι παραγωγοί ενισχύονται για την υιοθέτηση σημαντικού
αριθμού καλλιεργητικών πρακτικών των που σχετίζονται με την μείωση των φυτοφαρμάκων όπως (i)
Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών (ii) Εξαπόλυση
εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε έντομα – εχθρούς (iii) Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή και με
παράλληλη κάλυψη με mulch, .(iν) Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας
ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και αυτοματισμών για τη μείωση της ρύπανσης
κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. (ν) ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη συνέχιση της εφαρμογή της
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης λεπιδοπτέρων «Confusio».
(β) μέσω της δράσης «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»
2) του Άρθρου 70 Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
(α) ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη έναρξη της εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης
λεπιδοπτέρων «Confusio» με αύξηση του αριθμού των καλλιεργειών που μπορούν να ενταχθούν στην
παρέμβαση
(β) εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο την μείωση των φυτοφαρμάκων στους
ορυζώνες
(γ) ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι) στην γεωργία
και κτηνοτροφία
3) του άρθρου 73 Επενδύσεις
Μέσω της παρέμβασης «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·» μέσω της
οποίας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή γεωργίας
ακριβείας για την μείωση της χρήσης του συνόλου των εισροών συμπεριλαμβανόμενων των
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φυτοφαρμάκων
4) Μέσω των τομεακών προγραμμάτων των οπωροκηπευτικών και του ελαιολάδου-βρώσιμης ελιάς και
του άρθρου 47 α προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα
και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και της δράσεις για τη βελτίωση της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη
χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας.
Α2. Μείωση της περίσσειας θρεπτικών και ιδιαίτερα του αζώτου και του φωσφόρου
Το Στρατηγικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω του ΚΓΠΚ 4 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και την προτεινόμενη συμπερίληψη
των φωσφορικών λιπασμάτων μαζί με τα αζωτούχα αναμένεται περιορισμός της χρήσης τους. Επίσης η
πρόβλεψη για ενισχυμένα μέτρα προστασίας των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων που δεν
βρίσκονται σε καλή κατάσταση (είτε χημική είτε οικολογική) είτε των άγνωστης κατάστασης
Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (ΕΥΣ) τα οποία βρίσκονται σε Λεκάνες Απορροής με ΕΥΣ σε όχι
καλή κατάσταση, αναμένεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει το πλέγμα προστασίας των υδάτων αφού
στοχεύει στη μείωση της επιφανειακής και υποδερμικής απορροής τόσο των ευδιάλυτων νιτρικών όσο και
του δυσδιάλυτου φωσφόρου.
Παράλληλα μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι συγκεκριμένες
παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο :
1) του Άρθρου 31 Οικολογικά Σχήματα
α) μέσω της δράσης για τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας
ακριβείας Στο πλαίσιο της δράσης αυτής οι παραγωγοί ενισχύονται για την υιοθέτηση σημαντικού
αριθμού καλλιεργητικών πρακτικών που σχετίζονται με την μειωμένη χρήση λιπασμάτων όπως (i) Χρήση
λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης (περικαλυμμένα, οργανικά, ανόργανα) , (ii) Χρήση λιπασμάτων με
παρεμποδιστές (νιτροποίησης και ουρεάσης), (iii) Χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες
β) μέσω της δράσης «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»
2) του Άρθρου 70 Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
Μέσω της παρέμβασης ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
(νεοεισερχόμενοι) στην γεωργία και κτηνοτροφία
3) του άρθρου 73 Επενδύσεις
Μέσω της παρέμβασης «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·» μέσω της
οποίας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή γεωργίας
ακριβείας για την μείωση της χρήσης του συνόλου των εισροών συμπεριλαμβανόμενων των λιπασμάτων.
Α3. Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που οφείλονται κυρίως στην κτηνοτροφία
Το Στρατηγικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της εφαρμογής των ΚΓΠΚ 1
«Διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μονίμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη
γεωργική έκταση» , ΚΓΠΚ 2 «Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων» αλλά και μέσω της
ΚΓΠΚ 3 που αφορά στην απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, αλλά και με την
εφαρμογή παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιούνται στο
πλαίσιο:
1) του Άρθρου 31 Οικολογικά Σχήματα
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(α) Μέσω της δράσης προστασία των αγροδασικών συστημάτων (αύξηση αποθήκευσης άνθρακα),
(β) με τις ενέργειες (ι) περιβαλλοντική διαχείριση των βοσκοτόπων ( αύξηση αποθήκευσης άνθρακα),(ιι)
μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέσω της βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου)
(γ) μέσω της δράσης «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»
2) του Άρθρου 70 Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
(α) Μέσω της παρέμβασης ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
(νεοεισερχόμενοι) στην γεωργία και κτηνοτροφία
(β) Δάσωση γεωργικών γαιών
3) του άρθρου 73 Επενδύσεις
Μέσω της παρέμβασης «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·» μέσω της
οποίας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πήγες και η προμήθεια εξοπλισμού σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την διαχείριση
των αποβλήτων τους
4) Μέσω των τομεακών προγραμμάτων των οπωροκηπευτικών και του ελαιολάδου -βρώσιμης ελιάς και
του οίνου και του άρθρου 47 α και 58 α προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων σε υλικά και άυλα
περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις
για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας , της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας
Α4. Αντιμικροβιακή αντίσταση (Αntimicrobialresistance - AMR)
Το Στρατηγικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με την ενσωμάτωση σχετικών
ρυθμίσεων για την ευζωία των ζώων και την χρήση αντιβιοτικών στη διαμόρφωση τόσο των εθνικών
ρυθμίσεων για τις Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης (ΚΑΔ) 8,9,10 όσο και με την εφαρμογή
παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου.·
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο
1) του Άρθρου 31 Οικολογικά Σχήματα
Με την δράση του εμπλουτισμού του σιτηρεσίου με στόχο τη μείωση της ανάγκης χρήσης
αντιμικροβιακών.
2) του Άρθρου 70 Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
Η παρέμβαση «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων». Η συγκεκριμένη Παρέμβαση
στοχεύει στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων,
πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.( δεσμεύσεις που υπερκαλύπτουν)
τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης 8,9,10,11 που στο σύνολο τους περιλαμβάνονται στο πλαίσιο
των δεσμεύσεων του Άρθρου 46 «Ευζωία των ζώων» του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2021/χχχχ
Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση «δεικτών» της Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη
σωματική υγεία των ζώων. Μέσω της παρέμβασης εξυπηρετείται και ο στόχος της πολιτικής από το
Αγρόκτημα στο πιάτο για την μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών που είναι συνάρτηση τόσο της
βελτίωσης των συνθηκών εκτροφής όσο και της καλύτερης επιστημονικής επιτήρησης των
εφαρμοζόμενων πρακτικών και της καλύτερης στόχευσης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των
αντιβιοτικών . Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση
των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009). Οι
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δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται σε μια ή περισσότερες από τις
τέσσερεις κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών
φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009)
3) του άρθρου 73 Επενδύσεις
Η δεύτερη παρέμβαση «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές
ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης» αφορά την παροχή ενισχύσεων στις κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων με αποκλειστική στόχευση την βελτίωση της
βιοασφάλειας και της ευζωίας . Η παρέμβαση αφορά σε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης των ενσταβλισμένων ζώων με στόχο την μείωση των ασθενειών, την μείωση των
τραυματισμών και γενικότερα την υλοποίηση παρεμβάσεων που οδηγούν στην μείωση της χρήσης των
αντιβιοτικών ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της βιοασφάλειας.
Οι επενδύσεις στοχεύουν στην διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και στη λήψη όλων
εκείνων των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο των παραγωγικών κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται όλες οι νόσοι των ζώων και οι
ζωονόσοι που δύναται να εμφανιστούν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Για την πρόληψη, τον έλεγχο
και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα ενισχύονται οι επενδύσεις, οι οποίες αφορούν στην
ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων
αποτρέπεται
Α5. Νέες ασθένειες των φυτών.
Από τα προτεινόμενα Μέτρα για την επίτευξη της συγκεκριμένης δράσης που εμπίπτουν στο πεδίο
επιλεξιμότητας των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ( η λήψη θεσμικών και διοικητικών μέτρων
δεν εξυπηρετείται από το Στρατηγικό Σχέδιο) η προώθηση των τοπικών ποικιλιών που είναι καλυτέρα
προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες εξυπηρετείται μέσω των παρεμβάσεων
1) του Άρθρου 31 Οικολογικά Σχήματα
Μέσω της δράσης «Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και
ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών» που εμπίπτει στην
πρώτη παρέμβαση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» των οικολογικών
σχημάτων
2) του Άρθρου 70 Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
Μέσω της δράσης. «Καλλιέργεια τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού)
που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» της παρέμβασης «Προστασία και διατήρηση γενετικών
πόρων» και

Α6. Αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας
Το στρατηγικό Σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με την παρέμβαση του Άρθρου 70
Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι) στην γεωργία και κτηνοτροφία»
Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
Β1. Επαναφορά της φύσης στη γεωργική γη
Η εντατικοποίηση της γεωργίας έχει συμβάλλει στη μείωση της βιοποικιλότητας. Με δεδομένο ότι η
γεωργία αποτελεί τον μεγαλύτερο «χρήστη» του εδάφους απαιτείται η μετάβαση σε βιώσιμες γεωργικές
πρακτικές.
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Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της δράσης
Κατ’ αρχάς η ΚΓΠΚ 8 συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση του τοπίου με
τέσσερεις τρόπους (α) Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται για μη παραγωγικά
στοιχεία ή περιοχές, (β) Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου (γ) Απαγόρευση της κοπής φυτικών
φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και (δ) και τα μέτρα
πρόληψης για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών, αναμένεται η συμπλήρωση και ενίσχυση
του συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις.
Η διεύρυνση, μέσω της παρέμβασης του άρθρου 31, τόσο από πλευράς πεδίου εφαρμογής (μικρές σε
μέγεθος εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες γαίες, εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις) όσο και σε έκταση
(υπερδιπλασιασμός της έκτασης εφαρμογής) στις περιοχές οικολογικής εστίασης. Συνεπώς η γεωργική
έκταση που «αποδίδεται» στην άγρια ζωή αυξάνεται σημαντικά. Πέραν αυτού βελτιώνεται η
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αφού με την εξασφάλιση
της συνδεσιμότητας, τα αγροοικοσυστήματα καθίστανται πιο λειτουργικά όπως π.χ. με τη δημιουργία
οικολογικών διαδρόμων. Τοιουτοτρόπως, αναμένεται να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην προστασία
της φύσης και του τοπίου εντός των γεωργικών εκτάσεων αλλά και να αυξήσει την προσφορά
οικοσυστημικών υπηρεσιών όπως η επικονίαση και η καταπολέμηση εχθρών με τη χρήση φυσικών
λύσεων (ωφέλιμα έντομα και μικροοργανισμοί). Η προστασία των αγροδασικών συστημάτων και των
καλλιεργειών σε αναβαθμίδες, σημαντικών για τη βιοποικιλότητα αλλά και πλούσιων σε στοιχεία του
τοπίου, πάλι μέσω των παρεμβάσεων του άρθρου 31, αναβαθμίζει και επεκτείνει την αποτελεσματικότητα
της προστασίας αφού καλύπτονται και οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες.
Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του άρθρου 70, όπως η παρέμβαση για συγκεκριμένες δράσεις εντός των
γεωργικών εκτάσεων του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, η
παρέμβαση για την προστασία του αγροτικού τοπίου σε γεωργικά συστήματα υψηλής αξίας για τη φύση
(HNV) αλλά και για τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, με μια δράση εξ αυτών
σε ένα ιδιαίτερο αγροοικοσύστημα – τους ορυζώνες υπό κατάκλιση, εμπλουτίζουν και ενισχύουν τις
δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και διατήρησης του τοπίου και ενσωματώνουν λύσεις
βασισμένες στη φύση στην καθημερινή πρακτική των γεωργών.
Μείωση κατά 50% της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων και κατά 50 % των πλέον επικίνδυνων.
Η επίτευξη του στόχου για το 10% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης να έχει χαρακτηριστικά τοπίου
υψηλής ποικιλομορφίας, εξυπηρετείται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου τόσο με την εφαρμογή του
προτύπου ΚΓΠΚ 8, και ακόμα περισσότερο με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και στις
δενδρώδεις καλλιέργειες μέσω παρέμβασης στο πλαίσιο των προγραμμάτων για το κλίμα και το
περιβάλλον του άρθρου 31 θα εμπλουτιστεί το αγροτικό τοπίο με γραμμικά και σημειακά στοιχεία,
αυξάνοντας έτσι την ποικιλομορφία. Πέραν αυτού η παρέμβαση για την προστασία των αγροδασικών
συστημάτων και στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες αλλά και τη διατήρηση των ετήσιων και δενδρωδών
καλλιεργειών σε περιοχές με αναβαθμίδες θα επεκτείνει την προστασία σε περιοχές με ιδιαίτερα πλούσια
ποικιλομορφία τοπίων όπως τα μωσαϊκά πολυκαλλιεργειών κλπ.
Η συμβολή του Στρατηγικού Σχεδίου στην επίτευξη των στόχων για την αύξηση των εκτάσεων της
βιολογικής γεωργίας και της μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων παρουσιάζονται στα σημεία Α1 και
Α6 ανωτέρω
Β2. Αντιμετώπιση της απώλειας εδάφους και αποκατάσταση των χερσαίων οικοσυστημάτων
Οι πυρκαγιές και οι καταστροφές των δασών, η υπερβόσκηση, η εφαρμογή κακών γεωργικών πρακτικών
και η αστική επέκταση οδηγούν σε ερημοποίηση, απώλεια της οργανικής ύλης άρα και της γονιμότητας
του εδάφους και διάβρωση.
Η αυξημένη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση εδαφικών πόρων αναμένεται να προέλθει με τη
συνέχιση μέσω της ΚΓΠΚ 5, της εφαρμογής μέτρων μειωμένης κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση
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του κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους. Θα
επιτευχθεί έτσι η προστασία των εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες
αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο διάβρωσης, κυρίως λόγω των κλίσεων. Με τη συνέχιση και βελτίωση
της ΚΓΠΚ 6 «Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους» αναμένεται να ενισχυθεί
σημαντικά τόσο η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους με τη
σταθεροποίηση ή και αύξηση της οργανικής ουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας από τους κύριους
παράγοντες που έπαιξαν θετικό ρόλο στην προστασία από τη διάβρωση και στη διατήρηση της οργανικής
ουσίας (σύμφωνα με τη Μελέτη Κοσμά και συνεργατών) ήταν το ότι δια των μέτρων του ΠΑΑ
εξασφαλίστηκαν καλύτερες συνθήκες φυτοκάλυψης.
Με την εφαρμογή της ΚΓΠΚ 7 «Αμειψισπορά», η οποία προτείνεται να ενσωματωθεί στην παρούσα
μορφή της διαφοροποίησης των καλλιεργειών με βελτιώσεις, αναμένεται να έχει εφαρμοστεί στο 21%
των γεωργικών εκτάσεων της χώρας ένα ευνοϊκό για τη βελτίωση του δυναμικού του εδάφους καθεστώς
στο τέλος μιας τετραετίας.
Μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον
του άρθρου 31, αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία των εδαφικών πόρων. Μεταξύ αυτών είναι η
ενίσχυση των καλλιεργειών σε αναβαθμίδες, η ενίσχυση των αγροδασικών συστημάτων που αναμένεται
να βελτιώσουν την αντιδιαβρωτική προστασία αφ’ ενός αλλά και να συμβάλλουν στη διατήρηση της
γονιμότητας των εδαφών αφετέρου. Τέλος, η βιολογική γεωργία τόσο με τη μορφή της διατήρησης
(άρθρο 31) όσο και της μετατροπής (άρθρο 70) θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών
πόρων.
Η προστασία των δασών από πυρκαγιές εξυπηρετείται μέσω του άρθρου 73 Επενδύσεις και της
παρέμβασης «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Β3. Αύξηση της ποσότητας των δασών και βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας
Η αύξηση των δασικών εκτάσεων και η βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας τους εξυπηρετείται
μέσω :
1) του Άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» μέσω της
παρέμβασης «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»
2) του άρθρου 73 «Επενδύσεις» και της παρέμβασης «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Β4. Παραγωγή ενέργειας
Στο Στρατηγικό Σχέδιο δεν είναι επιλέξιμη η ενίσχυση επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας από την
καύση ενεργειακών φυτών
Β5. Αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων
Ο στόχος για την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των ποταμών σε μήκος 25.000 Κm μέχρι το 2030.
Δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου
Β6. Μείωση της ρύπανσης
Η συμβολή του Στρατηγικού Σχεδίου στην επίτευξη των στόχων για την μείωση της απώλειας θρεπτικών
ουσιών κατά τουλάχιστον 50%, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της
γονιμότητας του εδάφους. παρουσιάζεται στην ενότητα Α2 ανωτέρω
Β7. Αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών
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Η συμβολή του Στρατηγικού Σχεδίου στην επίτευξη του στόχου επιχειρείται μέσω του
ΚΓΠΚ που προβλέπει την προαιρετική ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των
χωροκατακτητικών ειδών. Αναμένεται ότι με την πρόσφατη έκδοση (7/12/2021) της ΚΥΑ «Μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης
χωροκατακτητικών ξένων ειδών» θα γίνει δυνατή η εξειδίκευση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση στο
πλαίσιο της ΚΑΔ 4 απαγορεύεται η εισαγωγή ξένων ειδών στις περιοχές NATURA 2000 ενώ στις
παρεμβάσεις για την προστασία των αγροδασικών συστημάτων και τη διατήρηση καλλιεργειών σε εδάφη
με αναβαθμίδες του άρθρου 31, ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών
περιλαμβάνονται στις ενισχυόμενες πρακτικές.
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3 Συνοχή της στρατηγικής και συμπληρωματικότητες
3.1 Overview of the environmental and climate architecture
3.1.1 A description of the overall contribution of conditionality to the specific environmental- and
climate-related objectives set out in points (d), (e) and (f) of Article 6(1)
ΣΤΟΧΟΣ: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν,
καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια
1. Με την ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ 1 «Διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των
μονίμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση» στις υποχρεώσεις της αυξημένης αιρεσιμότητας,
αναμένεται να διατηρηθούν γύρω στα 2 εκατομμύρια ha μονίμων βοσκοτόπων (1.934.241,83) ή το 41%
των συνολικών εκτάσεων που απολαμβάνουν των άμεσων ενισχύσεων. Με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η
αύξηση της έκλυσης αερίων θερμοκηπίου, αφού οι μόνιμοι βοσκότοποι (και ειδικά στην Ελλάδα) λόγω
της μη εντατικής τους εκμετάλλευσης λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα.
2. Με την ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ 2 «Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων» στην
ενισχυμένη αιρεσιμότητα προβλέπεται να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η έκταση στην οποία
λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πλούσιων σε οργανική ουσία εδαφών. Δεν είναι δυνατόν όμως
να γίνει προς το παρόν μια αξιόπιστη ποσοτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να καταστεί δυνατή μετά την
ενσωμάτωση των σχετικών γεωχωρικών δεδομένων στη βάση LPIS.
3. Τέλος η ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ 3 που αφορά στην απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων
καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας αναμένεται να συμβάλλει στη διατήρηση και
ενδεχομένως στην αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος σε μια σημαντική έκταση στη χώρα
(1.503.010,13 ha ή το 32% της ΧΓΕ).

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας·

1. Αποτελεσματική διαχείριση υδατικών πόρων
α. Με την ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ 4 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενισχυμένη αιρεσιμότητα αναμένεται
να συμπληρωθούν τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια της ΚΑΔ 3 και συγκεκριμένα του Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης (ΥΑ1848/278812/081021 ΦΕΚ Β4855), καθώς και αυτά που προβλέπονται από τα
προγράμματα δράσης των 30 ευπρόσβλητων ζωνών ΚΥΑΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019.
Η προτεινόμενη απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων πλησίον των υδατορευμάτων προβλέπεται να
μειώσει την πιθανότητα ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων.
Επίσης με την συμπερίληψη όλων των λιπασμάτων (ανόργανων και οργανικών) αναμένεται να
περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων (εκτός από το άζωτο) και από το φώσφορο ο οποίος παρά το γεγονός
ότι είναι ιδιαίτερα δυσδιάλυτος, προκαλεί ρύπανση λόγω της επιφανειακής απορροής.
Δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η ποσοτική εκτίμηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων που
επηρεάζονται. Μια πρώτη εκτίμηση θα είναι δυνατή μόλις οριοθετηθούν στο LPIS οι γεωργικές εκτάσεις
που βρίσκονται εντός προαναφερθέντων Υδατικών Συστημάτων και Λεκανών Απορροής Ποταμών.
Επίσης η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό
συμμόρφωσης.
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2. Αποτελεσματική διαχείριση εδαφικών πόρων.
α. Με τη συνέχιση, μέσω της ΚΓΠΚ 5, της εφαρμογής μέτρων μειωμένης κατεργασίας του εδάφους για
τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του
εδάφους, αναμένεται να συνεχιστεί η προστασία των εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις γεωργικές εκτάσεις
οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο διάβρωσης, κυρίως λόγω των κλίσεων. Στα συμπεράσματα
της μελέτης για την αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης
του εδάφους, (Κοσμάς κ.α., 2018) περιλαμβάνεται και η διαπίστωση ότι σε ένα σημαντικό βαθμό τα
ευεργετικά αποτελέσματα ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία που είχε η εφαρμογή μέτρων του ΠΑΑ
ήταν η συμβολή στην σταθερότητα της δομής του εδάφους με την αποφυγή δημιουργίας εδαφικής
κρούστας.
β. Με την προτεινόμενη βελτίωση της ΚΛΓΠΚ 7 «Αμειψισπορά» με βάση την οποία ο γεωργός πρέπει να
εξασφαλίσει τη διαδοχή καλλιεργειών διαφορετικών βοτανικών ειδών, αναμένεται να έχουμε σημαντικά
ευεργετικά αποτελέσματα στο δυναμικό του εδάφους. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν στη φυσική δομή
του, στη γονιμότητα, την οργανική ουσία και τη μικροχλωρίδα του, τη χημική περιεκτικότητα του,
συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων καθώς επίσης και την παρουσία
σε αυτό παράσιτων και ασθενειών
γ. Η συνέχιση και βελτίωση της ΚΓΠΚ 6 «Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/ους» αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και στη διατήρηση ή και
αύξηση της οργανικής ουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που έπαιξαν
θετικό ρόλο στην προστασία από τη διάβρωση και στη διατήρηση της οργανικής ουσίας (σύμφωνα με τη
Μελέτη Κοσμά και συνεργατών ήταν το ότι δια των μέτρων του ΠΑΑ εξασφαλίστηκαν καλύτερες
συνθήκες φυτοκάλυψης.
δ. Ως προς την έκταση στην οποία εκτιμάται ότι επιδρούν οι προτεινόμενες στις ΚΓΠΚ 5 και 6, προς
ενσωμάτωση στην αυξημένη αιρεσιμότητα πρακτικές, από την έρευνα των Κοσμά και συνεργατών,
προκύπτει ότι το 20,3% των γεωργικών εκτάσεων της χώρας είναι μετρίως κεκλιμένα, το 4,6% ισχυρώς
κεκλιμένα και το 1,5% και 0,3% χαρακτηρίζονται ως μετρίως απότομα και απότομα αντίστοιχα. Από την
ίδια μελέτη προκύπτει ότι η κατανομή των γεωργικών εδαφών από πλευράς της παρουσίας υδατικής
διάβρωσης είναι η εξής: το 36,5% των γεωργικών εδαφών φαίνεται να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα
διάβρωσης και το 31,1% αντιμετωπίζει πρόβλημα ασθενούς διάβρωσης. Στο 23,1 % υφίσταται μέτρια
διάβρωση ενώ στο 7,3% και στο 2 % των γεωργικών εδαφών της χώρας αντιμετωπίζουν αντίστοιχα
σημαντικά και πολύ σημαντικά προβλήματα διάβρωσης.

ΣΤΟΧΟΣ: Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας,
οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων·

ενίσχυση

των

υπηρεσιών

Με την ενσωμάτωση στο σύστημα της ενισχυμένης αιρεσιμότητας της ΚΓΠΚ 8 που έχει τέσσερεις
διαστάσεις (α) Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται για μη παραγωγικά στοιχεία ή
περιοχές, (β) Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου (γ) Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και
δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και (δ) Προαιρετικά, μέτρα για την
αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών, αναμένεται η συμπλήρωση και ενίσχυση του συστήματος
προστασίας της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις.
Ειδικότερα με την πρόβλεψη για τη συνέχιση με τις ίδιες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής αλλά
και τους ίδιους όρους της διάθεσης ελάχιστου ποσοστού γεωργικών εκτάσεων εκτιμάται ότι η εφαρμογή
της θα υπερβεί τα 650.000 ha ήτοι πάνω από το 40% των εκτάσεων με αροτραίες καλλιέργειες (στοιχεία
2019) και έτσι να αποδίδεται στην «άγρια ζωή» έκταση που υπερβαίνει τα 30.000 ha.
Με την πρόταση για οριοθέτηση, χαρτογράφηση και κυρίως τη συμπερίληψη στο σύστημα αναγνώρισης
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αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) αναμένεται να αρθούν τα εμπόδια για τη διατήρηση των στοιχείων
του τοπίου, αφού σε πολλές περιπτώσεις η μη σαφής οριοθέτησή τους και η μη συμπερίληψή τους είχε
σαν αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα τους, όπως όταν η έκτασή τους ξεπερνά ένα μέγεθος π.χ. 0,1 ha
στην περίπτωση των μη προσβάσιμων βοσκοτόπων όπως αναφέρεται στο «GUIDANCE DOCUMENT
ON THE LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS)». Ο αποκλεισμός στοιχείων του τοπίου
από την επιλεξιμότητα για ενίσχυση λειτουργεί όπως είναι φυσικό ως αντικίνητρο για τη διατήρησή τους.
Δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να γίνει ποσοτική εκτίμηση.
Με τις προτάσεις για μέτρα ενισχύσεων στη δημιουργία λωρίδων αυτοφυούς βλάστησης ή φυτών
ξενιστών ωφελίμων ή επικονιαστών, σε δενδρώδεις καλλιέργειες, ενδιαμέσως των δένδρων ή/και στα
όρια των αγροτεμαχίων, όπως και σε σχεδιασμό μέτρων σε επίπεδο τοπίου για την αύξηση της
συνδεσιμότητας τόσο των στοιχείων του τοπίου όσο και των γεωργικών εκτάσεων που διατίθενται για μη
παραγωγικά στοιχεία, αναμένεται τόσο η επέκταση σε περισσότερες εκτάσεις όσο και η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αφού με την εξασφάλιση της
συνδεσιμότητας καθίστανται πιο λειτουργικά όπως π.χ. με τη δημιουργία οικολογικών διαδρόμων. Δεν
είναι δυνατόν επί του παρόντος να γίνει ποσοτική εκτίμηση.
Με την πρόταση για την επαναφορά της πρόβλεψης για την απαγόρευση εισαγωγής χωροκατακτητικών
ειδών στις προστατευόμενες περιοχές καθώς και την πρόβλεψη για ενσωμάτωση πρακτικών που θα
προκύψουν από το αναμενόμενο σχέδιο δράσης, αναμένεται να συμβάλλει το Στρατηγικό Σχέδιο στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της διάδοσης των χωροκατακτητικών, ειδικά στις προστατευόμενες
περιοχές. Δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να γίνει ποσοτική εκτίμηση.
Με την ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ 9 και τη συνέχιση της «Απαγόρευσης της μετατροπής ή άροσης των
μόνιμων βοσκότοπων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000», αναμένεται να συνεχιστεί το καθεστώς
προστασίας που ισχύει σήμερα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα με τη διεύρυνση
του πεδίου που επέρχεται με την υιοθέτηση του νέου ορισμού των μόνιμων βοσκοτόπων που προτείνεται
και έως την ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Βοσκοτόπων καθώς και των Ειδικών Σχεδίων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων εντός των περιοχών NATURA 2000. Η ΚΓΠΚ
αφορά στις εκτάσεις μονίμων βοσκοτόπων εντός των περιοχών NATURA 2000 και τις εκμεταλλεύσεις
που τις διαχειρίζονται. Δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να γίνει ποσοτική εκτίμηση. Μια πρώτη
προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει μετά την αναμενόμενη ενσωμάτωση τόσο των επικαιροποιημένων
οριοθετήσεων των περιοχών NATURA όσο και των μόνιμων βοσκοτόπων σύμφωνα με τον προτεινόμενο
ορισμό, στο σύστημα LPIS του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3.1.2 Overview of the complementarity between the relevant baseline conditions, as referred to in Article
31(5) and Article 70(3), conditionality and the different interventions addressing environment and
climate-related objectives
Τα προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρου 31) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπερβαίνουν
αλλά να είναι συμπληρωματικά των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών και των
Κανονιστικών Απαιτήσεων Διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις του άρθρου 31 για τη
δέσμευση εκτάσεων τόσο από τις μικρές σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις αροτραίων, η επέκταση των
εκτάσεων στις ήδη υποκείμενες στην ΚΓΠΚ 6 όσο και για τις εκμεταλλεύσεις δενδρωδών, η ενίσχυση
των αγροδασικών συστημάτων και των καλλιεργειών σε αναβαθμίδες, οι οποίες ενισχύουν τα οφέλη από
την ΚΓΠΚ 8. Η παρέμβαση στα πλαίσια της εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας υπερβαίνει και
συμπληρώνει τις ΚΓΠΚ και τις ΚΑΔ που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Πέραν αυτού, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών, κλιματικών και άλλων δεσμεύσεων
διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 70, είτε εξειδικεύουν για συγκεκριμένες περιοχές τις
δεσμεύσεις που περιγράφονται στις ΚΓΠΚ και ενισχυμένες εκδοχές τους υποστηρίζονται στα
προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρο 31) όπως ενδεικτικά είναι η παρέμβαση προστασίας
του αγροτικού τοπίου, η οποία εξειδικεύει, ενισχύσεις που υπερβαίνουν την προστασία στοιχείων του
τοπίου (ΚΓΠΚ 8) σε συγκεκριμένες περιοχές ή παρέμβαση για την προστασία της άγριας ζωής σε
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γεωργικές εκτάσεις εντός του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 (ΚΑΔ 3
αλλά και 4).

3.1.3 Explanation on how to achieve the greater overall contribution set out in Article 105
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια
Στον μετριασμό αναμένεται να υπάρχει αυξημένη συμβολή μέσω α. της εφαρμογής των ΚΓΠΚ 1
«Διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μονίμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη
γεωργική έκταση» , ΚΓΠΚ 2 «Κατάλληλη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων» αλλά και της
ΚΓΠΚ 3 που αφορά στην απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, β. παρεμβάσεων του
άρθρου 31 όπως, μεταξύ άλλων, η προστασία των αγροδασικών συστημάτων, η περιβαλλοντική
διαχείριση των βοσκοτόπων, η βελτιστοποίηση του σιτηρεσίου αλλά και η ενίσχυση της συνέχισης της
βιολογικής γεωργίας και γ.παρεμβάσεων του άρθρου 70 όπως η παρέμβαση για την ενίσχυση του δασικού
δυναμικού, η ενίσχυση της μετατροπής σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Ως προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η αυξημένη συμβολή προβλέπεται να προέλθει τόσο
από την εφαρμογή της παρέμβασης «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» στο
πλαίσιο του άρθρου 31 που προβλέπει την καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών μικρού βιολογικού κύκλου
αλλά και τη δράση προστασίας και διατήρησης τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
(φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση στο πλαίσιο του άρθρου 70.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης
των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας

Κατ’αρχάς ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, με την ενσωμάτωση της ΚΓΠΚ
4 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και
την προτεινόμενη συμπερίληψη όλων των ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων και
φυτοπροστατευτικών ουσιών αναμένεται σημαντική βελτίωση και ενίσχυση του πλέγματος προστασίας
των υδάτων από την επιφανειακή και υποδερμική απορροή τόσο των ευδιάλυτων νιτρικών και του
δυσδιάλυτου φωσφόρου όσο και των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Με την προτεινόμενη παρέμβαση στο πλαίσιο του άρθρου 31 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή
μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.» αναμένεται η ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση
της ποιότητας των υδάτων αλλά και της διαχείρισης των υδατικών πόρων γενικότερα. Ειδικότερα, όμως
θα ενισχυθεί η επίδοση των μέτρων που εφαρμόζονται σε περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση στη
βελτίωση των δεικτών ποιότητας, αφού θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση και τη έγκαιρη λήψη
διορθωτικών μέτρων όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η αυξημένη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση εδαφικών πόρων αναμένεται να προέλθει με τη
συνέχιση μέσω της ΚΓΠΚ 5, της εφαρμογής μέτρων μειωμένης κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση
του κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους. Θα
επιτευχθεί έτσι η προστασία των εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις γεωργικές εκτάσεις οι οποίες
αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο διάβρωσης, κυρίως λόγω των κλίσεων. Με τη συνέχιση και βελτίωση
της ΚΓΠΚ 6 «Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους» αναμένεται να ενισχυθεί
σημαντικά τόσο η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους με τη
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σταθεροποίηση ή και αύξηση της οργανικής ουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας από τους κύριους
παράγοντες που έπαιξαν θετικό ρόλο στην προστασία από τη διάβρωση και στη διατήρηση της οργανικής
ουσίας (σύμφωνα με τη Μελέτη Κοσμά και συνεργατών) ήταν το ότι δια των μέτρων του ΠΑΑ
εξασφαλίστηκαν καλύτερες συνθήκες φυτοκάλυψης.
Με την εφαρμογή της ΚΓΠΚ 7 «Αμειψισπορά», αναμένεται να εφαρμοστεί ένα ευνοϊκό για τη βελτίωση
του δυναμικού του εδάφους καθεστώς στο τέλος μιας τετραετίας σε ένα σημαντικό ποσοστό των
γεωργικών εδαφών.
Μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον
του άρθρου 31, αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία των εδαφικών πόρων. Μεταξύ αυτών είναι η
ενίσχυση των καλλιεργειών σε αναβαθμίδες, η ενίσχυση των αγροδασικών συστημάτων που αναμένεται
να βελτιώσουν την αντιδιαβρωτική προστασία αφενός αλλά και να συμβάλλουν στη διατήρηση της
γονιμότητας των εδαφών.
Τέλος, η βιολογική γεωργία τόσο με τη μορφή της διατήρησης (άρθρο 31) όσο και της μετατροπής
(άρθρο 70) θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφικών πόρων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων
Κατ’ αρχάς η ΚΓΠΚ 8 συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση του τοπίου με
τέσσερεις τρόπους (α) Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται για μη παραγωγικά
στοιχεία ή περιοχές, (β) Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου (γ) Απαγόρευση της κοπής φυτικών
φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και (δ) και τα μέτρα
πρόληψης για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών, αναμένεται η συμπλήρωση και ενίσχυση
του συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις.
Η διεύρυνση, μέσω της παρέμβασης του άρθρου 31, τόσο από πλευράς πεδίου εφαρμογής (μικρές σε
μέγεθος εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες γαίες, εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις) όσο και σε έκταση
(υπερδιπλασιασμός της έκτασης εφαρμογής) στις περιοχές οικολογικής εστίασης αλλά και η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των παρέμβασης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αφού με την
εξασφάλιση της συνδεσιμότητας καθίστανται πιο λειτουργικά όπως π.χ. με τη δημιουργία οικολογικών
διαδρόμων, αναμένεται να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην βελτίωση της προστασίας της
βιοποικιλότητας και του τοπίου, να αυξήσει την προσφορά οικοσυστημικών υπηρεσιών όπως η
επικονίαση και καταπολέμηση εχθρών με τη χρήση φυσικών λύσεων (ωφέλιμα έντομα και
μικροοργανισμοί) . Η προστασία των αγροδασικών συστημάτων και των καλλιεργειών σε αναβαθμίδες,
σημαντικών για τη βιοποικιλότητα αλλά και πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου, πάλι μέσω των
παρεμβάσεων του άρθρου 31, αναβαθμίζει και επεκτείνει τα την αποτελεσματικότητα αφού καλύπτονται
και οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες.
Οι στοχευμένες παρεμβάσεις του άρθρου 70, όπως η παρέμβαση για συγκεκριμένες δράσεις εντός των
γεωργικών εκτάσεων του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, η
παρέμβαση για την προστασία του αγροτικού τοπίου σε γεωργικά συστήματα υψηλής αξίας για τη φύση
(HNV) αλλά και για τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, με μια δράση εξ αυτών
σε ένα ιδιαίτερο αγροοικοσύστημα – τους ορυζώνες υπό κατάκλιση, εμπλουτίζουν και ενισχύουν τις
δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και διατήρησης του τοπίου.
Τέλος, η ενίσχυση του άρθρου 31 για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών σε συνδυασμό με τις δράσεις
στο πλαίσιο της παρέμβασης του άρθρου 70 για την προστασία των γενετικών πόρων αναμένεται να
ευνοήσει τη γενετική βιοποικιλότητα.
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3.1.4 Explanation of how the environmental and climate architecture of the CAP Strategic Plan is meant
to contribute to already established long-term national targets set out in or deriving from the legislative
instruments referred to in Annex XI
Στη σύλληψη και το σχεδιασμό της πράσινης αρχιτεκτονικής ενσωματώθηκαν τόσο η Εθνική Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 όσο και το πενταετές Σχέδιο Δράσης. Αυτά τα κείμενα μαζί
με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση),
αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό όπως μάλιστα εξειδικεύθηκαν με το Πλαίσιο Δράσεων
Προτεραιότητας για τις Περιοχές Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027.
Οι διαπιστώσεις αλλά και οι προτάσεις εμπλούτισαν το Στρατηγικό Σχέδιο και καθόρισαν σε μεγάλο
βαθμό τις ανάγκες που διατυπώθηκαν σε αυτό ειδικά σε ότι αφορά στον Ειδικό στόχο 6.
Και στα τρία επίπεδα της Πράσινης αρχιτεκτονικής ενισχυμένη αιρεσιμότητα, οικολογικά προγράμματα
(άρθρο 31) και παρεμβάσεις για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρο 70) περιλαμβάνονται δράσεις που
προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και στα τρία επίπεδα γενετική, ειδών και οικοτόπων, οι οποίες
βασίζονται στα προαναφερθέντα Εθνικά Κείμενα Στρατηγικήςκαι αναμένεται να συμβάλλουν στους
στόχους που τίθενται σε αυτά.
Το ζήτημα των υδατικών πόρων, τόσο από την πλευρά της βελτίωσης της ποιότητάς τους όσο και αυτήν
της αποτελεσματική διαχείρισής τους από ποσοτικής απόψεως είναι κεντρικό στο παρόν Στρατηγικό
Σχέδιο. Έτσι λοιπόν τα σχετικά κείμενα στρατηγικής και η στοχοθεσία τους επέδρασαν καθοριστικά στη
διαμόρφωση της Πράσινης Αρχιτεκτονικής Οι προβλέψεις του Κώδικα για την αποφυγή της
νιτρορύπανσης και του Σχεδίου Δράσης για τις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές ενσωματώθηκαν
πλήρως στην ΚΑΔ 2 και λήφθηκαν υπόψη στη διατύπωση του προτύπου ΚΓΠΚ 4. Τα Σχέδια Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) λήφθηκαν υπόψη στην κατάρτιση τόσο της ενισχυμένης
αιρεσιμότητας όσο και στη διαμόρφωση των παρεμβάσεων και δράσεων του άρθρου 31.
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που περιλαμβάνει αναλυτικό οδικό χάρτη για
την επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030, η Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής
στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΡΣΠΚΑ) είναι τα κύρια σχετικά στρατηγικά κείμενα στη χώρα μας. Αυτά
περιλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα που αφορά στη γεωργία και τη δασοκομία αλλά και για τις
επιμέρους σχετιζόμενες χρήσεις γης. Επίσης κάποια από αυτά, όπως τα ΠΕΡΣΠΚΑ, που περιέχουν
συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα ανά περιφέρεια και ομάδα καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκαν στο
σχεδιασμό των παρεμβάσεων και δράσεων του άρθρου 31.
Τέλος, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων χρησιμοποιήθηκε
για τη διαμόρφωση τόσο των εθνικών ρυθμίσεων για το ΚΑΔ 7 αλλά κυρίως για το ΚΑΔ 8, αλλά και στο
σχεδιασμό της παρέμβασης για τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την εφαρμογή πρακτικών
γεωργίας ακριβείας του άρθρου 31, για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων ενίσχυσης της χρήσης
εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας και για το σχεδισμό της Δράσης για την προστασία του
παραδοσακού ελαιώνα της Άμφισσας (στο πλαίσιο του άρθρου 70).

3.1.5 Where relevant, CAP contribution towards LIFE projects

3.2 Overview of the generational renewal strategy
Η SWOT ανάλυση ανέδειξε την ένταση του προβλήματος της γήρανσης των απασχολούμενων γεωργών
που αποτυπώνεται ποσοτικά στις τιμές των δεικτών πλαισίου, οι οποίο καταγράφουν, σε σχέση με
τον μέσο όρο της Ε.Ε, την γερασμένη δημογραφική σύνθεση των απασχολουμένων στον πρωτογενή
τομέα αλλά και την διαρθρωτική υστέρηση και απόκλιση του επίπεδου γνώσεων και δεξιοτήτων.
Παράλληλα η SWOT αποτύπωσε παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για την ηλικιακή ανανέωση
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όπως η δυσκολία πρόσβασης στη γεωργική γη και στον τραπεζικό δανεισμό για την χρηματοδότηση
επενδύσεων. Επίσης αποτυπώθηκε η βαρύνουσα σημασία των δύο πυλώνων της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής στην έστω και βραδεία ηλικιακή ανανέωση που έχει επιτευχθεί έως τώρα. Τέλος αναδείχθηκε
με βάση τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής γεωργίας η ιδιαίτερη δυναμική που έχουν οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών.
Με βάση αυτά τα δεδομένα η δημογραφική ανανέωση αποτελεί βασική στόχευση του Στρατηγικού
Σχεδίου όπως αποτυπώνεται με βάση τη σχετική μεγάλη χρηματοδοτική βαρύτητα που έχει, καθώς
αποδίδεται το 5,4% των πόρων του Σχεδίου (730 Μ€ σε όρους κοινοτικής συνδρομής) για την
δημογραφική ανανέωση, ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστο ποσοστό που
προσδιορίζει ο Κανονισμός.
Αναλυτικά, μέσω της παρέμβασης για την Αγροτική Ανάπτυξυ του άρθρο 74 (πριμ πρώτης εγκατάστασης
για νέους γεωργούς) διατίθεται το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου για την
ηλικιακή ανανέωση (590Μ€). Η ηλικιακή ανανέωση συνεπικουρείται και από τους πόρους της
παρέμβασης του άρθρου 30 του Πρώτου Πυλώνα.

Παράλληλα μέσω του ορισμού του Νέου Γεωργού εισάγεται ως προαπαιτούμενο η ύπαρξη ενός
ελάχιστου εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με παλαιότερα η διάρκεια των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί
του πριμ πρώτης εγκατάστασης πριν την λήψη της δεύτερης δόσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή
εκπαίδευση.

Κατά την καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών η «Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και η παροχή συμβουλών επικέντρωση στους νέους γεωργούς» (ΑΝ 005.07.01) ιεραρχήθηκε στην
πρώτη θέση των αναγκών . Μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος AKIS οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί
(Πρώτου και Δεύτερου Πυλώνα) αποκτούν πρόσβαση στην παροχή συμβουλών αλλά και στην
εκπαίδευση (με τη διάρκεια να διαφοροποιείται ανάλογα με την ομάδα στόχο, μεταξύ νέων γεωργών
Πρώτου και Δεύτερου Πυλώνα).

Το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) θα παρέχει εκπαίδευση - κατάρτιση αλλά
και παροχή συμβουλών σε ευρεία γκάμα θεμάτων όπως οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
διαστάσεις (δηλαδή ‘ολιστικές’), και θα παρέχει σύγχρονες (ενημερωμένες) τεχνολογικές και
επιστημονικές πληροφορίες.

Είναι λοιπόν σημαντική η έγκαιρη και χωρίς απόκλιση εφαρμογή όσων αναφέρονται για τη λειτουργία
του AKIS. Αναφέρονται η αύξηση της χρονικής διάρκειας και ο εμπλουτισμός της θεματολογίας των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε σχέση με τα αντικείμενα – θεματικές κατάρτισης, την αναλογία
θεωρητικής και πρακτικής μαθητείας, την ύπαρξη επιβλεπόμενων εργασιών κ.λπ.). Επίσης αναφέρεται ο
εμπλουτισμός των μεθόδων μάθησης, με δυνατότηταυποκατάστασης της «συμβατικής» κατάρτισης μέσω
των καθιερωμένων σεμιναρίων με νέες μεθόδους. Μια από αυτές τις σύγχρονες μεθόδους είναι η
συμμετοχική εκπαίδευση μέσω ομάδων γεωργών (farmers/discussion groups) όπου μέσω τακτών
συναντήσεων με τη συμμετοχή του, ειδικά εκπαιδευμένου, συμβούλου (ως facilitator) και, όπου
απαιτείται, άλλων ειδικών μαθαίνουν από κοινού (peer-to-peer learning) τον τρόπο εντοπισμού και
επίλυσης προβλημάτων, τον τρόπο αναζήτησης, πρόσβασης και κριτικής πρόσληψης πληροφοριών, κ.λπ..
Επίσης συνιστάται η ευρεία εφαρμογή της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Συμπερασματικά, το
πλέγμα των παρεμβάσεων με την εφαρμογή του άρθρου 78 της Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργούν
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απόλυτα συμπληρωματικά και στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων γεωργών.

Οι νέοι γεωργοί αμφοτέρων των Πυλώνων λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδοτήση για την ένταξη στα
«επενδυτικά μέτρα» για την ανταγωνιστικότητα (άρθρο 73 επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
όπως επίσης και στην παρέμβαση της βιολογικής γεωργίας.

Οι παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου συνοδεύονται και με την λήψη Μέτρων σε επίπεδο Εθνικής
Πολιτικής, αναφέροντας πρωτίστως ότι στην αναβάθμιση/επέκταση της παρεχόμενης γεωργικής
εκπαίδευσης συμβάλουν πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωσή της γεωργικής εκπαίδευσης στην
θεσμοθετημένη επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία (στο πλαίσιο του γενικότερου εκσυγχρονισμού της
επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας) και έχουν ήδη ιδρυθεί έξι κέντρα μεταλυκειακής γεωργικής
εκπαίδευσης ΙΕΚ. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ως εθνικό μέτρο η θέσπιση φορολογικών κινήτρων
(επιστροφή φόρου καυσίμων) για όσο χρονικό διάστημα οι τιμές της ενέργειας κινούνται σε πολύ υψηλές
τιμές για τους νέους γεωργούς.

Αμφότερες οι ανάγκες «Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά) για τη
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών» και «Εθνικά μέτρα για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε
γεωργική γη /Δημιουργία Μηχανισμών Διαχείρισης» δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Στρατηγικό
Σχέδιο και εντάσσονται στο πλαίσιο των Εθνικών συμπληρωματικών Μέτρων για την διευκόλυνση της
εγκατάστασης νέων γεωργών.

Η λήψη τέτοιων ευνοϊκών μέτρων είναι, για παράδειγμα, η μείωση/απαλλαγή για ένα αρχικό χρονικό
διάστημα της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και η παροχή φορολογικών απαλλαγών στους νέους
γεωργούς (πέραν της θεσμοθετηθείσας απαλλαγής των νέων γεωργών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα υγρά καύσιμα που αναφέρθηκε παραπάνω) και αναμφίβολα μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο
κίνητρο για την προσέλκυση νέων γεωργών. Πάντως, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος της πανδημίας
έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερά ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η δημοσιονομική πολιτική
επικεντρώνεται στην άμβλυνση των άμεσων συνεπειών αυτής (εκτίναξη ανεργίας, οριστική διακοπή
λειτουργίας επιχειρήσεων, καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που
υποχρεωτικά έχουν διακόψει την λειτουργία τους κλπ), οπότε δεν επιτρέπει την λήψη προσθετών μέτρων
που θα επιφέρουν δημοσιονομικό κόστος. Η λήψη των μέτρων υπέρ των νέων γεωργών φορολογικού
χαρακτήρα θα πρέπει να εξετασθεί όταν οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία επανέλθουν στην
κανονικότητα και επιτευχθούν συνεχείς υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν τον απαραίτητο
δημοσιονομικό χώρο.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και η δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης της γεωργικής
γης επιχειρήθηκε κατάτο παρελθόν μέσω της δημιουργίας εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου
(Αγρογή Α.Ε) χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.
Η δεύτερη προσπάθεια παρέμβασης αφορούσε την ψήφιση σχετικού νόμου προ δεκαετίας με ευνοϊκά
κίνητρα για την διάθεση γεωργικών γαιών του Δημοσίου σε νέους γεωργούς, χωρίς όμως να
καταγράφεται σημαντική αλλαγή των δεδομένων και ουσιαστικά, οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν στην πράξη
αδρανοποιηθεί όπως αποτυπώνεται στον αμελητέο αριθμό εκτάσεων που διατίθενται με ευνοϊκούς όρους
σε νέους γεωργούς.
Η εγγενής αδυναμία της χώρας στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τόσο των ιδιωτών (δημιουργία
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κτηματολογίου που βρίσκεται σε φάση κατάρτισης την τελευταία εικοσαετία) όσο και του δημοσίου
(κατάρτιση δασικών χαρτών, οριοθέτηση βοσκοτόπων) όσο και στην ρύθμιση των χρήσεων γης
(χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός) καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την δημιουργία
αντίστοιχων εργαλείων για διάθεση γης σε νέους γεωργούς.
Η οριστική διευθέτηση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων (βλ. ενδεικτικά κύρωση δασικών χαρτών,
ολοκλήρωση του κτηματολογίου, κάλυψη του συνόλου της χώρας από γενικά και ειδικά χωροταξικά
σχέδια) θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, σε πρώτη φάση, της καταγραφής των δημόσιων γαιών και
των επιτρεπόμενων χρήσεων και, συνακόλουθα, της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές.
Είναι λοιπόν προϋπόθεση για την δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού διαχείρισης της γεωργικής που
θα δημιουργούσε ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε γεωργική γη .
Η βαθμιαία κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων με χρονικό ορίζοντα το 2026 αναμένεται να
οδηγήσει σε μεταβολές στην κτηματαγορά της γεωργικής γης οδηγώντας σε μείωση των τιμών. Η
εκτίμηση αυτή πάντως, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε βάθος χρόνου.

Αναφορικά με το πρόβλημα της πρόσβασης των νέων γεωργών σε επενδυτικά κεφάλαια και σε τραπεζικό
δανεισμό με ευνοϊκούς όρους στην παρούσα φάση επιχειρείται να επιλυθεί με την σημαντική αύξηση των
πόρων της παρέμβασης του Άρθρου 75 τόσο στο σύνολο πόρων/ προϋπολογισμού παρέμβασης όσο και
σε επίπεδο ύψος ενίσχυσης δικαιούχου. Η θεσμοθέτηση διακριτού χρηματοδοτικού προϊόντος
αποκλειστικά για νέους γεωργούς εξετάζεται αλλά είναι πρώιμες οι συνθήκες για την δημιουργία του.
Εάνυπάρξει ικανοποιητική αποδοχή από τους Έλληνες παραγωγούς των χρηματοδοτικών εργαλείων (δεν
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μέχρι σήμερα) θα εξετασθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης του σε
μεταγενέστερο στάδιο.

3.2.1 Where relevant, CAP contribution towards Erasmus projects

3.3 Explanation on how the interventions under coupled income support as referred to in
Subsection 1 of Section 3 of Chapter II of Title III are consistent with the Water Framework
Directive - 2000/60/EC

3.4 Overview as regards the aim of fairer distribution and more effective and efficient targeting of
income support
Η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα
επιτυγχάνεται μέσω της παροχής συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την
βιωσιμότητα. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων
εκμεταλλεύσεων, καθώς και στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων. Η παρέμβαση παρέχεται με τη
μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, στο
πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2021/2115, με σκοπό την
ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις (Άρθρο 29(2)).
Σύμφωνα με το άρθρο 29(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική στήριξη του
αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών
περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για
τη χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του άρθρου 22(2) του Κανονισμού
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2021/2115. Η περιφερειακή αυτή διαφοροποίηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών, ως προς: α) την παραγωγικότητα του
εδάφους, β) τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, τα οποία
περιλαμβάνουν τις τρεις μεγάλες ομάδες κλάδων παραγωγής, δηλαδή των αροτραίων καλλιεργειών, των
δενδρωδών-μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων/κτηνοτροφίας, γ) το οικονομικό μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων και δ) το οικονομικό αποτέλεσμα (στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο) που
προκύπτει από τους κλάδους παραγωγής.
Σε κάθε μία από τις αγρονομικές περιφέρειες προσδιορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης
έκτασης των εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση (βλ. επόμενο πλαίσιο κειμένου).
Η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, είναι σύμφωνη και με
την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ
(Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020), η οποία είχε
επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για «βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω μιας
δικαιότερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, με την
εφαρμογή, για παράδειγμα, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη
βιωσιμότητα και τη μείωση των πληρωμών, και με την περαιτέρω μείωση των διαφορών στο επίπεδο
στήριξης που προκύπτουν από παλιά ιστορικά δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις
αγρονομικές συνθήκες και τις χωρικές διαφορές».
Επίσης, μία ακόμα σύσταση της ΕΕ προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ
αφορούσε την «Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που
προωθούν τους μόνιμους βοσκοτόπους και την περιβαλλοντική τους προστασία, συμπεριλαμβανομένης
της καλύτερης ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στο σύστημα άμεσων πληρωμών και της καλύτερης
στόχευσης μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα». Με την προτεινόμενη
συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος, η έμφαση στα εκτατικά παραγωγικά
συστήματα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που σχετίζονται
με τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην αγρονομική περιφέρεια
των βοσκοτόπων κατανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η
συμμετοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους, δηλαδή των αιγοπροβάτων και βοοειδών,
στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for
Greece, 2019).
Η χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης την περίοδο 2023-2027 θα συμβάλλει στην άμβλυνση ενός
από τα σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι η ανισοκατανομή των άμεσων
ενισχύσεων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και στη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, παρουσίασε
διαχρονική επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019, η τιμή του δείκτη Gini που αναφέρεται στην
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, αυξήθηκε από 0,591 σε 0,664. Ο δείκτης Gini προσδιορίστηκε με
βάση το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή της βασικής και πράσινης ενίσχυσης, της πρόσθετης
ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις προαιρετικές συνδεδεμένες ενισχύσεις και της ειδικής
συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Επίσης, την περίοδο 2023-2026 θα εφαρμοστεί η εσωτερική σύγκλιση, δηλαδή η σύγκλιση της αξίας των
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε
τέσσερα ισόποσα βήματα, στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε
αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον
περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.
Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις
εκμεταλλεύσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους, αρκετές από τις οποίες έχουν υψηλή μοναδιαία αξία
δικαιωμάτων, επειδή τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από καλλιέργειες που είχαν στο παρελθόν οι εν
λόγω εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ήταν υψηλής στρεμματικής αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα
τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα χάσουν ένα μέρος από την αξία των
δικαιωμάτων τους, δηλαδή ένα μέρος της βασικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Όμως, η χορήγηση της
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αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη μείωση.
Επομένως, η αναδιανεμητική στήριξη θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεαστούν από την εφαρμογή της
εσωτερικής σύγκλισης, οδηγώντας έτσι σε δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της στήριξης
στη γεωργία.
Επιπλέον, η αναδιανεμητική στήριξη λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις, όπως, π.χ., η
βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων
γεωργών και οι ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις
άμεσες ενισχύσεις και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping and degressivity of
payments”, Άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας
υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του ελάχιστα
θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και άλλων
παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17
του Κανονισμού 2021/2115.
Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28 του
Καν. 2021/2115), δεδομένου ότι και την προηγούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε μειωμένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT
Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο
μισός πληθυσμός των εν δυνάμει μικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του τρόπου ελέγχων της
εφαρμογής της ‘πολλαπλής συμμόρφωσης’.

Justifications on the derogation related to second subparagraph of Article 29(1) and Article 98
Δεν εφαρμόζεται.

3.5 Overview of the sector-related interventions
3.5.1 Fruit and Vegetables
Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών είναι ο δυναμικότερος κλάδος της φυτικής παραγωγής αφού
παράγει το 40% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής γεωργίας ενώ καλύπτει
το 8% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Οι καλλιέργειες κηπευτικών καλύπτουν το 2% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας ενώ οι καλλιέργειες φρούτων (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα,
οπωροφόρα) το 5% . Η Ελλάδα είναι πλεονασματική στη παραγωγή φρούτων και λαχανικών Ο κλάδος
των φρούτων και λαχανικών (μεταποιημένων και νωπών) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
Για την περίοδο 2017-2020 σε επίπεδο ΕΕ παράχθηκαν πάνω από 45 εκ. τόνοι / ανά έτος φρέσκων
φρούτων και πάνω από 58,5 εκ. τόνοι φρέσκων λαχανικών (πλην πατάτας), με την παραγωγή των
φρούτων να έχει σταθερή πορεία ενώ των λαχανικών ελάχιστα φθίνουσα (-1,86%).
Τα μήλα (24%) και τα πορτοκάλια (13%) είναι τα πρώτα σε παραγωγή φρούτα της ΕΕ ενώ οι τομάτες
(28,5%) και τα ξηρά κρεμμύδια (10,8%) είναι τα πρώτα σε παραγωγή λαχανικά.
Η Ισπανία και η Ιταλία είναι πρώτες στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών με την Ελλάδα να παράγει
περίπου το 7,5% της παραγωγής φρούτων της ΕΕ και περίπου το 3% των φρέσκων λαχανικών.
Η ΕΕ εξάγει κυρίως μήλα, πορτοκάλια, κρεμμύδια και τομάτες ενώ εισάγει μπανάνες, πορτοκάλια,
τομάτες και κρεμμύδια. Η ΕΕ εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών τόσο στα φρούτα
(περίπου 10 εκατ. τόνοι παραπάνω εισαγωγές κατ’ έτος) όσο και στα λαχανικά ( περίπου 1,2 εκατ.
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παραπάνω εισαγωγές κατ’ έτος).
Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών. Το εμπορικό ισοζύγιο για τα λαχανικά είναι
απλώς θετικό. Για τα φρούτα, οι εξαγωγές είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εισαγωγές. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται ελαφρά αύξηση των εισαγωγών. Η Ελλάδα εξάγει αυξανόμενες ποσότητες φρούτων.
Ο βαθμός συμμετοχής των παραγωγών στις οργανώσεις παραγωγών είναι περιορισμένος και υπολείπεται
σημαντικά του μέσου όρου της Ε.Ε Εκτιμάται ότι περίπου το 8% της συνολικής αξίας παραγωγής του
κλάδου διακινείται μέσω των οργανώσεων παραγωγών ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο
όρο της Ε.Ε που υπερβαίνει το 50% και σημαντικά χαμηλότερο από την συμμετοχή των παραγωγών στην
Ισπανία και την Ιταλία χώρες με ομοειδή παραγωγική εξειδίκευση Πρόσθετες αδυναμίες αποτελούν o
περιορισμένος αριθμός Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών οργανώσεων.
Μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών κατευθύνεται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες ενώ οι τιμές των
Ελληνικών προϊόντων υπολείπονται σημαντικά των τιμών που διαμορφώνονται στις αγορές Κρατών της
Ε.Ε με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.
Πρόσθετα προβλήματα αποτελούν το χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο του κλάδου ιδιαίτερα στις υπο κάλυψη
καλλιέργειες, η περιορισμένη έκταση που ασκείται η βιολογική γεωργία αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός
εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και συνακόλουθα
στο εισόδημα των παραγωγών.
Η Πολιτική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο (F2F) αποτελεί μια πρόκληση για τον κλάδο λόγω των
σημαντικών ευκαιριών που σηματοδοτεί η έμφαση που αποδίδει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων
και λαχανικών, στην ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής και την σήμανση των προϊόντων αλλά και των
υποχρεώσεων που δημιουργεί για την πολύ σημαντική μείωση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
Μέσω του Τομεακού Προγράμματος των οπωροκηπευτικών έμφαση δίνεται στην εκπλήρωση δύο στόχων
που προκύπτουν από την διαφορετική δυναμική που έχουν οι επιμέρους τύποι καλλιεργειών έχοντας σαν
κοινή συνισταμένη την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η συμφωνία από το Αγρόκτημα στο
Πιάτο. Για τα προϊόντα που παρουσιάζουν αύξηση παραγωγής και εξαγωγών η στόχευση είναι η αύξηση
του βαθμού τυποποίησης/συσκευασίας και πιστοποίησης τους ενώ για τα προϊόντα που αντιμετωπίζουν
σημαντικές δυσκολίες στην απορρόφηση τους σε ικανοποιητικές τιμέςστην εγχώριά και διεθνή αγορά
στόχος είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και η
αναζήτηση νέων αγορών. Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι θα επιτευχθούν σε συνέργεια με τις λοιπές
παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου όπως με την αξιοποίηση των στοχευμένων στις δενδρώδεις
καλλιέργειες echo schemes του πρώτου πυλώνα που σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις τού άρθρου 70 του
δεύτερου πυλώνα όπως η βιολογική γεωργία ( διεύρυνση των καλλιεργειών που δύνανται να ενταχθούν
στην σχετική παρέμβαση) και η επέκταση της εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτερων ( κομφούζιο) στα εσπεριδοειδή διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιοπαρεμβάσεων για
την μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Παράλληλα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα
εφαρμοσθεί ένα πρόγραμμα αναδιαρθρώσεωντων καλλιεργειών ( ροδάκινο, σταφίδα)που αντιμετωπίζουν
τα σημαντικότερα προβλήματα έλλειψης ανταγωνιστικότητας
Το σύνολο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα τηρούν τις
απαιτήσεις της αυξημένης αιρεσιμότητας αφού πρόκειται για επενδύσεις και άυλες ενέργειες .
Οι παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΠ/ΕΟΠ στο τομέα των
οπωροκηπευτικών είναι:
·Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους
παραγωγής
·Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια

EL

182

·Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
·Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων
·Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
·Συστήματα ποιότητας
·Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης
·Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό

3.5.2 Apiculture products
Η μελισσοκομία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας
λόγω της περιβαλλοντικής σημασίας της αλλά και λόγω των οικονομικών επιδόσεων της Με βάση
εκτιμήσεις η πανδημία οδήγησε σε νέα κανάλια ζήτησης, νέες καταναλωτικές τάσεις ενώ αναμένεται
αύξηση της διεθνούς ζήτησης, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4% και τζίρους 11,9 δισ. για τα
επόμενα χρόνια. Το 2020 με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μέλι μαζί με τα φρούτα
κατέγραψαν αύξηση -και μάλιστα σημαντική- των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μελιού έχουν αυξηθεί
σημαντικά την τελευταία δεκαετία (σχετική ανάλυση Εθνικής Τράπεζας) αλλά σε όγκο και ως μερίδιο της
Παγκόσμιας αγοράς η εγχώρια παραγωγή κατέχει πολύ χαμηλό ποσοστό ενώ σημαντική πίεση δέχεται
και η τιμή ανά Kg.
Η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων κυρίως σε όρους αξίας και όχι όγκου προϋποθέτει σημαντικές
προσπάθειες ειδικά σε ζητήματα διαφήμισης, μάρκετινγκ, οργάνωσης και ολοκληρωμένης έρευνας
αγοράς από την πλευρά των συντελεστών της παραγωγικής αλυσίδας του μελιού, όπως επίσης και
εντατικοποίησης των προσπαθειών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του Ελληνικού μελιού ώστε να κατορθώσει να ενταχθεί το Ελληνικό Μέλιστην κατηγορία Premium brand
όπως για παράδειγμα το μέλι της Νέας Ζηλανδίας που επιτυγχάνει τιμή δεκαπλάσια του μέσου όρου
(περίπου 25 ευρώ/κιλό) από την κατηγορία χωρών εξαγωγεών μεσαίας τιμής (περίπου 2-5 ευρώ/kg).
Μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παραγωγών
αλλά και των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές , στην ανάδειξη των ιδιαίτερων οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών και της ποιότητας του ελληνικού μελιού , η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας και η άμβλυνση των συνεπειών που έχει για τους μελισσοκόμους η σημαντική αύξηση του
κόστους μεταφοράς ( η μελισσοκομία στην Ελλάδα είναι νομαδική) αλλά και η καταστροφή μεγάλου
τμήματος των δασών της Εύβοιας που αποτελούσε το βασικό ενδιαίτημα για μεγάλο αριθμό
μελισοσμηνών
Οι παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του τομέα της μελισσοκομίας
είναι :
·Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων·
·Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του
μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)
·Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών
·Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και
μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων
στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους
·Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον
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τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·
·Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων
παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
·Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων

3.5.3 Wine
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός οίνου παγκοσμίως. Το έτος 2018/2019 η ετήσια
παραγωγή ανήλθε σε 174,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 45 % των
αμπελουργικών ζωνών του πλανήτη, το 65 % της παραγωγής, το 60 % της παγκόσμιας κατανάλωσης και
το 70 % των εξαγωγών. Οι εξαγωγές της Ε.Ε αφορούν οίνους με ποιοτική σήμανση. Η Ελλάδα τόσο σε
όρους καλλιεργούμενων εκτάσεων όσο και σε όρους παραγωγής είναι μικρή οινοπαραγωγός χώρα με
μέση παραγωγή 2,165 εκατομμύρια εκατόλιτρα αποτελεί το 1.2% της Ευρωπαϊκής παραγωγής.
Σημαντική είναι η ποιοτική διαφοροποίηση που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στην οινοπαραγωγή της
χώρας με την μείωση της «χύμα» (χωρίς ετικέτα και σε συσκευασίες μεγάλου όγκου) και την αύξηση των
επωνύμων μικρών συσκευασιών.
Κατά το έτος 2019-2020 η ετήσια ελληνική παραγωγή ανήλθε σε 2,39 εκατομμύρια εκατόλιτρα, εκ των
οποίων το 6,8% αφορούσε σε οίνους ΠΟΠ και το 15,9% σε οίνους με γεωγραφική ένδειξη. Οι ποικιλιακοί
οίνοι ήταν 7,35% της συνολικής παραγωγής.
Όπως γίνεται φανερό το 70% της παραγωγής αφορά σε οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη (λοιποί οίνοι),
όταν σε επίπεδο Ε.Ε την αντίστοιχη περίοδο τo μέσο ποσοστό ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων ήταν 67,6% ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι μόλις 25,8%.
Το έτος 2020/2021 η εξαγωγή ελληνικών οίνων σε τρίτες χώρες ανήλθε σε 69.320 εκατόλιτρα με κύριους
προορισμούς τις ΗΠΑ (31,1%), Καναδά (21,4%), Ηνωμένο Βασίλειο (16,2%) και Ρωσία (10,7%).
Από το σύνολο των εξαγωγών το 42% της ποσότητας αφορά σε οίνους ΠΓΕ, το 26% σε οίνους ΠΟΠ ενώ
οι λοιποί και ποικιλιακοί οίνοι είναι 19% και 13% αντίστοιχα.
Η συνολική αξία εξαγωγών ανήλθε για την ίδια περίοδο (2020/2021) σε 31,6 εκ. Ευρώ εκ των οποίων το
44% είναι οίνοι ΠΓΕ, 35% οίνοι ΠΟΠ και λοιποί οίνοι και ποικιλιακοί αποτελούν το 13,8% και 6,6% της
αξίας εξαγωγών.
Σε ότι αφορά την μέση αξία ανά εκατόλιτρο οι ελληνικοί οίνοι υπερτερούν στις κατηγορίες ΠΓΕ και
λοιποί (+52% και +102% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) αλλά οι οίνοι ΠΟΠ με μέση αξία ανά εκατόλιτρο
τα 606 Ευρώ υπολείπεται (-14%) του ευρωπαϊκού μέσου όρου (703 €/Hl). Το πολύ μικρό ποσοστό
εξαγωγών σε τρίτες χώρες (2,9% έναντι του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 12,82%) σε σχέση με την
παραγόμενη εγχώρια ποσότητα αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου για την βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος, την αύξηση της τυποποίησης/πιστοποίησης και ενίσχυση των δράσεων
προώθησης σε τρίτες χώρες (αύξηση εξαγωγών) με στόχο την βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των
ελληνικών οίνων και τέλος την μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος των
οινοποιείων.
Τους ανωτέρω στόχους εξυπηρετούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα του οίνου που
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις
1. Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
2. Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις
οινοπαραγωγής
3. Πρώιμη συγκομιδή
4. Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου
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ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις
5. Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
Συμπληρωματικά προς τις παρεμβάσεις του τομεακού προγράμματος Η προώθηση της βιολογικής
γεωργίας , η διατήρηση παραδοσιακών, αμπελώνων, η προστασία από την γενετική διάβρωση
παραδοσιακών ποικιλιών εξυπηρετείται από τις παρεμβάσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης ( άρθρο 70) όπως
επίσης και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης από το άρθρο 73
Οι παρεμβάσεις του τομεακού προγράμματος τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν
τα Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ ) και οι Κοινοτικές
Απαιτήσεις Διαχείρισης.

3.5.4 Hops

3.5.5 Olive oil and tables olive
Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας από πλευράς καλλιεργούμενων
εκτάσεων (το 25% της συνολικής καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων
καλλιεργειών) ενώ αποτελεί και την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Η Ελλάδα
είναι η Τρίτη σημαντικότερη παραγωγός Ελαιόλαδου στην Ε.Ε που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό
(67% της παγκόσμιας παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και καταναλωτή
ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας κατανάλωσης).
Ο σημαντικότερος εξαγωγέας προς την ΕΕ είναι η Τυνήσια (75% την τελευταία πενταετία). Η συνολική
εισαγωγή ελαιόλαδου από την ΕΕ την περίοδο 2020/2021 ήταν μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τον
Μ.Ο. πενταετίας.
Οι εξαγωγές της ΕΕ γίνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (34%) και ακολουθούν το Ηνωμένο
Βασίλειο (9%) και η Βραζιλία (9%). Οι εξαγωγές της ΕΕ κατά το τελευταίο έτος εμφάνισαν σταθερότητα
σε σχέση με το προηγούμενο.
Η Ελλάδα έχει την μικρότερη τιμή στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (3,24 ευρώ/κιλό) σε σχέση με την
Ισπανία (3,34) και την Ιταλία (4,21), με την τιμή να κινείται ανοδικά κατά την τελευταία πενταετία
(14,6%). Η τιμή μάλιστα του οργανικού ελαιόλαδου εμφάνισε αύξηση κατά 32% στην Ελλάδα (51% στην
Ιταλία). Η Ελλάδα έχει επίσης την χαμηλότερη τιμή στο παρθένο ελαιόλαδο (2,40 ευρώ/κιλό), ‘έναντι της
Ιταλίας (2,75) και της Ισπανίας (3,12), με την τελευταία πενταετία να εμφανίζει πτώση της τάξης του 7%.
Όσον αφορά στο ελαιόλαδο «λαμπάντε» η τιμή του ελληνικού είναι 2,20ευρώ / κιλό, έναντι του ιταλικού
στα 2,46 και του ισπανικού στα 2,95, εμφανίζοντας αυξητική τάση (2,1%) κατά την τελευταία πενταετία.
Η ΕΕ παράγει περίπου το ένα τρίτο (1/3) της παγκόσμιας παραγωγής της επιτραπέζιας ελιάς. Η
παγκόσμια παραγωγή την τελευταία πενταετία έχει μία πτώση της τάξης του 7% ενώ η αντίστοιχη της ΕΕ
είναι μόλις 1%. Αντίθετα την περίοδο 2020/2021 η ΕΕ αύξησε την παραγωγή της κατά 10% σε σχέση με
την προηγούμενη, παρά την παγκόσμια πτώση (κατά 9%) στο ίδιο διάστημα. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ισπανία
είναι ο κύριος παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς (πάνω από 65%) με την Ελλάδα να ακολουθεί (πάνω από
25%) και μάλιστα να εμφανίζει αύξηση κατά 9% σε σχέση με τον Μ.Ο. της τελευταίας πενταετίας. Η ΕΕ
εξάγει πάνω από 400.000 τόνους επιτραπέζιας ελιάς / έτος με κύριους προορισμούς τις ΗΠΑ, τη Ρωσία,
την Σαουδική Αραβία και τον Καναδά. Οι τιμές πώλησης των ακατέργαστων ελιών για την περίοδο
2020/2021 (σε όρους ευρώ ανά 100 κιλά) διαμορφώθηκαν στα 81 ευρώ / 100kg για την Ελλάδα έναντι
104,20 για την Ιταλία, 71,18 για την Ισπανία και 62,35 για την Πορτογαλία.
Ένα χαρακτηριστικό της παραγωγής ελαιολάδου είναι ο τρόπος διακίνησης τόσο ως προς την εσωτερική
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αγορά όσο και προς τις εξαγωγές με την «χύμα» διακίνηση να κυριαρχεί.Ο όγκος παραγωγής που
διακινείται «χύμα» είναι τριπλάσιος σε σχέση με το «επώνυμο» συσκευασμένο προϊόν, παράμετρος που
λειτουργεί αρνητικά στην προστιθέμενη αξία.
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιολάδου και η μείωση της απόκλισης που
παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο Έλληνας παραγωγός, η αντιμετώπιση των προκλήσεων που
επιφέρει η κλιματική αλλαγή οι επιπτώσεις της οποίας στην γεωργική παραγωγή αναμένεται να είναι
οξύτερες (αύξηση περιόδων λειψυδρίας, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, αύξηση των ημερών καύσωνα)
σε Κρήτη και Πελοπόννησο που αποτελούν τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της
χώρας, η εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο
αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται μέσω της εστίασης στην υγιεινή διατροφή
και την ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει, συνθέτουν το πλέγμα των
στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου .
Το σύνολο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα τηρούν τις
απαιτήσεις της αυξημένης αιρεσιμότητας αφού πρόκειται για επενδύσεις και άυλες ενέργειες .
Οι παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΕΦ
τουελαιόλαδου και της βρώσιμης ελιάς είναι :

στο τομέα

·Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία
·Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια
·Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
·Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων
·Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία
·Συστήματα ποιότητας
·Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης
·Επαναφύτευση Ελαιώνων

3.5.6 Beef and veal

3.5.7 Milk and milk products

3.5.8 Sheep and goat

3.5.9 Protein crops
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3.5.10 Sugar beet

3.5.11 Other sectors

3.6 Overview of the interventions that contribute to ensure a coherent and integrated approach to
risk management, where relevant

3.7 Interplay between national and regional interventions
3.7.1 Where relevant, a description of the interplay between national and regional interventions, including
the distribution of financial allocations per intervention and per fund

3.7.2 Where relevant, where elements of the CAP Strategic Plan are established at regional level, how
does the interventions strategy ensure the coherence and the consistency of these elements with the
elements of the CAP Strategic Plan established at national level

3.8 Overview of how the CAP Strategic Plan contributes to the objective of improving animal
welfare and reducing antimicrobial resistance set out in point (i) of Article 6(1), including the
baseline conditions and the complementarity
Η ανάλυση SWOT ανέδειξε την σχετικά ικανοποιητική κατάσταση της χώρας αναφορικά με την χρήση
των αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα (η τιμή του δείκτη χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα (mg/pcu) είναι
χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε) αλλά παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως επίσης και τα
προβλήματα που σχετίζονται με την ευζωία των ζώων. Η βελτίωση της ευζωίας των ζώων μπορεί να
οδηγήσει στην μείωση των ασθενειών και συνακόλουθα στην μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών ενώ η
συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία του καταναλωτή για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που
αποτυπώνεται και στην χρήση σχετικών σημάτων ποιότητας δημιουργούνένα νέο πλαίσιο απαιτήσεων για
την Ελληνική Κτηνοτροφία.
Η στοχοθέτηση της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο για την μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και
την βελτίωση των συνθήκων ευζωίας η εφαρμογή της πολιτικής του one health και η εφαρμογή του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021 – 2025 προτάσσουν την ανάγκη για την
λήψη μέτρων.
Στην Ελλάδα η εμπειρία εφαρμογής στοχευμένων δράσεων για την ευζωία και την μείωση της χρήσης
αντιβιοτικών είναι περιορισμένη αφού μέχρι σήμερα μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
έχουν εφαρμοσθεί σχετικές παρεμβάσεις και δεν υπάρχει η γνώση για την αποδοχή/διάθεση συμμετοχής
των κτηνοτρόφων σε αντίστοιχες δράσεις.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα η συμβολή του Στρατηγικού Σχεδίου στην Βελτίωση των συνθηκών ευζωίας και
την μείωση της χρήσης αντιβιοτικών βασίσθηκε στην διάγνωση των αναγκών που προέκυψαν από την
SWOT ανάλυση.
Οι ανάγκες που σχετίζονται με την αύξηση του προσωπικού και την αναβάθμιση των ελεγκτικών
μηχανισμών για την τήρηση των κανόνων ευζωίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Στρατηγικό
Σχέδιο αλλά έχει ήδη δρομολογηθεί η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στις καθ ύλην αρμόδιες και
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επιφορτισμένες με τους ελέγχους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Η βελτίωση των γνώσεων των κτηνοτρόφων σε θέματα ευζωίας, διαμόρφωσης σιτηρεσίου, βιοασφαλειας
των εγκαταστάσεων και ορθολογικής χρήσης φαρμάκων θα εξυπηρετηθεί μέσω, των παρεμβάσεων του
άρθρου 78 «Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών». Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των σχετικών
παρεμβάσεων (εκπαίδευση, κατάρτιση, συμβουλές) προβλέπεται η υποχρεωτική συμμέτοχή σε δράσεις
εκπαίδευσης κατάρτισης και λήψης συμβουλών για τους δικαιούχους των δύο παρεμβάσεων που
σχετίζονται άμεσα με την ευζωία των ζώων και συγκεκριμένα της παρέμβασης «Καλή μεταχείριση
(ευζωία) των παραγωγικών ζώων» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άρθρου 70 και της παρέμβασης
«Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άρθρου 73. Η παροχή
εκπαίδευσης/κατάρτισης στους κτηνοτρόφους θα λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος
(συνεχής ενασχόληση), την χωροθετηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνήθως σε μεγάλη
απόσταση από αστικά /ημιαστικά κέντρα που πραγματοποιούνται οι τυπικές εκπαιδεύσεις καταρτίσεις
αναδεικνύοντας την υιοθέτηση συγχρόνων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τονίζεται η απουσία εμπειρίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων πλην των επενδυτικών
μέτρων για την ευζωία των ζώων
Η επιλογή της μη συμπερίληψης στις δυνητικά σχετιζόμενες με την ευζωία παρεμβάσεις του Πυλώνα 1
που είναι τα echo schemes, έγινε με γνώμονα την ανάγκη λήψης «μονιμότερου χαρακτήρα παρεμβάσεων»
που δεν διασφαλίζεται από την ετήσια «υποχρεωση» που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι των echo schemes
σε αντίθεση με την σχεδιαζόμενη παρέμβαση του Άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες
δεσμεύσεις διαχείρισης» η συμμετοχή στο οποίο συνεπάγεται την μακρόχρονη δέσμευση (πενταετία) του
παραγωγού καθιστώντας τον σχεδιασμό ευχερέστερο.
Οι δυο παρεμβάσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στην βελτίωση των Συνθηκών Ευζωίας και
συνακόλουθα τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών αντιστοιχούν στο 1,8% των πόρων (65 Μ€ σε
όρους Κοινοτικής Συνδρομής) των πόρων της Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η πρώτη παρέμβαση «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων» είναι η σημαντικότερη από
πλευράς προϋπολογισμού υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και
άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης». Η συγκεκριμένη Παρέμβαση στοχεύει στην προαγωγή της ευζωίας των
παραγωγικών ζώων με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την
Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.(δεσμεύσεις που υπερκαλύπτουν) τις Κανονιστικές Απαιτήσεις
Διαχείρισης 9,10,11) και στο σύνολο τους περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Άρθρου 46
«Ευζωία των ζώων» του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2021/χχχχ
Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση «δεικτών» της Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη
σωματική υγεία των ζώων. Μέσω της παρέμβασης εξυπηρετείται και ο στόχος της πολιτικής από το
Αγρόκτημα στο πιάτο για την μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών που είναι συνάρτηση τόσο της
βελτίωσης των συνθηκών εκτροφής όσο και της καλύτερης επιστημονικής επιτήρησης των
εφαρμοζόμενων πρακτικών και της καλύτερης στόχευσης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των
αντιβιοτικών. Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση
των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009). Οι
δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται σε μια ή περισσότερες από τις
τέσσερεις κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών
φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).
Ο αριθμός των δράσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και είναι:
1.ΧΟΙΡΟΙ
Α). Διατροφή: 1.1. Εργαστηριακός έλεγχος και πιστοποίηση της ποιότητας του νερού,1.2. Συνεχής

EL

188

προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές
Β) Σταβλισμός: 1.3 Μείωση του του αριθμού των ζώων ώστε να αυξηθεί κατά 20% ο διαθέσιμος χώρος
ανά χοιρομητέρα και ανά χοιρίδιο (καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου).
Γ) Υγεία: 1.4. Αντιμετώπιση ακρωτηριασμών και χρήση ανοσοευνουχισμού
Δ) Ορθολογική Χρήση Φαρμάκων: 1.5 Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων
2.Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
Α)Διατροφή: 2.1. Ετήσιος έλεγχος ποιότητας νερού που καταναλώνουν τα πτηνά
Β) Σταβλισμός: 2.2. Αύξηση φωτισμού στον ορνιθώνα,2.3. Μείωση πυκνότητας φόρτισης δαπέδου
3.Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Α)Διατροφή: 3.1 Ετήσιος έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας νερού που καταναλώνουν τα πτηνά
Β)Σταβλισμός: 3.2 Συντήρηση λειμώνα σε ετήσια βάση
4.Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
Α) Σταβλισμός: 4.1 Συντήρηση κελιών γαλουχίας και αρσενικών γεννητόρων πριν από́ την
αναπαραγωγική́ περίοδο και ειδικών χώρων για τον προγραμματισμό́ συζεύξεων, 4.2 Συνεχής συντήρηση,
καθαρισμός και απολύμανση προαύλιου χώρου
Β) Διατροφή́ : 4.3 Συλλογή́, κατάψυξη και χορήγηση πρωτογάλατος σε όλα τα νεογέννητα
Γ) Υγεία: 4.4 Περιποίηση χηλών ιδιαίτερα πριν από́ την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου και ορθόσυχνό́ κόψιμο νυχιών, 4.5. Έλεγχος του οίστρου με αρσενικά́ ζώα «ανιχνευτές», 4.6 Διάγνωση
εγκυμοσύνης με υπερηχογραφία
Δ) Συμπεριφορά́: 4.7 Χρήση θερμαντικών πηγών στα νεογέννητα
5.Καλή μεταχείριση των βοοειδών
Α) Σταβλισμός: 5.1 Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου, 5.2 Μείωση
του αριθμού́ των ζώων για α τους μόσχους που εκτρέφονται ομαδικά́, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος που
διατίθεται για κάθε μόσχο να αυξηθεί́, 5.3 Ετησία αντικατάσταση αισθητήρων εντοπισμού́ του
κατάλληλου εύρους φωτισμού́, θερμοκρασίας, αμμωνίας και υγρασίας
Β) Διατροφή́: 5.4. Μη απομάκρυνση των μοσχαριών από́ την μητέρα μέχρι την ηλικία 3 μηνών
Γ) Υγεία: 5.5.Χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά́ την αποκεράτωση, 5.6
Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων
Δ) Συμπεριφορά: 5.7. Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξέστρων ή αντικατάσταση ξέστρων
Η δράση της ορθολογικής χρήσης κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων αποτελεί γενικευμένη
εφαρμογή πιλοτικού επιστημονικού προγράμματος για τους χοίρους και επεκτείνεται σε πρώτη φάση
στους μόσχους όντας υποχρεωτική για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι των
συγκεκριμένων εκτροφών.
Η δεύτερη παρέμβαση «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές
ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 73 «
Επενδύσεις». Στο Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνεται αποκλειστικά η παροχή ενισχύσεων στις

EL

189

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων Η παρέμβαση αφορά σε όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ενσταβλισμένων ζώων με στόχο την μείωση
των ασθενειών, την μείωση των τραυματισμών και γενικότερα την υλοποίηση παρεμβάσεων που οδηγούν
στην μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των
ζώων και της βιοασφάλειας. Οι επενδύσεις στοχεύουν στην διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών
διαβίωσης και στη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο των
παραγωγικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται
όλες οι νόσοι των ζώων και οι ζωονόσοι που δύναται να εμφανιστούν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα ενισχύονται οι επενδύσεις,
οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την
εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις μέσω επαφής με άλλα
παραγωγικά ή/και άγρια ζώα ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών.
Με τις δύο παρεμβάσεις επιχειρείται η αναβάθμιση των συνθηκών ευζωίας που αποτελεί βασική
παράμετρο για την μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών ενώ εισάγεται και η επιστημονική επιτήρηση της
ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων.

3.9 Simplification and reducing the administrative burden
1. Απλούστευση διαδικασιών και μείωση του διοικητικού βάρους με έμφαση στους τελικούς
δικαιούχους
Ήδη κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο πραγματοποιήθηκε συστηματική και επίμονη
προσπάθεια για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού βάρους των τελικών
δικαιούχων με την εκτεταμένη προτυποποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής των
τελικών δικαιούχων, την υποστήριξη των διαδικασιών μέσω υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων
και νέων και τη χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων για την τροφοδότηση
των αιτήσεων στήριξης με δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η
προσκόμιση απαιτούμενων από τους δικαιούχους δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.
Στις παρεμβάσεις των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με ιδιωτικές επενδύσεις (επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση εγκατάστασης
νέων γεωργών, συνεργασία, ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του LEADER, κλπ) υιοθετήθηκε το
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μέσω του οποίου γίνεται η πλήρης διαχείριση όλων των ιδιωτικών επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
ελέγχεται και η σώρρευση κρατικών ενισχύσεων.
Επειδή η αρχική γενική δομή του ΠΣΚΕ δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
των ιδιωτικών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης σε επί μέρους στάδια της διαδικασίας η ΕΥΔ ΠΑΑ και η
ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με συμβούλους πληροφορικής ανέπτυξαν και υλοποίησαν εντός του ΠΣΚΕ την
εξειδίκευσή του για να καταστεί κατάλληλο για τις ανάγκες των λεπτομερειών εφαρμογής του ΠΑΑ
2014-2020.
Χαρακτηριστικές επεκτάσεις αποτελούν η τροφοδότηση με ανταλλαγή δεδομένων της υφιστάμενης
κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τη βάση δεδομένων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανάπτυξη του αλγορίθμου υπολογισμού της τυπικής απόδοσης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων από τα δεδομένα των καλλιεργειών και του ζωϊκού κεφαλαίου στα αγροτεμάχια της
εκμετάλλευσης, ο αυτοματοποιημένος υπολογισμός του ενισχυόμενου κόστους στα μέτρα που είχαν
επιβληθεί ανώτατα όρια, η αλγοριθμική υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των
ποσοτικών κριτηρίων κατάταξης των αιτήσεων στήριξης, οι έλεγχοι πληρότητας και συμβατότητας των
αιτήσεων στήριξης και των αξιολογήσεων μέσω του ΠΣΚΕ με παράλληλο εντοπισμό ελλείψεων ή
προφανών σφαλμάτων, κλπ.
Παράλληλα υλοποιήθηκαν σε επίπεδο αίτησης στήριξης οι σχετικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος
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του πλαισίου επίδοσης του ΠΑΑ 2014-2020.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την αρχική ανάπτυξη των εφαρμογών παράλληλα με την ενεργοποίηση
των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 εντός του ΠΣΚΕ σημειώθηκαν αναμενόμενες και εύλογες
καθυστερήσεις, που όμως μειώνονται πλέον σημαντικά σε επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις των ίδιων
μέτρων. Ήδη η ΜΟΔ Α.Ε., που υποστηρίζει τεχνικά το ΠΣΚΕ, έχει προγραμματίσει την τελειοποίηση
των σχετικών εφαρμογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί ταυτόχρονα με την προσθήκη νέων, εφόσον
απαιτηθούν στο πλαίσιο νέων προκηρύξεων του ΠΑΑ 2014-2020, γεγονός που εξασφαλίζει την
ετοιμότητα του ΠΣΚΕ για την άμεση και απρόσκοπτη υποστήριξη των ιδιωτικών μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης του ΣΣΚΓΠ.
Σε ό,τι αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδιάζει ήδη την
υποστήριξη της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2022 με τεχνικές παρακολούθησης γης που
θα επιτρέπουν το συνεχή έλεγχο της ορθότητας των δηλούμενων καλλιεργειών και την αποστολή
προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους παραγωγούς για άμεσες διορθώσεις πριν την οριστικοποίηση της
αίτησης ή για απόδειξη της καλλιέργειάς τους με ειδική εφαρμογή λήψης φωτογραφιών. Με τον τρόπο
αυτό αναμένεται να περιοριστούν στο ελάχιστο ενστάσεις και διορθώσεις προφανών σφαλμάτων μετά την
υποβολή της αίτησης και να μειωθεί το διοικητικό βάρος που αυτές συνεπάγονται τόσο για τους
δικαιούχους όσο και για τον Οργανισμό.
Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού βάρους με έμφαση στους
τελικούς δικαιούχους θα εξεταστεί στους παρακάτω άξονες:
·Χρονοπρογραμματισμό της αλληλουχίας των αιτήσεων στήριξης, ώστε κατά το δυνατόν να
ελαχιστοποιείται η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους. Ιδιαίτερα σχεδιάζεται
να προβλεφθεί εκτεταμένο «σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων», ήτοι σύστημα υποβολής αιτήσεων για
παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα, στο οποίο τα αναγκαία δεδομένα που απαιτούνται από τη
διοίκηση τουλάχιστον για μεμονωμένες εκτάσεις ή ζώα για τα οποία ζητείται ενίσχυση είναι διαθέσιμα
στις επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος μέλος, όπως π.χ. το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, η κτηνιατρική βάση δεδομένων, κλπ.
·Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αιτήσεων στήριξης και αιτήσεων πληρωμής
των δικαιούχων με πληροφοριακά συστήματα άλλων αρμόδιων αρχών για αυτόματη αναζήτηση εντύπων,
βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή και έλεγχο των αιτήσεων
στήριξης και των αιτήσεων πληρωμής (π.χ. σύστημα TAXIS της ΑΑΔΕ με φορολογικά στοιχεία).
·Εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται σε παρεμβάσεις με βάση την
έκταση και τα ζώα, προς το παρόν εκτός του ΟΣΔΕ, (όπως π.χ. οι παρεμβάσεις του αμπελοοινικού τομέα
αλλά και άλλες παρόμοιες τομεακές παρεμβάσεις) είναι σύμφωνες με το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά τουλάχιστον ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο, το σύστημα
αναγνώρισης αγροτεμαχίων και τους ελέγχους
·Υιοθέτηση μοντέλων απλοποιημένου κόστους στις παρεμβάσεις που αυτά ενδείκνυνται.
·Αυτοματοποίηση του συστήματος ελέγχου προϋποθέσεων (conditionalities) για τις παρεμβάσεις που
αφορά.
·Απλοποίηση των ελέγχων και του συστήματος επιβολής κυρώσεων
2. Περίοδος 2023-2027: Συντήρηση Υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων
Η διαχείριση των πιστώσεων από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία Εγγυήσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.ΓΤ.Α.Α) πραγματοποιείται μέσω πληροφοριακών συστημάτων που έχει αναπτύξει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από το έτος 2006-σήμερα. Τα πληροφοριακά συστήματα υλοποιούν μια σειρά από
εργασίες τις οποίες εκτελεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η ΕΥΔ και η ΕΥΕ ΠΑΑ, οι ΕΦΔ και οι κατά περίπτωση
εξουσιοδοτημένοι φορείς βάσει των αρμοδιοτήτων τους και οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως : α)

EL

191

υποβολή αιτήσεων για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων ή για την ένταξη σε κάποιο μέτρο αγροτικής
ανάπτυξης / δράση, β) ελέγχους (επιτόπιους, διοικητικούς και μηχανογραφικούς με άλλες βάσεις
δεδομένων που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα) για την επιβεβαίωση τήρησης των
όρων επιλεξιμότητας/ δεσμεύσεων από τους γεωργούς, γ) υπολογισμούς δικαιούμενων ποσών δ) επιβολές
μειώσεων/διοικητικών κυρώσεων, ε) παραλαβή και αξιολόγηση ενστάσεων, στ) διορθωτικές ενέργειες
(Διοικητικές Πράξεις), ζ) συμπληρωματικές πληρωμές η) ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων, θ)
εκτέλεση & λογιστική καταχώρηση των πληρωμών, ι) τήρηση & διαχείριση του Βιβλίου Οφειλετών, ια)
παρακολούθηση Μητρώου Εγγυητικών Επιστολών, ιβ) λειτουργίες διαδικασίας ένταξης σε Μέτρα Α.
Ανάπτυξης μέχρι την έκδοση απόφασης ένταξης, ιγ) προσδιορισμό της τυπικής απόκλισης για τα Μέτρα
των νέων αγροτών και τα σχέδια Βελτίωσης, ιδ) παρακολούθηση της υλοποίησης και των δεικτών για το
ΠΑΑ 2014-2020.
Τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για τους σκοπούς αυτούς είναι τα ακόλουθα:
• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΟΠΣ ΕΑΕ) 2006-2021 (θα
επεκταθεί και για το έτος αιτήσεων 2022. Δεδομένου ότι οι πληρωμές επεκτείνονται πέραν της
ολοκλήρωσης του έτους αιτήσεων (εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, αποδοχή ενστάσεων κτλ.) αλλά
και διασυνδέεται με τις πληρωμές των ΜΑΑ οι οποίες υλοποιούνται με τα σχετικά ΠΣ θα πρέπει το
σύστημα να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.
• Σύστημα καταγραφής των παραδόσεων των παραγωγών για τα συνδεδεμένα καθεστώτα: Υλοποιεί τις
απαιτήσεις (καταχώρηση στοιχείων, διασταυρωτικών ελέγχων, παραγωγή αναφορών και εξαγωγή
στοιχείων) για τον έλεγχο των όρων επιλεξιμότητας για τα συνδεδεμένα καθεστώτα.
• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013: Πρόκειται για το
πληροφοριακό σύστημα το οποίο υποστήριξε τις πληρωμές των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης της
προηγούμενης περιόδου 2007-2013. Για τη νέα περίοδο θα πρέπει να είναι ενεργό ώστε να υπάρχει
πρόσβαση με θέαση μόνο σε όλες τις πληροφορίες που περιέχει ιδιαίτερα για τα μέτρα τα οποία έχουν
μακροχρόνιες δεσμεύσεις για χρήση σε ελέγχους επιβεβαίωσης ορθότητας διαθέσιμου υπολοίπου προς
πληρωμή λόγω προηγούμενων κυρώσεων-πληρωμών.
• Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Δάσωση Γ. Γαιών 2007-2013: Υποστήριξε τις ανάγκες των
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 και του Μέτρου
221 Δάσωση γεωργικών γαιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Το εν λόγω
σύστημα υποστηρίζει τις πληρωμές «ανειλημμένων υποχρεώσεων» στο ΠΑΑ 2014-2020 ενώ γίνεται και
καταχώρηση ελέγχων και δηλώσεων εφαρμογής για τη Δάσωση Γ. Γαιών μέχρι τη λήξη των πολυετών
δεσμεύσεων.
• Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης του Μέτρου 123Α: Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη με
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (Γεωργικό Προϊόν), το οποίο αφορά σε ανειλημμένες
υποχρεώσεις με πολυετής δεσμεύσεις στο οποίο ΠΣ πρέπει να υπάρχει μόνο θέαση.
• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Το πληροφοριακό σύστημα
Ο.Π.Σ.Α.Α. υλοποιεί τις απαιτήσεις που απορρέουν από τους κοινοτικούς κανονισμούς (ΕΕ) 1305/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ)1307/2013. Το σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία
τουλάχιστον έως το 2025 έτος που αναμένονται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές του προγράμματος
(ουσιαστικά πρέπει να παραμείνει σε παραγωγική λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των
ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 στην νέα Προγραμματική Περίοδο (λόγω του κανόνα
του ν+3) αλλά και για τα επόμενα έτη ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία μεταφοράς υποχρεώσεων του
ΠΑΑ 2014-2020 στη νέα περίοδο ως ανειλημμένες.
• Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, Βιολογική Γεωργία ΠΑΑ, Πληρ. Σύστημα για τη Δάσωση
Γ. Γαιών (που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο νέας διακήρυξης) για νέες εντάξεις 2014-2020: Πρόκειται για
αυτόνομα πληροφοριακά συστήματα που διαλειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης
Εκμετάλλευσης και με άλλες βάσεις δεδομένων π.χ. ΗΒΔ. Δεδομένου ότι οι πληρωμές των
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συγκεκριμένων ενισχύσεων καθώς και η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες είναι απαραίτητες θα πρέπει
να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου.
• Πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των καθεστώτων εκτός ΟΣΔΕ: Το συγκεκριμένο
πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει όλα τα καθεστώτα εκτός ΟΣΔΕ του ΕΓΤΕ και συγκεκριμένα τα
Επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών, την Προώθηση γεωργικών προϊόντων,
την Προώθηση οίνων, το Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη σχετικά με την
προώθηση των οίνων, τα Επενδυτικά προγράμματα στον αμπελοοινικό τομέα, την Αναδιάρθρωση και
μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, και το Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. Διασυνδέεται με το
Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων & Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών του
Οργανισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων (αυτόματη
ενημέρωση του λογιστικού σχεδίου και της εντολής πληρωμής), να ενημερωθεί το Βιβλίο Οφειλετών του
Οργανισμού για τυχόν οφειλές των δικαιούχων και το Μητρώο Εγγυητικών Επιστολών.
• Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων (διπλογραφικό) και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων
Ποσών: Το Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις Οικονομικές
Συναλλαγές του Οργανισμού, ενώ παράλληλα τηρεί τα οικονομικά στοιχεία τα οποία απαιτεί η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκειμένου να είναι δυνατή η ετήσια εκκαθάριση των λογαριασμών και η
αποστολή των δηλώσεων δαπανών. Επιπλέον τηρεί το σύνολο των δημοσιονομικών στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την αποστολή των δημοσιονομικών αναφορών σε όλους τους εμπλεκόμενους ελεγκτικούς
φορείς για την πραγματοποίηση των ελέγχων τους.
• Υποστηρικτικές εφαρμογές: Τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν τρεις
υποστηρικτικές εφαρμογές οι οποίες ολοκληρώνουν τον κύκλο της πληροφορίας που διακινείται από τον
οργανισμό και φτάνει στο δικαιούχο των ενισχύσεων. Συγκεκριμένα αυτές είναι:
- Σύστημα διαχείρισης χρηστών: Υλοποιεί τους μηχανισμούς πρόσβασης των χρηστών στα
πληροφοριακά συστήματα βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης/ρόλων. -Σύστημα
επιχειρηματικής ευφυΐας: Πρόκειται για το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένα
στελέχη του οργανισμού προκειμένου να λαμβάνουν και να αξιοποιούν πληροφορίες που περιέχονται στις
βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων.
- Καρτέλα του αγρότη: Η καρτέλα αγρότη έχει ως στόχο την πρόσβαση του συναλλασσόμενου με τον
οργανισμό με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο σε όλα τα δεδομένα που τον αφορούν.
Η συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων θα βοηθήσει μεταξύ άλλων στην απλούστευση διαδικασιών και
μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω:
- Αξιοποίησης ιστορικών δεδομένων δράσεων για στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση
αποκλίσεων/διακυμάνσεων κόστους ομοειδών παρεμβάσεων για σκοπούς προγραμματισμού/κατανομής
προϋπολογισμών σε περιφερειακό επίπεδο ή ανά είδος δράσης
- Ταχεία ανάκτηση δεδομένων υλοποίησης πράξεων ανειλημμένων υποχρεώσεων και υπολογισμού
δεσμεύσεων για την νέα περίοδο.
- Άντληση στοιχείων από πολλαπλές βάσεις δεδομένων για σκοπούς ομογενοποίησης, επικαιροποίησης,
συμπλήρωσης και ενοποίησης μητρώων
3. Περίοδος 2023-2029: Ανάπτυξη και υποστήριξη νέων Πληροφοριακών Συστημάτων για την
απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης των
Παρεμβάσεων της ΚΓΠ και μείωση του διοικητικού φόρτου
Το πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027 εισάγει ένα πλέγμα αλλαγών σε σχέση με την τρέχουσα
περίοδο οι οποίες συνδέονται με τη μετατροπή όλων των αιτήσεων για λήψη ενισχύσεων από
αλφαριθμητικές σε πλήρως γεωχωρικές, την αλλαγή του τρόπου και των μεθόδων των ελέγχων ενώ
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εισάγεται για πρώτη φορά (τουλάχιστον σε ότι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις) η αξιολόγηση ενός
Στρατηγικού Σχεδίου σε επίπεδο κράτους μέλους καθώς και η αποτύπωση της προόδου των εργασιών
μέσα από δείκτες στόχων επιδόσεων και αποτελεσμάτων. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται
απαραίτητη η ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα ενσωματώνουν και θα
αξιοποιούν τη γνώση και την εμπειρία επί του φυσικού αντικειμένου που έχει αποκτηθεί από τη
διαχείριση των προηγούμενων πλαισίων προκειμένου να βελτιώσει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Τα
νέα πληροφοριακά συστήματα οποία βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:
α) θα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εισαγωγή/εμφάνιση δεδομένων μέσα από
μια πλειάδα συσκευών - smartphones, tablets, κτλ - αξιοποιώντας το μέγιστο εύρος δυνατοτήτων που
δίνουν αυτές οι συσκευές όπως για παράδειγμα geolocation, orientation, κτλ
β) θα απλουστεύσουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους δικαιούχους
γ) θα ενσωματώνουν τις αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο
δ) θα στηρίζονται στη διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα αλλά και με άλλα
διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης
ε) θα εισάγουν έναν νέο τρόπο υποβολής αιτήσεων η οποία θα υποχρεώνει τον δικαιούχο γεωργό να
αποδεικνύει την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων και θα είναι πλήρως γεωχωρική και ανεξάρτητη
του ταμείου χρηματοδότησης, με το επίπεδο της γεωχωρικής πληροφορίας που θα χρησιμοποιείται να
διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις ελέγχου του Μέτρου/καθεστώτος. (π.χ. σε επενδυτικά να
χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας της πράξης/έργου, σε μέτρα με βάση την
έκταση για το σύνολο των πληροφορίων που συνδέονται με την ενίσχυση και τον έλεγχο των κριτηρίων
επιλεξιμότητας, κλπ.)
στ) θα αλληλοεπιδρούν με συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας της
γης βάσει διαφόρων κριτηρίων και θα υποστηρίζουν τη διενέργεια ελέγχων με τεχνικές παρακολούθησης
γης
ζ) δεν θα παρέχουν μονολιθικές λύσεις αλλά θα αποτελούνται από μια πλειάδα ανεξάρτητων εφαρμογών
που επικοινωνούν μεταξύ τους και με τρίτα συστήματα με καλά ορισμένες διεπαφές βασισμένες σε
ανοιχτά πρότυπα (W3C και OGC)
η) θα είναι δυνατή η υιοθέτησή τους σε περιβάλλοντα cloud (IaaS, PaaS) με χρήση των τελευταίων
τεχνολογιών container orchestration.
Οι ανωτέρω αρχές υλοποιούνται από ένα πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων τα οποία συγκροτούν το
Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΕΟΠΣΔΕ) ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ 2327 (ΕΟΠΣΔΕ 23-27). Στόχος του συστήματος είναι η παραγωγή των απαραίτητων πληροφοριών για την
ενημέρωση των Αρμόδιων Αρχών καθώς και το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής η
επιβεβαίωση της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων με τις διαθέσιμες πηγές τόσο εντός όσο και εκτός
οργανισμού η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων τόσο για την παρακολούθηση του ΣΣ όσο και
για την ελεγξιμότητα και επαληθευσιμότητα των δαπανών των γεωργικών ταμείων καθώς και η
δημιουργία αναφορών προς την ΕΕ και η ανταλλαγή δεδομένων.
Υποστηρίζει τις κάτωθι λειτουργικότητες:
α) Υποβολή αιτήσεων: γεωχωρική υποβολή όλων των αιτήσεων των δικαιούχων τόσο για το ΕΓΤΕ όσο
και για το ΕΓΤΑΑ οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον ενδιαφερόμενο σε συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους και θα περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.
Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τον παραγωγό σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συμπληρωματικά, θα περιλαμβάνεται σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων ως ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που
δημιουργείται και ενημερώνεται τακτικά και μέσω του οποίου προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο κάθε
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αγροτεμάχιο και μονάδες γης που περιέχουν μη γεωργικές εκτάσεις οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες
καθώς και ένα σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης το οποίο θα
επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμάτων με τις αιτήσεις και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.
Επιπλέον κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης προβλέπονται έλεγχοι ορθότητας της
δηλούμενης καλλιέργειας μέσω τεχνικών παρακολούθησης γης. Τα στάδια που απαιτούνται αναλύονται
ως κάτωθι :
Στάδιο 1: Λήψη των ΕΑΕ του τρέχοντος ή και προέλεγχος των ΕΑΕ του προηγούμενου έτους
Η Επιτροπή συστήνει στα Κράτη Μέλη την αξιοποίηση, αρχικά, των ΕΑΕ του προηγούμενου έτους (prefilled applications) για τον προκαταρκτικό έλεγχο τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά
σχήμα/καθεστώς ενίσχυσης. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στο Κράτος Μέλος επαρκή χρόνο ώστε α) να
πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των δικαιούχων για τα ευρήματα (alerts) και β) δίνεται επίσης ο
απαιτούμενος χρόνος στους δικαιούχους για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων (εγγράφων,
παραστατικών) και λήψη geotagged φωτογραφιών, ως επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και/ή
κατά περίπτωση επι- λογή για τροποποίηση των ΕΑΕ.
Επιπλέον, το Κράτος Μέλος οφείλει να τροποποιήσει, όπου χρειάζεται, τη διαδικασία υποβολής των
ΕΑΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Επιτροπή αναφέρει ότι το Κράτος Μέλος οφείλει να προβεί σε
ανίχνευση α) δηλωθέντων τεμαχίων με μη ομοιογενή χρήση γης (για παράδειγμα 2 διαφορετικές φυσικές
οντότητες που έχουν διαφορετικό φαινολογικό κύκλο και αγροτική δραστηριότητα), δλδ περιπτώσεις
συγκαλλιεργειών και β) αλλαγών στην κάλυψη γης (land cover) στα δηλωθέντα τεμάχια, δλδ περιπτώσεις
όπου πχ. δηλωμένος βοσκότοπος μετατράπηκε σε αρόσιμη γη.
Στάδιο 2: Επεξεργασία δορυφορικού σήματος
Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές παρακολούθησης δορυφορικού σήματος στις οποίες
βασίζονται οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης. Αφορούν στην παρακολούθηση του φαινολογικού κύκλου,
στον εντοπισμό αγροτικής δραστηριότητας/παρέμβασης και στην παραγωγή χάρτη crop type/land cover
type.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρειάζεται ένα σύστημα για την αδιάλειπτη θέαση και
επεξεργασία των διαχρονικών εικόνων Sentinel και την εξαγωγή από αυτές αξιοποιήσιμων πληροφοριών
δορυφορικού σήματος.
Στην περίπτωση των τεμαχίων που αναφέρθηκαν στο Στάδιο 1, με μη ομοιογενή χρήση γης η
επεξεργασία τους δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμπέρασμα. Το JRC προσφέρει κώδικα για να υλοποιηθεί
ένα τέτοιος έλεγχος ετερογένειας. Επίσης στα πλαίσια του NIVA, του UC2 (Sinergise- Parcel Boundary
Detection for CAP) έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο ώστε με αυτόματο τρόπο να εντοπιστούν μη ομοιογενή
αγροτεμάχια. Η εν λόγω εταιρεία (Sinergise) προσφέρει και τον homogeneity marker ως υπηρεσία, ο
οποίος επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια εντοπισμού μη ομοιογενών αγροτεμαχίων. Αυτά τα
αγροτεμάχια δε συμμετέχουν σε περαιτέρω αλγοριθμικές επεξεργασίες και απευθείας λαμβάνουν
σήμανση ‘yellow’ άρα απαιτούν διερεύνηση.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει αναφορά στους Markers. Εκτός από τους αλγορίθμους αναγνώρισης
καλλιέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν οι Markers συνδυαστικά (π.χ. για τον ορθή διάκριση των
αγραναπαύσεων σε σχέση με τις άγονες εκτάσεις) ή και ανεξάρτητα για τον έλεγχο ενός ειδικού
καθεστώτος (π.χ. κατάκλιση σε ορυζώνες). Αναφέρουμε και άλλους χρήσιμους Markers που πρέπει να
διευρυνθούν, όπως Mowing Marker & Bare Soil Marker οι οποίο μπορεί να στηρίξουν την
παρακολούθηση αγροτικής δραστηριότητας (π.χ. άροση).
Τα εργαλεία που αναφέρθηκαν αποτελούν ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών με συγκεκριμένες
δυνατότητες και αδυναμίες. Ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι η δόμηση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παρακολούθησης για το σύνολο των καθεστώτων (μελλοντικά παρεμβάσεων) που θα
καλύπτει όλο το εύρος των απαιτήσεων, πχ. σε χωρική ανάλυση (μικρά τεμάχια), σε καλλιέργειες
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(αγρανάπαυση, βοσκότοποι) κλπ.
Στάδιο 3: Παραγωγή αποτελεσμάτων σε μορφή σήμανσης με κωδικούς φωτεινού ση- ματοδότη (greenyellow-red) σε επίπεδο αγροτεμαχίου
Δημιουργία κριτηρίων επιλεξιμότητας με δόμηση συγκεκριμένων κανόνων για τον έλεγχο επιμέρους
σεναρίων (BPS, VCS,..) και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου σε μορφή σήμανσης με
κωδικούς φωτεινού σηματοδότη (green-yellow-red) (traffic light monitoring system). Απαιτείται δηλαδή
ένα σύστημα σχεδιασμού και εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων για εξαγωγή αποτελεσμάτων σε
επίπεδο αγροτεμαχίου σε μορφή σήμανσης με κωδικούς φωτεινού σηματοδότη (green-yellow-red). Στα
πλαίσια του έργου NIVA έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα σύστημα λήψης απόφασης «NIVA DSS» για
την παραγωγή αποτελεσμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου το οποίο παρέχει τις βασικές λειτουργίες και θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί ως μια αρχική προσέγγιση για τους ελέγχους μέσω παρακολούθησης. To
σύστημα NIVA DSS αποτελεί ένα ανεξάρτητο σύστημα, το οποίο δε παρέχει θέαση ή πρόσβαση σε
εικόνες Sentinels και δεν εκτελεί κάποια επεξεργασία δορυφορικού σήματος. Το εν λόγω σύστημα
αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του δορυφορικού σήματος από άλλες πηγές (π.χ. Sen4CAP).
Στο πλαίσιο του έργου NIVA έχει ελεγχθεί ότι το DSS μπορεί να επεξεργαστεί μέχρι και 70.000 τεμάχια,
αριθμός που μπορεί ίσως με κατάλληλη παραμετροποίηση να αυξηθεί, ώστε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί
σε παραγωγικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, αδυναμίες που θα εντοπιστούν και νέες απαιτήσεις που
πιθανώς δημιουργηθούν, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη τεχνική υποστήριξη ώστε να
διορθωθούν/τροποποιηθούν. Για τα τεμάχια yellow/red ακολουθούν τα στάδια 4,5,6 προκειμένου να
καταλήξουν σε green ή red.
Στάδιο 4: Υπολογισμός του οικονομικού αντίκτυπου στην πληρωμή των ‘κίτρινων’ τεμαχίων
Ο υπολογισμός του οικονομικού αντίκτυπου στην πληρωμή αφορά στα ‘κίτρινα’ τεμάχια. Είναι μια
διαδικασία που συστήνεται από την Επιτροπή, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος (περαιτέρω
συμπληρωματικές ενέργειες). Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να ακολουθηθεί και για να αποφευχθεί η
εξέταση των μικρών τεμαχίων (τεμάχια έκτασης <0.2ha), τα οποία αν και είναι πολλά σε πλήθος,
καταλαμβάνουν μικρή έκταση και πιθανόν δεν επηρεάζουν την πληρωμή.
Για να αποφευχθεί η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση, καθορίζεται ένα όριο πάνω από το οποίο
διενεργούνται οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης. Στο έτος CY 2021, το τεχνικό όριο που έχει καθοριστεί
από την Επιτροπή, ορίζεται σε επιφάνεια 2000 m2 (0.2ha) (που αντιστοιχεί σε 20 εικονοστοιχεία εάν
πρόκειται σε δεδομένα Sentinel χωρικής ανάλυσης 10m). Με άλλα λόγια, όσα τεμάχια έχουν έκταση
μικρότερη του τεχνικού ορίου και δεν επιφέρουν/οδηγούν σε οικονομικό αντίκτυπο στην πληρωμή, βάσει
οριζόμενων κατωφλίων, μπορούν να θεωρηθούν αυτόματα ως ‘πράσινα’ και δεν χρειάζονται περαιτέρω
ενέργειες.
Στάδιο 5: Διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης με τους δικαιούχους
Οι έλεγχοι με παρακολούθηση προϋποθέτουν τη δημιουργία ενός διαδραστικού συστήματος. Οι έλεγχοι
με τεχνικές παρακολούθησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νέες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (όπως πιο πρόσφατα δεδομένα Sentinel, geotagged φωτογραφίες ή
άλλα έγγραφα που αποστέλλονται από τον παραγωγό), και αυτή η διαδικασία ως εκ τούτου παρέχει
περισσότερες ευκαιρίες στους παραγωγούς να διορθώσουν τη δήλωσή τους πριν οριστικοποιηθεί, χρονικά
λίγες μέρες πριν την πρώτη πληρωμή.
Ο Οργανισμός Πληρωμών οφείλει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα, μέσω προδιαγεγραμμένου
καναλιού επικοινωνίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν διορθωτικές κινήσεις (π.χ.
πραγματοποίηση άροσης, διαγραφή τεμαχίου, αλλαγή καλλιέργειας σε τεμάχιο, διόρθωση σχεδίασης).
Επομένως, η αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μπορεί να αποτρέψει τη μη-συμμόρφωση και την
επιβολή ποινών στους παραγωγούς. Απαιτείται συνεχής επικοινωνία με τον δικαιούχο παραγωγό, κατά τη
διάρκεια του έτους, η οποία τον καθιστά ενήμερο και συνυπεύθυνο, απαιτώντας την ενεργή συμμετοχή
του στην όλη διαδικασία.
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Στα πλαίσια του συστήματος NIVA DSS έχει υλοποιηθεί η διεπαφή μέσω της εφαρμογής AgriSNAP. Η
εφαρμογή AgriSNAP είναι open-source, έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου NIVA, με σκοπό τη
λήψη από τους δικαιούχους geotagged φωτογραφιών και την αποστολή τους στον αρμόδιο ΟΠ. Οι
δικαιούχοι παράλληλα ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής για ποια τεμάχια οφείλουν να προσκομίσουν
geotagged φωτογραφίες (κίτρινα ή και κόκκινα τεμάχια) και μέσω της εφαρμογής οι φωτογραφίες
αποστέλλονται στο σύστημα NIVA DSS. Μέσω του NIVA DSS επιτρέπεται η θέαση και η εξέταση των
φωτογρα- φιών ανά τεμάχιο και η καταχώρηση απόφασης ελέγχου (πχ green).
Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι η εν λόγω εφαρμογή στέλνει μαζικά σε όλα τα ‘κί- τρινα/κόκκινα’
τεμάχια προειδοποιητικά μηνύματα στους αντίστοιχους δικαιούχους για λήψη geotagged photos. Οι
δικαιούχοι κατ’ επέκταση οφείλουν αν έχουν στη κατοχή τους έξυπνα κινητά τηλέφωνα και να λάβουν
την απαιτούμενη ενημέρωση/εκπαίδευση για εγκατάσταση και χρήση του εν λόγω λογισμικού.
Επισημαίνεται ότι στο σύστημα NIVA DSS δε γίνεται επιλογή από ποια κίτρινα/κόκκινα τεμάχια ζητείται
geotagged photo.
Επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των δικαιούχων πάνω σε νέες τεχνολογίες (π.χ. εγκατάσταση
απαιτούμενων εφαρμογών, χρήση εφαρμογών για λήψη και αποστολή geotagged φωτογραφιών)
Τονίζεται ότι η εφαρμογή λήψης και αποστολής geotagged φωτογραφιών διαφέρει (δρα
συμπληρωματικά) από το σύστημα/εφαρμογή αλληλεπίδρασης με τους παραγωγούς (για την αποστολή
ειδοποιήσεων σε αυτούς, την αποδοχή του συνόλου των συμπληρωματικών στοιχείων).
Στάδιο 6: Ολοκληρωμένη εξέταση/διαχείριση συμπληρωματικών στοιχείων
Όταν το αποτέλεσμα της αυτόματης διαδικασίας αξιοποίησης και ανάλυσης δορυφορικού σήματος
(Στάδιο 2), δε μπορεί να προσδιορίσει με ένα ανεκτό επίπεδο εμπιστοσύνης το αποτέλεσμα ανά τεμάχιο,
βάσει δόμησης συγκεκριμένων κανόνων (Στάδιο 3), τότε το επίμαχο τεμάχιο τίθεται στη κρίση ενός
εξειδικευμένου ελεγκτή. Σε αυτό το στάδιο εξετάζονται τα ‘κίτρινα’ τεμάχια είτε σε σχέση με τα
συμπληρωματικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον παραγωγό είτε σε σχέση με τη χρονοσειρά των
δορυφορικών δεδομένων μέσω φωτοερμηνείας. Αν δεν καταλήξει ο ελεγκτής σε ένα ασφαλές
συμπέρασμα οδηγού- μαστε σε γρήγορες επιτόπιες επισκέψεις (RFVs).
Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στη διάθεση του εξειδικευμένου ελεγκτή ένα
γεωχωρικό σύστημα θέασης της χρονοσειράς των δορυφορικών δεδομένων καθώς και πιθανώς
συμπληρωματικών δεικτών (π.χ NDVI, Bare soil index). Κρίνεται άρα σκόπιμο να υπάρχει ένα ‘Expert
judgment tool’ για τη υποβοήθηση στη λήψη απόφασης των yellow τεμαχίων που θα συνδέει α) τις
δηλωθείσες εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση (yellow), β) τις δορυφορικές εικόνες
Sentinel και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη δορυφορική εικόνα ίσης ή υψηλότερης ανάλυσης (Planet,
Spot6/7, VHR ορθοεικόνες υποβάθρου, γ) δεδομένα LPIS, δ) τις geotagged φωτογραφίες (Στάδιο 5), και
ε) τα συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία που ενδέχεται να προσκομιστούν με σκοπό τη λήψη και
καταχώριση της τελικής απόφασης green/red (Στάδιο 5),.
Σε αυτό σημείο να τονιστεί ότι ο κύκλος των εργασιών των τεχνικών παρακολούθησης γης πρόκειται να
επαναληφθεί πολλές φορές ανά έτος. Τα επιμέρους στάδια που αναφέρθηκαν απαιτούν το συνδυασμό
πολλαπλών ενεργειών και αποφάσεων (απόφαση traffic light από ταξινόμηση, λήψη και έλεγχος
φωτογραφιών, απόφαση ελεγκτή βάσει συμπληρωματικών στοιχείων). Επιπλέον, το NIVA DSS είναι
πλήρως λειτουργικό και έχει ελεγχθεί ότι καλύπτει έναν τμήμα του κύκλου των εργασιών δλδ εισαγωγή
αρχείου ταξινόμησης, δόμηση κανόνων, παραγωγή κωδικών φωτεινού σηματοδότη και εισαγωγή
απόφασης από επεξεργασία geotagged. Δεν λαμβάνει υπόψη άλλου είδους πληροφοριών/αποφάσεων.
Τονίζεται η ενεργή συμμετοχή των παραγωγών με έγκαιρη αποστολή ειδοποιήσεων και έγκαιρη
αποστολή δικαιολογητικών και η ανάγκη άμεσης εξέτασή τους. Ως γενική προσέγγιση συστήνεται η
δόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει την εισαγωγή όλων αυτών των πληροφοριών
σε πραγματικό χρόνο.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει εκ νέου στα μικρά και μακρόστενα τεμάχια τα οποία δεν
αντιμετωπίζονται με Sentinel. Αν θεωρήσουμε ως μικρά όσα τεμάχια έχουν μέγεθος <0.2ha (συνάδει με
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το τεχνικό όριο 2000m2 που έχει ορίσει η Επιτροπή), πρέπει να αναφέρουμε ότι στον Ελλαδικό χώρο
αποτελούν το 34% των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και καλύπτουν το 7% της συνολικής δηλωθείσας
έκτασης.
Πλήθος

Έκταση (ha)

Σύνολο αγροτεμαχίων

5.902.405

3.539.259

Αγροτεμάχια <0.2ha

2.021.717

205.731

Για τα αγροτεμάχια αυτά, και για να είναι εφικτός ο έλεγχος μέσω παρακολούθησης μέρος αυτών, πρέπει
να προβλεφθεί προμήθεια δορυφορικών εικόνων υψηλότερης ανάλυσης (απαιτείται σχετική ανάλυση να
προηγηθεί). Αλλιώς τα τεμάχια αυτά θα λάβουν τη σήμανσή ‘yellow’ και θα απαιτούν διερεύνηση.
β) Διαχείριση ελέγχων: Σύστημα διαχείρισης ελέγχων μέσω τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring)
κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης (όπως περιγράφεται παραπάνω) αλλά και μέχρι την πληρωμή. Οι
έλεγχοι αυτοί θα υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα που τηρούν άλλοι φορείς του δημοσίου στα
πληροφοριακά τους συστήματα, θα υποστηρίζονται από συστήματα λήψης αποφάσεων και θα
ενσωματώνουν τα αποτελέσματα ειδικών ελέγχων που διενεργούνται από το προσωπικό του οργανισμού
και θα υλοποιούν αλγορίθμους που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους προκειμένου να
βελτιστοποιήσουν τις τεχνικές παρακολούθησης γης.
γ) Σύστημα ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας, επιβολής κυρώσεων και πληρωμών: υλοποίηση όλων
των εργασιών που είναι απαραίτητες για την προεργασία μιας πληρωμής και συγκεκριμένα εργασίες
παρακολούθησης του προϋπολογισμού των καθεστώτων (διασφάλιση μη υπέρβασης ανωτάτων ορίων –
καταληκτικών ημερομηνιών πληρωμής, ύπαρξη πιστώσεων πληρωμής (χρηματοδοτήσεις από
ΠΔΕ/Τακτικό Προϋπολογισμό) πριν την εκτέλεση οιασδήποτε πληρωμής), κεντρικούς διασταυρωτικούς
και μηχανογραφικούς ελέγχους, ελέγχους πληρωμής, υπολογισμός ποσού πληρωμής, διαχείριση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ενημέρωση του Βιβλίου Οφειλετών του Οργανισμού,
συμψηφισμοί οφειλών των δικαιούχων τόσο μεταξύ καθεστώτων - μέτρων όσο και μεταξύ ταμείων,
διαχείριση των απορρίψεων πληρωμής των δικαιούχων, ενημέρωση μητρώου εγγυητικών Επιστολών,
έκδοση αναφορών (στατιστικά, πίνακες Χ κλπ.) για την αποστολή τους στην Ε.Ε.
Επιπροσθέτως, το σύστημα αυτό θα επιτυγχάνει την ενιαία παρτιδοποίηση όλων των πληρωμών του
Οργανισμού και να είναι πλήρως αμφίδρομα διασυνδεδεμένο με το Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου
Ενισχύσεων (διπλογραφικό) και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών λαμβάνοντας και δίνοντας
πληροφορίες προκειμένου να:
• Πραγματοποιούνται με ακρίβεια όλες οι ανωτέρω εργασίες αναφορικά με την παρακολούθηση του
Προϋπολογισμού
• Αποδοτικότερη λειτουργία Ενιαίου Συστήματος Αχρεωστήτως όλων των καθεστώτων όπου θα
επιτυγχάνεται η Ενιαία αντιμετώπιση των υποθέσεων οφειλής και η πραγματοποίηση συμψηφισμών των
οφειλών των δικαιούχων ανεξαρτήτως καθεστώτος ή Ταμείου με πάσης φύσεως απαιτήσεις τους
• Εξαγωγή του συνόλου των απαιτούμενων δημοσιονομικών αναφορών που απαιτούνται από την Ε.Ε.
(πίνακες Χ, στατιστικά κλπ.)
• Εξαγωγή βεβαιώσεων εισοδήματος των δικαιούχων βάσει της εθνικής νομοθεσίας
• Αποφυγή διπλοεργασιών που ενέχουν μεγάλο κίνδυνο λαθών.
• Απλούστευση διαδικασιών σε πολύ μεγάλο βαθμό
δ) Παρακολούθηση δεικτών και στατιστικών, προγραμματισμού και χρηματοροών: πρόκειται για το
σύστημα όπου αποτυπώνεται η γενική δομή του ΣΣ ΚΑΠ βάσει του κανονισμού για τα Στρατηγικά
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Σχέδια, με πληροφορίες μεταξύ άλλων για την ετήσια κατανομή των ενωσιακών πόρων και τις τιμές
μονάδας της κάθε παρέμβασης, τους ειδικούς στόχους και τις παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τους δείκτες
(Δείκτες εκροών, Δείκτες αποτελεσμάτων), ανάλυση (σε εθνικό επίπεδο) των παρεμβάσεων που
περιγράφονται στο Στρατηγικό Σχέδιο καθώς και των Δεικτών στόχων που βασίζονται σε αυτό,
διασύνδεση της κατανομής των πόρων με τις τιμές μονάδας και τους αντίστοιχους δείκτες εκροών της
κάθε παρέμβασης, έτσι ώστε με κάθε πιθανή τροποποίηση ενός από τα ανωτέρω τρία στοιχεία να
ενημερώνονται τα υπόλοιπα πραγματοποιώντας και τους σχετικούς ελέγχους για τη διατήρηση των
κανονιστικών ορίων, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό καθώς επίσης και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. ε)
Διαχείριση χρηστών: περιλαμβάνει την εισαγωγή, μεταβολή και απενεργοποίηση χρηστών, τη δημιουργία
και ανάθεση ρόλων και ομάδων στους χρήστες καθώς και μηχανισμούς ιχνηλασιμότητας και
παρακολούθησης των κινήσεων των χρηστών του συστήματος. Τηρεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη
διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 69 του Κανονισμού.. Το σύστημα αυτό θα
λειτουργεί με ανοιχτά πρότυπα (OAuth2 κλπ.)
Σημειώνεται ότι το ΕΟΠΣΔΕ 23-27 θα αναπτυχθεί με δυνατότητα συμπλήρωσης του κατά την πορεία
ενεργοποίησης νέων μέτρων/παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΣΣ με επιπλέον υποσυστήματα (δορυφόροι)
τα οποία θα υποστηρίζουν τα μέτρα / δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που
σχετίζονται με εκτάσεις και ζώα αλλά και άλλες λοιπές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) και
τα οποία θα καθοριστούν ανάλογα με τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος και τις προϋποθέσεις του
εθνικού θεσμικού πλαισίου. Τα υποσυστήματα αυτά θα βρίσκονται υπό την ομπρέλα του ΕΟΠΣΔΕ και θα
διασυνδέονται με τα λοιπά υποσυστήματά του π.χ. «Υποβολής αιτήσεων» και το «Σύστημα πληρωμών»
κλπ. της προτεινόμενης δομής και θα εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΠΑΑ ή του ΣΣ.
Σημειώνεται ότι ορισμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να υλοποιηθούν μέσω του νέου Π.Σ.Κ.Ε. με το οποίο
είναι απαραίτητη η διασύνδεση μέσω μηχανισμών διαλειτουργικότητας. Εναλλακτικά θα πρέπει να είναι
δυνατή η χρησιμοποίηση του ΕΟΠΣΔΕ και να διασυνδέεται με το ΠΣΚΕ για την ενημέρωση του
τελευταίου με τα στοιχεία των ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ.
Τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα θα ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27001 το οποίο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Ε.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται προκειμένου να μπορούν να διενεργούνται οι
πληρωμές και οι έλεγχοι των 2 ταμείων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ και την νέα Προγραμματική Περίοδο 20232027.
4. Λοιπά έργα πληροφοριακής αναβάθμισης του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού 2020-2025
Οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και το
σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ)
, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο 2020.
Στην ΒΨΜ περιλαμβάνονται σαφείς στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχοι καθώς και προγραμματισμός
έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού για κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την Ενότητα 9.14 (Αγροτική Ανάπτυξη και Τρόφιμα, σελ. 310-322) της ΒΨΜ, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) από τη σημερινή
κατάσταση αποτελεί πλέον τη μοναδική διαθέσιμη διέξοδο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
τόσο απέναντι στην ελληνική πολιτεία όσο και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027. Τα
έργα του αγροδιατροφικού τομέα, εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους:
1. την αύξηση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού, τη μείωση του διοικητικού φορτίου
και την προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους, μέσω καινοτόμων εργαλείων
2. την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική πραγματοποίηση ελέγχων
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αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές τηλεπισκόπησης καθώς και τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και
τεχνητής νοημοσύνης
3. τη δημιουργία υποδομών δεδομένων και υπηρεσιών συμβουλευτικής που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη
ενός μακροπρόθεσμα ανθεκτικού, αποδοτικού, διαφανούς και αειφόρου αγροδιατροφικού συστήματος
και
4. την ιχνηλασιμότητα του ελληνικού τροφίμου
Με βάση τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό έργα άμεσης προτεραιότητας που θα συμβάλλουν
σημαντικά στην μείωση του διοικητικού φόρτου και απλοποίηση διαδικασιών (υπό την έννοια της
ευρύτερης δυνατής ψηφιοποίησης δεδομένων και αυτοματοποίησης διαδικασιών διαχείρισης/υποστήριξης
δράσεων) κατά την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ είναι:
• Το επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Το έργο θα δημιουργήσει το Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΜΑΑΤ), το
οποίο θα βασιστεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), θα αρχικοποιηθεί με
επικαιροποιημένα δεδομένα και οι διαδικασίες που θα υλοποιηθούν, θα υποστηρίζουν γεγονότα για όλο
τον κύκλο ζωής των οντοτήτων που θα διαχειρίζεται. Παράλληλα θα αναπτυχθούν διαδικασίες
διαλειτουργικότητας με εφαρμογές και συστήματα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων για τη διασταύρωση,
επικαιροποίηση και βελτίωση της ποιότητας διαθέσιμων δεδομένων.
Τα συστήματα του αγροδιατροφικού τομέα που θα διασυνδεθούν περιλαμβάνονται το Μητρώο
Αγροτικών Μηχανημάτων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), τα
στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), το Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών. Αναφορικά με συστήματα και βασικά
μητρώα του Δημοσίου το ΕΜΑΑΤ θα διασυνδεθεί με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου, του
Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μητρώου Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών,
του ΕΦΚΑ, του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και
με συστήματα του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλίας. Στόχος είναι το Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων να αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα αναφοράς για όλα τα πληροφοριακά
συστήματα που αναπτύσσονται στον αγροδιατροφικό τομέα.
• Το διοικητικό Μητρώο Φορέων του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση έγχαρτης πληροφορίας καθώς και η μετάπτωση δεδομένων από
υπάρχουσες εφαρμογές και ηλεκτρονικά αρχεία μητρώων φορέων που δραστηριοποιούνται στον
αγροδιατροφικό τομέα (ενδεικτικά αφορούν σε: μεταποιητές, εμπόρους, μεταφορείς, ελαιουργεία,
κτηνιατρεία, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών). Το έργο θα παρέχει λειτουργικότητα που θα
υποστηρίζει γεγονότα για όλο τον κύκλο ζωής των οντοτήτων που θα διαχειρίζεται. Παράλληλα, το έργο
του Διοικητικού Μητρώου Φορέων θα διασφαλίζει τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα του ψηφιακού
περιεχομένου για τον αγροδιατροφικό τομέα, οπότε στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθούν
κωδικολόγια, θησαυροί ορολογίας, ταξινομίες για τον τομέα καθώς και αντιστοιχίσεις εθνικών κωδικών
ονοματολογίας και οντοτήτων δεδομένων με τους αντίστοιχους κωδικούς της ΕΕ (π.χ. DG AGRI,
EUROSTAT) και άλλων κρατών-μελών. Το εύρος εφαρμογής θα αφορά και στους τέσσερις άξονες
πολιτικής του ΥΠΑΑΤ (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και τρόφιμα), καλύπτοντας τον πρωτογενή, το
δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, με στόχο την ενίσχυση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας
μεταξύ συστημάτων του τομέα εντός της Ελλάδας αλλά και διασυνοριακά.
• Το πληροφοριακό σύστημα κεντρικής γεωχωρικής πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ
Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία κόμβου συγκέντρωσης γεωχωρικής πληροφορίας αποθετηρίου του
γεωργικού τομέα. Θα αξιοποιεί υποδομές και γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη και θα
διασυνδέεται με τα εξής υπό ανάπτυξη συστήματα:
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α) σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών της Ελλάδος,
β) σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που θα αξιοποιεί δεδομένα από το Κτηματολόγιο και την
ΑΑΔΕ,
γ) υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον ελαιοκομικό τομέα και
δ) σύστημα Αμπελουργικού Μητρώου μετά την αναβάθμισή του.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων που θα μετασχηματίσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες
διαχείρισης και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας, αναβαθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες
και καθιστώντας τη διοίκηση αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
• Η πλατφόρμα διάθεσης μελετών αναπτυξιακών έργων του Αγροδιατροφικού Τομέα
Οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ υλοποιούν μεγάλο αριθμό εφαρμοστικών μελετών και
ερευνητικών εργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα, βασιζόμενοι στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του
τομέα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα των ερευνών και των μελετών δεν είναι εύκολα
προσβάσιμα και ηλεκτρονικά διαθέσιμα στους πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς. Έχοντας ως σκοπό
τη διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των μελετών αυτών, θα υλοποιηθεί
ψηφιακό τομεακό αποθετήριο, το οποίο θα φιλοξενεί όλο το σχετικό ψηφιοποιημένο υλικό καθώς και
ανοιχτά δεδομένα, παρέχοντας ανοιχτή πρόσβαση σε πολίτες και παραγωγικούς φορείς. Η ψηφιακή λύση
θα παρέχει υπηρεσίες ευρετηρίασης περιεχομένου, θησαυρούς ορολογίας και ταξινομίες και θα
διαλειτουργεί με διαδικτυακά ιδρυματικά αποθετήρια καθώς και με την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του
αγροδιατροφικού τομέα.
• Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (e-learning) για τον Αγροδιατροφικό Τομέα
Σήμερα υλοποιούνται εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων δράσεων που απευθύνονται σε
νέους αγρότες, μελισσοκόμους, υποψήφιους επαγγελματίες κ.λπ. από φορείς όπως ο Ελληνικός
Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών και ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει κάποιο κεντρικό σημείο διάθεσης των προγραμμάτων και
του εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τις καταρτίσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσω του παρόντος
έργου θα διατεθεί πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (e-learning) σε αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα,
παρέχοντας επιμορφωτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο, καθώς και την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των αξιολογήσεων και των πιστοποιήσεων που
πραγματοποιούνται από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΑΤ ή τρίτους φορείς.

3.10 Conditionality
3.10.1 Main issue: Climate change (mitigation of and adaptation to)
3.10.1.1 GAEC 1: Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in
relation to agricultural area
3.10.1.1.1 Summary of the farm obligation (e.g. prior authorisation system and reconversion obligation)
Η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται
κατ’ έτος από τους/τις γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης, δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς του 2018. Η παρακολούθηση σε ετήσια βάση της μετατροπής
των βοσκότοπων και της αναλογίας τους με τις αρόσιμες εκτάσεις θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του
ΟΣΔΕ. Η αναλογία εκτάσεων βοσκότοπων προς γεωργικές εκτάσεις δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο
από 5% σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την αναλογία του 2018. Οι γεωργοί που διαχειρίζονται
βοσκοτόπους δέχονται ειδοποίηση όταν η αναλογία μειωθεί κατά 4%.Οι γεωργοί που έχουν μετατρέψει
βοσκοτόπους σε άλλες γεωργικές χρήσεις ειδοποιούνται να επαναφέρουν τις εκτάσεις τους σε
βοσκοτόπους όταν η αναλογία μειωθεί άνω του 4,5%. Ωστόσο, όταν η έκταση των μόνιμων βοσκοτόπων,
σε ένα δεδομένο έτος, διατηρείται σε απόλυτους όρους εντός του 0,5 % των εκτάσεων μόνιμων
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βοσκοτόπων, η υποχρέωση του προτύπου αυτού θεωρείται ότι έχει τηρηθεί με βάση το σχετικό σχέδιο
εφαρμοστικού κανονισμού.

3.10.1.1.2 Territorial scope (national, regional, farm-level, group-of-holdings)
national
3.10.1.1.3 Value of the reference ratio (including calculation method)
Ratio 5.0
Explanation
Η Ελλάδα επέλεξε να υιοθετήσει το ποσοστό που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115.

3.10.1.1.4.Type of farmers concerned (all farmers that have permanent grasslands)
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν μόνιμο βοσκότοπο.

3.10.1.1.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Η διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων αναμένεται να έχει σαν αποτέλεσμα να αποφευχθεί η αύξηση της
έκλυσης αερίων θερμοκηπίου, αφού οι μόνιμοι βοσκότοποι (και ειδικά στην Ελλάδα) λόγω της μη
εντατικής τους εκμετάλλευσης λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα. Με τη συμπερίληψη στην κατηγορία
των μονίμων βοσκοτόπων και άλλων κατηγοριών κάλυψης γης που εμπίπτουν στην κατηγορία των
αγροδασικών οικοσυστημάτων προβλέπεται να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η δέσμευση άνθρακα. Συγκεκριμένα αυτό θα επιτευχθεί
με τη κατάταξη και την προστασία από την μετατροπή εκτάσεων όπως i) γης που δεν έχει υποστεί
όργωμα, καλλιέργεια ή σπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο και περιλαμβάνει και άλλα είδη όπως θάμνους
ή δένδρα, τα οποία είναι για βόσκηση αλλά και άλλα είδη όπως θάμνους ή δένδρα τα οποία παράγουν
ζωοτροφή υπό τον όρο ότι τα αγροστώδη και άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά επικρατούν, (ii) εκτάσεις
που καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα είδη που περιγράφονται και αποτελούν μέρος μιας περιοχής
που χρησιμοποιείται με καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά ή απουσιάζουν από τις εκτάσεις βοσκής, (iii) εκτάσεις
που καλύπτονται από οποιοδήποτε από τα είδη που περιγράφονται όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη
κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά ή απουσιάζουν από τις εκτάσεις βοσκής.
Το πρότυπο αφορά σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ή/και διαχειρίζονται μόνιμους βοσκοτόπους. Μια
πρώτη εκτίμηση είναι ότι η υποχρέωση διατήρησης θα αφορά σε 115.275 εκμεταλλεύσεις (ήτοι το 19%)
των καταγεγραμμένων το 2019 στον ΟΣΔΕ και θα καλύπτει 1.934.241,83 εκτάρια ήτοι το 41% της
δηλωθείσας το 2019 γεωργικής γης.

3.10.1.2 GAEC 2: Protection of wetland and peatland
3.10.1.2.1 Summary of the on-farm practice
Για τους υγροτόπους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εφαρμόζονται τα
διαλαμβανόμενα στα σχέδια διαχείρισης ή τα ειδικά για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέτρα που
προβλέπονται. Μέχρι το 2020 μόνο τρεις περιοχές Natura διέθεταν θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης
(GR1220009 LIMNES KORONEIAS - VOLVIS, STENA RENTINAS KAI EVRYTERI PERIOCHI,
GR3000003 ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA και GR4320003 NISOS CHRYSI). Για
ορισμένες μόνο από τις περιοχές όπου υπάρχουν φορείς διαχείρισης έχουν εκδοθεί Προεδρικά
Διατάγματα ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις μέσω των οποίων ορίζονται επιτρεπόμενες και μη
δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας για το 2021-2027, «για την
περίοδο 2019-2021 είναι υπό υλοποίηση τα έργα «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και
Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» και «Τεχνικός και επιστημονικός
συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και
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Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000», που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ), με παραδοτέα, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες, τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και τα Σχέδια Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου
Natura 2000 της χώρας (και τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000).» Με την ολοκλήρωση των
ειδικών σχεδίων διαχείρισης για τις γεωργικές εκτάσεις εντός των προστατευόμενων περιοχών όσο
και με τη σταδιακή κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου αναμένεται να
υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία έως το έτος 2025.
Οι υγρότοποι εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών μόνο εμμέσως προστατεύονται λόγω της
απαγόρευσης καλλιέργειες στις όχθες των υδατικών όγκων και την απαγόρευση της γεωργικής
αξιοποίησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση των υδάτων υδάτινων
αποδεκτών – κυρίως λιμνών- σε περιπτώσεις παρατεταμένης ανομβρίας, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική
οριοθέτηση. Με την ενσωμάτωσή τους στο LPIS αναμένεται να ισχυροποιηθεί η προστασία τους
αφού, ακόμα και μετά από περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες
αλλά προστατευόμενες εκτάσεις συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση
καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ 229/19_6_2012,
προτείνεται η ενσωμάτωση των παρακάτω: Εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων,
απαγορεύονται οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης και επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεμβάσεις
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγρότοπων, στο πλαίσιο εφαρμογής
εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων. Επίσης απαγορεύονται οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά
έργα, οι επιχωματώσεις, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας
και χλωρίδας, η επέκταση των καλλιεργειών, η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι
σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου, οι παρεμβάσεις που προκαλούν
αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων,
εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου και οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο. Οι
υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους: υπό την προϋπόθεση ότι οι εκάστοτε
καλλιεργητές αυτών αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και
φυτοφάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται μόνο από τις
υφιστάμενες αγροτικές οδούς. Μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των οριοθετημένων
περιοχών στο σύστημα LPISτου ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη
πρόβλεψη.
Οι τυρφώνες υπολογίζονται σε μικρή έκταση συνολικά. Καλύπτουν σημαντικό μέρος της γεωργικής γης
κυρίως στα τενάγη των Φιλίππων στη Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου χρησιμοποιούνται για
γεωργικούς σκοπούς, σχεδόν στο σύνολό τους και δεν περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές
του Δικτύου NATURA. Εμμέσως προστατεύονται από τη συνίζηση δια της απαγόρευσης καύσης της
καλαμιάς – υπολειμμάτων. Από σχετικές μελάτες προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή εξέταση των
συνθηκών και έκδοση ειδικών οδηγών ορθών γεωργικών πρακτικών. Έως τότε, προτείνεται η άμεση
εφαρμογή της απαγόρευσης βαθείας άροσης στις ήδη οριοθετημένες ως τυρφώνες περιοχέςέτσι ώστε να
αποφευχθεί η ταχεία οξείδωση του πλούσιου σε οργανική ουσία εδάφους και η απελευθέρωση του
δεσμευμένου άνθρακα, έτσι ώστε να καλυφθεί και η απαίτηση της πρότασης κανονισμού για διασφάλιση
άσκησης γεωργικής δραστηριότητας που θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της γης ως γεωργικής. Μέχρι το
2025 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των οριοθετημένων περιοχών στο σύστημα LPIS
του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Τόσο τα διαλαμβανόμενα στα ειδικά σχέδια διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου προστατευόμενων
περιοχών NATURA 2000, όσο και τα μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων εκτός
του δικτύου, προβλέπεται να έχουν χωρική αναφορά και να υπάρχει ενεργή διαδικασία ενσωμάτωσής
τους στο αποθετήριο των γεωργικών συμβουλών έτσι ώστε οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται εντός
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των υγροτόπων και τυρφώνων να είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους.

3.10.1.2.2 Year of application of the GAEC
Please select year: 2025
Justification
Για τους υγροτόπους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εφαρμόζονται τα
μέτρα που αναφέρονται στα Σχέδια Διαχείρισης ή στα Ειδικά για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Μέχρι το 2020 μόνο τρεις περιοχές Natura διέθεταν θεσμοθετημένα Σχέδια Διαχείρισης (GR1220009
LIMNES KORONEIAS - VOLVIS, STENA RENTINAS KAI EVRYTERI PERIOCHI, GR3000003
ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA και GR4320003 NISOS CHRYSI). Για ορισμένες μόνο
από τις περιοχές όπου υπάρχουν φορείς διαχείρισης έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα ή Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις μέσω των οποίων ορίζονται επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες. Σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Δράσεων Προτεραιότητας για το 2021-2027, «για την περίοδο 2019-2021 είναι υπό
υλοποίηση τα έργα «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις
περιοχές του δικτύου Natura 2000» και «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις
περιοχές του δικτύου Natura 2000», που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ),
με παραδοτέα, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα σχέδια Προεδρικών
Διαταγμάτων και τα Σχέδια Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας (και τις
446 περιοχές του δικτύου Natura 2000).» Με την ολοκλήρωση των ειδικών σχεδίων διαχείρισης για τις
γεωργικές εκτάσεις εντός των προστατευόμενων περιοχών όσο και με τη σταδιακή κατάρτιση των
σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου αναμένεται να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία έως το
έτος 2025.
Οι υγρότοποι εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών μόνο εμμέσως προστατεύονται λόγω της
απαγόρευσης καλλιέργειες στις όχθες των υδατικών όγκων και την απαγόρευση της γεωργικής
αξιοποίησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που αποκαλύπτονται από την υποχώρηση των υδάτων υδάτινων
αποδεκτών – κυρίως λιμνών- σε περιπτώσεις παρατεταμένης ανομβρίας, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική
οριοθέτηση. Με την ενσωμάτωσή τους στο LPIS αναμένεται να ισχυροποιηθεί η προστασία τους αφού,
ακόμα και μετά από περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες αλλά
προστατευόμενες εκτάσεις συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση
καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.» ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ 229/19_6_2012,
προτείνεται η ενσωμάτωση των παρακάτω: Εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων,
απαγορεύονται οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης και επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεμβάσεις
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγρότοπων, στο πλαίσιο εφαρμογής
εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων. Επίσης απαγορεύονται οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά
έργα, οι επιχωματώσεις, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας
και χλωρίδας, η επέκταση των καλλιεργειών, η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι
σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου, οι παρεμβάσεις που προκαλούν
αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων,
εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου και οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο. Οι
υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους: υπό την προϋπόθεση ότι οι εκάστοτε
καλλιεργητές αυτών αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσματα και
φυτοφάρμακα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται μόνο από τις
υφιστάμενες αγροτικές οδούς. Μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των οριοθετημένων
περιοχών στο σύστημα LPIS του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη
πρόβλεψη.
Οι τυρφώνες υπολογίζονται σε μικρή έκταση συνολικά. Καλύπτουν μόνο σημαντικό μέρος της γεωργικής
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γης κυρίως στα τενάγη των Φιλίππων στη Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου χρησιμοποιούνται για
γεωργικούς σκοπούς, σχεδόν στο σύνολό τους και δεν περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές
του Δικτύου NATURA. Εμμέσως προστατεύονται από τη συνίζηση δια της απαγόρευσης καύσης της
καλαμιάς – υπολειμμάτων. Από σχετικές μελάτες προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή εξέταση των
συνθηκών και έκδοση ειδικών οδηγών ορθών γεωργικών πρακτικών. Έως τότε, προτείνεται η άμεση
εφαρμογή της απαγόρευσης βαθιάς άροσης στις ήδη οριοθετημένες ως τυρφώνες περιοχές έτσι ώστε να
αποφευχθεί η ταχεία οξείδωση του πλούσιου σε οργανική ουσία εδάφους και η απελευθέρωση του
δεσμευμένου άνθρακα, έτσι ώστε να καλυφθεί και η απαίτηση της πρότασης κανονισμού για διασφάλιση
άσκησης γεωργικής δραστηριότητας που θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της γης ως γεωργικής. Μέχρι το
2025 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των οριοθετημένων περιοχών στο σύστημα LPIS
του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς θα μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη.
Τόσο τα διαλαμβανόμενα στα ειδικά σχέδια διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου προστατευόμενων
περιοχών NATURA 2000, όσο και τα μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων εκτός
του δικτύου, προβλέπεται να έχουν χωρική αναφορά και να υπάρχει ενεργή διαδικασία ενσωμάτωσής
τους στο αποθετήριο των γεωργικών συμβουλών έτσι ώστε οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται εντός
των υγροτόπων και τυρφώνων να είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους.

3.10.1.2.3 Territorial scope and area designated
Προς το παρόν περιλαμβάνονται οι γεωργικές γαίες που βρίσκονται γύρω από υγροτόπους στις εκτάσεις
εντός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000, οι περιοχές που περιλαμβάνονται
στο Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και
περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε
αυτόν». Με την οριοθέτηση των τυρφώνων αναμένεται να ενταχθούν και οι γεωργικές περιοχές που
περιλαμβάνονται σε αυτούς.

3.10.1.2.4 Type of farmers concerned
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν γεωργική γη εντός περιοχών που χαρακτηρισμένη ως υγρότοποι και
τυρφώνες.

3.10.1.2.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Με την απαγόρευση της καλλιέργειας που ήδη ισχύει για τους υπάρχοντες υγροτόπους η οποία
απαγόρευση επεκτείνεται στις περιοχές που αποκαλύπτονται λόγω της απόσυρσης των υδάτων
διασφαλίζεται ένα καλό επίπεδο προστασίας, συνεπώς δεν υπάρχει μείωση της δέσμευσης ή
απελευθέρωση άνθρακα. Η ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές εντός των
προστατευόμενων περιοχών, η συμπερίληψη των υγροτόπων και των τυρφώνων που βρίσκονται εκτός
των ορίων των προστατευόμενων περιοχών έως την έναρξη εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης
(2025) και τα συντηρητικά μέτρα που ήδη λαμβάνονται, θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση του πλέγματος
προστασίας και την επίτευξη του στόχου που είναι η συνέχιση και όπου είναι δυνατόν η αύξηση της
δέσμευσης άνθρακα δια της διατήρησης καλύψεων και χρήσεων γης που την ευνοούν.

3.10.1.3 GAEC 3: Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons
3.10.1.3.1 Summary of the on-farm practice
Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, ο γεωργός επιλέγει µια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές
αναφορικά µε τα υπολείμματα των καλλιεργειών:
1. Ενσωμάτωση στο έδαφος
2. Βόσκηση της καλαμιάς
3. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της την
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επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Εκτός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε κάθε περίπτωση
απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και τη
σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ως εξαιρετικές περιπτώσεις, λογίζονται μόνο αυτές κατά
τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, οι οποίοι προσδιορίζονται στην έγγραφη άδεια της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

3.10.1.3.2 Territorial scope
Όλες οι αρόσιμες εκτάσεις εντός της Ελληνικής επικράτειας.

3.10.1.3.3 Type of farmers concerned
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν αρόσιμες εκτάσεις.

3.10.1.3.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Με τον περιορισμό της καύσης των υπολειμμάτων καλλιεργειών στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις
που κινδυνεύει σοβαρά η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης και την απαίτηση να υπάρχει αιτιολογημένη
σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών εξασφαλίζεται ο περιορισμός της πρακτικής αυτής που αυξάνει τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Με τις εναλλακτικές που προτείνονται αυξάνεται η δέσμευση άνθρακος
στην καλλιεργούμενη γη και η αύξηση της οργανικής ουσίας.

3.10.2 Main issue: Water
3.10.2.1 GAEC 4: Establishment of buffer strips along water courses
3.10.2.1.1 Summary of the on-farm practice
Για τις ανάγκες του παρόντος προτύπου, ως υδατικό σώμα ορίζεται το ποτάμι, το υδατόρεμα, η λίμνη, η
αρδευτική διώρυγα και η αποστραγγιστική τάφρος και το κανάλι. Στην εν λόγω ζώνη ανάσχεσης
απαγορεύεται η εφαρμογή χημικών λιπασμάτων, κοπριάς και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινα σώματα, οι γεωργοί οφείλουν να διατηρούν ζώνη ανάσχεσης
(buffer strip) από το τέλος της καλλιέργειας μέχρι την όχθη των σωμάτων, όπου δε χρησιμοποιούνται
λιπάσματα, ανόργανα ή οργανικά, κοπριά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Το ελάχιστο πλάτος της ζώνης ορίζεται σε:
·Τρία (3) μέτρα κατά μήκος φυσικών επιφανειακών υδάτινων σωμάτων (ποτάμι, υδατόρεμα, λίμνη,
διώρυγες, τάφροι, κανάλια).
Σε αγροτεμάχια με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 8%, οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν
λιπάσματα σε μια ζώνη ελάχιστου πλάτους έξι (6) μέτρων κατά μήκος των επιφανειακών υδάτινων
σωμάτων.
Η εφαρμογή κοπριάς δεν επιτρέπεται σε αποστάσεις 10 μ. και 20 μ. για στερεή και υγρή κοπριά
αντιστοίχως, από επιφανειακά υδάτινα σώματα.

3.10.2.1.2 Minimal width of buffer strips (in m)
3
3.10.2.1.3 Territorial scope, including water courses definition
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Προστατεύονται όλες οι γεωργικές εκτάσεις κατά μήκος των επιφανειακών υδάτινων όγκων (ποτάμια,
υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης.

3.10.2.1.4 Type of farmers concerned
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν γεωργική γη σε παρόχθιες περιοχές υδατικών συστημάτων.

3.10.2.1.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Με τη δημιουργία των ζωνών ανάσχεσης στα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν σε επιφανειακά υδατικά
συστήματα γίνεται αποτελεσματικότερη η προστασία των υδατικών πόρων. Με την εφαρμογή των
συγκεκριμένων περιορισμών συμπληρώνεται το πλέγμα προστασίας που υπάρχει με την εφαρμογή του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης και των σχεδίων δράσης για τις περιοχές που είναι ευπρόσβλητες στα νιτρικά γεωργικής
προέλευσης βάσει της Κανονιστικής Απαίτησης Διαχείρισης 2.

3.10.3 Main issue: soil(protection and quality)
3.10.3.1 GAEC 5: Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, including
consideration of the slope gradient
3.10.3.1.1 Summary of the on-farm practice
225.
Σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 6% και έως 12% που
κινδυνεύουν από διάβρωση, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια.
226.
Σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 12% οι παραγωγοί
υποχρεούνται να αφήνουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων
σε απόσταση 40 μέτρων μεταξύ τους. Οι περιφερειακές αρχές δύνανται με αιτιολογημένη
απόφαση τους να μεταβάλλουν τους παραπάνω όρους. Στην απόφαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται
ότι οι μεταβολές θα έχουν μηδενική ή θετική επίπτωση στην προστασία των εδαφών από τη
διάβρωση. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται συλλογικά, φτάνει τα
αγροτεμάχια να εφάπτονται. Μπορούν δε να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ήδη υπάρχουσες
αναβαθμίδες ή/και αναχώματα ή/και λωρίδες άγριας ζωής.
227.
Η άρδευση δεν γίνεται με τη μέθοδο της κατάκλυσης.
228.
Δεν καταστρέφονται οι ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των
αγροτεμαχίων.
229.
Σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες και κλίση μεγαλύτερη του 15% απαγορεύεται ή
άροση των αγροτεμαχίων από τις 1/12 έως και την 28/2.
230.
Τα αγροτεμάχια με αναβαθμίδες εξαιρούνται από την εφαρμογή του προτύπου καθώς δεν
διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης.

3.10.3.1.2 Territorial scope (including erosion risks areas and the slope gradient)
Για την αποτελεσματική εφαρμογή πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η καταγραφή και χαρτογράφηση των
περιοχών που χρήζουν εφαρμογής ιδιαίτερων μέτρων προστασίας και η ενσωμάτωση της πληροφορίας
στο LPIS σε επίπεδο αγροτεμαχίου, έτσι ώστε αφενός η κάθε εκμετάλλευση να είναι ενήμερη των
υποχρεώσεών της αλλά και να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της εφαρμογής.

3.10.3.1.3 Type of farmers concerned
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν αγροτεμάχια με αρόσιμες εκτάσεις που έχουν κλίση πάνω από 6%.
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3.10.3.1.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Με τη εξειδίκευση και βελτίωση μέσω της ΚΓΠΚ 5, της εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της κατεργασίας
του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη
την κλίση του εδάφους, αναμένεται να βελτιωθεί η προστασία των εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις
γεωργικές εκτάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο διάβρωσης, κυρίως λόγω των κλίσεων.
Συγκεκριμένα επεκτείνεται η προστασία σε αγροτεμάχια με κλίσεις κάτω των 10% αφού η προστασία
εξασφαλίζεται για τις περιοχές με κλίσεις πάνω από 6% έως και 12%, αφού σε πολλές ελαφρώς λοφώδεις
περιοχές με ετήσιες καλλιέργειες διαπιστώνεται η παρουσία φαινομένων διάβρωσης, η οποία αναμένεται
να αντιμετωπιστεί με την άροση κατά τις ισοϋψείς ή διαγωνίως, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ατυχημάτων στις σχετικά μεγαλύτερες κλίσεις. Στα αγροτεμάχια όπου οι κλίσεις που υπερβαίνουν το
12%, η προηγούμενη πρακτική καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη, συνεπώς η προστασία επιτυγχάνεται με
την δημιουργία ζωνών ανάσχεσης της διάβρωσης. Το πλάτος της κάθε ζώνη καθορίζεται στα 5 μέτρα
κατ’ελάχιστο και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ζωνών στα 40 μ. Δίνεται η δυνατότητα στις
εκμεταλλεύσεις να πληρούν συλλογικά τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις υπό τον όρο τα αγροτεμάχια που
περιλαμβάνονται να είναι εφαπτόμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία.
Επιπροσθέτως, οι περιφερειακές μπορούν να προσαρμόζουν τις πρακτικές στις εκάστοτε ισχύουσες
τοπικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας.
Τέλος, οι πρακτικές προστασίας πλαισιώνονται, για την αυξημένη αποτελεσματικότητά τους από την
απαγόρευση της εφαρμογής της μεθόδου της κατάκλυσης στην άρδευση και της καταστροφής των
ξερολιθιών, των αναχωμάτων και των φυσικών πρανών στα όρια των αγροτεμαχίων. Αντίθετα, δίνεται η
δυνατότητα στις εκμεταλλεύσεις να επίσης στις περιφερειακές να ενσωματώνουν ήδη υπάρχοντα
χαρακτηριστικά του τοπίου (αναβαθμίδες, λωρίδες άγριας ζωής, αναχώματα κλπ) στην πρακτική.

3.10.3.2 GAEC 6: Minimum soil cover to avoid bare soils in period(s) that are most sensitive
3.10.3.2.1 Summary of the on-farm practice (including the period concerned)
Στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση άνω του 12% ο γεωργός μεριμνά ώστε να υπάρχει
φυτική κάλυψη κατ΄ελάχιστο την περίοδο από 1/12 έως 28/2, και οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από την
προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή σπορά, ανάλογα µε την καλλιέργεια.
Ωστόσο, εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή καλλιέργεια, ο
παραγωγός δύναται να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λήξη του ως άνω διαστήματος, λαμβανομένου
υπόψη ότι το χρονικό διάστημα έως την εαρινή σπορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
εβδομάδες.
Η κάλυψη του εδάφους μπορεί να γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
1.
2.
3.
4.
5.

κύρια χειμερινή καλλιέργεια
επίσπορη καλλιέργεια
φυτικά υπολείμματα
αυτοφυή βλάστηση
γρασίδι ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν προορίζεται για παραγωγή

3.10.3.2.2 Territorial scope
Στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση άνω του 12%

3.10.3.2.3 Type of farmers concerned
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Η πρακτική αφορά σε όλους τους γεωργούς που διαθέτουν αγροτεμάχια σε εδάφη με κλίση άνω του 12%.

3.10.3.2.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Η εξειδίκευση της ΚΓΠΚ 6 «Κανένα ακάλυπτο έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/-ους» σε
συνδυασμό με την βελτιωμένη εφαρμογή της ΚΓΠΚ 5 «Tillage management, reducing the risk of soil
degradation and erosion, including consideration of the slope gradient» αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά στην αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και στη διατήρηση ή και αύξηση της οργανικής ουσίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που έπαιξαν θετικό ρόλο στην προστασία
από την διάβρωση και στη διατήρηση της οργανικής ουσίας ήταν το ότι δια των μέτρων του ΠΑΑ
εξασφαλίστηκαν καλύτερες συνθήκες φυτοκάλυψης.
Δεδομένου του μειωμένου κινδύνου διάβρωσης σε γεωργικά εδάφη με κλίση μικρότερη του 12%, και την
εφαρμογή της ΚΓΠΚ 5, η εφαρμογή του προτύπου θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις αρόσιμες
γεωργικές γαίες με κλίση μεγαλύτερη του 12%. Η οριοθέτηση και χαρακτηρισμός των αρόσιμων
αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε ζώνες με κλίση άνω των 12% και η έκδοση τοπικά προσαρμοσμένων
οδηγιών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της ΚΓΠΚ.

3.10.3.3 GAEC 7: Crop rotation in arable land except for crops grown under water
3.10.3.3.1 Summary of the on-farm practice for crop rotation
Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου λήφθηκε υπόψη η εδαφολογική και κλιματική
κατάσταση της χώρας μας, τα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα, οι χρήσεις γης, οι γεωργικές πρακτικές,
το μέγεθος και η δομή των εκμεταλλεύσεων, η δυνατότητα των ελέγχων μέσω του LPIS, όπως αυτά
αναδείχθηκαν στην SWOT ανάλυση.
Στις εκμεταλλεύσεις με εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω των 10 εκταρίων, εφαρμόζεται
αμειψισπορά. Ο γεωργός πρέπει να εξασφαλίσει τη διαδοχή καλλιεργειών διαφορετικών βοτανικών
ειδών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν επίσπορης καλλιέργειας ως δευτερεύουσας καλλιέργειας, κατά τη
διάρκεια μιας σειράς τριών καλλιεργητικών περιόδων. Σε περίπτωση χρήσης επίσπορης καλλιέργειας,
χωρίς αλλαγή κύριας καλλιέργειας για τα τρία αυτά έτη, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της κύριας
καλλιέργειας εντός των επόμενων δύο ετών (4ο ή 5ο έτος).
Εναλλακτικά ο γεωργός μπορεί να εφαρμόζει ετησίως διαφοροποίηση καλλιεργειών, με μέγιστη κάλυψη
εκμετάλλευσης από την κύρια καλλιέργεια στο 75% των εκτάσεων ετήσιων καλλιεργειών.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις :
1. Όταν η αρόσιμη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό
μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.
2. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης:
1.
2.
3.
4.

χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,
καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών
χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση
ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων,

3. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης:
52.
53.
54.
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σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας
55.
ή αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω χρήσεων
4. Οι εκμεταλλεύσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.
καθώς θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με το παρόν πρότυπο ΚΓΠΚ.

3.10.3.3.2 Summary of the farm practice for crop diversification
Εναλλακτικά σε σχέση με την ετήσια αμειψισπορά ο γεωργός μπορεί να εφαρμόζει ετησίως
διαφοροποίηση καλλιεργειών, με μέγιστη κάλυψη εκμετάλλευσης από την κύρια καλλιέργεια στο 75%
των εκτάσεων ετήσιων καλλιεργειών.

3.10.3.3.3 Territorial scope
Όλες οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμες εκτάσεις υποχρεούνται στην εφαρμογή της πρακτικής,
εκτός των σαφώς οριζόμενων εξαιρέσεων όπως περιγράφονται στην ενότητα "summary of the on farm
practice for crop rotation".

3.10.3.3.4 Type of farmers concerned
All farmers who have at their disposal arable land (no exemption)
Exemptions that apply
With a size of arable land up to 10 hectares (footenote 5 of annex III, point (1)(c))
Where more than 75% of the eligible agricultural area is permanent grassland (footnote of Annex
III, point(1)(b))
Where more than 75% of arable land is used for the production of grasses or other herbaceous
forage, is used for land laying fallow, cultivation of leguminous crops, or is subject to a combination
of those uses (footnote of Annex III, point(1)(a))
3.10.3.3.5 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard (notably if
MS has chosen crop diversification)
Η εναλλακτική διαχείριση με διαφοροποίηση καλλιεργειών είναι μια μέθοδος που βοηθά την
περιβαλλοντική αειφορία, αφού το αργότερο εντός μιας τετραετίας θα έχουν αλλάξει όλα τα αγροτεμάχια
της εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα επιτρέπει στον γεωργό να προσαρμόζεται στις συνθήκες του έτους και
την κατάσταση της αγοράς η οποία είναι ευμετάβλητη και δυσχεραίνει μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς
που απαιτούνται με την κανονική αμειψισπορά. Επιπρόσθετα, οι γεωργοί στην Ελλάδα βασίζονται αρκετά
σε ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι κατ' ανάγκη ίδια από έτος σε έτος. Όταν κάποια από τα
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης αλλάξουν, δημιουργείται ασυνέχεια στην αμειψισπορά αλλά και στον
έλεγχό της. Συνεπώς η εναλλακτική πρακτική της διαφοροποίησης ενισχύει τόσο την αειφορία όσο και τη
συμμόρφωση.

3.10.4 Main issue: Biodiversity and landscape (protection and quality)
3.10.4.1 GAEC 8: Minimum share of arable land devoted to non-productive areas and features, and on all
agricultural area, retention of landscape features and ban on cutting hedges and trees during the bird
breeding and rearing season
3.10.4.1.1 Summary of the in-farm practice
Standard of minimum share:
At least 4% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land
lying fallow.
Share (%) of arable land devoted to non-productive areas and features : 4.0%
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At least 3% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land
lying fallow when the farmer commits to at least 7% of arable land devoted to non-productive areas and
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance with Article 31(5a).
At least 7% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land
lying fallow, and catch crops and nitrogen fixing crops, cultivated without the use of plant protection
products, of which 3% shall be non-productive areas and features, including land lying fallow. Member
States should use the weighting factor of 0,3 for catch crops.
Share (%) of arable land devoted to non- productive areas and features and to catch crops or N-fixing
crops : 3.0%
List of features (Indicative list of features and non-productive areas eligible for calculating the minimum
share)
Cairns

cultural features

Ditches

Fiels margins, patches or parcelsbuffer strips

Hedgerows individual or group of treestrees rows

Land Lying fallow

Others
Small ponds

Small wetlands

Stonewalls

Streams

Terraces
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List of features (for retention)
- Cairns
- Ditches
- Fiels margins, patches or parcelsbuffer strips
- Hedgerows individual or group of treestrees rows
- Land Lying fallow
- Small ponds
- Small wetlands
- Stonewalls
- Streams
- Terraces
- cultural features
Ban on cutting hedges and trees during the bird breeding and rearing season (mandatory)
Aπαγoρεύεται η κοπή φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των
πτηνών μεταξύ 1ης Μάϊου και 30ης Ιουνίου κάθε έτους.

Measures for avoiding invasive plant species
Απαγορεύεται η εισαγωγή εξωτικών ειδών στις προστατευόμενες περιοχές. Ειδικά για τα
χωροκατακτητικά είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους
(Εκτελεστικοί Κανονισμοί 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262) και τα είδη που περιλαμβάνονται στον
εθνικό κατάλογο χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3937/201
κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα πρακτικών που θα προκύψουν από το
Σχέδιο Δράσης για τα Χωροκατακτητικά είδη.
Στις δε περιοχές και στις περιπτώσεις όπου έχει τεκμηριωμένα διαπιστωθεί η πίεση από ένα ή
περισσότερα χωροκατακτητικά είδη του σχετικού καταλόγου, με προτεραιότητα στις γεωργικές εκτάσεις
εντός των προστατευόμενων περιοχών ή και στις όμορες αυτών, καταρτίζεται ειδικό σχέδιο δράσης σε
τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο και οι εξ αυτού απορρέουσες υποχρεώσεις ενσωματώνονται στην ενισχυμένη
αιρεσιμότητα.
3.10.4.1.2 Territorial scope (applicable for the “minimum share” standard)
Όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκτός από τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν έκταση αρόσιμης γης έως
10 εκτάρια
3.10.4.1.3 Type of farmers concerned (applicable for the “minimum share” standard)
All farmers who have at their disposal arable land (no exemption)
Exemptions that apply
With a size of arable land up to 10 hectares (footenote 5 of annex III, point (1)(c))
Where more than 75% of the eligible agricultural area is permanent grassland (footenote 5 of annex
III, point (1)(b))
Where more than 75% of arable land is used for the production of grasses or other herbaceous
forage, is used for land laying fallow, cultivation of leguminous crops, or is subject to a combination
of those uses (footnote of Annex III, point(1)(a))
Exemption laid down by footnote 1 of Annex III, point (2)
3.10.4.1.4 Explanation of the contribution to the main objective of the practice/standard
Με την ενσωμάτωση στο σύστημα της ενισχυμένης αιρεσιμότητας της ΚΓΠΚ 8 που έχει τέσσερεις
διαστάσεις (α) Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται για μη παραγωγικά στοιχεία ή
περιοχές, (β) Διατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου (γ) Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και
δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και (δ) Μέτρα για την αποφυγή της
εξάπλωσης χωροκατακτητικών φυτικών ειδών και αργότερα με την ανάσχεσή της όπου έχει προχωρήσει,
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προσδοκάται η συμπλήρωση και ενίσχυση του συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας στις
γεωργικές εκτάσεις. Ειδικότερα με την πρόβλεψη για τη διάθεση ελάχιστου ποσοστού γεωργικών
εκτάσεων εκτιμάται ότι η εφαρμογή της θα υπερβεί τα 650.000 ha ήτοι πάνω από το 40% των εκτάσεων
με αροτραίες καλλιέργειες (στοιχεία 2019) και έτσι θα αποδίδεται στην «άγρια ζωή» έκταση που
υπερβαίνει τα 30.000 εκτάρια.
Η εφαρμογή της αρχής συνοδεύεται με την απαίτηση για οριοθέτηση, χαρτογράφηση και κυρίως τη
συμπερίληψη στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS). Με αυτόν τον τρόπο
αναμένεται να αρθούν τα εμπόδια για την διατήρηση των στοιχείων του τοπίου, αφού σε πολλές
περιπτώσεις η μη σαφής οριοθέτησή τους και η μη συμπερίληψή τους είχε σαν αποτέλεσμα τη μη
επιλεξιμότητά τους, όπως όταν η έκτασή τους ξεπερνά ένα μέγεθος π.χ. 0,1 εκτάριο στην περίπτωση των
μη προσβάσιμων βοσκοτόπων όπως αναφέρεται στο «GUIDANCE DOCUMENT ON THE LAND
PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS)». Ο αποκλεισμός στοιχείων του τοπίου από την
επιλεξιμότητα για ενίσχυση λειτουργεί όπως είναι φυσικό ως αντικίνητρο για τη διατήρησή τους.

3.10.4.2 GAEC 9: Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as environmentallysensitive permanent grasslands in Natura 2000 sites
3.10.4.2.1 Summary of the on-farm practice
Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000
(Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης από μόνιμους
βοσκότοπους.

3.10.4.2.2 Territorial scope
Total indicative area of environmentally-sensitive permanent grasslands in Natura 2000 sites covered by
the GAEC in ha:
3.10.4.2.3 Type of farmers concerned
Όλοι οι γεωργοί που κατέχουν γεωργική γη σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με μόνιμους
βοσκότοπους στις περιοχές Natura 2000.

3.10.4.2.4 Explanation of the contribution to achieve the main objective of the GAEC standard
Με την πλήρη απαγόρευση της μετατροπής των μονίμων βοσκοτόπων σε όλες τις εκτάσεις επιτυγχάνεται
ο στόχος της Πρακτικής.

3.10.5 Additional GAEC ( if applicable)
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4 Στοιχεία κοινά σε διάφορες παρεμβάσεις
4.1 Ορισμός και ελάχιστες απαιτήσεις
4.1.1 Γεωργική δραστηριότητα
4.1.1.1 Ορισμός της παραγωγής
Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:
α) Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,
(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων
Ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, που
απαριθμούνται στο παράρτημα I των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δενδρυλλίων περιοδικής
υλοτόμησης καθώς και το βαμβάκι.

4.1.1.2 Ορισμός της διατήρησης της γεωργικής έκτασης
4.1.1.2.1 Arable Land
Για τις αρόσιμες εκτάσεις που δηλώνονται σε αγρανάπαυση θεωρείται απαραίτητο ένα όργωμα ανά έτος
Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε παράγωγή προτείνεται να ελέγχεται η ύπαρξη καλλιέργειας ή συγκομιδής
προϊόντων ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.
Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής στις αρόσιμες γαίες των:
α) ΚΓΠΚ : 4 «Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων», 5 «Διαχείριση του οργώματος
για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων,
υπόψη την κλίση του εδάφους», 6 «Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτου εδάφους
σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες», 8 «Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που
διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία & Ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 4 % της αρόσιμης
γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που διατίθεται σε μη παραγωγικές περιοχές και
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση»,
β) ή/και των προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων του άρθρου
31.

4.1.1.2.2 Permanent crops
Για τους δενδρώνες σε παραγωγή προτείνεται η συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή ο καθαρισμός
του υποορόφου του δενδρώνα σε ετήσια βάση.
Για τους δενδρώνες σε καλή γεωργική κατάσταση, ο καθαρισμός του υποορόφου του δενδρώνα ανά 2 έτη
ή εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου ανά δύο έτη.
Τα παραπάνω ισχύουν με τη επιφύλαξη της εφαρμογής προγράμματων για το κλίμα, το περιβάλλον και
την καλή διαβίωση των ζώων του άρθρου 31.

4.1.1.2.3 Permanent grassland
Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή, προτείνεται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7
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ΜΜ/εκτάριο.
Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση προτείνεται η κοπή και η απομάκρυνση της
βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.
Τα παραπάνω ισχύουν με τη επιφύλαξη της εφαρμογής του προτύπου ΚΓΠΚ 8 «Ελάχιστο ποσοστό των
γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία – Διατήρηση
χαρακτηριστικών του τοπίου» ή/και των προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή
διαβίωση των ζώων του άρθρου 31.

4.1.2 Γεωργική έκταση
4.1.2.1 Elements of agroforestry systems when it is established and/or maintained on the agricultural area
4.1.2.1.1 Arable Land
Ως «αρόσιμη γη» νοείται γη καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική
παραγωγή αλλά υπό αγρανάπαυση· επιπροσθέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, γη
καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά υπό
αγρανάπαυση που τελούν υπό καθεστώς παύσης σύμφωνα με το άρθρο 31 ή το άρθρο 70 ή το πρότυπο
ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 22, 23 ή
24 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου(35)ή το άρθρο 39 του κανονισμού (EΚ)
αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου(36)ή το άρθρο 28 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37).

4.1.2.1.2 Permanent crops
Ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους
βοσκοτόπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε
ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και
των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

4.1.2.1.3 Permanent grassland
Ως «μόνιμος λειμώνας και μόνιμος βοσκότοπος» (που αναφέρονται από κοινού ως «μόνιμος λειμώνας»)
θεωρείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών
φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην
αμειψισπορά της εκμετάλλευσης επί πέντε έτη ή περισσότερο και δεν έχει οργωθεί ή ανασκαλευτεί ή
σπαρθεί εκ νέου με διαφορετικά είδη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, επί πέντε έτη
ή περισσότερο.
Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους ή δένδρα, που προσφέρονται για βοσκή αλλά και άλλα
είδη όπως θάμνους ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν τα
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.
Η χώρα μας επίσης περιλαμβάνει στην κατηγορία των μόνιμων λειμώνων και:
i) γη που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα είδη που αναφέρονται στο παρόν σημείο και αποτελεί
μέρος καθιερωμένων τοπικών πρακτικών, κατά τις οποίες τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά
φυτά κατά παράδοση δεν κυριαρχούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές,
ii) γη που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα είδη που αναφέρονται στο παρόν σημείο, όπου τα
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν
από αυτές.
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4.1.2.2 Arable land
4.1.2.2.1 Other comments relating to the definition of arable land

4.1.2.3 Permanent crops
4.1.2.3.1 Definition of nurseries
Ως «φυτώρια» νοούνται οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο
με σκοπό τη μεταφύτευση:
(α) φυτώρια αμπέλων και έρριζων υποκειμένων,
(β) φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες,
(γ) φυτώρια καλλωπιστικών φυτών,
(δ) εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις ανάγκες της ίδιας της
εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές,
(ε) φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων και πρανή (π.χ. φυτών
θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων),
συμπεριλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους.

4.1.2.3.2 Definition of Short Rotation Coppice
Ως «πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου» νοούνται εκτάσεις που είναι φυτεμένες με είδη
δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41 και αποτελούνται από ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα
υποκείμενα ή παραφυάδες που παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους
βλαστούς την επόμενη περίοδο και με μέγιστο κύκλο συγκομιδής που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα είδη λεύκες, ιτιές, ευκάλυπτοι, ψευδακακίες.

4.1.2.3.3 Other comments relating to the definition of permanent crops
Ως «μόνιμες καλλιέργειες» νοούνται οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους
βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε
ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και
των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

4.1.2.4 Permanent grassland
4.1.2.4.1 Definition of grasses and other herbaceous forage
Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που
παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα
σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι.
4.1.2.4.2 Decision to use ‘ploughing’ criterion in relation to permanent grassland classification
: Ναι
4.1.2.4.3 Decision to use ‘tilling’ criterion in relation to permanent grassland classification
: Ναι
Για τον ορισμό του μόνιμου λειμώνα και μόνιμου βοσκοτόπου έχει χρησιμοποιηθεί το κριτήριο του μη
οργώματος. Συγκεκριμένα ως «μόνιμος λειμώνας και μόνιμός βοσκότοπος» θεωρείται η γη που δεν έχει
οργωθεί ή ανασκαλευτεί ή σπαρθεί εκ νέου με διαφορετικά είδη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών, επί πέντε έτη ή περισσότερο.
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4.1.2.4.4 Decision to use ‘reseeding with different types of grasses’ criterion in relation to permanent
grassland classification and its description in case of affirmative reply
: Ναι
Για τον ορισμό του μόνιμου λειμώνα και μόνιμου βοσκοτόπου έχει χρησιμοποιηθεί το κριτήριο της μη
επανασποράς με διαφορετικά είδη αγρωστωδών. Συγκεκριμένα ως «μόνιμος λειμώνας και μόνιμος
βοσκότοπος» θεωρείται η γη που δεν έχει οργωθεί ή ανασκαλευτεί ή σπαρθεί εκ νέου με διαφορετικά
είδη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, επί πέντε έτη ή περισσότερο.

4.1.2.4.5 Decision regarding the inclusion of other species such as trees and/or shrubs which produce
animal feed, provided that grasses and other herbaceous forage remain predominant
: Ναι
4.1.2.4.6 Decision regarding the inclusion of other species, such as shrubs and/or trees, which could be
grazed and/or which produce animal feed, where grasses and other herbaceous forage are traditionally not
predominant or are absent in grazing areas
Απόφαση/-φάσεις σχετικά με την συμπερίληψη δέντρων και/ή θάμνων που προσφέρονται για βοσκή :
Ναι
a) In case of affirmative, applicable to all MS/region? : Ναι
b) in case of negative reply to question a), applicable only to land which forms part of established local
practices? : Όχι
4.1.2.4.7 Other comments relating to the definition of permanent grassland

4.1.2.5 Other comments relating to the definition of agricultural area in general

4.1.3.1 Criteria how to establish the predominance of agricultural activity in case the land is also used for
non-agricultural activities
Πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του παραγωγού και συνίστανται σε:
α) Οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης η οποία, στη διάρκεια του έτους για το οποίο
ζητείται στήριξη, χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιμοποιείται και για
μη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες.
β) Οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης η οποία:
i) καλύπτεται από χαρακτηριστικά τοπίου που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης σύμφωνα με το
πρότυπο ΚΓΠΚ 8 (Παράρτημα ΙΙΙ),
ii) χρησιμοποιείται για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αρόσιμης γης που διατίθεται για μη
παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, σύμφωνα
με το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 (Παράρτημα ΙΙΙ), ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του γεωργού,
δημιουργείται ή διατηρείται ως αποτέλεσμα οικολογικού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 31
(κεφ ΙΙ Τμήμα 2).
Το «επιλέξιμο εκτάριο» μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά τοπίου, όπως συστάδες
δένδρων, μεμονωμένα δένδρα, εποχιακούς υδροφορείς, εκτάσεις με βράχια, όταν αυτά αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου και προστατεύονται.
Όσον αφορά τους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, (δέντρα,
νεροκρατήματα, βραχώδεις σχηματισμοί κλπ) η Ελλάδα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας αυτών των
χαρακτηριστικών για τη βιοποικιλότητα και το τοπίο δεν θα εφαρμόσει σταθερούς συντελεστές μείωσης
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για τον προσδιορισμό της έκτασης που θεωρείται επιλέξιμη αλλά αντίθετα θα τα οριοθετήσει για να τα
προστατεύσει.
γ) Οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέκυψε το δικαίωμα σε ενισχύσεις βάσει του
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο του καθεστώτος
βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση την έκταση που προβλέπεται στον τίτλο
III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και η οποία δεν είναι «επιλέξιμο εκτάριο» με βάση τα στοιχεία
α) και β) της παρούσας παραγράφου:
i) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ ή 2000/60/ΕΚ στην εν λόγω
έκταση,
ii) ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων με βάση την έκταση που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και
καλύπτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, επιτρέποντας την παραγωγή προϊόντων που δεν απαριθμούνται στο
παράρτημα I της ΣΛΕΕ μέσω καλλιέργειας ελωδών γαιών, ή στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων για τη
βιοποικιλότητα ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι όροι των οποίων συμμορφώνονται με
τις εν λόγω παρεμβάσεις με βάση την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις και τα εν
λόγω εθνικά συστήματα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος κανονισμού,
iii) για τη διάρκεια δέσμευσης δάσωσης εκ μέρους του γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1305/ 2013 ή το άρθρο 70 ή 73 του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο
εθνικού καθεστώτος του οποίου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο
70 ή 73 του παρόντος κανονισμού,
iv) για τη διάρκεια δέσμευσης εκ μέρους του γεωργού που έχει ως αποτέλεσμα την παύση καλλιέργειας
της έκτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 70 του
παρόντος κανονισμού.
Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνο εάν η
περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,3 %.

4.1.3.2 Criteria to ensure that the land is at the disposal of the farmer
Τίτλοι Ιδιοκτησίας ή/και Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγρομίσθωσης.
4.1.3.3 Period during which an area has to comply with the definition of ‘eligible hectare’
Οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ’ όλο το ημερολογιακό
έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

4.1.3.4 Decision to include areas used for agricultural activity only every second year
: Όχι
4.1.3.5 Decision regarding the inclusion of other landscape features (those not protected under GAEC),
provided that they are not predominant and do not significantly hamper the performance of an agricultural
activity due to the area they occupy
: Όχι
4.1.3.6 Decision as regards permanent grassland with scattered ineligible features, to apply fixed reduction
coefficients to determine the area considered eligible
: Όχι
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4.1.3.7 Decision to maintain the eligibility of previously eligible areas when they no longer meet the
definition of ‘eligible hectare’ pursuant to paragraphs a) and b) of Article 4(4) of the SPR regulation as a
result of using national schemes the conditions of which comply with the interventions covered by
integrated system referred to in Art 63(2) of Regulation (EU) HzR allowing for the production of nonannex 1 products by way of paludiculture and which contribute to envi-clima related objectives of the
SPR regulation
: Όχι
4.1.4 Active farmer
4.1.4.1 Criteria to identify those who have minimum level of agricultural activity
Ως «ενεργοί γεωργοί» ορίζονται όσοι/όσες είναι κάτοχοι επιχείρησης με αντικείμενο (και) την γεωργική
δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

4.1.4.2 Decision to use a negative list of non-agricultural activities as a complementary tool
: Όχι
4.1.4.3 Decision to set an amount of direct payments not higher than EUR 5 000 under which farmers
shall in any event be considered as ‘active farmers’
: Ναι
Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5000 € (ευρώ)
θεωρούνται «Ενεργοί Γεωργοί» και μπορούν να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων.
Ο ορισμός αυτός συμβάλλει στα εξής:
1. Απλοποιείται η χορήγηση άμεσων ενισχύσεων μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο.
2. Ενισχύονται οι μικροκαλλιεργητές οι οποίοι συμβάλλουν στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών
και στη επωφελή για το περιβάλλον της γεωργικής γης.
1. Ενδυναμώνεται ο κοινωνικοοικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών χωρίς να αποκλείονται
γεωργοί με πολλαπλή δραστηριότητα ή μερική απασχόληση οι οποίοι εκτός από την γεωργία
ασκούν και μη γεωργικές δραστηριότητες.

4.1.5 Νέος γεωργός
4.1.5.1 Maximum age limit
Ανώτατο όριο ηλικίας: 40
4.1.5.2 Conditions for being ‘head of the holding’
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά
(φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη
διαχείρισης).

4.1.5.3 Appropriate training and/or skills required
Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση
γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή
διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης-βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2
(απολυτήριο γυμνασίου).
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4.1.6.1 Conditions for being ‘head of the holding’ for the first time
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά
(φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη
διαχείρισης).

4.1.6.2 Appropriate training and skills required
Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο) ή εναλλακτικά εκπαίδευση
γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή
διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης-βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2
(απολυτήριο γυμνασίου).

4.1.7 Minimum requirements for receiving direct payments
4.1.7.1 Threshold
Threshold in ha:
Threshold in EUR: 250.0
4.1.7.2 Explanation
Όπου το διοικητικό κόστος υπερβαίνει το ύψος των άμεσων ενισχύσεων δεν καταβάλλονται άμεσες
ενισχύσεις. Πιο συγκεκριμένα: Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό
των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της
εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 €.
Το συγκεκριμένο μέτρο δεν εφαρμόζεται για γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται
στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
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4.1.8 Other definitions used in the CAP Plan
Τίτλος
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Περιγραφή
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4.2 Στοιχείο σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις
4.2.1 Περιγραφή του καθορισμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά περίπτωση, και της λειτουργίας του
αποθεματικού
4.2.1.1 Δικαιώματα
Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε δικαιώματα τουλάχιστον για το πρώτο έτος εφαρμογής του
(κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ); : Ναι
Εάν ναι, σχεδιάζετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε δικαιώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου; : Όχι
4.2.1.2 Εδαφικοποίηση
Εφαρμόζετε την εδαφοποίηση της BIS; (άρθρο 22 παράγραφος 2); : Όχι
Διαφοροποιείτε το σύστημα δικαιωμάτων ανάλογα με την ομάδα εδαφών; : Όχι
Σκοπεύετε να σταματήσετε να
Χρησιμοποιείτε
Εάν ναι, ποιο είναι το
χρησιμοποιείτε δικαιώματα κατά
δικαιώματα
σε
πρώτο
έτος
χωρίς
τη
νέα
περίοδο
Εξήγηση
αυτήν την ομάδα
δικαιώματα (άρθρο 23
προγραμματισμού μετά το 2020
εδαφών;
παράγραφος 2);
(άρθρο 19 παράγραφος 2);
4.2.1.3 Σύστημα εσωτερικής σύγκλισης
Διαφοροποιείτε τη μέθοδο της εσωτερικής σύγκλισης ανάλογα με την ομάδα εδαφών; : Όχι
4.2.1.4 Λειτουργία του αποθεματικού
Εφαρμόζετε αποθεματικό σε κάθε ομάδα εδαφών (άρθρο 26 παράγραφος 2); : Όχι
Διαφοροποιείτε τη μέθοδο δημιουργίας του αποθεματικού ανάλογα με την ομάδα εδαφών; : Όχι
Χρηματοδότηση της σύγκλισης (άρθρο 24 παράγραφος 6)
Ορισμός
της
ομάδας
εδαφών

Κατηγορίες επιλέξιμων γεωργών και άλλοι κανόνες σχετικά με τις κατανομές από το αποθεματικό.
(άρθρο 26)
Τίτλος της κατηγορίας
Περιγραφή
Κανόνες
Προτεραιότητα
Κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναπλήρωση του αποθεματικού
Rules on Payment Entitlements expiration and reversion to reserve
Άλλα στοιχεία σχετικά με το αποθεματικό
4.2.1.5 Rules related to transfers of payment entitlements (if any)

4.2.2 Reduction of direct payments
4.2.2.1 Description of the reduction and/or capping of direct payments
Do you apply the reduction of payments? : Όχι
Do you apply capping (i.e. 100% reduction)? : Όχι
4.2.2.2 Subtraction of labour costs
Do you apply the subtraction of labour costs? : Όχι

EL

222

4.2.2.3 Εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων και της επιβολής ανώτατου ορίου
για κάθε έτος
Έτος υποβολής αιτήσεων

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Εξηγήσεις

Οικονομικό έτος
Συνολικό ετήσιο εκτιμώμενο προϊόν (EUR)

2023 2024 2025 2026 2027 2028
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

— χρήση για αναδιανεμητική ενίσχυση (EUR)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

— χρήση για άλλες παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων (EUR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
— μεταφορά στο ΕΓΤΑΑ (EUR)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.2.3 Application at the level of members of legal persons or groups/ at the level of group of affiliated
legal entities (Article 110)
‐ Application of thresholds/limits set-up in the [SPR] or [HZR] at the level of members of legal persons or
groups:
Article 17(4) of [SPR] Reduction of payments
Apply threshold : Όχι
Article 29(6) first subparagraph of [SPR] CRIS
Apply threshold : Όχι
Article 30(4) of [SPR] CISYF
Apply threshold : Όχι
Article 17(1) of [SPR] Financial discipline
Apply threshold : Όχι
‐ Where thresholds/limits set-up by the MS, application of these thresholds/limits at the level of members
of legal persons/groups:
Article 28 of [SPR] Payment for small farmers
Apply threshold : Όχι
Article 31 of [SPR] Eco-Schemes
Apply threshold : Όχι
Article 32-34 of [SPR] CIS
Apply threshold : Όχι
Article 70 of [SPR] Environmental, climate and other management commitments
Apply threshold : Όχι
Article 71 of [SPR] Natural and other area-specific constraints
Apply threshold : Όχι
Article 72 of [SPR] Area-specific disadvantages resulting from certain mandatory requirements
Apply threshold : Όχι
Article 73 of [SPR] Investments
Apply threshold : Όχι
Article 75 of [SPR] Installation of young farmers and rural business start-up
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Apply threshold : Όχι
‐ Application of thresholds/limits set-up in the [SPR] at the level of group of affiliated legal entities:
Article 29(6) second subparagraph of [SPR] CRIS
Apply threshold : Όχι
4.2.4 Contribution to risk management tools
Do you apply the option to condition up to 3% of direct payments to the fact that this amount is used for
contribution to a risk management tool? : Όχι
What is the percentage?
Main elements

4.3 Τεχνική βοήθεια
4.3.1 Στόχοι
Η Τεχνική Βοήθεια εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην
υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκομένους φορείς,
την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των σχετικών διοικητικών δομών και μηχανισμών για την
αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
(ΣΣ ΚΓΠ), τις δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού αλλά και του γενικού
πληθυσμού για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, επιτεύγματα και επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου,
το σύνολο των αξιολογήσεων που θα απαιτηθούν και τέλος την χρηματοδότηση της λειτουργίας του
Εθνικού Δικτύου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο
μπορούν να αφορούν προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού και επόμενες περιόδους του ΣΣ ΚΓΠ.
Οι στόχοι της Τεχνικής Βοήθειας είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΣ ΚΓΠ, η
συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων που θα επιτρέψουν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων
αναφορικά με ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης του ΣΣ ΚΓΠ, η κάλυψη του συνόλου των αυξημένων
απαιτήσεων παρακολούθησης εισροών/εκροών/αποτελεσμάτων που δημιουργεί η «στοχοκεντρική»
προσέγγιση της ΚΑΠ 2023-2027 και το “new delivery model”.

4.3.2 Πεδίο εφαρμογής και ενδεικτικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων

4.3.3 Δικαιούχοι

4.3.4 Rate
Indicate the percentage of total EAFRD contribution to the CAP Strategic Plan to be used to finance the
actions of Technical Assistance. A single percentage over the period (up to 4%/up to 6% for BE, DK, EE,
CY, LV, LT, LU, MT, NL, SI, SE ) 1.76
4.4 Δίκτυο ΚΓΠ
4.4.1 Συνοπτική επισκόπηση και στόχοι του εθνικού δικτύου ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων
δραστηριοτήτων για τη στήριξη των ΕΣΚ και των ροών γνώσης στο πλαίσιο του AKIS
Το Εθνικό Δίκτυο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – ΕΔ ΚΓΠ - αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου, βασίζεται στις ήδη υφιστάμενες εμπειρίες και πρακτικές και αποτελεί μηχανισμό
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υποστήριξης για τη βελτίωση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ. Βασική αποστολή του είναι
η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών καθώς και η ενθάρρυνση του
διαλόγου μεταξύ των μελών του, ήτοι των μελών της εταιρικής σχέσης, των δικαιούχων του Στρατηγικού
Σχεδίου, των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης, και των συμμετεχόντων εταίρων στα Συστήματα
Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), η υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης του ΣΣ
ΚΓΠ, η προώθηση της καινοτομίας και η αποτελεσματική λειτουργία του AKIS, όπως επίσης και η
διασφάλιση και ο συντονισμός της ροής πληροφοριών μεταξύ τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 προβλέπεται η σύσταση ενός Εθνικού Δικτύου Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΕΔ-ΚΓΠ ) το οποίο αποτελεί διάδοχο σχήμα αυτού της προηγούμενης περιόδου
(Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο) και είναι διευρυμένο τόσο ως προς τους στόχους και τις δράσεις του όσο και
ως προς τη σύστασή του.
Για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 οι κύριες αρμοδιότητες του ΕΔ ΚΓΠ είναι:
α) Η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για δράσεις και ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται ή
υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου καθώς και η ανάλυση των εξελίξεων στη γεωργία
και στις αγροτικές περιοχές οι οποίες έχουν σημασία για τους εννέα ειδικούς και τον εγκάρσιο στόχο της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Για την δράση της ανάλυσης των εξελίξεων στην γεωργία και
στις αγροτικές περιοχές θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των θεματικών αξιολογήσεων, τα δεδομένα
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και των ψηφιακών Μητρώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Η συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού και άλλων φορέων όπως των μελών της
Επιτροπής Παρακολούθησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων του προσωπικού των φορέων υλοποίησης/διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου στα θέματα
της αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί η συνεργασία με το European Evaluation Help Desk ενώ το σύνολο των
σχετικών δράσεων θα υλοποιηθεί από κοινού με τη Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της
Διαχειριστικής Αρχής.
γ) Η δημιουργία πλατφόρμας όπως το αποθετήριο γνώσης (knowledge reservoirs) που θα χρησιμοποιηθεί
από τους γεωργικούς συμβούλους αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Το αποθετήριο γνώσης θα
δημιουργηθεί μέσα, αφενός από την επιλογή κατάλληλων ερευνητικών αποτελεσμάτων και πληροφοριών
και την παρουσίασή τους στα ελληνικά αξιοποιώντας τις βάσεις δεδομένων της EIP-AGRI και του
HORIZON2020 και αφετέρου της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των ερευνητών και ακαδημαϊκών της
χώρας (Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ) να συνεισφέρουν στη βάση αυτή. Η γνώση και επίκαιρη
πληροφορία που συλλέγεται μπορεί εκτός της βάσης δεδομένων να αξιοποιηθεί πολλαπλώς (π.χ. στα
προγράμματα κατάρτισης, γεωργών και συμβούλων, σε επιδείξεις και άλλες εκπαιδευτικού περιεχομένου
εκδηλώσεις), και μπορεί να αποτελέσει βασική εισροή πληροφοριών όσον αφορά σε καινοτόμες ιδέες για
τη σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ και άλλων πρωτοβουλιών, τη διασύνδεση των
Επιχειρησιακών Ομάδων με έργα του Horizon 2020, τη διοργάνωση φόρουμ και εκδηλώσεων για τη
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εταίρων/φορέων που μετέχουν στο AKIS (αγρότες /
δασοπόνοι, σύμβουλοι, ερευνητές, οργανώσεις, συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, δίκτυα, εμπόρους λιανικής, μέσα
ενημέρωσης, υπηρεσίες), την προώθηση των ανταλλαγών με δίκτυα τρίτων χωρών,
δ) η συλλογή πληροφοριών και η διευκόλυνση της διάδοσής τους, καθώς επίσης και η δικτύωση
χρηματοδοτούμενων σχημάτων και έργων, όπως είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης του Leader και οι
επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ καθώς και άλλων ανάλογων σχημάτων και έργων,
ε) η στήριξη σχεδίων συνεργασίας μεταξύ Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, των Ομάδων Τοπικής
Δράσης ή παρόμοιων δομών τοπικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής συνεργασίας,
στ) η δημιουργία συνδέσμων με άλλες στρατηγικές ή δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση,
ζ) η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΓΠ και στην προετοιμασία κάθε επόμενης περιόδου του
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στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ,
η) η ενεργή συμμετοχή και τη συνεισφορά του στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΓΠ.
Το Σχέδιο Δράσης του ΕΔ ΚΓΠ προβλέπει κατ’ ελάχιστον δράσεις για τα παρακάτω:
·δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του ευρύτερου κοινού με κάθε επικοινωνιακό μέσο για το ρόλο
και τη συμβολή της ΚΓΠ στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας, τη συμβολή της
στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), στην ευημερία των αγροτικών
περιοχών στη δημιουργία/διατήρηση απασχόλησης. Διακριτή ενότητα πληροφόρησης και ομάδα στόχος
είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Στρατηγικού Σχεδίου που θα πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της
ΚΓΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η δράση αυτή δύναται να αναλυθεί σε Σχέδιο Επικοινωνίας του
ΕΔ ΚΓΠ,
·συγκέντρωση και διάχυση παραδειγμάτων έργων και αξιόλογων πρακτικών που καλύπτουν όλους τους
ειδικούς στόχους καθώς και τον εγκάρσιο στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ ή και στρατηγικές και
στόχους άλλων πολιτικών εκτός της αγροτικής πολιτικής,
·διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς
και η ανταλλαγή και διάδοση των αποτελεσμάτων,
·δράσεις κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης για τις ΟΤΔ, και ιδίως υποστήριξη για την
προώθηση διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ
των ΟΤΔ,
·δράσεις υποστήριξης των Επιχειρησιακών Ομάδων και του AKIS συμπεριλαμβανομένων όλων των
εταίρων του,
·δράσεις ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ,
·συμμετοχή και συμβολή στις δράσεις του ENRD, του Δικτύου ΕΣΚ και συνεργασία με τα Εθνικά Δίκτυα
ΚΓΠ των Κρατών-Μελών, καθώς και άλλα δίκτυα,
·δράσεις υποστήριξης για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές,
·δράσεις προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Σημαντικά αναβαθμισμένη σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, είναι η αποστολή του ΕΔ ΚΓΠ ως προς
την εξυπηρέτηση του εγκάρσιου στόχου της ΚΓΠ για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, μέσω της προώθησης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της
ανταλλαγής γνώσης.
Το ΕΔ ΚΓΠ θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του AKIS για την εξασφάλιση συνεργειών και
επικοινωνίας μεταξύ των παρεμβάσεων. Υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής AKIS που
θέτει τις Προτεραιότητες για το περιεχόμενο των Γεωργικών Συμβουλών, το περιεχόμενο των
προγραμμάτων Εκπαίδευσης Κατάρτισης, ειδικά σε ότι αφορά στη δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών,
συμπεριλαμβανόμενων των συμβούλων, των ερευνητών και άλλων εμπλεκομένων στην προώθηση της
καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ως προς την προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα προβλέπεται η συμβολή του ΕΔ
ΚΓΠ για:
·την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ,
·τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων,
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·την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας για
συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών,
·τη δημιουργία και ενίσχυση των συνδέσμων μεταξύ των προγραμμάτων Horizon Europe και των
Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ σε εθνικό επίπεδο.

4.4.2 Structure, governance and operation of the National CAP Network
Το Δίκτυο ΚΓΠ δύναται να περιλαμβάνει ως μέλη όλους τους φορείς της Εταιρικής Σχέσης και τα μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΓΠ καθώς και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και
Υλοποίησης. Επίσης μέλος δύναται να γίνει οποιοσδήποτε φορέας που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με το
Στρατηγικό Σχέδιο και με θέματα αγροτικής πολιτικής γενικότερα. Οι λόγοι για να γίνει κάποιος μέλος
στο Δίκτυο ΚΓΠ είναι για να ενημερώνεται σχετικά με θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τις
ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και για καλές πρακτικές και αξιόλογα έργα. Επίσης στα μέλη του
Δικτύου θα δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για θέματα και ανάγκες που θα
προκύπτουν ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του ΣΣ ΚΓΠ, συμμετοχής σε εκδηλώσεις και σε ομάδες
εργασίας αλλά και άλλων συνεργειών. Η εγγραφή νέων μελών θα γίνεται μέσω του ιστοτόπου του ΕΔ
ΚΓΠ συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα. Η σύσταση των μελών του ΕΔ ΚΓΠ αποτελεί μια δυναμική
διαδικασία, καθώς η δικτύωση είναι μια διαδικασία, που συνεχώς εξελίσσεται και πρέπει να
χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προκειμένου το ΕΔ ΚΓΠ να μπορεί να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου καθώς
και σε οργανωτικές αλλαγές που συστήματος AKIS.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη σύσταση του Δικτύου:
·Επικοινωνία με τα υφιστάμενα μέλη για πρόθεση παραμονής, πρόταση νέων μελών και ενέργειες
διαβούλευσης για τυχόν δράσεις που επιθυμούν να περιληφθούν στο Σχέδιο Δράσης.
·Επικοινωνία με τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για την
ενημέρωσή τους σχετικά με την ένταξή τους στο ΕΔ ΚΓΠ.
·Η Σύσταση των μελών ακολουθεί την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και τη σύσταση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου.
·Μετά τη σύσταση των μελών του ΕΔ ΚΓΠ ορίζεται με απόφαση Γενικού Γραμματέα η Συντονιστική
Επιτροπή η οποία έχει καθαρά καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο.
·Προς διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ φορέων με κοινούς στόχους δύναται να συσταθούν Υπο-δίκτυο
AKIS και Υπο-δίκτυο των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD.
·Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης και έναρξη εφαρμογής του το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση του
Στρατηγικού Σχεδίου.
Η οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του ΕΔ ΚΓΠ σέβεται τις αρχές του μη
αποκλεισμού και επιδιώκει την κατά το δυνατόν διεύρυνση της αγροτικής δικτύωσης. Παράλληλα
επιδιώκεται η συμμετοχή φορέων που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα καινοτομίας,
δεδομένου ότι η προώθηση της καινοτομίας είναι ένα νέο πεδίο δράσης της αγροτικής δικτύωσης. Επίσης,
κατά περίπτωση και εάν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δράση του Δικτύου
και μη μέλη αυτού.
Το σύνολο των μελών του ΕΔ ΚΓΠ ενημερώνεται για όλες τις συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, ομάδες
εργασίας κλπ.) που διοργανώνει η Μονάδα Υποστήριξης του Δικτύου ΚΓΠ της ΕΥΔ Στρατηγικού
Σχεδίου ΚΓΠ. Η θεματολογία των συναντήσεων καθορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
Στρατηγικού Σχεδίου ή και μελών του Δικτύου.
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Δράσεις δικτύωσης σε συγκεκριμένα θέματα της αγροτικής πολιτικής πραγματοποιούνται μέσω
Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ) ή/και Εργαστηρίων. Η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες/εργαστήρια
είναι ανοικτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική. Κύριος σκοπός των
ΘΟΕ είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η στήριξη της εφαρμογής και
παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής.
Αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου είναι η Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου ΚΓΠ της
Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία έχει κομβικό ρόλο καθ’ όσον αποτελεί το
συνδετικό κρίκο τόσο για τα θέματα αγροτικής δικτύωσης όσο και για τα θέματα δικτύωσης στο πλαίσιο
του AKIS. Τμήματα ή ολόκληρο το έργο της Μονάδας μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς
αναδόχους. Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου ή δράσεων του Δικτύου σε εξωτερικούς αναδόχους,
αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό τους είναι η Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου ΚΓΠ. Η
ευθύνη για τη διαχείριση του Δικτύου παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.
Το έργο της Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου ΚΓΠ συνίσταται, κυρίως, στα ακόλουθα:
·Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου ΚΓΠ και υλοποίησή του.
·Διοργάνωση και συντονισμό των δράσεων που πραγματοποιούνται για τα μέλη ή μη μέλη του Δικτύου
(ενημέρωση, κατάρτιση, δικτύωση, εμψύχωση, υποστήριξη AKIS κλπ).
·Δημιουργία δικτυακού ιστότοπου που θα υποστηρίζει τη δικτύωση και την καινοτομία και θα αποτελεί
πλατφόρμα ενημέρωσης, επικοινωνίας, συλλογής αναγκών και ανταλλαγής γνώσης, ευκαιριών, καλών
πρακτικών και διδαγμάτων.
·Δημιουργία Αποθετηρίου Γνώσης.
·Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης.
·Διάχυση της πληροφορίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
·Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) και με το Δίκτυο ΕΣΚ (EIP- Agri
Network) (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγμάτων έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε
θεματικές εργασίες κ.λπ.).
·Συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων, καθώς και με το
Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο.
Το Σχέδιο Δράσης καταρτίζεται με βάση τους στόχους του ΕΔ ΚΓΠ, ενώ κατά την εφαρμογή του
εξειδικεύεται ή και επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η συμμετοχή των μελών
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης κρίνεται απαραίτητη καθώς
συμβάλλει στο να δημιουργηθεί αίσθημα «συνιδιοκτησίας» και «συνδιαμόρφωσης» απόψεων.
Διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ΕΑΔ
Α. Ανθρώπινοι πόροι
Η Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου ΚΓΠ στελεχώνεται με επαρκές και ικανό προσωπικό, με δεξιότητες και
δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής σε δράσεις στο εξωτερικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
που προκύπτουν από το Σχέδιο Δράσης αλλά και από την απαραίτητη επαφή με το ENRD, το Δίκτυο
ΕΣΚ και τα άλλα Εθνικά Δίκτυα της ΚΓΠ καθώς και την παροχή υποστήριξης στις διακρατικές
συνεργασίες.
Η ενεργή συμμετοχή των μελών του Δικτύου είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του. Η
επιμόρφωση των μελών του Δικτύου και άλλων αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή και τη διαχείριση
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του Στρατηγικού Σχεδίου θα ενθαρρυνθεί τόσο για τη διευκόλυνση της δικτύωσης όσο και για τη
βελτίωση της εφαρμογής του.
Β. Χρηματοδότηση
Οι δράσεις του ΕΔ ΚΓΠ και της αρμόδιας για την εύρυθμη λειτουργία του Μονάδας Υποστήριξης
Δικτύου ΚΓΠ χρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ με ενδεικτικό
ποσό το οποίο ανέρχεται στα 16.423.840 € (κοινοτική συμμετοχή). Οι πόροι θα καλύψουν τις δράσεις
που συνδέονται με τους στόχους του ΕΔ ΚΓΠ, όπως αναφέρονται ανωτέρω καθώς και την προετοιμασία
και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
Σημειώνεται ότι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή φορέων σε δραστηριότητες ευρωπαϊκών
οργανώσεων που σχετίζονται με τις δράσεις του ΕΔ ΚΓΠ είναι επιλέξιμες. Αντίθετα, το κόστος
συμμετοχής (συνδρομή) σε τέτοιους φορείς δεν είναι επιλέξιμο.

4.5 Overview of the coordination, demarcation and complementarities between the EAFRD and
other Union funds active in rural areas
Το σύνολο των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υλοποιείται στην Ελλάδα μέσω του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 -2027 (ΕΣΠΑ
2021-2027).
Οι συνολικοί πόροι του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 26,2 δισεκατομμύρια Ευρώ εκ των οποίων τα 20,9
αποτελούν την συνδρομή της Ένωσης και προέρχονται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Το ΕΣΠΑ 2021-2027 απαρτίζεται από οκτώ Τομεακά Προγράμματα, δεκατρία Περιφερειακά
Προγράμματα και το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατ/ας και Θάλασσας.
Το σύνολο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ εξυπηρετούν πέντε στόχους πολιτικής που είναι:
Στόχος Πολιτικής 1. Μια Εξυπνότερη Ευρώπη: Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού (20% των συνολικών πόρων).
Στο πλαίσιο του στόχου αυτού ως κύριες επιλογές πολιτικής έχουν επιλεχθεί: i) Η ενδυνάμωση του
οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με βάση τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης και των μηχανισμών διάχυσης και υποστήριξης της καινοτομίας σε όλο το εύρος των
απαιτούμενων δραστηριοτήτων – ενίσχυση συμπράξεων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, ii) Η
ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή
κινήτρων για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς
επιχειρήσεις και την υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησης μίας ευρύτερης άποψης για την καινοτομία
από όλους τους κλάδους της οικονομίας (π.χ. στον τουρισμό και τον πολιτισμό), iii) Η ενίσχυση
παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς
το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα, iv) Η δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation Agency), v) Η στρατηγική επένδυση στο
τουριστικό οικοσύστημα με βάση την εθνική και τις συμπληρωματικές περιφερειακές στρατηγικές για τον
τουρισμό, vi) Μέτρα για την αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση
συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ (π.χ. με δημιουργία clusters) ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε παγκόσμιες αγορές και αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση), vii)
Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, viii) Ψηφιακός
μετασχηματισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις με επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων εργαλείων της ΕΕ και την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης, ix) Προσαρμογή των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, της
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στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, της βιομηχανικής μετάβασης, της υποστήριξης του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.
Προτεραιότητα επίσης θα αποτελέσει η εισαγωγή καινοτόμων εφαρμογών σε τοπικό επίπεδο που θα
βασίζονται σε μείζονες / τομεακές στρατηγικές επενδύσεις. Για υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, δια βίου
μάθησης, τηλε-ιατρικής, υποστήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας κλπ θα υποστηριχθεί η εισαγωγή ψηφιακών
εφαρμογών βασισμένων στην ανάπτυξη και διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων και της τεχνολογίας 5G.
Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι σχετικές
παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση τις αρχές του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση, σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι εκ προεπιλογής ψηφιακές και
παρέχονται σύμφωνα με την αρχή της μίας μόνο χρήσης (once-only principle), χωρίς αποκλεισμούς και
είναι προσβάσιμες, ανοιχτές και διαφανείς, εκ προεπιλογής διασυνοριακές, εκ προεπιλογής
διαλειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς.
Οι Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας (στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη) θα αξιοποιηθούν
στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων στον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό. H άρση των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό περιβάλλον, η
ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και η ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της αναπηρίας θα αποτελέσουν
αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας.
Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και θα συνδυαστούν με παρεμβάσεις από το ΕΚΤ+
για την προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη διαδικασία οικονομικού
μετασχηματισμού και βιομηχανικής μετάβασης. Συνέργειες με το ΕΓΤΑΑ υπάρχουν για προώθηση
αλυσίδων αξίας με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα με στόχο την δικτύωση και το clustering
επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής με μεταποιητικές επιχειρήσεις (πλην των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στα προϊόντα του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης που καλύπτονται από το ΕΓΤΑΑ).
Επιπρόσθετα, συνέργειες υπάρχουν με το Leader για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και
του τουρισμού. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης κατά την φάση του σχεδιασμού των Τοπικών Στρατηγικών
οφείλουν να λάβουν υπόψη στο σχεδιασμό τους την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
(εάν έχει ολοκληρωθεί κατά την περίοδο κατάρτισης των τοπικών Στρατηγικών) αλλά και τον
προγραμματισμό δράσεων κρατικών ενισχύσεων από τα ΠΕΠ ώστε να διασφαλισθεί η
συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί η επικάλυψη προσκλήσεων που απευθύνονται στις ίδιες
επιχειρηματικές ομάδες στόχου.
Στόχος Πολιτικής 2. Προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και
γαλάζιων επενδύσεων (27% των συνολικών πόρων).
Το Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει κατά κανόνα τις παρεμβάσεις εθνικής κλίμακας, στρατηγικής
σημασίας ή με διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει όλες τις υπόλοιπες
παρεμβάσεις κυρίως περιφερειακής κλίμακας.
Από τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν κυρίως παρεμβάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
αποχέτευσης, πρόσβασης σε πόσιμο νερό, βιώσιμης διαχείρισης νερού, μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά
έργα, τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια εκτός
αυτών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, ενώ θα συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας “GReco Islands” συμπληρωματικά με το ΤΔΜ και άλλα Ταμεία (π.χ. ΕΤΘΑΥ). Τα
Τομεακά Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν κατά κανόνα δράσεις εθνικής ή στρατηγικής σημασίας
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, της βιοποικιλότητας και των περιοχών NATURA, έργα
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (μόνο μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές και κυρίως
προμήθειες τοπικού χαρακτήρα θα δύνανται να υλοποιούνται και από τα ΠΕΠ εφόσον συνάδουν με ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την Περιφέρεια, εξυπηρετούν τους σκοπούς της ολοκληρωμένης και
αποτελεσματικής διαχείρισης και συμβάλλουν τεκμηριωμένα στην επίτευξη των στόχων της
ανακύκλωσης) έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής
προστασίας, στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα στρατηγικής σημασίας, δράσεις ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και έργα οριζόντιου χαρακτήρα. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσουν
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πιλοτικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες αστικές περιοχές αποσκοπώντας στην ολιστική διαχείριση του
πόσιμου νερού. Για τις παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, το
τομεακό Πρόγραμμα «Μεταφορές» θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση δράσεων σε μέσα σταθερής
τροχιάς και ανανέωσης του στόλου των αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Συνέργειες εντοπίζονται με: το ΕΓΤΑΑ που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για τη μείωση της έντασης της
χρήσης φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) και βιώσιμης διαχείρισής τους στην γεωργική-κτηνοτροφική
παραγωγή, στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και στη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας για γεωργική χρήση, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και την
προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο των Τοπικών
Προγραμμάτων της προσέγγισης Leader μπορούν να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για την προστασία
από τις φυσικές καταστροφές μικρής κλίμακας με την υιοθέτηση echo based approach όπως επίσης
δράσεις για την δικτύωση των τοπικών οικονομικών εταίρων για την αξιοποίηση της γεωργικής βιομάζας
στο πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές. Επενδύσεις αξιοποίησης
της βιομάζας , γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων για την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών
αναγκών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων Πρώτης Μεταποίησης
χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΓΤΑΑ. Μέσω του ΕΓΤΑΑ δύνανται επίσης να χρηματοδοτηθούν
εγγειοβελτιωτικά /αρδευτικά έργα που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία.
Στόχος Πολιτικής 3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη: Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας,
πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων (8% των συνολικών πόρων).
Οι παρεμβάσεις του Στόχου Πολιτικής 3 σχετίζονται με την αναβάθμιση των οδικών , σιδηροδρομικών
και θαλάσσιων υποδομών μεταφορών και την αναβάθμιση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας. Το
ΕΓΤΑΑ δεν χρηματοδοτεί παρεμβάσεις στους συγκεκριμένους τομείς
Στόχος Πολιτικής 4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη: Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση
ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά (30% των συνολικών πόρων).
Οι δράσεις που προωθούν την παροχή ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και
κατάρτισης εμπίπτουν στον ΣΠ4. Δράσεις που υποστηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΠ1 ενώ παρεμβάσεις
για την ενεργειακή αναβάθμιση των δομών της εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών δύναται
να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων.
Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας υπό τον ΣΠ4, επικεντρώνονται στη
βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε δομές υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας
φροντίδας αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων ατόμων, και
διακρίνονται από λοιπές παρεμβάσεις με στοιχεία καινοτομίας όπου θα υποστηριχθούν υπό τον ΣΠ1.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ή άλλης εδαφικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις: α) για την αντιμετώπιση
της κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ατόμων σε υποβαθμισμένες αστικές, αγροτικές και
παράκτιες περιοχές καθώς και, β) για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε αστικές, αγροτικές και
παράκτιες περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες, δύνανται να προγραμματιστούν εφόσον απαιτηθεί υπό
τον Στόχο Πολιτικής 5 με τη χρήση των εδαφικών εργαλείων.
Κατά κανόνα οι πόροι για τον ΣΠ4 κατανέμονται:
Στα Περιφερειακά Προγράμματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υποδομών για την αγορά
εργασίας, την υγεία, την μακροχρόνια φροντίδα, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, την κοινωνική
πρόνοια και κοινωνική ένταξη, αλλά και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της συμβολής
στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη. Πριν την έκδοση προσκλήσεων από τα Προγράμματα για την
υποβολή και ένταξη έργων υποδομής στους τομείς εκπαίδευσης και υγείας που χρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ προβλέπεται να εκπονηθεί ή επικαιροποιηθεί ανάλογη χαρτογράφηση των σχετικών αναγκών, οι
δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας, της ενεργού και ισότιμης κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της
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προώθησης της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες.
Σε Τομεακά Προγράμματα, για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με: τη βελτίωση στην πρόσβαση
στην απασχόληση όλων των ατόμων, την προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων, τον
εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας και της υγείας, τη βελτίωση και ανάπτυξη των
συστημάτων εκπαίδευσης, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, την κοινωνική συνοχή καθώς και με
πιλοτικό ή/και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε
όλο το πεδίο εφαρμογής του ΣΠ 4.
Στον τομέα της υγείας, οι παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν στα προγράμματα, ενισχύουν πρωτίστως την
οικονομική προσιτότητα και προσβασιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας
φροντίδας για κοινωνικά ευάλωτα άτομα, χωρίς να αντικαθίστανται οι εθνικοί πόροι στον τομέα.
Ταυτόχρονα, τουλάχιστον όσον αφορά στη μακροχρόνια περίθαλψη, στα προγράμματα θα ληφθεί
μέριμνα να περιλαμβάνουν συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα και όχι μόνο μέτρα για την υγεία. Ειδικότερα,
σε ότι αφορά την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΚΤ+: ισχύουν
τα ακόλουθα:
•Το ποσοστό που αναμένεται να καλυφθεί στο πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας για την Απασχόληση των
Νέων στο Τομεακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» θα ανέρχεται κατ’
ελάχιστον στο 14% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ της χώρας. Ωστόσο, θα
υπάρχει συνδρομή στην βούληση αυξημένης υποστήριξης των νέων τόσο σε δράσεις του Τομεακού
Προγράμματος εκτός της στοχευμένης ειδικής προτεραιότητας, όσο και σε δράσεις άλλων
Προγραμμάτων κατά την υλοποίηση, που θα συνάδουν και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη
Νεολαία. Προβλέπονται πόροι σε ποσοστό 28% του Ταμείου να κατευθυνθούν στην Κοινωνική Ένταξη,
έναντι του 25% της απαίτησης. Οι δράσεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν για την καταπολέμηση
της παιδικής φτώχειας θα φθάνουν το 8% έναντι του 5% (εντάσσονται στο 28% αλλά και στην
συμπεριληπτική εκπαίδευση).
•Για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης θα διατεθούν διπλάσιοι πόροι από αυτούς της ελάχιστης
απαίτησης του Κανονισμού, δηλαδή στο 6% αντί για 3%. Το Τομεακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο
Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» θα έχει ειδική προτεραιότητα με το 6% των πόρων του ΕΚΤ+ για την
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης.
•Για τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα διατεθούν
πόροι τουλάχιστον στο 0,65% του ΕΚΤ+, τόσο στο πλαίσιο των Τομεακών όσο και των Περιφερειακών
Προγραμμάτων. Η επίτευξη της απαραίτητης συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί με τον υπολογισμό
σχετικού ποσού στον πίνακα με τις δευτερεύουσες διαστάσεις ΕΚΤ+.
Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης γεωργών/κτηνοτρόφων, την
δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την στήριξη της τοπικής νεανικής
επιχειρηματικότητας στις περιοχές εφαρμογής της προσέγγισης LEADER. Παρεμβάσεις για την
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των
Τοπικών Προγραμμάτων συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ και του Ταμείου Ασύλου και
Μετανάστευσης και με την προϋπόθεση ότι οι παρεμβάσεις αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες
στόχους που έχουν εντοπισθεί κατά την φάση κατάρτισης των Τοπικών Στρατηγικών.
Στόχος Πολιτικής 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της: Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης, μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών (6% των συνολικών πόρων).
Ο Στόχος Πολιτικής εξυπηρετείται μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών
αξιοποιώντας όλα τα είδη παρέμβασης (από όλους τους ΣΠ) και θα χρηματοδοτηθεί από τα ΠΕΠ και το
Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΕΤΘΑΥ). Το ΕΤΠΑ θα αποτελέσει το
βασικό Ταμείο χρηματοδότησης και το ΕΚΤ+ θα χρηματοδοτήσει δράσεις για την ανθεκτικότητα των
περιοχών και των κοινωνιών. Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε
παράκτιες, νησιωτικές και αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.
Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές με αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ θα
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εφαρμοστούν σε περιοχές με τα εξής χαρακτηριστικά:
(α) αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης,
(β) ύπαρξη περιορισμένων διασυνδέσεων με αστικά κέντρα και μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες,
(γ) ύπαρξη προϋποθέσεων για ανάπτυξη δικτύων οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία
οικονομιών συσσωμάτωσης,
(δ) ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με δυνατότητες αξιοποίησης για δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Το ΕΓΤΑΑ μέσω της εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ – Leader εστιάζεται στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα
στις ορεινές και νησιωτικές και είναι μονοταμειακό. Στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα
προβλεφθούν σαφή κριτήρια οριοθέτησης των περιοχών ή / και των επιλεξιμοτήτων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑΥ, δυνάμει του εθνικού θεσμικού πλαισίου.
Ειδικός στόχος Δίκαιη Μετάβαση. Στοχευμένες δράσεις για την απεξάρτηση από το λιγνίτη στις περιοχές
της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά (7% των συνολικών πόρων).
Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις απορρέουν από τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Παρέχουν
λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Οι προτεινόμενες επιλογές πολιτικής είναι στους τομείς της ενέργειας,
της έρευνας & καινοτομίας, της προστασίας οικοσυστημάτων και φυσικού περιβάλλοντος,
αποκατάστασης ορυχείων και αλλαγής των χρήσεων γης, ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος,
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης υποστηρικτικών ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών
ευφυούς πόλης.
Από την ανωτέρω προγραφείσα δομή και επιλογών πολιτικής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προκύπτει
ότι το πρόβλημα της προσβασιμότητας των αγροτικών περιοχών (μεταφορές, ευρυζωνικότητα, παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες) αντιμετωπίζεται μέσω των παρεμβάσεων των Στόχων Πολιτικής
1 και 3, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών μέσω της αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας μέσω των παρεμβάσεων του Στόχου
Πολιτικής 4 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ενώ η αντιμετώπιση της φτώχειας, της υλικής
στέρησης και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω του ΕΚΤ+. Τέλος, η αναβάθμιση των
υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων στις αγροτικές περιοχές υλοποιείται
μέσω των παρεμβάσεων του Στόχου Πολιτικής 2.
Ο συντονισμός του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ και ΕΣΠΑ διασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής των ΓΓ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Σχεδιασμού, ενώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Στρατηγικού Σχεδίου συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων.
Αντίστοιχα, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
μετέχει εκπρόσωπος της ΕΥΔ του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ.
Σημαντικοί πόροι για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα ( μη συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) θα
διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών
παρεμβάσεων που είναι:
ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση μεγάλου προϋπολογισμού επενδύσεων σε αρδευτικά
δίκτυα και συστήματα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών
κ.α.) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένης
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δανειοδότησης και ιδιωτικών κεφαλαίων θα ανέλθουν σε 750 εκ. ευρώ.
Υπάρχει απόλυτη διάκριση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με τα έργα
που θα χρηματοδοτηθούν από το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της
γεωργίας που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών)
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα. Περιλαμβάνονται εδώ: (α) Η υποστήριξη των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για
εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών
αγροτικών προϊόντων), (β) Η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την
υποστήριξη του πρωτογενή τομέα (X-band Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations,
Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την
ανάλυσή τους κ.λπ.), και (γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΓΠ,
για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management
Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.).
Οι παρεμβάσεις εκτιμώμενου προϋπολογισμού 47 Εκ € που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης συμβάλλουν στην απλούστευση των διαδικασιών και της εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής στη χώρα, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε στην ενότητα 3.9 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την
πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας,
έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών
τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να
συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με
στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα
προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών
προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική
βελτίωση των ζώων. Η επένδυση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των
προϊόντων, στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών.
H ενωσιακή συνδρομή ανέρχεται σε 520 Μ€.
Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων σε επίπεδο γεωργικής εκμεταλλεύσεων τόσο σε
όρους προϋπολογισμού όσο και δικαιούχων μεταξύ Ταμείου Ανάκαμψης και Στρατηγικού Σχεδίου. Τα
επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό
τα 2.000.000 € και ως δικαιούχους αποκλειστικά συλλογικά σχήματα και clusters επιχειρήσεων
πρωτογενή, δευτερογενή /τριτογενή τομέα.
Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου δεν προβλέπεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, που αποτελεί
δράση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως επίσης και η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.
Υπάρχει απόλυτος συντονισμός και παρακολούθηση των παρεμβάσεων Στρατηγικού Σχεδίου και
Ταμείου Ανάκαμψης, αφού φορείς διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα αρδευτικά
έργα είναι η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις η
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
4.6 Χρηματοδοτικά μέσα
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4.6.1 Περιγραφή του χρηματοδοτικού μέσου
Αιτιολόγηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων
H ex-ante εκτίμηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων στο αγροδιατροφικό τομέα ολοκληρώθηκε
τον Μάιο του 2018. Τα βασικά ευρήματα της ex–ante αξιολόγησης (η οποία βρίσκεται αναρτημένη ως
επιτελική
σύνοψη
στην
ιστοσελίδα
του
ΠΑΑ
2014
–
2020
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/ex_ante_executive_summary_financial_instruments_publica
tion.pdf και ως συνολική μελέτη στο site του ΕΑΔ https://ead.gr/information/funding-tools/), καθώς και
στα Παραρτήματα του Προγράμματος ήταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας,
συμπεριλαμβανομένης και της γεωργίας. Το μερίδιο του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε, εξαιτίας της αδυναμίας χρηματοδότησης καινοτόμων και
αποτελεσματικών μεθόδων καλλιέργειας.
2. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής έχουν
δημιουργήσει την ανάγκη για νέες επενδύσεις. Όμως, η πλειοψηφία των κάτοχων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επιπλέον κεφάλαια, καθώς τα όποια διαθέσιμα
κεφάλαια προτιμά να τα χρησιμοποιεί ως κεφάλαιο κίνησης.
3. Η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση των κάτοχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των
επιχειρήσεων μεταποίησης του αγροδιατροφικού τομέα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
4. Από την πρόσφατη εμπειρία χρήσης ΧΕ διαπιστώθηκε ότι δύο βασικοί παράγοντες επιτυχίας για
τα ΧΕ είναι ο συνδυασμός τους με άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως πχ οι επιχορηγήσεις, καθώς
επίσης και η χρήση ΧΕ εγγυήσεων για την μείωση του ρίσκου των τραπεζών εξαιτίας της
έλλειψης αξιόπιστου ιστορικού των του αγροδιατροφικού τομέα.
5. Οι συστημικές τράπεζες παραμένουν διστακτικές στο να παρέχουν δάνεια στον αγροδιατροφικό
τομέα, καθώς θεωρούν τον συγκεκριμένο τομέα ιδιαίτερα επισφαλή και για τον λόγο αυτό
ακολουθούν μία επιλεκτική πολιτική παροχής δανείων.
6. Οι τράπεζες απαιτούν υψηλές εξασφαλίσεις από τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων
προκειμένου να τους χρηματοδοτήσουν, με τους γεωργούς να αδυνατούν να καλύψουν τις
απαιτήσεις αυτές. Άλλοι σημαντικοί λόγοι αδυναμίας χρηματοδότησης από τον τραπεζικό τομέα
είναι οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και η έλλειψη ιστορικών στοιχείων στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς. Η δυσκολία χρηματοδότησης
είναι εντονότερη στις μικρές εκμεταλλεύσεις και μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους της
εκμετάλλευσης.
7. Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του
αγροδιατροφικού τομέα αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο παραδοσιακό τραπεζικό
σύστημα, ανάλογες με αυτές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς έχουν προηγούμενο
ιστορικό στο τραπεζικό σύστημα.
8. Οι ανάγκες χρηματοδότησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες
ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες για επενδύσεις που σχετίζονται
με μηχανολογικό εξοπλισμό και πάγια (επέκταση εγκαταστάσεων, αγορά γης κλπ). Ομοίως, οι
ανάγκες χρηματοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων αφορούν κυρίως σε κεφάλαιο κίνησης
και σε επενδυτικά σχέδια και για την εμπορία και προώθηση προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Το τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότησης του αγροδιατροφικού τομέα επιβεβαιώθηκε και από τη σχετική
μελέτη
του
fi-compass
(https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/financial_needs_agriculture_agrifood_sectors_Greece.pdf) η
οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020 και στην οποία τονίζεται επίσης η ανάγκη για βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση, υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης καθώς και η ανάγκη χρηματοδότησης επενδύσεων.
Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η ανάγκη χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις.
Οι αδυναμίες αυτές αποτυπώθηκαν και στην ανάλυση SWOT και συγκεκριμένα:
56.
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στην Ελληνική γεωργία παραμένει οξύτατο. Το ΠΑΑ δεν συμβάλλει επαρκώς στην ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή και στην ουσία «εξειδικεύεται» στην προμήθεια
γεωργικών μηχανημάτων.»
57.
στις αδυναμίες του Ειδικού Στόχου 7, όπου αναφέρεται η «Δυσκολία πρόσβασης σε
τραπεζικό δανεισμό»
Στη βάση αυτών των αδυναμιών, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες ανάγκες:
ΑΝ 006.07.02 «Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής» με Υψηλή ιεράρχηση
ΑΝ 080.02.03 «Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του
Πυλώνα ΙΙ» με Μέση ιεράρχηση
Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο
αποτελεί ένα εργαλείο εγγυήσεων που αναπτύχθηκε και λειτουργεί με πόρους του ΠΑΑ 2014 – 2020 και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, επιβεβαιώθηκαν στην πράξη οι προαναφερθείσες
ανάγκες καθώς μέσα σε διάστημα ενός έτους λειτουργίας έχουν κατατεθεί πάνω από 1000 αιτήσεις με
συνολικό αιτούμενο ποσό άνω των 90 εκ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης (88% του πλήθους των αιτήσεων και 63% του αιτούμενου ποσού)
αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με ένα σημαντικό μέρος (άνω του 10%) να προέρχεται
από νέους γεωργούς.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ζήτησης είναι το σχετικά χαμηλό αιτούμενο μέσο ύψος δανείου, το οποίο
για τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζει διάμεσο 30.000 ευρώ ενώ για τις επενδύσεις
στη μεταποίηση παρουσιάζει διάμεσο 50.000 ευρώ. Η ζήτηση αυτή σε μεγάλο βαθμό αντανακλά το μικρό
οικονομικό μέγεθος των αντίστοιχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που κυμαίνεται γύρω στις 25.000
ευρώ, αλλά σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με του Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς, για την πρώτη αποτίμηση της προόδου του χρηματοδοτικού εργαλείου το καλοκαίρι του
2021, το χαμηλό ύψος δανείων αποδόθηκε και στην έλλειψη κατάλληλης τεχνικής στήριξης προς τους
τελικούς αποδέκτες.
Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα είναι ότι περίπου 40% της ζήτησης αφορά σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις
στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη, όπου ο δανεισμός χρησιμοποιείται για την κάλυψη της ιδιωτικής
συμμετοχής. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταγράφεται ζήτηση για συνδυασμό τόσο
με καθεστώτα επιχορήγησης του ΠΑΑ 2014 – 2020 (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση, μεταποίηση μέσω
προσέγγισης LEADER) όσο και με καθεστώτα εκτός ΠΑΑ 2014 – 2020, που περιλαμβάνουν επενδύσεις
που είναι επιλέξιμες για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επενδύσεις στο πλαίσιο
επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών ή επενδύσεις στο πλαίσιο εθνικού
αναπτυξιακού νόμου. Μέσα από αυτή τη ζήτηση καταδεικνύονται οι εξαιρετικές δυνατότητες συνέργειας
και συμπληρωματικότητας που μπορούν να αναπτυχθούν από τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων,
αφού η παροχή ρευστότητας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου διευκολύνει την υλοποίηση της
επιχορηγούμενης πράξης και ταυτόχρονα η ασφάλεια που παρέχει η επιχορήγηση μειώνει το ρίσκο που
αναλαμβάνουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και διευκολύνει την έγκριση του δανείου.
Στην προσπάθεια ικανοποίησης της ζήτησης για συνδυασμό με επιχορήγησης στο επίπεδο του τελικού
αποδέκτη, αναδείχθηκαν και οι δυσκολίες που συνεπάγεται, ιδίως αναφορικά με το συντονισμό μεταξύ
των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και των Φορέων που υλοποιούν τα καθεστώτα
επιχορήγησης. Οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να περιοριστούν με την υλοποίηση του συνδυασμού σε
μία ενιαία πράξη, καθιστώντας το εργαλείο ακόμη πιο ελκυστικό.
Από τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να
επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση των διαθέσιμων πόρων. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα τόσο ως αυθύπαρκτη μορφή χρηματοδότησης όσο και σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ex-ante εκτίμησης της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων
στον αγροδιατροφικό τομέα, τα ευρήματα της SWOT ανάλυσης και της ανάλυσης αναγκών και τα
διδάγματα από την μέχρι τώρα εφαρμογή του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο
του Στρατηγικού Σχεδίου μπορούν να υλοποιηθούν τα ακόλουθα εργαλεία:
62.
Eργαλείο εγγύησης πρώτης ζημίας χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο (First Loss Portfolio
Guarantee)
63.
Εργαλείο μικροδανείων με επιμερισμό του κινδύνου (Risk sharing microloan instrument)
Eργαλείο εγγύησης πρώτης ζημίας χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα υλοποιηθεί είτε με συνεισφορά πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου στο
υφιστάμενο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είτε με σύσταση νέου ταμείου, με σκοπό τη
χρηματοδότηση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τελικό
προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχει τη μορφή ταμείου χαρτοφυλακίου και θα υλοποιηθεί ως ανεξάρτητη
χρηματοδοτική μονάδα υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής. Διαχειριστής του χρηματοδοτικού
εργαλείου μπορεί να συνεχίσει να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με κατάλληλη προσαρμογή,
εφόσον απαιτείται, της υφιστάμενης συμφωνίας χρηματοδότησης ή άλλος φορέας που θα επιλεγεί από τη
Διαχειριστική Αρχή, στη βάση του άρθρου 59 Καν (ΕΕ) 2021/1060. Οι υφιστάμενοι Ενδιάμεσοι
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, θα
μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, με κατάλληλες προσαρμογές,
εφόσον απαιτείται, στις επιχειρησιακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Διαχειριστή του
χρηματοδοτικού εργαλείου και των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Ο Διαχειριστής του
χρηματοδοτικού εργαλείου θα μπορεί να επιλέξει και επιπλέον Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς μέσω ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας.
Ο Διαχειριστής του χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να λειτουργεί και ως εγγυητής για την παροχή
εγγύησης χαρτοφυλακίου στα επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση αυτή, ο
Διαχειριστής του χρηματοδοτικού εργαλείου θα γίνει ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που
εφαρμόζει το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγύησης χαρτοφυλακίου για κάθε ποσό που θα διατεθεί από το
χρηματοδοτικό εργαλείο σε κάθε εγγύηση χαρτοφυλακίου.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα παρέχει εγγύηση σε νέα δάνεια ύψους από 10.000,00 €, που συνάπτονται
από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτό. Η παρεχόμενη
εγγύηση μπορεί να ανέλθει από 20% έως 80% (guarantee rate) για κάθε δάνειο και μέχρι ένα ανώτατο
όριο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που δεν ξεπερνά το 35% (cap rate).
Η συνεισφορά του Στρατηγικού Σχεδίου στο χρηματοδοτικό εργαλείο μεταβιβάζεται από τους
Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες μέσω μείωσης των
απαιτούμενων εξασφαλίσεων, των επιτοκίων δανεισμού και του κόστους συναλλαγής.
Τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του χρηματοδοτικού εργαλείου, μπορούν να συνδυάζονται με
στήριξη που παρέχεται από άλλο ενωσιακό ή εθνικό μέσο χρηματοδότησης και μπορεί να καλύπτει την
ίδια δαπάνη. Στις περιπτώσεις αυτές η στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί μέρος
ξεχωριστής πράξης και η στήριξη του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης δεν δηλώνεται στην
Επιτροπή για στήριξη υπό άλλη μορφή, άλλο Ταμείο ή άλλο μέσο της Ένωσης.
Ήδη από την ex-ante εκτίμηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων στο αγροδιατροφικό τομέα
(σελ.150) αναλύθηκαν διεξοδικά οι δυνατότητες συνδυασμού των χρηματοδοτικών εργαλείων με
επιχορηγήσεις και εντοπίστηκε η ανάγκη συνδυασμού με τεχνική βοήθεια, η οποία επιβεβαιώθηκε από
τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και κατά την πρώτη αποτίμηση της προόδους του
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζει η
επιχορήγηση στη διευκόλυνση παροχής δανείων καθώς και το ρόλο των δανείων στην ολοκλήρωση των
επιχορηγούμενων πράξεων, είχε εξεταστεί, κατά την εν λόγω ex-ante εκτίμηση, η δυνατότητα ανάπτυξης
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ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που θα χορηγούσε στήριξη αποκλειστικά σε συνδυαζόμενες πράξεις. Η
δυνατότητα αυτή δεν επιλέχθηκε κυρίως λόγω της διοικητικής της πολυπλοκότητας και της ανάγκης να
κρατηθεί ο αριθμός των χρηματοδοτικών εργαλείων όσο το δυνατόν μικρότερος ώστε να αναπτυχθούν οι
απαραίτητες οικονομίες κλίμακας.
Από τα παραπάνω, οι επιχορηγήσεις για τεχνική στήριξη αλλά και επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο
συνδέονται άμεσα με το χρηματοδοτικό εργαλείο και είναι απαραίτητες για την προώθησή του από τους
Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και την αποδοχή του από τους τελικούς αποδέκτες.
Συνεπώς, τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του χρηματοδοτικού εργαλείου θα πρέπει να
μπορούν να συνδυάζονται με στήριξη από το Στρατηγικό Σχέδιο, που παρέχεται υπό μορφή
επιχορηγήσεων κεφαλαίου ή επιχορηγήσεων τεχνικής στήριξης, σε ενιαία πράξη χρηματοδοτικού
εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται ανάλογα η συμφωνία χρηματοδότησης και οι
επιχειρησιακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Διαχειριστή του εργαλείου και των
Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, ώστε και οι δύο μορφές στήριξης να παρέχονται από τους
Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες αρχές:
17.
Η συνολική στήριξη από το Στρατηγικό Σχέδιο, που παρέχεται υπό μορφή επιχορηγήσεων
κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενιαίας πράξης, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δανείων που
χορηγούνται με την εγγύηση του χρηματοδοτικού εργαλείου.
18.
Η εν λόγω ενιαία πράξη ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Εργαλείο μικροδανείων με επιμερισμό του κινδύνου
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα υλοποιηθεί είτε με συνεισφορά πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου στο
υφιστάμενο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είτε με σύσταση νέου ταμείου, με
σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, με
τελικό προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα έχει τη μορφή ταμείου χαρτοφυλακίου και θα υλοποιηθεί ως ανεξάρτητη
χρηματοδοτική μονάδα υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής. Διαχειριστής του χρηματοδοτικού
εργαλείου μπορεί να συνεχίσει να είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με κατάλληλη προσαρμογή,
εφόσον απαιτείται, της υφιστάμενης συμφωνίας χρηματοδότησης ή άλλος φορέας που θα επιλεγεί από τη
Διαχειριστική Αρχή, στη βάση του άρθρου 59 Καν (ΕΕ) 2021/1060. Οι υφιστάμενοι Ενδιάμεσοι
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που συμμετέχουν στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας, θα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, με
κατάλληλες προσαρμογές, εφόσον απαιτείται, στις επιχειρησιακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί
μεταξύ του Διαχειριστή του χρηματοδοτικού εργαλείου και των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών
Οργανισμών. Ο Διαχειριστής του χρηματοδοτικού εργαλείου θα μπορεί να επιλέξει και επιπλέον
Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω ανοιχτής και διαφανούς διαδικασίας.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα παρέχει έως 50% του κεφαλαίου κάθε νέου δανείου που συνάπτεται από
τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτό. Το ύψος του δανείου
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ και μεγαλύτερο από 25.000 ευρώ.
Η συνεισφορά του Στρατηγικού Σχεδίου στο χρηματοδοτικό εργαλείο μεταβιβάζεται εξολοκλήρου στους
τελικούς αποδέκτες καθώς η εν λόγω συνεισφορά παρέχεται με 0% επιτόκιο δανεισμού και προκαλεί
μείωση των απαιτούμενων εξασφαλίσεων και του κόστους συναλλαγής.
Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου, μπορούν να συνδυάζονται με στήριξη
που παρέχεται από άλλο ενωσιακό ή εθνικό μέσο χρηματοδότησης και μπορεί να καλύπτει την ίδια
δαπάνη. Στις περιπτώσεις αυτές η στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί μέρος ξεχωριστής
πράξης και η στήριξη του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης δεν δηλώνεται στην Επιτροπή για
στήριξη υπό άλλη μορφή, άλλο Ταμείο ή άλλο μέσο της Ένωσης.
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Ήδη από την ex-ante εκτίμηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων στο αγροδιατροφικό τομέα
(σελ.150) αναλύθηκαν διεξοδικά οι δυνατότητες συνδυασμού των χρηματοδοτικών εργαλείων με
επιχορηγήσεις και εντοπίστηκε η ανάγκη συνδυασμού με τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας το
ρόλο που διαδραματίζει η επιχορήγηση στη διευκόλυνση παροχής δανείων καθώς και το ρόλο των
δανείων στην ολοκλήρωση των επιχορηγούμενων πράξεων, είχε εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης ενός
χρηματοδοτικού εργαλείου που θα χορηγούσε στήριξη αποκλειστικά σε συνδυαζόμενες πράξεις. Η
δυνατότητα αυτή δεν επιλέχθηκε κυρίως λόγω της διοικητικής της πολυπλοκότητας και της ανάγκης να
κρατηθεί ο αριθμός των χρηματοδοτικών εργαλείων όσο το δυνατόν μικρότερος ώστε να αναπτυχθούν οι
απαραίτητες οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, ο πολύ μικρός αριθμός εγκεκριμένων παρόχων
μικροπιστώσεων, σε συνέχεια της θέσπισης του σχετικού νομικού πλαισίου με το ν. 4701/2020,
καταδεικνύει την ανάγκη για επιπλέον κίνητρα, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ζωντανό οικοσύστημα
παρόχων μικροπιστώσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα. Σημαντικό κίνητρο, το οποίο θα συνέβαλε
ταυτόχρονα στην εξάλειψη των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις, θα μπορούσε να είναι η επιδότηση του
επιτοκίου των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στην
αρχή της δανειακής σύμβασης, το οποίο θα καθοριστεί στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.
Από τα παραπάνω, οι επιχορηγήσεις για επιδότηση επιτοκίου, τεχνική στήριξη αλλά και επενδύσεις σε
φυσικό κεφάλαιο συνδέονται άμεσα με το χρηματοδοτικό εργαλείο και είναι απαραίτητες για την
προώθησή του από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και την αποδοχή του από τους
τελικούς αποδέκτες. Συνεπώς, τα δάνεια που χορηγούνται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου θα πρέπει
να μπορούν να συνδυάζονται με στήριξη από το Στρατηγικό Σχέδιο, που παρέχεται υπό μορφή
επιχορηγήσεων, σε ενιαία πράξη χρηματοδοτικού εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται
ανάλογα η συμφωνία χρηματοδότησης και οι επιχειρησιακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του
Διαχειριστή του εργαλείου και των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και να καθορίζεται
κάθε σχετική λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες αρχές:
13.
Η συνολική στήριξη από το Στρατηγικό Σχέδιο, που παρέχεται υπό μορφή επιχορηγήσεων
κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενιαίας πράξης, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δανείων που
χορηγούνται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου.
14.
Η εν λόγω ενιαία πράξη ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Κανόνες που εφαρμόζονται και στα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία
Η επιλογή των Τελικών Αποδεκτών, που θα επωφεληθούν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελεί
ευθύνη των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα επιλέξει ο Διαχειριστής του κάθε
χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω μίας ανοιχτής, διαφανούς, αναλογικής και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας.
Η συμμετοχή του Στρατηγικού Σχεδίου στο κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και κάθε άλλη ρήτρα ή ειδική
διάταξη για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών εξόδων και των αμοιβών των
Διαχειριστών, καθορίζεται στις αντίστοιχες συμφωνίες χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο
80 Καν(ΕΕ) 2021/2115.
Σε περίπτωση που ο ίδιος φορέας λειτουργεί ως Διαχειριστής για περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά
εργαλεία, η συμφωνία χρηματοδότησης προβλέπει την αποφυγή οποιασδήποτε σώρευσης κόστους και
τελών και την τήρηση των ανώτατων ορίων της παραγράφου 5 του άρθρου 80 Καν(ΕΕ) 2021/2115.
Η περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του κάθε
χρηματοδοτικού εργαλείου είναι κατ’ ελάχιστο δύο έτη. H καταληκτική ημερομηνία σύναψης δανειακών
συμβάσεων δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παραγράφου 4, του
άρθρου 86 Καν (ΕΕ) 2021/2115.
Οι Διαχειριστές των χρηματοδοτικών εργαλείων επιλέγουν, όπου απαιτείται, Ενδιάμεσους
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω μίας ανοιχτής, διαφανούς, αναλογικής και χωρίς διακρίσεις
διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή θα βασίζεται σε μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα
έχει προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην συμφωνία χρηματοδότησης. Πρόσθετα
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κριτήρια επιλογής δύναται να τεθούν από τον Διαχειριστή του κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου, σύμφωνα
με την αντίστοιχη συμφωνία χρηματοδότησης. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
διασφαλίζουν τη μεταφορά του οικονομικού πλεονεκτήματος, που απορρέει από τη συνεισφορά του
Στρατηγικού Σχεδίου, στους τελικούς αποδέκτες και ειδικότερα όσον αφορά α) την μείωση του επιτοκίου
και των προμηθειών που θα επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες· β) την μείωση ή και εξάλειψη των
εξασφαλίσεων που θα απαιτήσουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί από τους τελικούς
αποδέκτες.
Οι τελικοί αποδέκτες και οι τομείς (κλάδοι) που θεωρούνται επιλέξιμοι ορίζονται στις αντίστοιχες
παρεμβάσεις.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται ειδικώς σε κάθε παρέμβαση και είναι ανεξάρτητα από τα
κριτήρια που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο για άλλες μορφές ενίσχυσης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στις αντίστοιχες παρεμβάσεις, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου
73 Καν (ΕΕ) 2021/2115.
Η επιλογή των τελικών αποδεκτών πραγματοποιείται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, οι
οποίοι επαληθεύουν την επιλεξιμότητα για τους τελικούς αποδέκτες και λοιπούς όρους επιλεξιμότητας
που τίθενται για τα χρηματοδοτικά εργαλεία επί ποινή αποκλεισμού της συναλλαγής από το
χαρτοφυλάκιο του κάθε εργαλείου. Η επιλογή αυτή θα γίνεται με βάση α) την πιστοληπτική ικανότητα
του τελικού αποδέκτη, β) την βιωσιμότητα του επενδυτικού του σχεδίου και γ) με σειρά προτεραιότητας
με κριτήριο την ημερομηνία αίτησης για στήριξη με χρηματοδοτικό εργαλείο στον Ενδιάμεσο
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, έτσι ώστε ο πρώτος που θα υποβάλει αίτηση και θα θεωρηθεί επιλέξιμος,
να εκταμιεύσει πρώτος την στήριξη.
Η ημερομηνία της αίτησης του τελικού αποδέκτη προς τον αντίστοιχο Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό
Οργανισμό, για υπαγωγή στο χρηματοδοτικό εργαλείο, θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών.
Η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων δημιουργεί Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) το
οποίο τελεί υπό έλεγχο για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και υπολογίζεται από τους Ενδιάμεσους
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.
Η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης και να παρασχεθεί ανεξάρτητα από άλλες μορφές ενίσχυσης, δηλαδή μπορεί να παρασχεθεί σε
έναν τελικό αποδέκτη για μία επένδυση η οποία δεν θα λάβει κανενός άλλου είδους ενίσχυση από το
Στρατηγικό Σχέδιο πέρα από το χρηματοδοτικό εργαλείο και δεν θα υπόκειται σε κανενός είδους
διαδικασία επιλογής από την Διαχειριστική Αρχή.
Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων
διενεργείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην συμφωνία χρηματοδότησης.
Σε κάθε περίπτωση συνδυασμού των δανείων που χορηγούνται με την εγγύηση ή μέσω του
χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε αυτή πραγματοποιείται μέσω μίας ενιαίας πράξης ή μέσω ξεχωριστών
πράξεων:
8. τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή στήριξης·
9. το άθροισμα όλων των μορφών συνδυασμένης στήριξης για μια συγκεκριμένη δαπάνη δεν
υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εν λόγω δαπάνης·
10.
οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για εξόφληση των δανείων που χορηγούνται με
την εγγύηση ή μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου·
11.
τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση ή μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου δεν
χρησιμοποιούνται για την προκαταβολή επιχορηγήσεων·
12.
τηρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας και των δύο συνδυαζόμενων μέσων και η ένταση
ενίσχυσης, η οποία υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άθροισμα της επιχορήγησης και του
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Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη χαμηλότερη επιτρεπτή ένταση
ενίσχυσης μεταξύ των συνδυαζόμενων μέσων·
13.
διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
4.7 Κοινά στοιχεία για τους τύπους παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης
4.7.1 Κατάλογος μη επιλέξιμων επενδύσεων
Οι κοινές μη επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις παρεμβάσεις ενίσχυσης επενδύσεων είναι αυτές που
προσδιορίζονται στο Άρθρο 73, παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115.
Πέραν των ανωτέρω, δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση επενδύσεις:
- Αγροτικής Οδοποιϊας προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 Ευρώ
- Έργων εγγείων βελτιώσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 75.000.000 Ευρώ
Επιπρόσθετα σε κάθε Παρέμβαση ορίζονται επιπλέον κατηγορίες μη επιλέξιμων επενδύσεων που
διαφοροποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο και στόχο της παρέμβασης. Αυτές αποτυπώνονται
αναλυτικά στα διακριτά Τεχνικά Δελτία των Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Άρθρου 73:
1. Π3-73-1.1 Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων
2. Π3-73-1.2 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
3. Π3-73-1.3 Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
4. Π3-73-2.1 Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην
Ανταγωνιστικότητα
5. Π3-73-2.2 Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
6. Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων
7. Π3-73-2.4 Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές
ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
8. Π3-73-2.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές
καταστροφές

4.7.2 Ορισμός της αγροτικής περιοχής και δυνατότητα εφαρμογής
Tο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ 2023-2027 καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, καθότι η
πλειονότητα των NUTS3 περιοχών εντάσσονται στις «αγροτικές περιοχές» (κυρίαρχα αγροτικές και
ενδιάμεσες περιοχές), ενώ μόνο δύο περιοχές NUTS 3 η Αττική και η Θεσσαλονίκη εντάσσονται στις
κυρίαρχα αστικές περιοχές αλλά και αυτές έχουν σημαντική γεωργική δραστηριότητα και παραγωγή, σε
ορισμένα τμήματά τους.
Ως «αγροτικές περιοχές» ορίζονται οι κυρίαρχα αγροτικές και ενδιάμεσες περιοχές της χώρας, όπως
προσδιορίζονται σε επίπεδο NUTS 3 με βάση τη σχετική Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία (Urban-rural typology
- NUTS 2021).

4.7.3 Additional elements common for Sectoral interventions, for rural development interventions, or
common for both Sectoral and Rural Development interventions
Δεν υπάρχουν κοινά ή επικαλυπτόμενα σημεία μεταξύ Τομεακών Παρεμβάσεων και Παρεμβάσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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4.7.4 Ποσοστό/-τά συνεισφοράς που εφαρμόζεται/-ονται στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης
National contribution rate(s)
Article

Applicable
rate

Min
Rate

91(2)(a)-Less developed regions

85,00%

20,00% 85,00%

91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands

80,00%

20,00% 80,00%

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 60,00%
2021/1060

20,00% 60,00%

91(2)(d)-Άλλες περιφέρειες

20,00% 43,00%

91(3)(a)-Payments for natural or others area-specific constraints under Article 71

Max
Rate

65,00%

20,00% 65,00%

91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 72, for suport for non-productive investments referred to in 80,00%
Article 73, for support for the European Innovation Partnership under Article 77(1), point(a), and for LEADER under
Article 71(1), point(b)

20,00% 80,00%

91(3)(c)-Operations receiving funding from funds transferred to the EAFRD in accordance with Articles 17 and 103

20,00% 100,00%

100,00%

91(3)(b) - 70null-Payment under Article 70

20,00% 80,00%

91(3)(b) - 72null-Payment under Article 72

20,00% 80,00%

91(3)(b) - 73null-Support for non-productive investments referred to in Article 73

20,00% 80,00%

91(3)(b) - 77(1)(a)-Support for the European Innovation Partnership under Article 77(1), point(a)

20,00% 80,00%

91(3)(b) - 77(1)(b)-LEADER under Article 71(1), point(b)
Regional contribution rate(s)
Region
Article
Applicable rate

20,00% 80,00%
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5 Άμεσες ενισχύσεις, τομεακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης που προσδιορίζονται στη στρατηγική
Κωδικός παρέμβασης (ΚΜ) Κοινός Gen.
Ταμείο Μορφή παρέμβασης
Είδος παρέμβασης
Env.
— Ονομασία
δείκτης Renewal
εκροών
Π1-21
Βασική O.4
ΕΓΤΕ
DPdecoupled
BISS(21)
εισοδηματική στήριξη για τη
βιωσιμότητα
ΕΓΤΕ

DPdecoupled

CRISS(26)

Π1-29 - Συμπληρωματική O.7
στήριξη του αναδιανεμητικού
εισοδήματος
για
τη
βιωσιμότητα

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

CIS-YF(30)

Π1-30 - Συμπληρωματική O.6
εισοδηματική στήριξη των
νέων γεωργών

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών O.8
και προσαρμοσμένων ειδών
και ποικιλιών

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.2 - Επέκταση της O.8
εφαρμογής
περιοχών
οικολογικής εστίασης

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.3 - Εφαρμογή ζωνών O.8
οικολογικής εστίασης στις
δενδρώδεις.

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.4
Διατήρηση O.8
αγροδασικών
οικοσυστημάτων πλούσιων
σε στοιχεία του τοπίου
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ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.5
Ενίσχυση O.8
παραγωγών
για
την
εφαρμογή μεθόδων γεωργίας
ακριβείας με τη χρήση του
εργαλείου/εφαρμογής
διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.6 - Περιβαλλοντική O.8
διαχείριση-βελτίωση
μόνιμων βοσκοτόπων

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.7 - Διατήρηση και O.8
προστασία καλλιεργειών σε
εκτάσεις με αναβαθμίδες

ΕΓΤΕ

DPdecoupled

Eco-scheme(31)

Π1-31.8
Διατήρηση O.8
μεθόδων
βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας.

ΕΓΤΕ

DPcoupled

CIS(32)

Π1-32.1
Στήριξη O.10
Συνδεδεμένου Εισοδήματος Φυτική Παραγωγή

ΕΓΤΕ

DPcoupled

CIS(32)

Π1-32.2
Στήριξη O.11
Συνδεδεμένου Εισοδήματος Ζωική Παραγωγή

ΕΓΤΕ

DPcoupled

CIS(32)

Π1-32.3
Στήριξη O.11
Συνδεδεμένου Εισοδήματος Μεταξοσκώληκες

ΕΓΤΕ

DPcoupled

CSPC(34-38a)

Π1-36 - Ειδική Ενίσχυση για
το Βαμβάκι
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ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

INVRE(47(1)(a))

Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε O.35
υλικά και άυλα περιουσιακά
στοιχεία,
έρευνα
και
πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

ADVI1(47(1)(b))

Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές O.35
υπηρεσίες
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

TRAINCO(47(1)(c))

Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, O.35
συμπεριλαμβανομένης
της
καθοδήγησης
και
της
ανταλλαγής
βέλτιστων
πρακτικών
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

TRANS(47(1)(e))

Π2-47.5
Αύξηση O.35
βιωσιμότητας
και
αποτελεσματικότητας
της
μεταφοράς και αποθήκευσης
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
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ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

PROMO(47(1)(f))

Π2-47.6
Προώθηση, O.35
επικοινωνία και εμπορία στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

QUAL(47(1)(g))

Π2-47.1-1g - Συστήματα O.35
ποιότητας στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

TRACE(47(1)(h))

Π2-47.8
Συστήματα O.35
ιχνηλασιμότητας
και
πιστοποίησης
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οπωροκηπευτικά

WITHD(47(2)(f))

Π2-47.9 - Δράση απόσυρσης O.35
από την αγορά για δωρεάν
διανομή ή άλλον προορισμό
στα
Επιχειρησιακά
Προγράμματα
των
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά ADVIBEES(55(1)(a))
προϊόντα
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&
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247

EL

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά INVAPI(55(1)(b))
προϊόντα

Π2-55.2 - Εχθροί και O.37
Ασθένειες
Μελισσών
–
Πρόγραμμα
στοχευμένης
επιτήρησης και έγκαιρης
ανίχνευσης
του
μικρού
σκαθαριού της κυψέλης
(Aethina tumida)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά INVAPI(55(1)(b))
προϊόντα

Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός O.37
της εποχιακής μετακίνησης
των μελισσοσμηνών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά ACTLAB(55(1)(c))
προϊόντα

Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης O.37
για την αύξηση του αριθμού
και τους εύρους
των
αναλύσεων
μελιού
και
μελισσοκομικών προϊόντων
από
διαπιστευμένα
εργαστήρια με στόχο τη
διευκόλυνση
των
μελισσοκόμων στην εμπορία
και την αναβάθμιση της
αξίας των προϊόντων τους·

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά COOPAPI(55(1)(e))
προϊόντα

Π2-55.5 - Συνεργασία με O.37
ειδικευμένους φορείς για την
υλοποίηση
προγραμμάτων
εφαρμοσμένης έρευνας στον
τομέα της μελισσοκομίας και
των
μελισσοκομικών
προϊόντων·
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ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά PROMOBEES(55(1)(f))
προϊόντα

Π2-55.6
Προώθηση, O.37
επικοινωνία και μάρκετινγκ,
συμπεριλαμβανομένων
δράσεων
και
δραστηριοτήτων
παρακολούθησης της αγοράς
που αποσκοπούν ιδίως στην
ευαισθητοποίηση
των
καταναλωτών

ΕΓΤΕ

Sectoral - Μελισσοκομικά ACTQUAL(55(1)(g))
προϊόντα

Π2-55.7 - Δράσεις για τη O.37
βελτίωση της ποιότητας των
μελισσοκομικών προϊόντων

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οίνος

RESTRVINEY(58(1)(a))

Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση O.36
και μετατροπή αμπελώνων

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οίνος

INVWINE(58(1)(b))

Π2-58.2 - Επενδύσεις σε O.36
υλικά και άυλα περιουσιακά
στοιχεία στις αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις
οινοπαραγωγής

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οίνος

GREENWINE(58(1)(c))

Π2-58.3 - Πρώιμη συγκομιδή O.36

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οίνος

INFOR(58(1)(h))

Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο O.36
στήριξης της ενημέρωσης και
της ενθάρρυνσης για την
υπεύθυνη κατανάλωση οίνου
ή την προώθηση συστημάτων
ποιότητας που καλύπτουν τις
ονομασίες προέλευσης και
τις γεωγραφικές ενδείξεις

ΕΓΤΕ

Sectoral - Οίνος

PROMOWINE(58(1)(k))

Π2-58.5 - Προώθηση οίνων O.36
σε Τρίτες Χώρες
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ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και INVRE(47(1)(a))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε O.35
υλικά και άυλα περιουσιακά
στοιχεία
στα
πλαίσια
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και ADVI1(47(1)(b))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές O.35
υπηρεσίες
και
Τεχνική
Βοήθεια στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και TRAINCO(47(1)(c))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, O.35
συμπεριλαμβανομένης
της
καθοδήγησης
και
της
ανταλλαγής
βέλτιστων
πρακτικών
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων
(ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και TRANS(47(1)(e))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-1e
Αύξηση O.35
βιωσιμότητας
και
αποτελεσματικότητας
της
μεταφοράς και αποθήκευσης
των
προϊόντων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων
(ΟΕΦ)
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ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και PROMO(47(1)(f))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-1f - Προώθηση, O.35
επικοινωνία και εμπορία στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων
(ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και QUAL(47(1)(g))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-1g - Συστήματα O.35
ποιότητας στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και TRACE(47(1)(h))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-1h - Συστήματα O.35
ιχνηλασιμότητας
και
πιστοποίησης
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων
(ΟΕΦ)

ΕΓΤΕ

Sectoral - Ελαιόλαδο και ORCHA(47(2)(d))
επιτραπέζια ελιά

Π2-47.2-2d - Επαναφύτευση O.35
Ελαιώνων
στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων
(ΟΕΦ)

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-1.1
- Προστασία O.14
άγριας ζωής εντός των
προστατευόμενων περιοχών

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-1.2 - Ενισχύσεις για O.14
την προστασία του αγροτικού
τοπίου

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-1.3
Εφαρμογή O.14
εναλλακτικών
μεθόδων
φυτοπροστασίας με στόχο τη
μείωση των φυτοφαρμάκων

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι
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ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-1.4 - Προστασία και O.19
διατήρηση γενετικών πόρων

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για O.17
τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους
(νεοεισερχόμενοι
στη
βιολογική
γεωργία
και
κτηνοτροφία)

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-3.1
Καλή O.18
μεταχείριση (ευζωία) των
παραγωγικών ζώων

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ENVCLIM(70)

Π3-70-4.1 - Δάσωση και O.16
δημιουργία
δασικών
εκτάσεων

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

ANC(71)

Π3-71 - Ενισχύσεις σε O.12
περιοχές
που
χαρακτηρίζονται από φυσικά
ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-1.1 - Έργα υποδομών O.22
εγγείων βελτιώσεων

Όχι

Ναι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-1.2
Βελτίωση O.22
πρόσβασης σε γεωργική γη
και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-1.3 - Πρόληψη και O.22
αποκατάσταση ζημιών σε
δάση
εξαιτίας
δασικών
πυρκαγιών,
φυσικών
καταστροφών
και
καταστροφικών συμβάντων

Όχι

Ναι
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Όχι

Ναι

Όχι
Όχι

Ναι

Όχι
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ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-2.1
Σχέδια O.20
Βελτίωσης
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και O.21
πράσινες επενδύσεις στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όχι

Ναι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-2.3 - Στήριξη για O.24
επενδύσεις στη μεταποίηση/
εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-2.4 - Επενδύσεις O.21
πρόληψης και προστασίας
του ζωικού κεφαλαίου από
μεταδοτικές ασθένειες και
βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INVEST(73-74)

Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις O.21
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
για την προστασία από
φυσικές καταστροφές

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

INSTAL(75)

Π3-75.1 - Εγκατάσταση νέων O.25
γεωργών

Ναι

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

COOP(77)

Π3-77-1.1
Σύσταση O.28
Ομάδων και Οργανώσεων
Παραγωγών
και
Διεπαγγελματικών
οργανώσεων στο τομέα της
Γεωργίας

Όχι

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

COOP(77)

Π3-77-2.1 - Συστήματα O.29
Ποιότητας
Γεωργικών
Προϊόντων και Τροφίμων

Όχι

Όχι

Όχι
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Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

EL

ΕΓΤΑΑ

RD

COOP(77)

Π3-77-3.1
Ανάπτυξη O.1
συνεργασιών με σκοπό τη
διασύνδεση της έρευνας με
την
παραγωγή
μέσω
Επιχειρησιακών
Ομάδων
(ΕΟ)
της
Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης Καινοτομίας για
την παραγωγικότητα και
βιωσιμότητα της Γεωργίας
(ΕΣΚ-Γεωργίας)

Όχι

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

COOP(77)

Π3-77-4.1 - Στήριξη για O.31
τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER
(ΤΑΠΤοΚ
Τοπική
Ανάπτυξη
με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων)

Όχι

Όχι

Ναι

ΕΓΤΑΑ

RD

KNOW(78)

Π3-78.1 - Εκπαίδευση - O.33
κατάρτιση γεωργών και
λοιπών
ενδιαφερόμενων
ομάδων (stakeholders)

Όχι

Όχι

Όχι

ΕΓΤΑΑ

RD

KNOW(78)

Π3-78.2 - Συμβουλευτικές O.33
υπηρεσίες
γεωργών
και
λοιπών
ενδιαφερόμενων
ομάδων (stakeholders)

Όχι

Όχι

Όχι
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5.1 Direct Payments Interventions
BISS(21) - Basic income support
Π1-21 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
Intervention Code (MS)
Π1-21
Ονομασία παρέμβασης

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Είδος παρέμβασης

BISS(21) - Basic income support

Κοινός δείκτης εκροών

O.4. Number of hectares benefitting from for basic
income support
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Κατά την περίοδο 2023-2027, η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης σε περιφερειακό
επίπεδο, δηλ. τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται ανά αγρονομική περιφέρεια (Αρόσιμων
Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), όπως και στις περιόδους 2014-2020 και 20212022.
Προκειμένου οι επιλογές της περιφερειοποίησης να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της ελληνικής
γεωργίας και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των γεωργικών γαιών, επιλέχθηκε η
διαίρεση στις τρεις προαναφερθείσες περιφέρειες, με κριτήρια αγρονομικά, οικονομικά και χρήσεων γης.
Οι τρείς αγρονομικές περιφέρειες εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς τα κριτήρια αυτά:
·Η παραγωγικότητα του εδάφους: Οι βοσκότοποι στην Ελλάδα αποτελούν γαίες χαμηλής αξίας και
παραγωγικότητας οι οποίες κατά το 95% είναι δημόσιες εκτάσεις, που ενοικιάζονται στους κτηνοτρόφους
έναντι χαμηλού αντιτίμου. Αντίθετα, οι αρόσιμες εκτάσεις αποτελούν γαίες υψηλής και μέσης
παραγωγικότητας και αξίας, με τιμές και ενοίκια γης σημαντικά υψηλότερα από αυτές των βοσκοτόπων.
·Τα εφαρμοζόμενα γεωργικά παραγωγικά συστήματα: παρά τη μεγάλη κλαδική ετερογένεια της
ελληνικής γεωργίας, τα γεωργικά παραγωγικά συστήματα ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες,
με βάση τα χαρακτηριστικά των επιμέρους κλάδων παραγωγής: τις αροτραίες καλλιέργειες, τις
δενδρώδεις-μόνιμες καλλιέργειες και τους βοσκότοπους/κτηνοτροφία.
Οι γαίες με μόνιμες καλλιέργειες διαθέτουν μόνιμο επενδυμένο κεφάλαιο (φυτικό και άλλων
κατηγοριών), το οποίο αυξάνει την αξία της γης, ενώ παράλληλα περιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές
καλλιέργειας των γεωργών.
Στις μόνιμες καλλιέργειες, ιδιαίτερα τις δενδρώδεις, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την
προσαρμογή τους σε μεταβολές της ζήτησης, π.χ. με αλλαγές σε καλλιεργούμενες ποικιλίες δένδρων.
Έχουν επίσης πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε επενδύσεις, ενώ οι εισοδηματικές ανάγκες των αντίστοιχων
εκμεταλλεύσεων είναι πολύ υψηλές, τουλάχιστον για την χρονική περίοδο που οι καλλιέργειες δεν έχουν
φθάσει σε πλήρη παραγωγή (μία δεκαετία περίπου κατά μέσο όρο).
Το παραγωγικό σύστημα της κτηνοτροφίας των μηρυκαστικών από την άλλη πλευρά, έχει πολλές άλλες
ιδιαιτερότητες, καθώς, π.χ. χρησιμοποιεί όχι μόνο τους βοσκοτόπους αλλά και προϊόντα κλάδων φυτικής
παραγωγής (ζωοτροφές) για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης.
·Το οικονομικό μέγεθος: Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος ανά εκμετάλλευση παρατηρείται στους
κλάδους της κτηνοτροφίας, έπονται οι μόνιμες καλλιέργειες (με την εξαίρεση της ελαιοκομίας) και τέλος
οι ετήσιες-αροτραίες καλλιέργειες (SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2, ενότητα 2.9.6).
Το οικονομικό αποτέλεσμα: το γεωργικό εισόδημα - στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο -
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που προκύπτει από τους κλάδους αυτούς, ακολουθεί την ίδια σειρά με την προαναφερθείσα στο
οικονομικό μέγεθος (SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2, ενότητα 2.5.7).

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 019.01.01

ΑΝ 121.01.07

ΑΝ 122.01.08

ΑΝ 132.01.11

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Διατήρηση
υψηλού
γεωργικού εισοδήματος στις
Υψηλή
εκμεταλλεύσεις των ορεινών
περιοχών
Ανάπτυξη των κλάδων των
μηρυκαστικών με οριστική
Χαμηλή
οριοθέτηση των εκτάσεων
των βοσκοτόπων
Αύξηση του Γεωργικού
Οικογενειακού Εισοδήματος
σε
παραγωγικές Χαμηλή
εξειδικεύσεις της φυτικής
παραγωγής
Μείωση των ανισοτήτων
στην
κατανομή
των
Χαμηλή
συνολικών ενισχύσεων ανά
εκμετάλλευση

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.4 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao rendimento e sujeita à
condicionalidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση αποσκοπεί στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος για την επίτευξη της βιωσιμότητας των
εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που
δηλώνεται από ενεργό γεωργό. Το ποσό αυτό ανά επιλέξιμο εκτάριο διαφοροποιείται ανάμεσα στις τρεις
αγρονομικές περιφέρειες της χώρας (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων). Η
εν λόγω εισοδηματική στήριξη, συμβάλλει στη σχετική σταθερότητα και συνακόλουθα στη μείωση της
μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος, επομένως και στη μείωση του ρίσκου της γεωργικής
δραστηριότητας, το οποίο είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της γεωργίας, προερχόμενο από ποικίλες αιτίες,
όπως η μεταβλητότητα των τιμών, των αποδόσεων κ.ά.
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Η παρέμβαση εφαρμόζεται στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, δηλ. τα δικαιώματα
βασικής ενίσχυσης χορηγούνται ανά αγρονομική περιφέρεια (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων
Καλλιεργειών και Βοσκότοπων). Στην περιφέρεια των αρόσιμων εκτάσεων έχουν συγκεντρωθεί τα παλιά
‘ιστορικά’ δικαιώματα των ετήσιων/αροτραίων καλλιεργειών, στην περιφέρεια των μόνιμων
καλλιεργειών, τα παλιά ‘ιστορικά’ δικαιώματα της ελαιοκαλλιέργειας και της σταφίδας, και στην
περιφέρεια των βοσκοτόπων, τα παλιά ‘ιστορικά’ δικαιώματα των μηρυκαστικών.
Η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, εκτός του ότι συμβάλλει
στην αποτελεσματικότερη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων (προσαρμοσμένη σε περιοχές με παρόμοια
χαρακτηριστικά και επιδόσεις), είναι σύμφωνη και με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την
Ελλάδα, σχετικά με την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ (Commission Recommendations for Greece’s
CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020), η οποία είχε επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για
«βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω μιας δικαιότερης, αποτελεσματικότερης και
αποδοτικότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, με την εφαρμογή, για παράδειγμα, της
συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και τη μείωση των
πληρωμών, και με την περαιτέρω μείωση των διαφορών στο επίπεδο στήριξης που προκύπτουν από παλιά
ιστορικά δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αγρονομικές συνθήκες και τις χωρικές
διαφορές».
Επίσης, μία ακόμα σύσταση της ΕΕ (Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan,
Brussels, 18.12.2020), αφορούσε την «Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων δίνοντας
προτεραιότητα σε δράσεις που προωθούν τους μόνιμους βοσκοτόπους και την περιβαλλοντική τους
προστασία, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στο σύστημα
άμεσων πληρωμών και της καλύτερης στόχευσης μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά
συστήματα». Με την προτεινόμενη κατανομή του διαθέσιμου ποσού της βασικής ενίσχυσης (βλ.
παρακάτω στην ενότητα 7), η έμφαση στα εκτατικά παραγωγικά συστήματα τεκμηριώνεται από το
γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που σχετίζονται με τη χρήση των βοσκοτόπων
στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων κατανέμεται
το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η συμμετοχή των κλάδων που
χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for Greece, 2019).
Για την περίοδο 2023-2026 θα πραγματοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς
ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήματα δηλ.
στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, η
μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη
μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή της αξίας των
δικαιωμάτων ενίσχυσης, αναμφίβολα θα συμβάλει στην επίλυση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα,
που είναι η ανισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και στη SWOT
Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, παρουσίασε διαχρονική επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019, η τιμή
του δείκτη Gini που αναφέρεται στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, αυξήθηκε από 0,591 σε 0,664.
Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης θα επηρεάσει αρνητικά τις
εκμεταλλεύσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους, πολλές από τις οποίες έχουν υψηλή μοναδιαία αξία
δικαιωμάτων, επειδή είχαν θεμελιώσει ιστορικά δικαιώματα από καλλιέργειες υψηλής στρεμματικής
αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκμεταλλεύσεις
αυτές θα χάσουν ένα μέρος από την αξία των δικαιωμάτων τους, δηλ. ένα μέρος της βασικής ενίσχυσης
που δικαιούνται. Όμως, η χορήγηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη μείωση.
Επομένως, η σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε συνδυασμό με την αναδιανεμητική
στήριξη θα οδηγήσει σε δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της στήριξης στη γεωργία.
Επιπλέον, η βασική εισοδηματική στήριξη αποτελεί τον ‘κορμό’ των άμεσων ενισχύσεων για τη γεωργία,
συμβάλλοντας στην οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έχει όμως ταυτόχρονα
και πολύ μεγάλη συμπληρωματικότητα με τις άλλες κατηγορίες των άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες, είτε
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χορηγούνται ως συμπληρωματικές εισοδηματικές ενισχύσεις (η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη
των νέων γεωργών, η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα),
είτε στοχεύουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω στοχευμένων οικολογικών
προγραμμάτων (προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον), είτε, τέλος, χορηγούνται ως συνδεδεμένες
ενισχύσεις σε διάφορους κλάδους παραγωγής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητάς
τους ή της ποιότητας των προϊόντων τους. Τέλος, η βασική εισοδηματική στήριξη έχει υψηλή
συμπληρωματικότητα και με παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, όπως π.χ. οι αγροπεριβαλλοντικές
παρεμβάσεις του 2ου Πυλώνα, οι ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία και οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις
για τη γεωργία στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:
1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:
(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 17, 18
και 19 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 (Εθνικές επιλογές,
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ)
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),
(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της
Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ 193/2015 σχετικά με τις
ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα σε γεωργούς
(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ.
104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ140/2016 σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης
δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς.
2. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω
μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης (σύμφωνα με τις αναμενόμενες εκτελεστικές και κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις που θα ρυθμίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες και ακολούθως τη νέα εθνική
νομοθεσία).
Επίσης, δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή
αμέσων ενισχύσεων, προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής
διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή
δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά
του Αιγαίου (στα οποία συγκαταλέγονται όλα τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση την Εύβοια και την
Κρήτη), αφενός διότι οι εκμεταλλεύσεις εκεί είναι πολύ μικρές συγκριτικά με της ηπειρωτικής χώρας και
αφετέρου αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προβλήματα λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, αλλά
και λόγω σοβαρών γεωγραφικών ή φυσικών περιορισμών. Για τα νησιά αυτά εφαρμόζεται ειδικό
πρόγραμμα («Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου», Κανονισμός 229/2013 της ΕΕ).
Τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε ενεργούς γεωργούς που πρέπει να κατέχουν και γη, η
οποία πρέπει να διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται
μόνο εντός της αγρονομικής περιφέρειας όπου χορηγήθηκαν.
Κατά την οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, παρακρατείται το 25% της
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.
Ως προς τη χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Απόθεμα, επισημαίνονται τα εξής:
Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Απόθεμα(σύμφωνα με την
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ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό 2021/2115):
1. Πρόσβαση στο απόθεμα έχουν μόνο οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στα πλαίσια του
καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.
2. Το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης από το απόθεμα, είναι 0,4ha. Το κατώτατο αυτό όριο επιλέξιμης έκτασης ανά
εκμετάλλευση υπήρχε κι από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και διατηρείται.
3. Δικαιώματα αποθέματος δίνονται μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 26(4) του Κανονισμού 2021/2115, δικαιούχοι αποθέματος ορίζονται κατά
προτεραιότητα, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα και οι
νεοεισερχόμενοι στη γεωργία. Το απόθεμα χρησιμοποιείται, επίσης, για τη χορήγηση δικαιωμάτων
ενίσχυσης των γεωργών βάσει τελεσίδικης απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.
Οι λεπτομέρειες πρόσβασης στο απόθεμα θα οριστούν με υπουργική απόφαση.
Οι γεωργοί διατηρούν το δικαίωμα να καλλιεργούν τα αγροτεμάχιά τους με όποια καλλιέργεια επιθυμούν,
εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς σε οποιαδήποτε εφαρμοστική πράξη των κανονισμών της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της εθνικής νομοθεσίας.
Ως προς το απόθεμα σημειώνονται επιπλέον τα εξής:
Το εθνικό απόθεμα δημιουργείται από γραμμική ποσοστιαία μείωση ποσοστού 3%, του ανώτατου ορίου
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από όλα τα δικαιώματα αξίας κάτω των
250 ευρώ και δικαιώματα που για ποικίλους λόγους χάνουν οι παραγωγοί.
Το Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:
(α) δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω:
(i) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,
(ii) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 €,
(β) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των
ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθεμα, δίνεται
προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.
(γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.
(δ) την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους.
(ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.
(στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το απόθεμα
δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς
νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.
Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το απόθεμα μόνο μια φορά στην περίοδο 2023-2027.
Το απόθεμα θα εφαρμοστεί σε επίπεδο αγρονομικών περιφερειών, δυνατότητα η οποία προβλέπεται στα
άρθρα 26(2) και 22(2) του Κανονισμού 2021/2115. Ειδικότερα, στην περίοδο 2023-2027, το συνολικό
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ποσό του αποθέματος θα κατανεμηθεί στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, με τα ίδια ποσοστά με τα
οποία κατανέμεται και το συνολικό ποσό της βασικής ενίσχυσης, δηλ. το 46% στην περιφέρεια των
αροτραίων καλλιεργειών, το 28% στην περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και το 27% στην
περιφέρεια των βοσκοτόπων (βλ. και ενότητα 7).
Σύμφωνα με το άρθρο 26(6) του Κανονισμού 2021/2115, όταν το απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη
της χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης στους γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη
φορά γεωργική δραστηριότητα και τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία, τότε αυτό αναπληρώνεται με
γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Η εν λόγω γραμμική μείωση για την
αναπλήρωση του αποθέματος ισχύει για όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης στις αγρονομικές περιφέρειες
(άρθρο 26(7)).
Επίσης, τα αποκτούμενα από το απόθεμα δικαιώματα δεν μπορούν να επαναμεταβιβαστούν (με πώληση ή
ενοικίαση) για μια πενταετία από την έναρξη της απόκτησης.
Σημειώνεται ότι, ειδικά για τη διετία 2022-2023, εάν τα δικαιώματα δεν ενεργοποιηθούν,
επιστρέφονται στο απόθεμα.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ, για την περίοδο
2023 – 2027, το ετήσιο ποσό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, θα
ανέλθει σε 866.420.560 €.
Όπως ήδη τονίστηκε στην ενότητα 5, η βασική ενίσχυση θα εφαρμοστεί στο επίπεδο των τριών
αγρονομικών περιφερειών (Αρόσιμων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω
των σημαντικών διαφορών τους ως προς την παραγωγικότητα του εδάφους, τα χαρακτηριστικά των
εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων και του οικονομικού αποτελέσματος, στο σύνολο
της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των ποσών της βασικής
ενίσχυσης στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες: (ι) όπως εφαρμόζεται από το ΥΠΑΑΤ από το 2015, (ιι)
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το έτος 2019 και (ιιι) με βάση την κατανομή της
ακαθάριστης αξίας παραγωγής των διαφόρων κλάδων παραγωγής των τριών αγρονομικών περιφερειών
(στην περιφέρεια των βοσκοτόπων υπολογίστηκε η ακαθάριστη αξία παραγωγής των κλάδων των
μηρυκαστικών), όπως καταγράφεται στο: European Commission, Statistical Factsheet-Greece, 2020.
Όπως βλέπουμε, τα ποσοστά των δύο πρώτων στηλών παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές, ενώ αυτά
διαφέρουν από τα ποσοστά κατανομής της ακαθάριστης αξίας παραγωγής μεταξύ των αγρονομικών
περιφερειών. Στις μόνιμες καλλιέργειες δίνεται ένα ποσοστό του συνολικού ποσού της βασικής
ενίσχυσης, το οποίο είναι μικρότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας.
Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι μόνιμες καλλιέργειες (με εξαίρεση την ελαιοκαλλιέργεια και
την καλλιέργεια σταφίδας) δεν είχαν θεμελιώσει ιστορικά δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων. Από την άλλη
πλευρά, στην περιφέρεια των βοσκοτόπων δίνεται ένα ποσοστό υψηλότερο της συμβολής τους στην
ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας, δηλ. της συμβολής των κλάδων που χρησιμοποιούν τους
βοσκοτόπους, που είναι οι κλάδοι των μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα, βοοειδή). Αυτή ήταν μια συνειδητή
επιλογή της χώρας, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (καθώς και σχετιζόμενων με αυτήν αλυσίδων
αξίας, όπως π.χ. η αλυσίδα του αιγοπρόβειου γάλακτος και του τυριού Φέτα) και προτείνεται να
συνεχιστεί. Άλλωστε, όπως ήδη τονίστηκε στην ενότητα 5, η ιδιαίτερη αυτή έμφαση συμφωνεί και με τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη στόχευση των μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά
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παραγωγικά συστήματα, όπως αυτά που συναντώνται στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Αγρονομική
Περιφέρεια
Αροτραίων
Καλλιεργειών
Μόνιμων
Καλλιεργειών
Βοσκοτόπων
ΣΥΝΟΛΟ

Κατανομή
Κατανομή Ποσών
Ποσών
Βασικής
Βασικής
Ενίσχυσης
Ενίσχυσης
(ΥΠΑΑΤ*)
(ΟΣΔΕ, 2019)

Ακαθ.
Αξία
Παραγωγής
(European
Commission,
Statistical
Factsheet-Greece,
2020)

47%

45,6%

4.855 εκατ. €

49%

28%

27,5%

3.219 εκατ. €

32%

25%

26,9%

1.920 εκατ. €

100%

100,0%

9.994 εκατ. €

19%
100%

(*) με βάση το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015)
Έτσι, το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την βασική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (866.420.560 €) θα
κατανεμηθεί στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία
του ΟΣΔΕ για 2019:

Αγρονομική
Περιφέρεια

Ποσοστιαία (%)
κατανομή
της
χορηγούμενης
Διαθέσιμο
αναδιανεμητικής ποσό βασικής
στήριξης
ανά στήριξης (€/έτος)
αγρονομική
[2]
περιφέρεια

Δικαιώματα
(Επιλέξιμες
Εκτάσεις
εκτάρια)*

Ενιαία
Περιφερειακή Αξία
σε Δικαιώματος (€ ανά
εκτάριο)

[3]

[4] = [2]/[3]

[1]
Αροτραίων
καλλιεργειών
Μόνιμων
καλλιεργειών
Βοσκοτόπων
ΣΥΝΟΛΟ

45,6%

408.026.727,87

1.763.360

231,39

27,5%

246.068.750,36

843.429

291,75

26,9%
100,0%

240.699.977,62
894.795.455,85

1.269.587
3.876.376

189,59
230,83

(*) Επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για το έτος 2019
Οι μοναδιαίες αξίες των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα,
είναι, θεωρητικά, οι μέσοι όροι της αξίας των δικαιωμάτων σε κάθε περιφέρεια, που θα ισχύουν στο τέλος
του 2026, δηλ. μετά την σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat
rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα ισόποσα
βήματα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οπότε με τη λήξη του 2026, εντός κάθε αγρονομικής
περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τη μέση αξία των
δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.
Με τη μέθοδο αυτή ολοκληρώνεται η πλήρης σύγκλιση των αξίας των ιστορικών δικαιωμάτων, με τη
λήξη του 2026. Η χρήση των ιστορικών δικαιωμάτων ήταν εστία παραπόνων την τελευταία περίοδο,
αφού δημιουργούσαν χρόνια ανισότητα έναντι των νέων γεωργών και των νεοεισερχόμενων στην
γεωργία και κτηνοτροφία.
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Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 5, η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών
περιφερειών, εκτός του ότι συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων
(προσαρμοσμένη σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά και επιδόσεις), είναι σύμφωνη και με τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ
(Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020).
Με την προτεινόμενη κατανομή του διαθέσιμου ποσού της βασικής ενίσχυσης, η έμφαση στα εκτατικά
παραγωγικά συστήματα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που
σχετίζονται με τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην
αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων κατανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της
βασικής ενίσχυσης, ενώ η συμμετοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των
αιγοπροβάτων και βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European
Commission, Analytical factsheet for Greece, 2019). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται μια στρατηγική
απόφαση για ουσιαστική ενίσχυση της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών ζώων, τα οποία σε
μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν και τους βοσκοτόπους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις
άμεσες ενισχύσεις και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping and degressivity of
payments”, Άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας
υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του ελάχιστα
θα συνεισέφερε στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και άλλων
παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17
του Κανονισμού 2021/2115.
Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28),
δεδομένου ότι και την προηγούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία,
καθώς είχε μειωμένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του
Ειδικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο μισός
πληθυσμός των εν δυνάμει μικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του τρόπου ελέγχων της
εφαρμογής της ‘πολλαπλής συμμόρφωσης’.
Τέλος, η όποια ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης θα πραγματοποιείται εντός κάθε
αγρονομικής περιφέρειας, δηλ. κάθε αύξηση σε αξία δικαιωμάτων θα χρηματοδοτείται από αντίστοιχες
μειώσεις εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες χρηματοδοτικές
ανάγκες

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Is this BIS intervention a Payments for small farmers? (Art. 28)
Ναι
Όχι
Which form of support do you use Payments for small farmers? (Art. 28)
Lump sum(s)
Payment(s) per hectare
What is the maximum amount for the Payments for small farmers? (Art. 28)
Do you have any other comments or explanations for the Payments for small farmers?

9 WTO compliance
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.4;

ΜΚ1-21.1 - Βασική εισοδηματική στήριξη Μέση
για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο,
στην Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων
Καλλιεργειών
ΜΚ1-21.2 - Βασική εισοδηματική στήριξη Μέση
R.4;
για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο,
στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων
Καλλιεργειών
ΜΚ1-21.3 - Βασική εισοδηματική στήριξη Μέση
R.4;
για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο,
στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-21.1 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών
Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:
Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) =
408.026.727,87 € / 1.763.360 εκτάρια = 231,39 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-21.2 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών
Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:
Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) =
246,068,750.36 € / 843.429 εκτάρια = 291,75 € ανά εκτάριο
ΜΚ1-21.3 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων
Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:
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Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) =
240.699.977,62 € / 1.269.587 εκτάρια = 189,59 € ανά εκτάριο

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total
2028
Total
2027

2024

-

2023

-

ΜΚ1-21.1
- Planned
unit 231,39
231,39
231,39
231,39
231,39
Βασική
amount
εισοδηματική
Minimum Amount 196,68
196,68
196,68
196,68
196,68
στήριξη για τη for the Planned
βιωσιμότητα, ανά unit amount
επιλέξιμο εκτάριο,
Maximum Amount 266,10
266,10
266,10
266,10
266,10
στην Αγρονομική
for the Planned
Περιφέρεια
unit amount
Αροτραίων
O.4 (unit: Εκτάριο) 1.763.360,00 1.763.360,00 1.763.360,00 1.763.360,00 1.763.360,00
Καλλιεργειών
Planned output * 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 408.023.870,40 2.040.119.352,00
Planned
unit
amount
ΜΚ1-21.2
- Planned
unit 291,75
291,75
291,75
291,75
291,75
Βασική
amount
εισοδηματική
Minimum Amount 247,99
247,99
247,99
247,99
247,99
στήριξη για τη for the Planned
βιωσιμότητα, ανά unit amount
επιλέξιμο εκτάριο,
Maximum Amount 335,51
335,51
335,51
335,51
335,51
στην Αγρονομική
for the Planned
Περιφέρεια
unit amount
Μόνιμων
O.4 (unit: Εκτάριο) 843.429,00
843.429,00
843.429,00
843.429,00
843.429,00
Καλλιεργειών
Planned output * 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 246.070.410,75 1.230.352.053,75
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Planned
unit
amount
ΜΚ1-21.3
- Planned
unit 189,59
189,59
189,59
189,59
189,59
Βασική
amount
εισοδηματική
Minimum Amount 161,15
161,15
161,15
161,15
161,15
στήριξη για τη for the Planned
βιωσιμότητα, ανά unit amount
επιλέξιμο εκτάριο,
Maximum Amount 218,03
218,03
218,03
218,03
218,03
στην Αγρονομική
for the Planned
Περιφέρεια
unit amount
Βοσκοτόπων
O.4 (unit: Εκτάριο) 1.269.587,00 1.269.587,00 1.269.587,00 1.269.587,00 1.269.587,00
Planned output * 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 240.700.999,33 1.203.504.996,65
Planned
unit
amount
TOTAL
O.4 (unit: Εκτάριο) 3.876.376,00 3.876.376,00 3.876.376,00 3.876.376,00 3.876.376,00
Annual indicative 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48 894.795.280,48
financial allocation
(Union
Contribution
in
EUR)
Out
of
which
needed to reach the
minimum
ringfencing
requirement
(Annex X) (only
under article 27)
(Union
contribution)
Out
of
which
needed
carried
over - expenditure
(applicable only to
eco-scheme
and
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only with type of
payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains
carry
over)
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CRISS(26) - Complementary redistributive income support
Π1-29 - Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη βιωσιμότητα
Intervention Code (MS)
Π1-29
Συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού
Ονομασία παρέμβασης
εισοδήματος για τη βιωσιμότητα
CRISS(26) - Complementary redistributive income
Είδος παρέμβασης
support
O.7. Number of hectares benefitting from
Κοινός δείκτης εκροών
complementary redistributive income support
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 3, του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική στήριξη του
αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών
περιφερειών (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για τη
χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του άρθρου 22 (παράγραφος 2) του
Κανονισμού 2021/2115.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΝ 132.01.11

Μείωση των ανισοτήτων
στην
κατανομή
των
Χαμηλή
συνολικών ενισχύσεων ανά
εκμετάλλευση

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.6 Percentagem de pagamentos diretos adicionais por hectare para as explorações agrícolas elegíveis de
dimensão inferior à média (em comparação com a média)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη
δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της
εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα. Η παρέμβαση αφορά την παροχή συμπληρωματικής
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στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα και παρέχεται με τη μορφή ετήσιας
αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, στο πλαίσιο της
βασικής εισοδηματικής στήριξης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2021/2115, με σκοπό την ανακατανομή
των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Άρθρο
29(2)).
Σύμφωνα με το άρθρο 29(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική στήριξη του
αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών
περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για
τη χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του άρθρου 22(2) του Κανονισμού
2021/2115. Η περιφερειακή αυτή διαφοροποίηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών, ως προς: α) την παραγωγικότητα του
εδάφους, β) τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, τα οποία
περιλαμβάνουν τις τρείς μεγάλες ομάδες κλάδων παραγωγής, δηλ. των αροτραίων καλλιεργειών, των
δενδρωδών-μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων/κτηνοτροφίας, γ) το οικονομικό μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων και δ) το οικονομικό αποτέλεσμα (στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο) που
προκύπτει από τους κλάδους παραγωγής.
Σε κάθε μία από τις αγρονομικές περιφέρειες προσδιορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης
έκτασης των εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση (βλ. επόμενο πλαίσιο κειμένου).
Η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, είναι σύμφωνη και με
την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ
(Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020), η οποία είχε
επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για «βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω μιας
δικαιότερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, με την
εφαρμογή, για παράδειγμα, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη
βιωσιμότητα και τη μείωση των πληρωμών, και με την περαιτέρω μείωση των διαφορών στο επίπεδο
στήριξης που προκύπτουν από παλιά ιστορικά δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις
αγρονομικές συνθήκες και τις χωρικές διαφορές».
Επίσης, μία ακόμα σύσταση της ΕΕ προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ
αφορούσε την «Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που
προωθούν τους μόνιμους βοσκοτόπους και την περιβαλλοντική τους προστασία, συμπεριλαμβανομένης
της καλύτερης ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στο σύστημα άμεσων πληρωμών και της καλύτερης
στόχευσης μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα». Με την προτεινόμενη
συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος, η έμφαση στα εκτατικά παραγωγικά
συστήματα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που σχετίζονται
με τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην αγρονομική περιφέρεια
των βοσκοτόπων κατανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η
συμμετοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και βοοειδών –
στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for
Greece, 2019).
Η χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης την περίοδο 2023-2027 θα συμβάλλει στην άμβλυνση ενός
από τα σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι η ανισοκατανομή των άμεσων
ενισχύσεων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και στη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, παρουσίασε
διαχρονική επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019, η τιμή του δείκτη Gini που αναφέρεται στην
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, αυξήθηκε από 0,591 σε 0,664. Ο δείκτης Gini προσδιορίστηκε με
βάση το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή της βασικής και πράσινης ενίσχυσης, της πρόσθετης
ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις προαιρετικές συνδεδεμένες ενισχύσεις και της ειδικής
συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Επίσης, την περίοδο 2023-2026 θα εφαρμοστεί η εσωτερική σύγκλιση, δηλ. η σύγκλιση της αξίας των
δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε
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τέσσερα ισόποσα βήματα, στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε
αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον
περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.
Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις
εκμεταλλεύσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους, αρκετές από τις οποίες έχουν υψηλή μοναδιαία αξία
δικαιωμάτων, επειδή τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από καλλιέργειες που είχαν στο παρελθόν οι εν
λόγω εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ήταν υψηλής στρεμματικής αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα
τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα χάσουν ένα μέρος από την αξία των
δικαιωμάτων τους, δηλ. ένα μέρος της βασικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Όμως, η χορήγηση της
αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη μείωση.
Επομένως, η αναδιανεμητική στήριξη θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των
μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεαστούν από την εφαρμογή της
εσωτερικής σύγκλισης, οδηγώντας έτσι σε δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της στήριξης
στη γεωργία.
Επιπλέον, η αναδιανεμητική στήριξη λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις, όπως, π.χ., η
βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων
γεωργών και οι ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις
άμεσες ενισχύσεις και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping and degressivity of
payments”, Άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας
υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του ελάχιστα
θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και άλλων
παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17
του Κανονισμού 2021/2115.
Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28 του
Καν. 2021/2115), δεδομένου ότι και την προηγούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε μειωμένη ζήτηση από τουςδυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT
Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο
μισός πληθυσμός των εν δυνάμει μικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του τρόπου ελέγχων της
εφαρμογής της ‘πολλαπλής συμμόρφωσης’.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Εφόσον η αναδιανομή των ενισχύσεων προβλέπεται να γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Άρθρο 29(2)), το ζητούμενο εδώ είναι ο προσδιορισμός του
πληθυσμού-στόχου της παρέμβασης σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, δηλ. των εκμεταλλεύσεων μικρού
και μεσαίου μεγέθους, στις οποίες θα χορηγηθεί αναδιανεμητική στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να
προσδιοριστούν τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης έκτασης των εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται
αναδιανεμητική ενίσχυση.
Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το οποίο στη
συνέχεια ανήχθη σε επιλέξιμη έκταση (εκτάρια). Χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό και όχι το φυσικό
μέγεθος διότι, όπως είναι γνωστό, η παραγωγικότητα της γης διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των
διαφόρων καλλιεργειών, επομένως η γεωργική έκταση δεν είναι ασφαλής τρόπος μέτρησης του μεγέθους
των εκμεταλλεύσεων. Για τον προσδιορισμό του Οικονομικού Μεγέθους (σε ευρώ) των εκμεταλλεύσεων
που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του
ΔΙΓΕΛΠ-FADN-RICA (European Commission, 2020: Farm Accounting Data Network - An A to Z of
methodology, Version 31/10/2020, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://circabc.europa.eu/sd/a/7fe91a3de9a5-4dbb-b0d6-cb9e3e0c3d6f/20201031-site_en.pdf). Το Οικονομικό Μέγεθος υπολογίζεται ως το
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άθροισμα των μερικών γινομένων που αφορούν τους κλάδους παραγωγής, που διαθέτει η εκμετάλλευση
και ειδικότερα του ύψους της Τυπικής Αξίας Παραγωγής (Standard Output) κάθε κλάδου (σε €/ εκτάριο ή
κεφαλή ζώου) επί το μέγεθος κάθε κλάδου (σε εκτάρια ή κεφαλές ζώων). Η μεθοδολογία αυτή έχει
χρησιμοποιηθεί επίσης στη SWOT Ανάλυση των Ειδικών Στόχων 1 και 2. Έτσι, προέκυψαν οι εξής
κατηγορίες οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων:
Κατηγορίες

Οικονομικό
Μέγεθος

I

Έως 2.000 €

II
III
IV
V
VI
VII

2.000 - 8.000
€
8.000 - 25.000
€
25.000
50.000 €
50.000
100.000 €
100.000
500.000 €
> 500.000 €

Χαρακτηρισμ
ός
πάρα
πολύ
μικρές
πολύ μικρές
μικρές
μεσαίες
μεγάλες
πολύ μεγάλες
πάρα
πολύ
μεγάλες

Οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις έχουν οικονομικό μέγεθος από 25.000 έως 50.000 €, επομένως το οικονομικό
μέγεθος των 50.000 € (από το οποίο αρχίζει η κατηγορία των μεγάλων εκμεταλλεύσεων) είναι το άνω
όριο για τις εκμεταλλεύσεις που θα πάρουν αναδιανεμητική ενίσχυση. Το όριο αυτό, αντιστοιχεί σε
επιλέξιμη έκταση 11 εκταρίων, 4 εκταρίων και 17 εκταρίων, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων
καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα. Επίσης, από τον
πληθυσμό-στόχο εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό
μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή
ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής γεωργικής δραστηριότητας. Οι
εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις
αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των
βοσκοτόπων, αντίστοιχα.
Επιλέξιμες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης (εκτάρια):
Αγρονομική
Περιφέρεια
Αροτραίων
καλλιεργειών
Δενδρωδών
καλλιεργειών
Βοσκοτόπων

Ελάχιστη
έκταση

Μέγιστη
έκταση

2

11

1

4

1

17

Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι
εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα
ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων. Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες
εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.
Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική
περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις· οι εκμεταλλεύσεις αυτές, δεν
δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα ‘πρώτα’ εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που
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βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άνω όρια που προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν μια έκταση μεγαλύτερη
από την μέση έκταση των εκμεταλλεύσεων σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, επομένως, για μεγάλο
αριθμό εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο
για διαίρεση των εκμεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεονέκτημα σε γεωργούς, οι οποίοι
αποδεδειγμένα μετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό την είσπραξη
αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις
προήλθαν από τέτοια διαίρεση.
Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα
δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους
γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον
επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να
εφαρμόζουν το μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο των μελών αυτών
των νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει τα μέλη να αναλαμβάνουν
δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με εκείνα των μεμονωμένων γεωργών που είναι αρχηγοί
γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και φορολογική τους
κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω
νομικών προσώπων ή ομάδων.
Σε περίπτωση που οι γεωργοί συμμετέχουν σε μια ομάδα συνδεδεμένων νομικών οντοτήτων, όπως
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων
που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο αυτής της ομάδας, υπό όρους που θα καθοριστούν από τα
κράτη μέλη.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Στο Άρθρο 98 του Κανονισμού 2021/2115 τονίζεται ότι τουλάχιστον το 10% των χορηγήσεων που
ορίζονται στο παράρτημα IX προορίζεται ετησίως για την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη που
αναφέρεται στο άρθρο 29. Από την κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΣ ΚΓΠ 2023 – 2027 στις
διάφορες κατηγορίες παρεμβάσεων, προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2023-2027, το
διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174,032,723.98 € κατ’ έτος.
Όπως ήδη τονίστηκε στην ενότητα 5, η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος θα
εφαρμοστεί στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων
Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω των σημαντικών διαφορών τους ως προς την παραγωγικότητα του
εδάφους, τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων και του
οικονομικού αποτελέσματος, στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο. Στον επόμενο πίνακα
φαίνεται η κατανομή των ποσών της βασικής ενίσχυσης: (ι) όπως εφαρμόζεται από το ΥΠΑΑΤ από το
2015, (ιι) όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το έτος 2019 και (ιιι) με βάση την κατανομή της
ακαθάριστης αξίας παραγωγής των διαφόρων κλάδων παραγωγής των τριών αγρονομικών περιφερειών
(στην περιφέρεια των βοσκοτόπων υπολογίστηκε η ακαθάριστη αξία παραγωγής των κλάδων των
μηρυκαστικών), όπως καταγράφεται στο: European Commission, Statistical Factsheet-Greece, 2020.
Όπως βλέπουμε, τα ποσοστά των δύο πρώτων στηλών είναι σχεδόν ταυτόσημα, ενώ αυτά διαφέρουν από
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τα ποσοστά κατανομής της ακαθάριστης αξίας παραγωγής μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών. Στις
μόνιμες καλλιέργειες δίνεται ένα ποσοστό του συνολικού ποσού της βασικής ενίσχυσης, το οποίο είναι
μικρότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας. Αυτό δικαιολογείται από το
γεγονός ότι οι μόνιμες καλλιέργειες (με εξαίρεση την ελαιοκαλλιέργεια και την καλλιέργεια σταφίδας)
δεν είχαν θεμελιώσει ιστορικά δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων. Από την άλλη πλευρά, στην περιφέρεια
των βοσκοτόπων δίνεται ένα ποσοστό υψηλότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής
της χώρας, δηλ. της συμβολής των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους, που είναι οι κλάδοι
των μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα, βοοειδή). Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή της χώρας, για την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (καθώς και σχετιζόμενων με αυτήν αλυσίδων αξίας, όπως π.χ. η αλυσίδα του
αιγοπρόβειου γάλακτος και του τυριού Φέτα) και προτείνεται να συνεχιστεί. Άλλωστε, όπως ήδη
τονίστηκε στην ενότητα 5, η ιδιαίτερη αυτή έμφαση συμφωνεί και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για καλύτερη στόχευση των μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα, όπως
αυτά που συναντώνται στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Αγρονομική
Περιφέρεια
Αροτραίων
Καλλιεργειών
Μόνιμων
Καλλιεργειών
Βοσκοτόπων
ΣΥΝΟΛΟ

Κατανομή
Ποσών
Βασικής
Ενίσχυσης
(ΥΠΑΑΤ*)

Κατανομή
Ποσών
Βασικής
Ενίσχυσης
(ΟΣΔΕ, 2019)

Ακαθ. Αξία Παραγωγής
(European
Commission,
Statistical Factsheet-Greece,
2020)

47%

45,6%

4.855 εκατ. € 49%

28%

27,5%

3.219 εκατ. € 32%

25%
100%

26,9%
100,0%

1.920 εκατ. € 19%
9.994 εκατ. € 100%

(*) με βάση το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015)
Έτσι, το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027
(174.032.723,98 €) θα κατανεμηθεί στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα προαναφερθέντα
ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για 2019:

Αγρονομική
Περιφέρεια

Ποσοστιαία
(%)
κατανομή της
χορηγούμενη
ς
αναδιανεμητι
κής στήριξης
ανά
αγρονομική
περιφέρεια

Χορηγούμενη
αναδιανεμητι
κή στήριξη
(€)

Αροτραίων
45,6%
καλλιεργειών

79.358.922,13

Μόνιμων
27,5%
καλλιεργειών

47.858.999,09

Βοσκοτόπων

26,9%

ΣΥΝΟΛΟ

100,0%

46.814.802,75
174.032.723,9
8

Σύμφωνα με το Άρθρο 29(4) του Κανονισμού 2021/2115, το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά
εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό

EL

272

EL

μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων
ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για το
έτος υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του Κανονισμού, και των συνολικών
προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, εκφρασμένος
σε αριθμό εκταρίων.
Από τους σχετικούς υπολογισμούς, με βάση την επεξεργασία των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων
(ΟΣΔΕ, 2019), προκύπτει ότι ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ανέρχεται σε
450,044 € στην αγρονομική περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, σε 567,444 € στην αγρονομική
περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 368,740 € στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων:
Άμεσες
ενισχύσεις
Ποσοστιαία
(χωρίς
την
(%)
ειδική
κατανομή
ενίσχυση του
των άμεσων
Αγρονομική ενισχύσεων βαμβακιού
και μετά τη
Περιφέρεια ανά
μεταφορά
αγρονομική
του
10%
περιφέρεια
στον
2ο
Πυλώνα) (€)
[1]
[2]
Αροτραίων
793.589.221,3
45,6%
καλλιεργειών
5
Μόνιμων
478.589.990,9
27,5%
καλλιεργειών
5
468.148.027,5
Βοσκοτόπων 26,9%
1
1.740.327.239
ΣΥΝΟΛΟ
100,0%
,80

Σύνολο
επιλέξιμων
εκταρίων

Εθνικός
μέσος
όρος
των άμεσων
ενισχύσεων
ανά εκτάριο
(€
ανά
εκτάριο)

[3]

[2] / [3]

1.763.360

450,044

843.413

567,444

1.269.587

368,740

3.876.360

448,959

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής ενίσχυσης (€ ανά εκτάριο) ανά
αγρονομική περιφέρεια ως εξής:
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη.
Έτσι, ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 € στην
αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 108,95 € στην αγρονομική περιφέρεια των
μόνιμων καλλιεργειών και σε 98,16 € στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Όπως βλέπουμε
στον επόμενο πίνακα, οι τιμές αυτές της αναδιανεμητικής ενίσχυσης αντιστοιχούν σε ένα σχετικά χαμηλό
ποσοστό του εθνικού μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων: 26,0% στην αγρονομική περιφέρεια των
αρόσιμων καλλιεργειών, σε 19,2% στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 26,6%
στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.
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Αγρονομική
Περιφέρεια

Μ.Ο.
Αναδιανεμητι
Χορηγούμενη Εκτάρια που
κής
αναδιανεμητι θα
λάβουν
Ενίσχυσης
κή στήριξη αναδιανεμητι
ανά εκτάριο
(€)
κή στήριξη
(€
ανά
εκτάριο)
[1]

[2]

Αροτραίων
79.358.922,13 678.691
καλλιεργειών
Μόνιμων
47.858.999,09 439.305
καλλιεργειών
Βοσκοτόπων 46.814.802,75 476.885

[1] / [2]

Μ.Ο.
Αναδιανεμητι
κής
Ενίσχυσης
ανά εκτάριο /
Εθνικό Μ.Ο.
των άμεσων
ενισχύσεων
ανά εκτάριο

116,93

26,0%

108,95

19.2%

98,16

26.6%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019
Επιπλέον, από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για το 2019 εκτιμάται ότι κατά την περίοδο
2023-2027 θα λάβουν αναδιανεμητική ενίσχυση 423.309 εκμεταλλεύσεις. Στο επίπεδο των αγρονομικών
περιφερειών, το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που θα πάρουν αναδιανεμητική στήριξη έχει εύρος τιμών
από 44,5% στην περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, έως 52,6% στην περιφέρεια των βοσκοτόπων.
Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα δοθεί αναδιανεμητική ενίσχυση σε 1.594.881 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν
στο 41,1% των συνολικών επιλέξιμων εκταρίων. Η αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων έχει το
μικρότερο ποσοστό (37,6%) και η περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών το υψηλότερο (52,1%).

Αγρονομική
Περιφέρεια

Αροτραίων
καλλιεργειών
Μόνιμων
καλλιεργειών
Βοσκοτόποι
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό (%)
Ποσοστό (%)
των
Ποσοστιαία
των εκταρίων
εκμεταλλεύσε
(%)
που
θα
ων που θα
κατανομή της
Αριθμός
λάβουν
λάβουν
χορηγούμενη Χορηγούμενη Εκτάρια που
εκμεταλλεύσε
αναδιανεμητι
αναδιανεμητι
ς
αναδιανεμητι θα
λάβουν
ων που θα
κή στήριξη
κή στήριξη
αναδιανεμητι κή στήριξη αναδιανεμητι
λάβουν
επί
του
επί
του
κής στήριξης (€/έτος)
κή στήριξη
αναδιανεμητι
συνόλου των
συνόλου των
ανά
κή στήριξη
εκταρίων ανά
εκμεταλλεύσε
αγρονομική
αγρονομική
ων
ανά
περιφέρεια
περιφέρεια
αγρονομική
περιφέρεια
45,6%

79.358.922

678.691

38,5%

135.266

44,5%

27,5%

47.858.999

439.305

52,1%

215.085

52,4%

26,9%
100,0%

46.814.803
174.032.724

476.885
1.594.881

37,6%
41,1%

72.958
423.309

52,6%
49,6%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Εφαρμόζετε διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίμακας εκτάρια; (άρθρο 29 παράγραφος 3)
Ναι
Όχι
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Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο καταβάλλεται το CRIS; (άρθρο 29
παράγραφος 3)
17,00
— Εξαιρείτε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από το CRIS με βάση το φυσικό τους μέγεθος;
Ναι
Όχι
Όπως εκτέθηκε αναλυτικά στην ενότητα για τους επιλέξιμους δικαιούχους και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης προσδιορίστηκαν
με βάση τα οικονομικά μεγέθη των εκμεταλλεύσεων, τα οποία στη συνέχεια ανήχθησαν σε εκτάρια:
Αγρονομική Περιφέρεια
Αροτραίων
καλλιεργειών
Δενδρωδών
καλλιεργειών
Βοσκοτόπων

Ελάχιστη
έκταση

Μέγιστη έκταση

2

11

1

4

1

17

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια,
μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Πρόκειται για τις πάρα πολύ μικρές
εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές
ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής
γεωργικής δραστηριότητας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1
εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών
καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα.
Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική
περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις· στην περίπτωση αυτή, δεν
δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα ‘πρώτα’ εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που
βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε. Οι μέγιστες αυτές εκτάσεις
αντιστοιχούν σε εκμεταλλεύσεις μεγάλου, πολύ μεγάλου και πάρα πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους,
δηλ. εκμεταλλεύσεις στις οποίες, με βάση το Άρθρο 29(2) του Καν. 2021/2115 δεν θα δοθεί
αναδιανεμητική ενίσχυση, προκειμένου να γίνει η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από
μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα όρια αυτά για την μη χορήγηση
αναδιανεμητικής ενίσχυσης, είναι επιλέξιμη έκταση 11 εκταρίων, 4 εκταρίων και 17 εκταρίων, στις
αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των
βοσκοτόπων, αντίστοιχα.

— Πρόσθετοι κανόνες και/ή επεξηγήσεις σχετικά με το CRIS

9 WTO compliance
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.6;

MK1-29.1 - Χορήγηση συμπληρωματικής Μέση
στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος
για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική
Περιφέρεια Αρόσιμων Εκτάσεων
MK1-29.2 - Χορήγηση συμπληρωματικής Μέση
R.6;
στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος
για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική
Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών
MK1-29.3 - Χορήγηση συμπληρωματικής Μέση
R.6;
στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος
για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική
Περιφέρεια Βοσκότοπων
Explanation and Justification (including the flexibility)
MK1-29.1 - Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Αρόσιμων
Εκτάσεων
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως:
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.:
79.358.922,13 € / 678.691 εκτάρια = 116,93 € ανά εκτάριο

MK1-29.2 - Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων
Καλλιεργειών
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως:
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.:
47.858.999,09 € / 439.305 εκτάρια = 108,95 € ανά εκτάριο
MK1-29.3 - Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκότοπων
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Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως:
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.:
46.814.802,75 € / 476.885 εκτάρια = 98,16 € ανά εκτάριο

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

116,93

116,93

116,93

116,93

76,00

76,00

76,00

76,00

140,32

140,32

140,32

140,32

MK1-29.1
- Planned
unit 116,93
Χορήγηση
amount
συμπληρωματικής Minimum Amount 76,00
στήριξης
του for the Planned unit
αναδιανεμητικού amount
εισοδήματος
για
Maximum Amount 140,32
την
βιωσιμότητα
for the Planned unit
στην Αγρονομική
amount
Περιφέρεια
O.7 (unit: Εκτάριο) 678.691,00
Αρόσιμων
Εκτάσεων
Planned output * 79.359.338,63
Planned
unit
amount
MK1-29.2
- Planned
unit 108,95
Χορήγηση
amount
συμπληρωματικής Minimum Amount 70,82
στήριξης
του for the Planned unit
αναδιανεμητικού amount
εισοδήματος
για
Maximum Amount 130,74
την
βιωσιμότητα
for the Planned unit
στην Αγρονομική
amount
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

678.691,00
678.691,00
678.691,00
678.691,00
79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 79.359.338,63 396.796.693,15

108,95

108,95

108,95

108,95

70,82

70,82

70,82

70,82

130,74

130,74

130,74

130,74

EL

Περιφέρεια
Μόνιμων
Καλλιεργειών

O.7 (unit: Εκτάριο) 439.305,00
439.305,00
439.305,00
439.305,00
439.305,00
Planned output * 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 47.862.279,75 239.311.398,75
Planned
unit
amount
MK1-29.3
- Planned
unit 98,16
98,16
98,16
98,16
98,16
Χορήγηση
amount
συμπληρωματικής Minimum Amount 63,80
63,80
63,80
63,80
63,80
στήριξης
του for the Planned unit
αναδιανεμητικού amount
εισοδήματος
για
Maximum Amount 117,79
117,79
117,79
117,79
117,79
την
βιωσιμότητα
for the Planned unit
στην Αγρονομική
amount
Περιφέρεια
O.7 (unit: Εκτάριο) 476.885,75
476.885,75
476.885,75
476.885,75
476.885,75
Βοσκότοπων
Planned output * 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 46.811.105,22 234.055.526,10
Planned
unit
amount
TOTAL
O.7 (unit: Εκτάριο) 1.594.881,75 1.594.881,75 1.594.881,75 1.594.881,75 1.594.881,75
Annual indicative 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60 174.032.723,60
financial allocation
(Union
Contribution
in
EUR)
Out
of
which
needed to reach the
minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under
article 27) (Union
contribution)
Out
of
which
needed carried over
expenditure
(applicable only to
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eco-scheme
and
only with type of
payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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CIS-YF(30) - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών
Π1-30 - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών
Intervention Code (MS)
Π1-30
Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων
Ονομασία παρέμβασης
γεωργών
CIS-YF(30) - Συμπληρωματική εισοδηματική
Είδος παρέμβασης
στήριξη των νέων γεωργών
O.6. Number of hectares benefitting from
Κοινός δείκτης εκροών
complementary income support for young farmers
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 005.07.01

ΑΝ 006.07.02

ΑΝ 015.07.04

ΑΝ 016.07.05

ΑΝ 075.07.07

EL

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αναβάθμιση
εκπαίδευσης
και κατάρτισης καθώς και
παροχή
συμβουλών
με Υψηλή
επικέντρωση στους νέους
γεωργούς
Πρόσβαση παραγωγών σε
επενδυτικά κεφάλαια με Υψηλή
ευνοϊκούς όρους
Επιπρόσθετα εθνικά μέτρα
πολιτικής
για
τη
διευκόλυνση
της Υψηλή
εγκατάστασης
νέων
γεωργών
Ενίσχυση
μέτρων
διευκόλυνσης της πρώτης
εγκατάστασης
νέων Υψηλή
γεωργών
ιδιαίτερα
σε
μειονεκτικές περιοχές
Στήριξη των νέων γεωργών Μέση
280

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι
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ΑΝ 079.01.03

ΑΝ 119.08.21

για τη δημιουργία βιώσιμων
και
ανταγωνιστικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Στοχευμένη υποστήριξη για
εγκατάσταση στη γεωργία
Μέση
ατόμων νεαρής ηλικίας και
νεοεισερχομένων
Δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στις αγροτικές Χαμηλή
περιοχές

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.36 Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com repartição por género
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους γεωργούς στοχεύει στην ενίσχυση του γεωργικού
εισοδήματος των νέων γεωργών και μέσω αυτής στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων νέων
γεωργών, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει στην ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στην
Ελληνική γεωργία, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές
περιοχές, καθώς και στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων που
παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα, όπως οι ορεινές και αραιοκατοικημένες.
Η χώρα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της να συμβάλλει στον ειδικό στόχο «προσέλκυσης γεωργών
νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές
περιοχές» διαθέτει τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων της για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κανονισμού 2021/2115, παρέχει συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη
στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι οποίοι
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 21(2)
του Κανονισμού.
Με βάση την ανάλυση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών («Ανάλυση SWOT») και τον
εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη μία ή και για τις
δύο ακόλουθες παρεμβάσεις:
α) τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που προβλέπεται στο άρθρο
30,
β) την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, που αναφέρεται στο άρθρο 75(2), στοιχείο (α).
Από την Ανάλυση SWOT των Ειδικών Στόχων 1 και 7, έχουν προκύψει αρκετές διαπιστώσεις σχετικά με
τους νέους γεωργούς, όπως:
i.Η απουσία «κριτηρίων» για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής ενίσχυσης του Πυλώνα Ι.
ii.Η διαρκής επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.
iii.Το ανεπαρκές ύψος του πριμ της πρώτης εγκατάστασης για τη δημιουργία μακροχρόνια
ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
iv.Η συνέχιση της απουσίας συμπληρωματικών μέτρων εθνικής πολιτικής (φορολογικά, ασφαλιστικά) για
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την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών.
Από την άλλη πλευρά διαπιστώθηκαν και συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:
1.Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών έχουν σχετικά μεγάλο φυσικό και οικονομικό μέγεθος.
Η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών ανήκει στην κλάση οικονομικού μεγέθους 8.000
€ - 25.000 €.
2.Ουσιώδης συμβολή του 1ου Πυλώνα στο γεωργικό εισόδημα των νέων γεωργών, λόγω της παροχής της
συμπληρωματικής ενίσχυσης.
3.Υψηλή συμμετοχή νέων γεωργών σε δυναμικούς κλάδους της γεωργίας (κηπευτικά, άνθη,
προβατοτροφία, βοοειδή, χοιροτροφία-πτηνοτροφία).
4.Υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών σε σχέση με το σύνολο των απασχολούμενων στον
πρωτογενή τομέα.
5.Σημαντική συμβολή του 2ου Πυλώνα στη δημιουργία ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από
νέους γεωργούς.
6.Η πλειονότητα των δικαιούχων του Μέτρου Πρώτης Εγκατάστασης είναι κάτω των 35 ετών.
7.Η πλειονότητα τω νέων γεωργών εγκαθίστανται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Από τις διαπιστώσεις της SWOT Ανάλυσης προκύπτει ότι οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών
παρουσιάζουν προοπτικές μεγαλύτερης αναπτυξιακής δυναμικής, σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας,
λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ηλικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων, της μέσης αξίας
των δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση και το οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων.
Αναδεικνύεται επομένως η ανάγκη για παροχή στους νέους γεωργούς, εκτός της συμπληρωματικής
εισοδηματικής ενίσχυσης, ισχυρών κινήτρων από τις διαρθρωτικές πολιτικές για περαιτέρω μεγέθυνση
του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεών τους, συνοδεία εξειδικευμένης εκπαίδευσης και παροχής
γεωργικών συμβουλών. Γενικότερα, η παρουσία των γεωργών νεαρής ηλικίας μπορεί να βελτιωθεί, είτε
με την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων διαρθρωτικών μέσων (μέτρο νέων γεωργών, σχέδια
βελτίωσης κ.λπ.), είτε με πολιτικές που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού (π.χ.
φορολογικά μέτρα, μεταβολή κληρονομικού δικαίου κ.ά.). Οι διαπιστωθείσες ανάγκες που αναδείχθηκαν
από την SWOT Ανάλυση και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την παρούσα παρέμβαση, απαριθμούνται
στην ενότητα 3 παραπάνω.
Από την άλλη πλευρά, η παροχή της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για νέους γεωργούς είναι
σύμφωνη και με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του
ΣΣ της ΚΑΠ (Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020), η
οποία είχε επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για «ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση
της πρόκλησης της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία με τη μείωση των φραγμών εισόδου στον τομέα,
κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, την παροχή πιστώσεων μέσω κατάλληλων
χρηματοοικονομικών μέσων, την κατάρτιση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νεοεισερχόμενους, ιδιαίτερα νέους
αγρότες».
Η παρέμβαση αυτή, που χορηγείται στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι, λειτουργεί απολύτως συμπληρωματικά με
την ενίσχυση για «Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων», του Πυλώνα ΙΙ.
Έτσι, και οι δύο τύποι στήριξης ενθαρρύνουν την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, καθώς η μεν
ενίσχυση του Πυλώνα ΙΙ υποστηρίζει την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, ενώ η ενίσχυση του
Πυλώνα Ι συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Όπως τονίζεται στο Άρθρο 30(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη
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για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο
έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, και με την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων που πρόκειται να καθοριστούν από το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο μετά το
2027, όταν η πενταετής διάρκεια υπερβαίνει το 2027. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν
δημιουργούνται νομικές προσδοκίες των δικαιούχων για την περίοδο μετά το 2027.
Η εν λόγω στήριξη χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεμένη πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο, δηλ. όχι ως
προσαύξηση στην αξία των δικαιωμάτων.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Η παρέμβαση αφορά την χορήγηση συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης σε γεωργούς νεαρής
ηλικίας («Νέοι γεωργοί») που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι οποίοι
δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος. Ως Νέοι γεωργοί νοούνται τα
φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της
εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται
της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το
έτος υποβολής της αίτησης.
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά
(φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη
διαχείρισης).
Επίσης, επιλέξιμοι για την συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών είναι και οι
γεωργοί (νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενοι) που έλαβαν την ενίσχυση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50
του Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 30(2),
του Κανονισμού 2021/2115.
Οι δικαιούχοι της παρέμβασης πρέπει να διαθέτουν:
Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής
κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη
τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο
γυμνασίου).
Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή
επαγγελματικά προσόντα.
Επαγγελματικά προσόντα / δεξιότητες / ικανότητες:
Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο
χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από
αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις
επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
2. Ως «Γεωργοί Νεαρής ηλικίας» νοούνται και τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει
ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.
β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του
νομικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ασκεί αποτελεσματικό και
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μακροχρόνιο έλεγχο, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού, με άλλους νέους γεωργούς.
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο
κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να
συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.
3. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού από άλλο νομικό
πρόσωπο, εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο (β) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που
ασκεί έλεγχο επί του εν λόγω άλλου νομικού προσώπου.
4. Η εν λόγω ενίσχυση παύει να χορηγείται, εάν ο έλεγχος επί του νομικού προσώπου παύει να ασκείται
από νέο/νέους γεωργούς.
Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις και οι όροι για τα νομικά πρόσωπα νοούνται ως εξής:
• ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης
ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
• ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν
έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο
επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η
απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.
Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών παρέχεται για ανώτατο αριθμό 25 εκταρίων
ανά δικαιούχο, όπως εξηγείται αναλυτικά παρακάτω, στην ενότητα 7.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι μόνο για τα εκτάρια για τα οποία
ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.
Η συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών δινόταν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ως
προσαύξηση 25% επί της βασικής ενίσχυσης που εισέπρατταν οι δικαιούχοι. Την περίοδο 2023-2027 θα
δίνεται ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης.
Ο τρόπος υπολογισμού της νέας ετήσιας συμπληρωματικής ενίσχυσης των νέων γεωργών είναι ο εξής:
α) Την περίοδο 2018-2019, οι συνολικά δηλωθείσες εκτάσεις των νέων γεωργών ανήλθαν κατά μέσο όρο
για κάθε έτος σε 594.639 εκτάρια (στοιχεία ΟΣΔΕ). Από τον διαχωρισμό των συνολικών αυτών εκτάσεων
σε 10 ίσα δεκατημόρια, προκύπτει ότι ο μέσος όρος των εκτάσεων για τα εννέα πρώτα δεκατημόρια ήταν
399.237 εκτάρια. Οι εκτάσεις που αναλογούν στα εννέα πρώτα δεκατημόρια φθάνουν μέχρι τα 25 εκτάρια
ανά εκμετάλλευση, έκταση η οποία προτείνεται να είναι και το μέγιστο όριο των συνολικών επιλέξιμων
εκτάσεων των νέων γεωργών, στους οποίους θα δοθεί η συμπληρωματική ενίσχυση την περίοδο 20232027. Οι εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη των 25 εκταρίων είναι πολύ μεγάλες κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, που διαθέτουν και μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων.
β) Από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ προκύπτει ότι τη διετία 2018-2019, οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά μέσο
όρο 30.868.956 € κατ’ έτος από την πρόσθετη ενίσχυση.
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γ) Επομένως, οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά μέσο όρο 30.868.956 € / 594.639 εκτάρια = 51,91 € ανά
εκτάριο δηλωθείσας έκτασης των νέων. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1, η ανανέωση του
ανθρώπινου δυναμικού και η προσέλκυση νέων στη γεωργία είναι ύψιστη προτεραιότητα για την
Ελληνική γεωργία, προτείνεται το ποσό αυτό να αυξηθεί κατά 1/3 (υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη
προγραμματική περίοδο, η ενίσχυση των νέων υπολογιζόταν ως προσαύξηση της βασικής ενίσχυσης κατά
1/4). Έτσι, η προτεινόμενη πρόσθετη ενίσχυση των νέων διαμορφώνεται σε:
51,91 € * 1,3333 = 69,21 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης.
δ) Άρα, το ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 θα
ανέρχεται σε: 399.237 εκτάρια * 69,21 € ανά εκτάριο = 27,631,193 €.
Με στρογγυλοποίηση των ποσών αυτών σε 70 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης και 400.000 εκτάρια,
προκύπτει ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 ίσο με
28.000.000 €
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 2021/2115, η Ελλάδα, για κάθε έτος της περιόδου 20232027, μπορεί να αφιερώσει ελάχιστο ποσό 56.749.801 € και από τους δύο Πυλώνες για τις παρεμβάσεις
που ενισχύουν τους νέους γεωργούς (Άρθρο 95).
Εφόσον για την παρούσα παρέμβαση διατεθούν 28.000.000 €, το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 56.749.801 €,
δηλ. τα 28.749.801 €, θα διατεθούν για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών στο πλαίσιο των
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Για πόσα χρόνια η παρέμβαση παρέχει στήριξη σε γεωργούς νεαρής ηλικίας; 5
Ποιοι είναι οι όροι που ισχύουν για τον ορισμό της νέας εγκατάστασης;
1.Ως Νέοι Γεωργοί νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια
των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά
(φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη
διαχείρισης).
Επίσης, επιλέξιμοι για την συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών είναι και οι
γεωργοί (νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενοι) που έλαβαν την ενίσχυση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50
του Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 30(2),
του Κανονισμού 2021/2115.
Οι δικαιούχοι της παρέμβασης πρέπει να διαθέτουν:
Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής
κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη
τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο
γυμνασίου).
Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή
επαγγελματικά προσόντα.
Επαγγελματικά προσόντα / δεξιότητες / ικανότητες:
Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο
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χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από
αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις
επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
2. Ως «Γεωργοί Νεαρής ηλικίας» νοούνται και τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει
ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.
β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του
νομικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ασκεί αποτελεσματικό και
μακροχρόνιο έλεγχο, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού, με άλλους νέους γεωργούς.
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο
κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να
συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.
3. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού από άλλο νομικό
πρόσωπο, εφαρμόζονται οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο (β) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που
ασκεί έλεγχο επί του εν λόγω άλλου νομικού προσώπου.
4. Η εν λόγω ενίσχυση παύει να χορηγείται, εάν ο έλεγχος επί του νομικού προσώπου παύει να ασκείται
από νέο/νέους γεωργούς.
Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις και οι όροι για τα νομικά πρόσωπα νοούνται ως εξής:
• ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης
ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
• ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν
έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο
επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η
απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

What form the support does take: an annual decoupled payment per eligible hectare
What is the amount of aid per hectare/lump-sum? 70
Ορίζετε μέγιστο αριθμό εκταρίων; Ν/Ό
Ναι
Όχι
If yes, what is the maximum number of ha? 25
Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τα κατώτατα όρια;

Εφαρμόζετε συνέχεια με το προηγούμενο καθεστώς (ενίσχυση γεωργού νεαρής ηλικίας);
Επιλέξιμοι για την συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών είναι και οι γεωργοί που
έλαβαν την ενίσχυση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περιόδου
(δηλ. της 5ετίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 30, παρ. 2, της πρότασης του Κανονισμού 2021/2115.
Δηλαδή, όσοι δεν θα έχουν συμπληρώσει την 5ετία, το 2023.
Λοιπές παρατηρήσεις
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.36;

ΜΚ1-30 - Συμπληρωματική εισοδηματική Ομοιόμορφη
στήριξη των νέων γεωργών ανά επιλέξιμο
εκτάριο
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-30 - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών ανά επιλέξιμο εκτάριο
Την περίοδο 2018-2019, οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά μέσο όρο 30.868.956 € / 594.639 εκτάρια = 51,91 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης. Επειδή,
όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1, η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και η προσέλκυση νέων στη γεωργία είναι ύψιστη προτεραιότητα για την
Ελληνική γεωργία, προτείνεται το ποσό αυτό να αυξηθεί κατά 1/3 (υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η ενίσχυση των νέων
υπολογιζόταν ως προσαύξηση της βασικής ενίσχυσης κατά 1/4). Έτσι, η προτεινόμενη πρόσθετη ενίσχυση των νέων διαμορφώνεται σε:
51,91 € * 1,3333 = 69,21 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης και με στρογγυλοποίηση, διαμορφώνεται στα 70 € ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης.
Επίσης:
Minimum Amount for the Planned unit amount: 47 (EUR)
Maximum Amount for the Planned unit amount: 84 (EUR)

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
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Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

ΜΚ1-30
- Planned unit amount 70,00
Συμπληρωματική
Minimum Amount for 47,00
εισοδηματική στήριξη the Planned unit
των νέων γεωργών amount
ανά επιλέξιμο εκτάριο
Maximum
Amount 91,00

70,00
47,00

70,00
47,00

70,00
47,00

70,00
47,00

91,00

91,00

91,00

91,00

Planned
Amount

Unit
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

TOTAL

EL

for the Planned unit
amount
O.6 (unit: Εκτάριο) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Planned output * 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 140.000.000,00
Planned unit amount
O.6 (unit: Εκτάριο) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Annual
indicative 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the environment and animal welfare
Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
Intervention Code (MS)
Π1-31.1
Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και
Ονομασία παρέμβασης
ποικιλιών
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems,
and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change
AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 018.05.01

ΑΝ 035.04.02

EL

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων στη γεωργία και
τη
δασοκομία
από Υψηλή
πλημμυρικά φαινόμενα και
ξηρασία
Ανασχεδιασμός
της Υψηλή
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ΑΝ 040.06.01

ΑΝ 073.05.04

πολιτικής
για
την
προσαρμογή της γεωργίας
και της δασοκομίας στην
κλιματική αλλαγή
Ενίσχυση της προστασίας
και ανάδειξη του εγχώριου Υψηλή
γενετικού υλικού
Ενσωμάτωση
μέτρων
αναθεωρημένων ΣΛΑΠ &
εθνικής στρατηγικής για την Μέση
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγής

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.12 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar a adaptação às alterações climáticas
R.22 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados
relacionados com a melhoria da gestão dos nutrientes
R.23 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar o balanço hídrico
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων,
για τροφή ή ζωοτροφές, μικρού βιολογικού κύκλου.
Λόγω του μικρού βιολογικού κύκλου, οι ποικιλίες αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες τους από το
νερό της βροχής ή ακόμα και σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας, όπως οι αναμενόμενες λόγω της
κλιματικής κρίσης, οι ανάγκες σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες λόγω της μικρότερης διάρκειας
του βιολογικού τους κύκλου. Συνεπώς συνεισφέρουν τόσο στον ειδικό στόχο 4 και στην ΑΝ 035.04.02
«Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική
αλλαγή» αφού συμβάλλουν στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Συμβάλλουν επίσης
και στον ειδικό στόχο 5 αφού ακόμα και στις περιπτώσεις που, λόγω της επέκτασης των ημερών
ξηρασίας, καταστεί απαραίτητη η άρδευση, αυτή θα απαιτήσει πολύ μικρότερες ποσότητες αρδευτικού
νερού λόγω της μικρότερης διάρκειας του βιολογικού κύκλου των ενισχυόμενων ειδών και ποικιλιών.
Συνεπώς συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των αναγκών ΑΝ 018.05.01 «Χωρικά προσδιορισμένα σχέδια
και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη γεωργία και τη δασοκομία από τα
εντεινόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και ξηρασία» και ΑΝ 073.05.04 «Συντονισμός και ενσωμάτωση στο
Στρατηγικό Σχέδιο των μέτρων που αναφέρονται στα Αναθεωρημένα Σχέδια Λεκανών Απορροής
Ποταμών αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στο βαθμό
μάλιστα που αυτά εξειδικεύονται σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο» . Η ενίσχυση
δικαιολογείται γιατί τα είδη και οι ποικιλίες αυτές έχουν μικρότερες αποδόσεις από τις άλλες με
μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο. Τα επιλέξιμα είδη και οι επιλέξιμες ποικιλίες ανά περιφέρεια (και
περιφερειακή ενότητα), θα καθοριστούν από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις
περιφέρειες
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.
β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών
προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.
Οι τοπικές, τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες ή οι άγριοι συγγενείς αναμένεται να έχουν καλύτερη
προσαρμογή στις επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου.
Λόγω της προσαρμογής τους στις εκάστοτε επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι ποικιλίες αυτές
καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες τους από το νερό της βροχής ή ακόμα και σε περιπτώσεις
παρατεταμένης ξηρασίας, όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής κρίσης οι ανάγκες σε άρδευση
είναι σημαντικά μικρότερες αλλά και οι ανάγκες σε θρέψη αναμένεται να είναι μικρότερες. Συνεισφέρουν
έτσι στη βελτιωμένη διαχείριση των θρεπτικών, συμβάλλοντας στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.
Τέλος, είναι περισσότερο ανθεκτικές στους εχθρούς και ασθένειες που υπάρχουν στην περιοχή με
αποτέλεσμα τη μικρότερη ανάγκη σε φυτοπροστασία, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης
φυτοπροστατευτικών και έτσι στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Συνεπώς
συνεισφέρουν τόσο στον ειδικό στόχο 4 και στην ΑΝ 035.04.02 «Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή» αφού συμβάλλουν στην
προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Συμβάλλουν επίσης και στον ειδικό στόχο 5 αφού
ακόμα και στις περιπτώσεις που, λόγω της επέκτασης των ημερών ξηρασίας, καταστεί απαραίτητη η
άρδευση, αυτή θα απαιτήσει πολύ μικρότερες ποσότητες αρδευτικού νερού λόγω της προσαρμογής στις
ξηροθερμικές συνθήκες. Συνεπώς συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των αναγκών ΑΝ 018.05.01
«Χωρικά προσδιορισμένα σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη
γεωργία και τη δασοκομία από τα εντεινόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και ξηρασία.» και ΑΝ 073.05.04
«Συντονισμός και ενσωμάτωση στο Στρατηγικό Σχέδιο των μέτρων που αναφέρονται στα Αναθεωρημένα
Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, στο βαθμό μάλιστα που αυτά εξειδικεύονται σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό
επίπεδο» . Τέλος συμβάλλει και στον ΕΣ 6 και στην ΑΝ 040.06.01. Ενίσχυση της προστασίας και
ανάδειξη του εγχώριου γενετικού υλικού αφού θα χρησιμοποιούνται τοπικές ποικιλίες που αποτελούν
μέρος του γενετικού πλούτου της χώρας ενισχύοντας έτσι τη γενετική βιοποικιλότητα. Η ενίσχυση
δικαιολογείται γιατί τα είδη και οι ποικιλίες αυτές έχουν μικρότερες αποδόσεις από τις άλλες. Τα
επιλέξιμα είδη και οι επιλέξιμες ποικιλίες ανά περιφέρεια (και περιφερειακή ενότητα), θα καθοριστούν
από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις περιφέρειες.
γ. 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.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα,
Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατατα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα, για τα οποία υπάρχει
σχετική τεχνογνωσία στη χώρα μας. Λόγω της ανθεκτικότητας τους στις εκάστοτε επικρατούσες
ξηροθερμικές συνθήκες, με κριτήριο την οποία επιλέγονται, οι ποικιλίες αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές
ανάγκες τους από το νερό της βροχής ή ακόμα και σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας, όπως οι
αναμενόμενες λόγω της κλιματικής κρίσης οι ανάγκες σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες αλλά και
οι ανάγκες σε θρέψη αναμένεται να είναι μικρότερες. Συνεισφέρουν έτσι στη βελτιωμένη διαχείριση των
θρεπτικών, συμβάλλοντας στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Τέλος, είναι περισσότερο ανθεκτικές
στους εχθρούς και ασθένειες που υπάρχουν στην περιοχή με αποτέλεσμα τη μικρότερη ανάγκη σε
φυτοπροστασία, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών και έτσι στην επίτευξη των
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Συνεπώς συνεισφέρουν τόσο στον ειδικό στόχο 4 και στην ΑΝ
035.04.02 «Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στη
γεωργία, στηριζόμενος στα νεότερα στοιχεία αλλά και στο Εθνικό και τα περιφερειακά σχέδια για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Έμφαση στην αύξηση της ξηρασίας και του κινδύνου πλημμυρών»
αφού συμβάλλουν στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Συμβάλλουν επίσης και στον
ειδικό στόχο 5 αφού ακόμα και στις περιπτώσεις που, λόγω της επέκτασης των ημερών ξηρασίας,
καταστεί απαραίτητη η άρδευση, αυτή θα απαιτήσει πολύ μικρότερες ποσότητες αρδευτικού νερού λόγω
της προσαρμογής στις ξηροθερμικές συνθήκες. Συνεπώς συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των αναγκών
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ΑΝ 018.05.01 «Χωρικά προσδιορισμένα σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων στη γεωργία και τη δασοκομία από τα εντεινόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και ξηρασία.» και
ΑΝ 073.05.04 «Συντονισμός και ενσωμάτωση στο Στρατηγικό Σχέδιο των μέτρων που αναφέρονται στα
Αναθεωρημένα Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στο βαθμό μάλιστα που αυτά εξειδικεύονται σε περιφερειακό αλλά
και σε τοπικό επίπεδο.» Η ενίσχυση δικαιολογείται γιατί τα είδη και οι ποικιλίες αυτές έχουν μικρότερες
αποδόσεις από τις άλλες.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή

List of relevant mandatory national standards
Δεν υπάρχει σχετικός όρος, σχετική υποχρεωτική δέσμευση στα πλαίσια της ενισχυμένης αιρεσιμότητας
ή στην εθνική νομοθεσία

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Δεν υπάρχει σχετικός όρος, σχετική υποχρέωση στο πλαίσιο των GAEC ή των SMR.

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
600€/Ha μέση αποζημίωση. Η πληρωμή καθορίζεται από τη διαφορά του εισοδήματος που προκύπτει από
την αντικατάσταση της υπάρχουσας καλλιέργειας με το προτεινόμενο από την παρέμβαση είδος ή
ποικιλία. Συνεπώς εξαρτάται από το είδος/ποικιλία που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που
εγκαθίσταται.
Από το εισόδημα που προκύπτει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με το υπό αντικατάσταση
είδους/ποικιλίας αφαιρείται το εισόδημα που αναμένεται να προκύψει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου
με το προτεινόμενο είδος/ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά αποτελεί και το ποσό της ενίσχυσης κατ’ έτος.
Δεν είναι δυνατή η ενίσχυση εκμετάλλευσης για πάνω από μία από τις ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις
στο ίδιο αγροτεμάχιο

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
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την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας με τον ΠΟΕ.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

ΜΚ1-31.1-1 - Ανά εκτάριο αποζημίωση για Μέση
την αντικατάσταση ενός είδους/ποικιλίας
από άλλο είδος/ποικιλία
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.1-1 - Ανά εκτάριο αποζημίωση για την αντικατάσταση ενός είδους/ποικιλίας από άλλο είδος/ποικιλία
Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος

Result
Indicator(s)
R.12; R.22;
R.23; R.31;
R.24;

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-31.1-1 - Ανά Planned unit amount 600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
εκτάριο αποζημίωση Minimum Amount for
για
την the Planned unit
αντικατάσταση ενός amount
είδους/ποικιλίας από
Maximum
Amount
άλλο είδος/ποικιλία
for the Planned unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 22.350,00
44.700,00
111.750,00 111.750,00 156.450,00
Planned output * 13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00 268.200.000,00
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο) 22.350,00
44.700,00
111.750,00 111.750,00 156.450,00
Annual
indicative 13.410.000,00 26.820.000,00 67.050.000,00 67.050.000,00 93.870.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
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in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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Π1-31.2 - Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης
Intervention Code (MS)
Π1-31.2
Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής
Ονομασία παρέμβασης
εστίασης
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 026.04.01

ΑΝ 050.06.02

ΑΝ 061.06.03

EL

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν
Υψηλή
στη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
Προώθηση πρακτικών για
την διατήρηση/ενίσχυση της
βιοποικιλότητας
σε Υψηλή
γεωργικές
και
δασικές
εκτάσεις
Σχεδιασμός
που
θα Μέση
297

Ναι

Ναι

Ναι
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ΑΝ 071.06.07

επιτυγχάνει συνέργειες με
την Εθνική και Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Αύξηση των διατηρούμενων
στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις και αφορούν:
1. σε εκμεταλλεύσεις των οποίων η διαθέσιμη αρόσιμη είναι μικρότερη των 10 εκταρίων: το 5% της
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή
οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.
2. σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση : το 10% της αρόσιμης γης της
εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης
αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.
3. σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση οι οποίες δημιουργούν περιοχή οικολογικής
εστίασης που αποτελείται από εμβόλιμες καλλιέργειες
ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο (σε
κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά
και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσμεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό
αγρανάπαυση ή/και μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου
Στις εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), περιλαμβάνονται
φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών: i. Medicago sativa (Μηδική) ii. Phaseolus spp. (Φασόλια) iii.
Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.) iv. Lotus corniculatus (Λωτός) v. Cicer spp. (Ρεβύθια) vi. Trifolium spp.
(Τριφύλλια) vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά) viii. Lens culinaris (Φακές) ix. Lupinus spp. (Λούπινα) x.
Pisum spp. (Μπιζέλια) xi. Vicia spp. (Βίκοςκ.α.) οι οποίες καλλιεργούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά
προϊόντα
Τα στοιχεία του τοπίου μπορεί να συνίστανται από :
1. Δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα
μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα.
2. Συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες.
3. Τάφροι, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή
αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα.
4. Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται
σε ακαλλιέργητο περιθώριο τριών μέτρων σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και
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Περιβαλλοντικής Κατάστασης 4 «Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων.
5. Υδατοσυλλογές, Νησίδες άγριας ζωής, Φυτοφράκτες, Μεμονωμένα δέντρα.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

GAEC08

Περιγραφή
Minimum share of agricultural area devoted to nonproductive areas or features.Minimum share of at
least 4% of arable land at farm level devoted to nonproductive areas and features, including land lying
fallow. Where a farmer commits to devote at least
7% of his/her arable land to non-productive areas
and features, including land lying fallow, under an
enhanced eco-scheme in accordance with Article
28(5a), the share to be attributed to compliance with
this GAEC shall be limited to 3%.Minimum share of
at least 7% of arable land at farm level if this
includes also catch crops or nitrogen fixing crops,
cultivated without the use of plant protection
products, of which 3% shall be land lying fallow or
non-productive features. Member States should use
the weighting factor of 0,3 for catch crops.Retention
of landscape features.Ban on cutting hedges and
trees during the bird breeding and rearing season.As
an option, measures for avoiding invasive plant
species

List of relevant mandatory national standards
Στο σχετικό πρότυπο 8 προβλέπεται ότι όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα
από 10 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 4 % της
αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο/η γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής
εστίασηςεφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση και στοιχεία του
αγροτικού τοπίου.
Αν έχει δεσμευθεί το 7% της αρόσιμης γης σε ecoscheme με σχετικό με τη συγκεκριμένη ΚΓΠΚ
περιεχόμενο, η έκταση της περιοχής οικολογικής εστίασης μπορεί να φτάνει στο 3%
Όταν η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από ψυχανθή (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση
φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά καιαγρανάπαυση θα πρέπει να δεσμεύεται
το7% εκ των οποίων τουλάχιστον το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση και μη παραγωγικά στοιχεία του
τοπίου.
Οι εν λόγω περιοχές είναι στη διάθεση του/της γεωργού και εφαπτόμενες στην αρόσιμη έκταση
Η παρέμβαση συνίσταται α. στην επέκταση της ΚΓΠΚ 8 δηλαδή της δημιουργίας ζωνών οικολογικής
εστίασης με απλοποιημένη μορφή σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ετήσιες καλλιέργειες συνολική
έκτασης μικρότερης των 10 εκταρίων με την αντίστοιχη αποζημίωση β. στην επέκταση της έκτασης
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εφαρμογής της ΚΓΠΚ 8 και γ. στην εξασφάλιση μεγαλύτερης έκτασης γης υπό αγρανάπαυση και μη
παραγωγικά στοιχεία.

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο 5% και 10% και όπου είναι
αναγκαίο το κόστος σποράς των ψυχανθών.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

ΜΚ1-31.2-1 - Ετήσια αποζημίωση για Μέση
ζώνες οικολογικής εστίασης 5%
ΜΚ1-31.2-2 - Ετήσια αποζημίωση για Μέση
ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη
έκταση άνω των 10 εκταρίων
ΜΚ1-31.2-3 - Ετήσια αποζημίωση για Μέση
ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη
έκταση μέχρι 10 εκτάρια
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.2-1 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%
Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος.

με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 57 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
με πατάτες υπολογίζεται σε 321 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 65 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
με κηπευτικά υπολογίζεται σε 421 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
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Result
Indicator(s)
R.14; R.31;
R.34;
R.14; R.31;
R.34;

R.14; R.31;
R.34;

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια

EL

Region(s)
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με βαμβάκι υπολογίζεται σε 99 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 72,5 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 5% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 76 €/ha
ΜΚ1-31.2-2 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων
Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 68 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με πατάτες υπολογίζεται σε 385 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 78 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με κηπευτικά υπολογίζεται σε 505 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με βαμβάκι υπολογίζεται σε 119 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 87 €/ha.
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Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 91 €/ha.
ΜΚ1-31.2-3 - Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια
Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με αραβόσιτο υπολογίζεται σε 114 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με πατάτες υπολογίζεται σε 642 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια
με σακχαρότευτλα υπολογίζεται σε 130 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με κηπευτικά υπολογίζεται σε 842 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με βαμβάκι υπολογίζεται σε 198 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά σιτηρά υπολογίζεται σε 145 €/ha.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστίασης 10% σε αγροτεμάχια
με χειμερινά ψυχανθή υπολογίζεται σε 152 €/ha
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12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

200,00

200,00

200,00

200,00

57,00

57,00

57,00

57,00

421,00

421,00

421,00

421,00

ΜΚ1-31.2-1
- Planned
unit 200,00
Ετήσια αποζημίωση amount
για
ζώνες Minimum Amount 57,00
οικολογικής
for the Planned unit
εστίασης 5%
amount
Maximum Amount 421,00
for the Planned unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 260.500,00
Planned output * 52.100.000,00
Planned
unit
amount
ΜΚ1-31.2-2
- Planned
unit 240,00
Ετήσια αποζημίωση amount
για
ζώνες Minimum Amount 68,40
οικολογικής
for the Planned unit
εστίασης 10% σε amount
εκμεταλλεύσεις που
Maximum Amount 505,00
διαθέτουν αρόσιμη
for the Planned unit
έκταση άνω των 10
amount
εκταρίων
O.8 (unit: Εκτάριο) 298.000,00
Planned output * 71.520.000,00
Planned
unit
amount
ΜΚ1-31.2-3
- Planned
unit 400,00
Ετήσια αποζημίωση amount
για
ζώνες Minimum Amount 114,00
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

260.500,00
260.500,00
260.500,00
260.500,00
52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 52.100.000,00 260.500.000,00

240,00

240,00

240,00

240,00

68,40

68,40

68,40

68,40

505,00

505,00

505,00

505,00

298.000,00
298.000,00
298.000,00
298.000,00
71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 71.520.000,00 357.600.000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

114,00

114,00

114,00

114,00

EL

οικολογικής
for the Planned unit
εστίασης 10% σε amount
εκμεταλλεύσεις που Maximum Amount 842,00
842,00
842,00
842,00
842,00
διαθέτουν αρόσιμη for the Planned unit
έκταση μέχρι 10 amount
εκτάρια
O.8 (unit: Εκτάριο) 13.040,00
13.040,00
13.040,00
13.040,00
13.040,00
Planned output * 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 5.216.000,00 26.080.000,00
Planned
unit
amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο) 571.540,00
571.540,00
571.540,00
571.540,00
571.540,00
Annual indicative 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00 128.836.000,00
financial allocation
(Union
Contribution
in
EUR)
Out
of
which
needed to reach the
minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under
article 27) (Union
contribution)
Out
of
which
needed carried over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme
and
only with type of
payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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Π1-31.3 - Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
Intervention Code (MS)
Π1-31.3
Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις
Ονομασία παρέμβασης
δενδρώδεις.
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 026.04.01

ΑΝ 050.06.02

EL

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν
Υψηλή
στη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου
Προώθηση πρακτικών για
την διατήρηση/ενίσχυση της Υψηλή
βιοποικιλότητας
σε
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Ναι

Ναι
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ΑΝ 057.04.04

ΑΝ 061.06.03

ΑΝ 071.06.07

γεωργικές
και
δασικές
εκτάσεις
Σχεδιασμός
και
λήψη
μέτρων για την αύξηση της
Μέση
δέσμευσης άνθρακα στη
γεωργία και τη δασοκομία
Σχεδιασμός
που
θα
επιτυγχάνει συνέργειες με
την Εθνική και Κοινοτική Μέση
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Αύξηση των διατηρούμενων
στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση αφορά σε:
1. σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων, φυτών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, ενδιαμέσως
των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.ψυχανθών), με στόχο την
διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, την μείωση της χρήσης συνθετικών
λιπασμάτων μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής
λίπανσης.
2. δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον μέτρων άγριας ζωής ή εμπλουτισμού των υπαρχουσών με
τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάμνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, στα
περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες.
Η επιλογή των ειδών που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην αυξάνεται ο
κίνδυνος διάδοσης εχθρών και ασθενειών και εξαρτάται από τις τοπικές οικολογικές, αγρονομικές και
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Για να καταστεί αυτό δυνατό η παρέμβαση περιλαμβάνει και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου διαχείρισης
βιοποικιλότητας της εκμετάλλευσης στο οποίο θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των προτεινόμενων
ειδών.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός
GAEC06

Περιγραφή
Minimum soil cover to avoid bare soil in periods
that are most sensitive

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Η δράση 1 είναι επέκταση της ΚΓΠΚ 6 στα αγροτεμάχια δενδρωδών . Για τα αγροτεμάχια αροσίμων
καλλιεργειών που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση άνω του 12% επιβάλλεται να υπάρχει φυτική κάλυψη
κατά την ευαίσθητη περίοδο. Ως «ευαίσθητη περίοδος» για τα ελληνικά δεδομένα ορίζεται η περίοδος
των υγρών μηνών του έτους (περίοδος βροχοπτώσεων), δηλαδή η περίοδος 1/12 έως 28/2, και
οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή σπορά, ανάλογα µε
την καλλιέργεια. Η φυτοκάλυψη θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο εντός της υγρής
περιόδου.

Η κάλυψη του εδάφους μπορεί να γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
1.κύρια χειμερινή καλλιέργεια
2.επίσπορη καλλιέργεια
3.φυτικά υπολείμματα
4.αυτοφυή βλάστηση
5.γρασίδι ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν προορίζεται για παραγωγή

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
250 €/ha ενίσχυση. Δίνεται τόσο για τη σπορά στον υπόροφο όσο και για τη δημιουργία λωρίδων 2
μέτρων στα περιθώρια. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την
επιλογή των φυτών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν φυτοπαθολογικά προβλήματα
αλλά και ότι οι ζώνες θα συμβάλλουν στην επικονίαση ή/και στην αντιμετώπιση εχθρών ή/και στον
εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των
σημαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 5 από τους 6 τομείς
προτεραιότητας

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 6 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
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Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η προτεινόμενη παρέμβαση ορίζεται βάσει της παραγράφου 6 του Annex 2, αφού αφενός μεν μέσω αυτής
παράγονται σημαντικά δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά αφετέρου δεν συνδέεται με τιμή, ποσότητα,
παραγωγή και αφορά σε συγκεκριμένους παραγωγούς σαφώς καθορισμένους και με κριτήρια επιλογής
που δεν προκαλούν στρεβλώσεις.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.14; R.31;
R.34;

ΜΚ1-31.3-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη Ομοιόμορφη
δημιουργία ζωνών οικολογικής εστίασης
στις δενδρώδεις
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.3-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη δημιουργία ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις
Η ετήσια αποζημίωση θα δίνεται με τη μορφή επιπρόσθετης άμεσης ενίσχυσης στην βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα. Και αυτό γιατί η
αξία των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών τα οποία παράγονται με αυτόν τον τρόπο είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το κόστος της μεταβολής.
Ενδεικτικά η δημιουργία των ζωνών είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής «Nature based solutions” αφού αναμένεται να μειώσει τις εφαρμογές
αγροχημικών με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αλλά και την προστασία της βιοποικιλότητας, Τόσο η μείωση της χρήσης εισροών
(με την έμμεση μείωση των εκπομπών )αλλά και η δημιουργία των ζωνών η οποία αναμένεται να αυξήσει την δέσμευση άνθρακα είναι συμβολή στο
μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τέλος, η βελτίωση της βιοποικιλότητας αλλά και η βελτίωση του αγροτικού τοπίου με την αύξηση των
στοιχείων του τοπίου, συμπληρώνουν τη σειρά των περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που αναμένεται να παραχθούν με τη συγκεκριμένη παρέμβαση

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-31.3-1
- Planned unit amount 250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Ετήσια ενίσχυση για Minimum Amount
τη δημιουργία ζωνών for the Planned unit
οικολογικής
amount
εστίασης
στις
Maximum Amount
δενδρώδεις
for the Planned unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 86.169,00
172.339,00 344.677,00 473.931,00
603.185,00
Planned output * 21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00 420.075.250,00
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TOTAL

EL

Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 86.169,00
172.339,00 344.677,00 473.931,00
603.185,00
Annual
indicative 21.542.250,00 43.084.750,00 86.169.250,00 118.482.750,00 150.796.250,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum
ringfencing
requirement (Annex
X)
(only
under
article 27) (Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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Π1-31.4 - Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
Intervention Code (MS)
Π1-31.4
Διατήρηση
αγροδασικών
οικοσυστημάτων
Ονομασία παρέμβασης
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Η παρέμβαση θα έχει πεδίο εφαρμογής τμήματα της αγρονομικής ζώνης των δενδρωδών αλλά και τις
ζώνες των ετησίων και των βοσκοτόπων που έχουν δένδρα.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΝ 018.05.01

Αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων στη γεωργία και
Υψηλή
τη
δασοκομία
από
πλημμυρικά φαινόμενα και
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Ναι
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ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 050.06.02

ΑΝ 057.04.04

ΑΝ 061.06.03

ΑΝ 071.06.07

ΑΝ 094.05.09

ΑΝ 101.05.10

ξηρασία
Ανασχεδιασμός
της
πολιτικής
για
την
προσαρμογή της γεωργίας Υψηλή
και της δασοκομίας στην
κλιματική αλλαγή
Προώθηση πρακτικών για
την διατήρηση/ενίσχυση της
βιοποικιλότητας
σε Υψηλή
γεωργικές
και
δασικές
εκτάσεις
Σχεδιασμός
και
λήψη
μέτρων για την αύξηση της
Μέση
δέσμευσης άνθρακα στη
γεωργία και τη δασοκομία
Σχεδιασμός
που
θα
επιτυγχάνει συνέργειες με
την Εθνική και Κοινοτική Μέση
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Αύξηση των διατηρούμενων
στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες
Προσεκτικά σχεδιασμένη με
έντονη χωρική διάσταση
Χαμηλή
πολιτική για την προστασία
των εδαφικών πόρων
Έγκαιρη
κατάρτιση
αξιόπιστων
και
Χαμηλή
λειτουργικών
σχεδίων
διαχείρισης βοσκοτόπων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.12 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar a adaptação às alterações climáticas
R.17 Zonas apoiadas para fins de florestação, agrossilvicultura e restauração, com respetiva repartição
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil
management to improve soil quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop
rotation included with leguminous crops)
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση συνίσταται σε δύο δράσεις:
1. Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών της χώρας απαντώνται με
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αρκετή συχνότητα δασογεωργικά συστήματα ήτοι συστήματα όπου βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα
(αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά
(δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, μηλοειδή και
πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με την
καλλιεργεια σιτηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση. Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα των
δένδρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με την αντιμετώπιση των προβλημάτων με
μεθόδους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόμηση και
απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται
των αγροτεμαχίων, κατά την χειμερινή περίοδο).
2. Η δράση αφορά στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων
μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Τα δασολίβαδα αυτά έχουν υψηλή
βιοποικιλότητα και η διατήρηση αυτών των συστημάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη
συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συμβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του
τοπίου, τη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και στη
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.
Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων/θάμνων, στην υποχρέωση για
ελεγχόμενη βόσκηση, με παράλληλη αυστηρή προστασία στοιχείων του τοπίου.
Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών
δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την χειμερινή
περίοδο).
Και στις δύο δράσεις υποχρέωση των παραγωγών είναι η προστασία και διατήρηση των
προστατευόμενων στοιχείων του τοπίου που έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Στα προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου περιλαμβάνονται
αναβαθμίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του
βραχώδους της έκτασης, δρόμοι, μονοπάτια, μικρά κτίσματα και φυτοφράκτες.
Θεωρείται αναγκαία και ενισχύεται στα πλαίσια της παρέμβασης, η κατάρτιση, εφαρμογή και
παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης της φυτοπροστασίας και της βιοποικιλότητας τόσο για τη φροντίδα
των δέντρων και των θάμνων και την απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών όσο και για τη
κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

GAEC01

GAEC08

EL

Περιγραφή
Maintenance of permanent grassland based on a
ratio of permanent grassland in relation to
agricultural area at national, regional, sub-regional,
group-of-holdings or holding level in comparison to
the reference year 2018.Maximum decrease of 5%
compared to the reference year.
Minimum share of agricultural area devoted to nonproductive areas or features.Minimum share of at
least 4% of arable land at farm level devoted to nonproductive areas and features, including land lying
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fallow. Where a farmer commits to devote at least
7% of his/her arable land to non-productive areas
and features, including land lying fallow, under an
enhanced eco-scheme in accordance with Article
28(5a), the share to be attributed to compliance with
this GAEC shall be limited to 3%.Minimum share of
at least 7% of arable land at farm level if this
includes also catch crops or nitrogen fixing crops,
cultivated without the use of plant protection
products, of which 3% shall be land lying fallow or
non-productive features. Member States should use
the weighting factor of 0,3 for catch crops.Retention
of landscape features.Ban on cutting hedges and
trees during the bird breeding and rearing season.As
an option, measures for avoiding invasive plant
species
List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, οι υποχρεώσεις των παραγωγών τόσο για την διατήρηση των
μόνιμων βοσκοτόπων όσο και για τα στοιχεία του τοπίου, περιορίζονται στην μη μετατροπή και την μη
κοπή ή καταστροφή των στοιχείων του τοπίου. Οι δράσεις στην παρούσα παρέμβαση ενισχύουν τους
παραγωγούς αφενός να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα και να μην εγκαταλείψουν τη γη αφ'
ετέρου να προστατεύσουν ενεργά και βάσει σχεδίου με συγκεκριμένες πρακτικές, όπως καθαρισμό,
απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, στην ελεγχόμενη βόσκηση κ.α., τη βιοποικιλότητα και το τοπίο
αλλά και να ενισχύσουν την πρόληψη από πυρκαγιές και την προστασία από τη διάβρωση.

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
250 €/ha ενίσχυση. Δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δύσπρόσιτες και
μειωμένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισμό απομάκρυνση χωροκατακτητικών
ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόμενη βόσκηση. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ενισχύεται γιατί
κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε να κατευθύνεται ο παραγωγός στην επιλογή των φυτών προς
απομάκρυνση ή περιορισμό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα συμβάλλουν στην προστασία από τη
διάβρωση, την πρόληψη των πυρκαγιών και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. Η πληρωμή θεωρείται
ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται,
ενδεικτικά καλύπτονται 4 από τους 6 τομείς προτεραιότητας.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 6 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η προτεινόμενη παρέμβαση ορίζεται βάσει της παραγράφου 6 του Annex 2, αφού αφενός μεν μέσω αυτής
παράγονται σημαντικά δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά αφετέρου δεν συνδέεται με τιμή, ποσότητα,
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παραγωγή και αφορά σε συγκεκριμένους παραγωγούς σαφώς καθορισμένους και με κριτήρια επιλογής
που δεν προκαλούν στρεβλώσεις.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.12; R.17;
R.19; R.31;
R.34;

ΜΚ1-31.4-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη Ομοιόμορφη
διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.4-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
Η ετήσια αποζημίωση θα δίνεται με τη μορφή επιπρόσθετης άμεσης ενίσχυσης στη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα. Και αυτό γιατί η αξία
των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών τα οποία παράγονται με αυτόν τον τρόπο είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το κόστος της πρακτικής. Η
διατήρηση των αγροδασικών συστημάτων αναμένεται να μειώσει τις εφαρμογές αγροχημικών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αλλά
και την προστασία της βιοποικιλότητας. Τόσο η μείωση της χρήσης εισροών (με την έμμεση μείωση των εκπομπών) αλλά και η διατήρηση των
αγροδασικών συστημάτων αναμένεται να διατηρήσει τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δέσμευσης άνθρακα και έτσι να συνεχίσουν τη συμβολή στο μετριασμό
του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τέλος, η βελτίωση της βιοποικιλότητας αλλά και η βελτίωση του αγροτικού τοπίου με την αύξηση των στοιχείων του
τοπίου, συμπληρώνουν τη σειρά των περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που αναμένεται να παραχθούν με τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-31.4-1 - Ετήσια Planned unit amount 250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
ενίσχυση
για
τη Minimum Amount for
διατήρηση
the Planned unit
αγροδασικών
amount
οικοσυστημάτων
Maximum
Amount
πλούσιων σε στοιχεία
for the Planned unit
του τοπίου
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 87.500,00
175.000,00 262.500,00 262.500,00 350.000,00
Planned output * 21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00 284.375.000,00
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TOTAL

EL

Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 87.500,00
175.000,00 262.500,00 262.500,00 350.000,00
Annual
indicative 21.875.000,00 43.750.000,00 65.625.000,00 65.625.000,00 87.500.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)

318

EL

Π1-31.5 - Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του
εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
Intervention Code (MS)
Π1-31.5
Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων
Ονομασία παρέμβασης
γεωργίας
ακριβείας
με
τη
χρήση
του
εργαλείου/εφαρμογής
διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Η παρέμβαση θα έχει πεδίο εφαρμογής τις εκτάσεις των αγρονομικών ζωνών των ετησίων και των
δενδρωδών.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

EL

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων στο
στο στρατηγικό
επίπεδο
του
σχέδιο της ΚΓΠ
στρατηγικού σχεδίου

Περιγραφή
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της ΚΓΠ
ΑΝ 026.04.01

ΑΝ 057.04.04

ΑΝ 082.05.05

ΑΝ 088.05.07

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν στη
Υψηλή
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για
την αύξηση της δέσμευσης
Μέση
άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία
Έμφαση στη μείωση απωλειών
Μέση
από την άρδευση
Προστασία υδατικών πόρων:
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
Μέση
με τις πρακτικές ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.21 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
qualidade das massas de água
R.22 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados
relacionados com a melhoria da gestão dos nutrientes
R.23 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar o balanço hídrico
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.28 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP related to environmental
or climate-related performance
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
231.
Οι παραγωγοί ενισχύονται για την αγορά άδειας χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
232.
πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ·
233.
πληροφορίες από τη δειγματοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική
κλίμακα·
234.
πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους
στόχους απόδοσης
Αυτές υποχρεωτικά θα περιλαμβάνουν στοιχεία για:
-καλλιεργητικές εργασίες
-την εφαρμογή θρεπτικών (ημερομηνία και ώρα, τύπο, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα, στάδιο της
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καλλιέργειας),
-την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εμπορικό όνομα, μέθοδο, ποσότητα,
αιτιολόγηση της εφαρμογής, καιρικές συνθήκες), και την
-εφαρμογή αρδεύσεων (ημερομηνία και ώρα, μέθοδο εφαρμογής, ποσότητα)
58.
ενδείξεις όσον αφορά τα νόμιμα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των
θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
59.
πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών
60.
ποσότητες δραστικών φυτοπροστατευτικών ανά δραστική
61.
κατανάλωση ύδατος
εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος βάσει των χρήσεων γης και εφαρμοζόμενων πρακτικών με χρήση
εγκύρων συντελεστών μετατροπής.
Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την εφαρμογή που επιθυμούν μεταξύ των εφαρμογών οι
οποίες θα έχουν πιστοποιηθεί ως προς την συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω απαιτήσεις αλλά και ότι
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
64.
δυνατότητες αυτόματης ενσωμάτωσης δεδομένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ και του
ΟΣΔΕ, δεδομένα που παράγονται από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.), στο μέτρο του
δυνατού, προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη των εισερχόμενων δεδομένων για τους
γεωργούς·
65.
δυνατή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών πληρωμών/διοικητικών αρχών και
γεωργών·
66.
τήρηση των ενωσιακών αρχών της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω
χρήσης των δεδομένων·
67.
παρέχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με
τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα
2. Πρόσθετες ενισχύσεις
i. Για την αξιόπιστη εφαρμογή αλλά και για την έγκυρη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της
παρέμβασης είναι απαραίτητη η τακτική και ανελλιπής ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων με
όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και συνεπώς ενισχύεται η εγκατάσταση αξιόπιστων και ασφαλών
συστημάτων μέτρησης του χρησιμοποιούμενου νερού άρδευσης.
ii. Επίσης καλύπτονται από την παρέμβαση οι δαπάνες για τις αναλύσεις εδαφών, υδάτων και άλλες,
πρόσφορες για την εφαρμογή της παρέμβασης, αναλύσεις οι οποίες θα διεξάγονται από διαπιστευμένα
προς τούτο εργαστήρια με τη χρήση διαπιστευμένων μεθόδων.
iii. Ενισχύονται από την παρέμβαση η κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και προσαρμογή, με τη
συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, ετήσιου ή και πολυετούς σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης
της εκμετάλλευσης, βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται με τη χρήση της εφαρμογής. Στο σχέδιο
αυτό θα αναφέρονται οι πρακτικές οι οποίες θα επιλέγονται από έναν κατάλογο προτεινόμενων. Οι
πρακτικές πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένες, σημαντικές και μετρήσιμες βελτιώσεις στις
περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης που να αποκρίνονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις
ειδικούς στόχους 4,5 ή/και 6.
Ενδεικτικός κατάλογος πρακτικών προς ενίσχυση:

1
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Πρακτική
Περιβαλλοντικά οφέλη/τομέας
Ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη συνέχιση της Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
λεπιδοπτέρων «Confusio».
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2

3

Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών

Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια
σε έντομα – εχθρούς

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
4

5

6

Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή και με παράλληλη
κάλυψη με mulch.
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, συμπε
θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθ
και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα.

Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα για οπωρώνες
χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση.

Χρήση ψεκαστικών
διασποράς.

ακροφυσίων

μειωμένης

Πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,
του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτι
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, συμπε
θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθ
και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα.

Πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,
του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτι
Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
7

Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών.

Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
8
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Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών Δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη
γεωργίας
ακριβείας
δηλαδή
συστημάτων παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
δορυφορικής πλοήγησης και αυτοματισμών για τη
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μείωση της ρύπανσης κατά τη διάρκεια των
ψεκασμών.

Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, συμπε
θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθ
και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα
Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ
9

10

Χρήση λιπασμάτων βραδείας
(περικαλυμμένα, οργανοανόργανα)

αποδέσμευσης

Χρήση
λιπασμάτων
με
(νιτροποίησης και ουρεάσης)

παρεμποδιστές

Πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,
του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτι
Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ

Πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,
του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτι
Προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υ

Χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες.

11

Πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους,
του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτι

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ενιχυμένη αιρεσιμότητα

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Η ενίσχυση θα καλύπτει το κόστος:
1. την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής,
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2. την αποζημίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική
συμπλήρωση των στοιχείων,
3. το κόστος των αναλύσεων,
4. το κόστος κατάρτισης, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και προσαρμογής του σχεδίου
περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών
βελτιώσεων,
5. το αυξημένο κόστος που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

ΜΚ1-31.5-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη Μέση
χρήση ψηφιακού εργαλείου και εφαρμογή
σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.14; R.21;
R.22; R.23;
R.28; R.31;
R.24;

Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.5-1 - Ετήσια ενίσχυση για τη χρήση ψηφιακού εργαλείου και εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η ενίσχυση είναι
1. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio ανά καλλιέργεια:
Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 400 €/ha
Δαμασκηνιά 704 €/ha
Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 500 €/ha
Οινοποιήσιμο αμπέλι 426 €/ha
Επιτραπέζιο αμπέλι στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα 564 € €/ha.
2. Για την χρήση της εφαρμογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχεδίου διαχείρισης 30 €/ha.
3. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 430 €/ha ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 360
€/ha
4. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε διάφορα έντομα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς 240 €/ha
5. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, με παράλληλη κάλυψη με mulch 220 €/ha
6. Για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεμάτων για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση 210 €/ha.
7. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 30 €/ha
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8. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις
αροτραίες 10 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 30 €/ha
9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών 70 €/ha.
10. Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 45 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha
11. Για τη χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 45 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha
12. Για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 30 €/ha και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 60 €/ha

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-31.5-1 - Ετήσια Planned unit amount 500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
ενίσχυση για τη χρήση Minimum Amount for
ψηφιακού εργαλείου the
Planned
unit
και εφαρμογή σχεδίου amount
περιβαλλοντικής
Maximum Amount for
διαχείρισης
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
17.750,00 35.500,00
53.250,00
53.250,00
53.250,00
Planned output * 8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 106.500.000,00
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο)
17.750,00 35.500,00
53.250,00
53.250,00
53.250,00
Annual
indicative 8.875.000,00 17.750.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
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Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
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Π1-31.6 - Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων
Intervention Code (MS)
Π1-31.6
Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων
Ονομασία παρέμβασης
βοσκοτόπων
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Η παρέμβαση περιορίζεται στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems,
and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-G actions to enhance animal welfare or address antimicrobial resistance
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΝ 026.04.01

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν στη Υψηλή
μείωση των εκπομπών αερίων
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ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 050.06.02

ΑΝ 057.04.04

ΑΝ 071.06.07

ΑΝ 094.05.09

ΑΝ 101.05.10

ΑΝ 106.05.11

θερμοκηπίου
Ανασχεδιασμός της πολιτικής
για την προσαρμογή της
Υψηλή
γεωργίας και της δασοκομίας
στην κλιματική αλλαγή
Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός και λήψη μέτρων για
την αύξηση της δέσμευσης
Μέση
άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία
Αύξηση των διατηρούμενων
στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες
Προσεκτικά σχεδιασμένη με
έντονη
χωρική
διάσταση
Χαμηλή
πολιτική για την προστασία των
εδαφικών πόρων
Έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων
και
λειτουργικών
σχεδίων Χαμηλή
διαχείρισης βοσκοτόπων
Προστασία εδαφικών πόρων:
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
Χαμηλή
με τις πρακτικές ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.12 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar a adaptação às alterações climáticas
R.13 Share of livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse gases and/or
ammonia, including manure management
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.25 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados para melhorar a
sustentabilidade ambiental
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Δ6.1. «Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης»
Οι υποχρεώσεις των παραγωγών σε αυτή τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε
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βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης είτε στην μετακίνηση σε ορεινές
βοσκήσιμες γαίες
1. Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στην βλάστηση να αναπτυχθεί με προσδοκώμενο αποτέλεσμα να μειωθεί ο κίνδυνος
διάβρωσης και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα των βοσκοτόπων. Συγκεκριμένα αναστέλλεται η βόσκηση:
α) για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρική ζώνη (<600μ.),
β) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομετρική ζώνη (600-800 μ.) και
γ) και για τον μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη (>800μ.).
2. Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον
τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της
βόσκησης στους πεδινούς βοσκοτόπους και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικής
ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες.
Πρέπει επίσης να καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη
συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, η δε συμμόρφωση στην εκ περιτροπής βόσκηση αλλά και η
μετακίνηση του κοπαδιού θα πιστοποιείται με την χρήση συστήματος γεωεντοπισμού (GPS).
Δ 6.2. «Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου»
Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και
τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως
στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές. Η εκμετάλλευση, σε
συνεργασία με σύμβουλο, θα καταρτίζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου
και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να
συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών. Επίσης ενισχύεται η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής
υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει του σιτηρεσίου και των ακολουθούμενων
διαχειριστικών πρακτικών της εκμετάλλευσης.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

GAEC01

Περιγραφή
Maintenance of permanent grassland based on a
ratio of permanent grassland in relation to
agricultural area at national, regional, sub-regional,
group-of-holdings or holding level in comparison to
the reference year 2018.Maximum decrease of 5%
compared to the reference year.

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Στο πρότυπο ΚΓΠΚ 1 προβλέπεται η διατήρηση της χρήσης των μονίμων βοσκοτόπων. Η προτεινόμενη
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παρέμβαση και οι δράσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των μόνιμων
βοσκοτόπων.

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Δράση 6.1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης
Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα
ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.
Η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία
δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυμαίνεται για τους
πεδινούς βοσκοτόπους από 17 έως 50 €/ha, για τους ημιορεινούς από 35 έως 105 €/ha ενώ για τους
ορεινούς από 27 έως 79 €/ha.
Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό
υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του
ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή
μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο.
Η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει
να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου, Έτσι για τα βοοειδή κυμαίνεται από 11 έως 74
€/ha ενώ για τα αιγοπρόβατα από 17 έως 85 €/ha.
Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης βοσκοτόπου αλλά και
η αγορά και χρήση του συστήματος γεωεντοπισμού. Το κόστος γι´αυτό εκτιμάται στα 5 €/ha.
Δράση 6.2. Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου
Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς
και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής
παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.
Υπολογίζεται στα 10 € ανά ΜΖΚ.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας με τον ΠΟΕ.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.12; R.14;
R.25;

ΜΚ1-31.6-1 - Ενίσχυση για τη βελτίωση Μέση
της
περιβαλλοντικής
κατάστασης
βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης
λόγω διάβρωσης
ΜΚ1-31.6-2 - Ενίσχυση για τη Εφαρμογή Ομοιόμορφη
R.12; R.13;
προγράμματος
εμπλουτισμού
και
R.25;
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.6-1 - Ενίσχυση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω
διάβρωσης
Η αποζημίωση για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην
οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψομετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυμαίνεται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 17 έως 50 €/ha,
για τους ημιορεινούς από 35 έως 105 €/ha ενώ για τους ορεινούς από 27 έως 79 €/ha.
Η αποζημίωση για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την
απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου. Για τα βοοειδή κυμαίνεται από 11 έως 74 €/ha ενώ για τα αιγοπρόβατα από 17
έως 85 €/ha.
ΜΚ1-31.6-2 - Ενίσχυση για τη Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

EL

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-31.6-1
- Planned unit amount 60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Ενίσχυση
για
τη Minimum Amount for 11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
βελτίωση
της the
Planned
unit
περιβαλλοντικής
amount
κατάστασης
Maximum Amount for 105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
βοσκήσιμων γαιών σε
the
Planned
unit
περιοχές
που
amount
αντιμετωπίζουν
175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
κίνδυνο ερημοποίησης O.8 (unit: Εκτάριο)
λόγω διάβρωσης
Planned output * 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 52.500.000,00
Planned unit amount
ΜΚ1-31.6-2
- Planned unit amount 10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Ενίσχυση
για
τη Minimum Amount for
Εφαρμογή
the
Planned
unit
προγράμματος
amount
εμπλουτισμού
και
Maximum Amount for
βελτιστοποίησης του
the
Planned
unit
σιτηρεσίου
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
1.049.873,00 1.049.873,00 1.049.873,00 1.049.873,00 1.049.873,00
Planned output * 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 10.498.730,00 52.493.650,00
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο)
1.224.873,00 1.224.873,00 1.224.873,00 1.224.873,00 1.224.873,00
Annual
indicative 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00 20.998.730,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
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carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
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Π1-31.7 - Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
Intervention Code (MS)
Π1-31.7
Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις
Ονομασία παρέμβασης
με αναβαθμίδες
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
AOA-F actions for a sustainable and reduced use of pesticides, particularly pesticides that present a risk
for human health or environment
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 018.05.01

ΑΝ 050.06.02
ΑΝ 061.06.03

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων
στη γεωργία και τη δασοκομία
Υψηλή
από πλημμυρικά φαινόμενα και
ξηρασία
Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει Μέση
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Ναι

Ναι
Ναι
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ΑΝ 071.06.07

ΑΝ 094.05.09

ΑΝ 106.05.11

συνέργειες με την Εθνική και
Κοινοτική πολιτική για τη
βιοποικιλότητα
Αύξηση των διατηρούμενων
στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες
Προσεκτικά σχεδιασμένη με
έντονη
χωρική
διάσταση
Χαμηλή
πολιτική για την προστασία των
εδαφικών πόρων
Προστασία εδαφικών πόρων:
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
Χαμηλή
με τις πρακτικές ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil
management to improve soil quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop
rotation included with leguminous crops)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση αφορά στους δενδρώνες και τις αροτραίες καλλιέργειες που βρίσκονται σε αναβαθμίδες.
Στη χώρα μας υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων δενδρώνων όσο και, σε μικρότερο βαθμό,
ετησίων καλλιεργειών, στις οποίες υπάρχουν αναβαθμίδες οι οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων
υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές. Η συνέχιση της καλλιέργειας με διατήρηση των αναβαθμίδων σε
αυτές τις περιοχές είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη προστασία από τη διάβρωση. Πέραν αυτού οι
αναβαθμίδες και οι ξηρολιθοδομές είναι σημαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν
καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά).
Μάλιστα στην περίπτωση της ερπετοπανίδας και για τα μικρά θηλαστικά, σημαντικός είναι ο ρόλος τους
ως οικολογικών διαδρόμων. Τέλος, οι ξηρολιθοδομές αποτελούν σημαντικότατο και σε κάποιες
περιπτώσεις εμβληματικά στοιχεία του πολιτισμικού τοπίου πολλών περιοχών (Νησιά του Αιγαίου και
του Ιονίου, ορεινές περιοχές στην Ήπειρο, Πελοπόννησο κ.α.) .
Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές με τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδεικτικά:
επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί
λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για
σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η διαχείριση της άγριας ζωής στις
αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. Η διαχείριση αυτή συνίσταται στην απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων,
στην απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων αλλά και η παύση καλλιεργειας σε απόσταση 0,5
μέτρων από τις αναβαθμίδες.
Η ενίσχυση για τη διατήρηση αυτών των συστημάτων εκτατικής μορφής μέσω της ενίσχυσης των
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παραγωγών για τη συνέχιση των καλλιεργητικών φροντίδων είναι αποτελεσματική τόσο για την
προστασία του εδάφους όσο και για τη βιοποικιλότητα αλλά και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου. Η
διατήρηση αυτών των συστημάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη συνήθως, και σε κάποιες
περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συμβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση
βελτίωση της βιοποικιλότητας και στη προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)
Οι αναβαθμίδες περιλαμβάνονται στα υπό προστασία στοιχεία του τοπίου είτε βρίσκονται εντός των
αγροτεμαχίων ή και στο περιθώριο αυτών. Η φροντίδα, επισκευή και η διατήρηση αυτών όπως και οι
πρόσθετες υποχρεώσεις όπως η απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, η απαγόρευση απομάκρυνσης
θάμνων και δένδρων αλλά και η παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες,
υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της ενισχυμένης αιρεσιμότητας.

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Η ενίσχυση εκτιμάται στα 250€/ha. Δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις
με αναβαθμίδες διότι αυτές έχουν πάψει σε μεγάλο βαθμό να επιτελούν το ρόλο για τον οποίο
δημιουργήθηκαν δηλαδή την εξασφάλιση γεωργικής γης σε περιπτώσεις που η γη βρίσκεται σε έλλειψη.
Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών
υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 3 από τους 6 τομείς προτεραιότητας. Είναι δε
εξαιρετικής σημασίας για περιοχές και εκτάσεις που αντιμετωπίζουν πιέσεις που έχουν προκαλέσει ήδη
σημαντικές επιπτώσεις λόγω εγκατάλειψης, αλλαγών χρήσεων γης και εντατικοποίησης.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 6 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η προτεινόμενη παρέμβαση ορίζεται βάσει της παραγράφου 6 του Annex 2, αφού αφενός μεν μέσω αυτής
παράγονται σημαντικά δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά αφετέρου δεν συνδέεται με τιμή, ποσότητα,
παραγωγή και αφορά σε συγκεκριμένους παραγωγούς σαφώς καθορισμένους και με κριτήρια επιλογής
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που δεν προκαλούν στρεβλώσεις.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result
Indicator(s)
R.19; R.31;
R.34; R.24;

ΜΚ1-31.7-1 - Ενίσχυση για τη διατήρηση Ομοιόμορφη
και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με
αναβαθμίδες
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.7-1 - Ενίσχυση για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
Η ετήσια αποζημίωση θα δίνεται με τη μορφή επιπρόσθετης άμεσης ενίσχυσης στην βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα. Και αυτό γιατί η
αξία των δημοσίων περιβαλλοντικών αγαθών τα οποία παράγονται με αυτόν τον τρόπο είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το κόστος της πρακτικής . Η
διατήρηση και προστασία των καλλιεργειών σε περιοχές με αναβαθμίδες αναμένεται να διατηρήσει τις αναβαθμίδες και έτσι να μειώσει τον κίνδυνο
διάβρωσης, να μειώσει τις εφαρμογές ζιζανιοκτόνων με αποτέλεσμα την την προστασία της βιοποικιλότητας, Τέλος, η βελτίωση της βιοποικιλότητας αλλά
και η βελτίωση του αγροτικού τοπίου με την αύξηση των στοιχείων του τοπίου, συμπληρώνουν τη σειρά των περιβαλλοντικών δημοσίων αγαθών που
αναμένεται να παραχθούν με τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount
ΜΚ1-31.7-1
Ενίσχυση
για
διατήρηση
προστασία
καλλιεργειών
εκτάσεις
αναβαθμίδες

EL

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2024 2028
Total 2023 2027

- Planned unit amount 250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
τη Minimum Amount for
και the
Planned
unit
amount
σε
Maximum Amount for
με
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Planned output * 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 56.250.000,00
Planned unit amount
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TOTAL
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O.8 (unit: Εκτάριο)
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Annual
indicative 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
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Π1-31.8 - Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Intervention Code (MS)
Π1-31.8
Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και
Ονομασία παρέμβασης
κτηνοτροφίας.
Eco-scheme(31) - Schemes for the climate, the
Είδος παρέμβασης
environment and animal welfare
O.8. Number of hectares or of livestock units
Κοινός δείκτης εκροών
benefitting from eco-schemes
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes

CAP AREAS OF ACTION Code + Description
AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as
well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration
AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources
AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient
management [and soil biota]
AOA-E protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including
maintenance and creation of landscape features or non-productive areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 026.04.01

ΑΝ 050.06.02

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Περιγραφή

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν στη
Υψηλή
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
Προώθηση πρακτικών για την
Υψηλή
διατήρηση/ενίσχυση
της
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Ναι

Ναι

EL

ΑΝ 088.05.07

ΑΝ 106.05.11

βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Προστασία υδατικών πόρων:
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
Μέση
με τις πρακτικές ενισχυμένης
αιρεσιμότητας
Προστασία εδαφικών πόρων:
συνέργειες/συμπληρωματικότητα
Χαμηλή
με τις πρακτικές ενισχυμένης
αιρεσιμότητας

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.13 Share of livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse gases and/or
ammonia, including manure management
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.19 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported commitments beneficial for soil
management to improve soil quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop
rotation included with leguminous crops)
R.21 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
qualidade das massas de água
R.22 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados
relacionados com a melhoria da gestão dos nutrientes
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.25 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados para melhorar a
sustentabilidade ambiental
R.29 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) que beneficia de apoio da PAC para a agricultura
biológica, discriminada entre manutenção e conversão
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description of commitments for eco-scheme
Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και
εκτροφές, τα οποία
είναι
ενταγμένα στο σύστημα
της βιολογικής γεωργίας
σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007 , “για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91”, η
οποία ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να
διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είν αι συμβεβλημένοι

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
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Κωδικός

Περιγραφή

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the eco-scheme (explain how the eco-scheme
goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της αύξησης του κόστους παραγωγής και τη μείωση της παραγόμενης
ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

ΜΚ1-31.8-1 - Ενίσχυση για την διατήρηση Μέση
μεθόδων βιολογικής γεωργίας
ΜΚ1-31.8-2 - Ενίσχυση για την διατήρηση Μέση
μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-31.8-1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας
Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:
Ελιά

505 €/ha

Σταφίδα

636 €/ha

Μηλοειδή

532 €/ha

Πυρηνόκαρπα

941 €/ha

Επιτραπέζια σταφύλια

1440 €/ha

Εσπεριδοειδή

334 €/ha

Σταφύλια οινοποιήσιμα

657 €/ha

Ροδιά

1120 €/ha

Ακτινίδιο

870 €/ha

Συκιά

1015 €/ha

Μικρόκαρπες / Δάσους

EL

940 €/ha
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Region(s)

Result
Indicator(s)
R.14; R.19;
R.21; R.22;
R.24;
R.13; R.14;
R.19; R.25;
R.29;

Αβοκάντο

1050 €/ha

Ακρόδρυα

616 €/ha

Φραγκόσυκα

1266 €/ha

Αραβόσιτος βρώσιμος

544 €/ha

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

644 €/ha

Μηδική, Τριφύλλι

574 €/ha

Χειμερινά σιτηρά

120 €/ha

Βαμβάκι

516 €/ha

Καπνός

660 €/ha

Ρύζι

446 €/ha

Λοιπές
Χία)

αροτραίες

(ΛΙΝΑΡΙ,
493 €/ha

Αρωματικά

1295 €/ha

Όσπρια

491 €/ha

Κτηνοτροφικά ψυχανθή

Ελαιοκραμβη,

Ηλίανθος,

Καμελία,

491 €/ha

ΦυλλώδηΛαχανικά-Σταυρανθή /Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/Κολοκυνθοειδή
Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά

Κινόα,

635 €/ha

1140 €/ha

ΜΚ1-31.8-2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας
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Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:
Αιγοπρόβατα

247 €/ha

Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης

280 €/ha

Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347 €/ha

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Planned
Amount

Unit

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

522,00

522,00

522,00

522,00

334,00

334,00

334,00

334,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

ΜΚ1-31.8-1
- Planned
unit 522,00
Ενίσχυση για την amount
διατήρηση μεθόδων Minimum Amount 334,00
βιολογικής
for the Planned unit
γεωργίας
amount
Maximum Amount 1.440,00
for the Planned unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 126.240,00
Planned output * 65.897.280,00
Planned
unit
amount
ΜΚ1-31.8-2
- Planned
unit 317,00
Ενίσχυση για την amount
διατήρηση μεθόδων Minimum Amount 247,00
βιολογικής
for the Planned unit
κτηνοτροφίας
amount
Maximum Amount 347,00

EL
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

126.240,00
126.240,00
126.240,00
126.240,00
65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 65.897.280,00 329.486.400,00

317,00

317,00

317,00

317,00

247,00

247,00

247,00

247,00

347,00

347,00

347,00

347,00

EL

TOTAL

EL

for the Planned unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 174.400,00
174.400,00
174.400,00
174.400,00
174.400,00
Planned output * 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 55.284.800,00 276.424.000,00
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο) 300.640,00
300.640,00
300.640,00
300.640,00
300.640,00
Annual indicative 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00 121.182.080,00
financial allocation
(Union
Contribution
in
EUR)
Out
of
which
needed to reach the
minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under
article 27) (Union
contribution)
Out
of
which
needed carried over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme
and
only with type of
payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if
the
intervention
contains carry over)
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CIS(32) - Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
Π1-32.1 - Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική Παραγωγή
Intervention Code (MS)
Π1-32.1
Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Φυτική
Ονομασία παρέμβασης
Παραγωγή
Είδος παρέμβασης
CIS(32) - Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
O.10. Αριθμός εκταρίων που επωφελούνται από
Κοινός δείκτης εκροών
συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
EL
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

Περιγραφή
Ελλάδα

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 122.01.08

ΑΝ 126.01.09

ΑΝ 127.01.10

ΑΝ 133.01.12

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στο στρατηγικό
επίπεδο του στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αύξηση του Γεωργικού
Οικογενειακού Εισοδήματος
σε
παραγωγικές Χαμηλή
εξειδικεύσεις της φυτικής
παραγωγής
Ανάπτυξη
της
προβατοτροφίας
και
Χαμηλή
ανάδειξη των εγχώριων
φυλών
Καλύτερη στόχευση των
προαιρετικών συνδεδεμένων Χαμηλή
ενισχύσεων
Αύξηση
της
αξίας
παραγωγής
και
της
Χαμηλή
παραγωγικότητας
στην
κρεοπαραγωγό βοοτροφία

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
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χαρακτήρες
R.8 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para
melhorar a competitividade, a sustentabilidade ou a qualidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς και
παραγωγές, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Οι τομείς
αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και εμπίπτουν σε
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κανονισμού 2021/2115. Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο, υπό τους
όρους που καθορίζονται στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού 2021/2115 και προσδιορίζονται περαιτέρω
στο παρόν στρατηγικό σχέδιο.
Από τη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1 διαπιστώθηκαν οι εξαιρετικά χαμηλές εισοδηματικές
επιδόσεις των εκμεταλλεύσεων που είναι εξειδικευμένες σε μιά σειρά κρίσιμων κλάδων της Ελληνικής
γεωργίας: δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελοκαλλιέργεια, λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, οπωροφόρα
δένδρα, συνδυασμός μόνιμων καλλιεργειών, μικτή φυτική παραγωγή. Προκύπτει επομένως η ανάγκη για
αύξηση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματός τους, ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής
βιωσιμότητάς τους. Στην προσπάθεια αυτή, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, μαζί με τις υπόλοιπες άμεσες
εισοδηματικές ενισχύσεις, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.
Επίσης, από τη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2 διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα
ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν κλάδοι παραγωγής, τόσο στις ευρωπαϊκές-διεθνείς, όσο και στις
εγχώριες αγορές. Επιπλέον, παρότι έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες αλυσίδες αξίας αγροδιατροφικών
προϊόντων, με ιδιαίτερο δυναμισμό τα τελευταία χρόνια, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις
των επιμέρους ‘κρίκων’ της αλυσίδας διαφοροποιούνται σημαντικά, με την πρωτογενή παραγωγή να
αντιμετωπίζει συνήθως πολλά προβλήματα, σε αντίθεση με την μεταποίηση, που εμφανίζει μια πιο
δυναμική εικόνα.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμης σημασίας ζητήματα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρες
τις αλυσίδες αξίας, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για
βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, τυποποίησης, κ.λπ. πρωτογενών προϊόντων, η διατήρηση και βελτίωση της
ποιοτικής παραγωγής, κ.ά.
Από την άλλη πλευρά, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση
της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security), ως προς διάφορες κατηγορίες
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σε όλες ή κάποιες από τις διαστάσεις της: διαθεσιμότητα,
δυνατότητα πρόσβασης, ποιότητα, διαχρονική σταθερότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, διότι, όπως έδειξε η ανάλυση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των διαφόρων
κλάδων, μεγάλο μέρος του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μπορεί να καλυφθεί
με τον σημαντικό περιορισμό της μετρούμενης σπατάλης των χρησιμοποιούμενων συντελεστών
παραγωγής, που θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους παραγωγής και βέβαια στην αύξηση του
γεωργικού εισοδήματος.
Επίσης, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις,
όπως π.χ. η παροχή της βασικής ενίσχυσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις, η παροχή εκπαίδευσης και κυρίως
στοχευμένων γεωργικών συμβουλών στους γεωργούς. Έτσι, η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε
συνδυασμό με την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα συμβάλει ποικιλοτρόπως
στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας.
Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στους παρακάτω τομείς:
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1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού
Από την ανάλυση SWOT προκύπτει ότι οι καλλιέργειες σιτηρών έχουν πολύ χαμηλό μέσο Γεωργικό
Οικογενειακό Εισόδημα ανά εκμετάλλευση. Επίσης, την περίοδο 2016-2019, με βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ,
παρατηρήθηκε μείωση κατά 1/3 των δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων των καλλιεργειών σκληρού και
μαλακού σιταριού, ενώ παρέμεινε σταθερή η έκταση του κριθαριού. Επομένως απαιτείται η αναστροφή
της τάσης μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τριών
αυτών κλάδων.
Επιπλέον, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στους τρεις αυτούς κλάδους στοχεύουν στην εξασφάλιση της
διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security) για τα αντίστοιχα προϊόντα,
καθώς και στη σταθεροποίηση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Οι στόχοι αυτοί θα
επιτευχθούν με τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις τρείς αυτές καλλιέργειες (σκληρό σιτάρι, μαλακό
σιτάρι και κριθάρι), που θα συμβάλει στην αύξηση των αποδόσεων. Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου
διασφαλίζει αφενός υψηλή φυτρωτική ικανότητα , χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα φυτά των
σιτηρών μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα έναντι της ανάπτυξης ζιζανίων και αύξηση της παραγωγής ανά
στρέμμα, αφετέρου ο σπόρος αυτός είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος από άποψη φυτοϋγείας, με
αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μυκητοκτόνων). Όλα τα
παραπάνω συμβάλλουν στη μείωση των παραγωγικών δαπανών, την αύξηση της παραγωγικότητας της
καλλιέργειας (αποδόσεων) ανά στρέμμα και συνεπώς αναμένεται μείωση του κόστους παραγωγής.
Επίσης, με τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου καθίσταται δυνατή η ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων
προϊόντων και η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ενδεχομένως να σημειωθεί και μια αύξηση στην τιμή πώλησης, λόγω βελτίωσης της ποιότητας του
παραγόμενου προϊόντος και τελικά αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος των
εκμεταλλεύσεων.
Εκτός των προαναφερθέντων, η συνδεδεμένη ενίσχυση του κριθαριού στοχεύει και στην ενίσχυση της
εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών και στην υποστήριξη της βιομηχανίας παραγωγής βύνης, καθώς το 15%
της παραγωγής του κριθαριού κατευθύνεται στη βυνοποίηση.
Οι ενισχύσεις αυτές συνάδουν με την οδηγία-πλαίσιο 2000/60 για τα νερά, αφού πρόκειται για ξηρικές
καλλιέργειες.
Επιπλέον, με τις ενισχύσεις αυτές βελτιώνεται η διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού,
ενώ αναμένεται να αναστραφεί εν μέρει η τάση εγκατάλειψης γεωργικών εκτάσεων σε ορεινές περιοχές
και περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών.
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού
Η ενίσχυση στοχεύει στην αξιοποίηση παθογενών (αλατούχων) εδαφών, την διατήρηση της πολύ καλής
ποιότητας του προϊόντος, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον,
υποστηρίζεται η διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού. Η ενίσχυση αυτή συνάδει με την
οδηγία-πλαίσιο 2000/60 για τα νερά, αφού κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται σχετικά
μικρή ποσότητα νερού και τέλος οι ορυζώνες αποτελούν εξαιρετικούς βιότοπους.
5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά
Οι συνδεδεμένες αυτές ενισχύσεις αφορούν την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για τα όσπρια, τα
κτηνοτροφικά ψυχανθή, τη σόγια και τα ζαχαρότευτλα. Έτσι, οι ενισχύσεις αυτές στοχεύουν:
α) στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή σπόρων για την καλλιέργεια
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χονδροειδών ζωοτροφών (με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων),
στη μείωση της εξάρτησης της διατροφής των ζώων από εισαγόμενες – από τρίτες χώρες – πρωτεϊνούχες
ζωοτροφές, στη βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και συνακόλουθα στην παραμονή
κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο,
β) στην καλλιέργεια βελτιωμένων ποικιλιών, με υψηλές αποδόσεις και τελικά προϊοντα υψηλής ποιότητας
γ) στην ορθολογικότερη εκμετάλλευση εισροών, προστασία από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια και
προστασία του περιβάλλοντος
δ) στην ιχνηλασιμότητα του παραγόμενου προϊόντος με πρόσβαση σε αγορές προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας
ε) στην επάρκεια σπόρων για βρώσιμα από τον άνθρωπο όσπρια
στ) στην ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής, συστατικό στοιχείο της οποίας αποτελούν τα όσπρια και
ζ) στην προσφορά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης στην ανθρώπινη διατροφή. Με
αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η ποιοτική διατροφή - βασικό στοιχείο της χρήσης (utilization) των
τροφίμων, η οποία είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας
(Food and Nutrition Security).
6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών
7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών
Οι συνδεδεμένες αυτές ενισχύσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη κυρίως της εκτροφής μηρυκαστικών
(βοοειδή και αιγοπρόβατα), ο πληθυσμός των οποίων παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία
χρόνια, εκτός των αιγών (βλ. και SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2).

Ζωικό Κεφάλαιο (Ισοδύναμες Ζωικές Μονάδες)

Μεταβολή
2015-2019

ΑΓΕΛΑΔΕΣ
ΛΟΙΠΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΠ
ΒΟΟΕΙΔΗ
ΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΒΑΤΑ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΙΓΕΣ

5.5%

5.6%

-2.7%

5.7%

12.8%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΟΣΔΕ
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις των δύο αυτών κατηγοριών συμβάλλουν:
α) στη μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων (αφού η διατροφή των ζώων
συμμετέχει σε ποσοστά 50%-70% στο σύνολο των κτηνοτροφικών δαπανών),
β) στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων τοπικής παραγωγής και η
παραγωγή προϊόντων με χαμηλό (ή και μηδενικό) αποτύπωμα άνθρακα,
γ) στη μείωση της εξάρτησης της διατροφής των ζώων από εισαγόμενες - από τρίτες χώρες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές,
δ) στη βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και συνακόλουθα στην παραμονή κτηνοτρόφων
στην ύπαιθρο.
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Επιπλέον, οι καλλιέργειες των ψυχανθών είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές, αφού συμβάλλουν στη
μείωση των νιτρικών λιπασμάτων, λόγω αυξημένης δέσμευσης αζώτου στις ρίζες τους. Τέλος, οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις ποτιστικών καλλιεργειών, όπως για παραγωγή σανού μηδικής, συνάδουν με την
οδηγία-πλαίσιο 2000/60 για τα νερά, αφού κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται σχετικά
μικρή ποσότητα ύδατος, έναντι άλλων υδροβόρων καλλιεργειών, όπως, π.χ. ο αραβόσιτος.
8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας
Η ενίσχυση αφορά στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας που παραδίδεται στις βιομηχανίες
μεταποίησης.
Από τη SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2 προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019, τόσο
οι εκτάσεις, όσο και η παραγωγή της βιομηχανικής τομάτας παρουσίασαν πτωτικές τάσεις. Ειδικότερα, οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν από τα 71,9 χιλ. στρέμματα σε 44,1 χιλ. στρ., ενώ η παραγωγή από
526,9 χιλ. τόνους σε 303,2 χιλ. τόνους.
Η μεγάλη μείωση της παραγωγής οδηγεί σε έλλειψη πρώτης ύλης για τη μεταποιητική βιομηχανία, η
οποία δεν καλύπτει τη δυναμικότητά της. Κάποιες βιομηχανίες αναγκάστηκαν να πάψουν τη λειτουργία
τους. Την τελευταία εικοσαετία, ενώ λειτούργησαν στη χώρα μας περισσότερες από 20 μεταποιητικές
μονάδες βιομηχανικής τομάτας με συνολική δυναμικότητα μεγαλύτερη από 1 εκατομμύριο τόνους
πρώτης ύλης, σήμερα, λειτουργούν 4-5 μεταποιητικές μονάδες στο 70% περίπου της απόδοσής τους.
9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης
Η ενίσχυση αφορά στα πορτοκάλια που παραδίδονται στις βιομηχανίες χυμοποποίησης.
Η Ελλάδα είναι μία από τις βασικότερες μεσογειακές χώρες παραγωγής εσπεριδοειδών, με τον κύριο
όγκο της παραγωγής να αφορά τα πορτοκάλια. Η ποσότητα των πορτοκαλιών που οδηγούνται τα
τελευταία χρόνια για χυμοποίηση έχει μειωθεί αισθητά για δύο λόγους:
α) Λόγω της χαμηλής τιμής. Οι ποσότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη μεταποίηση, είτε
παραμένουν ηρτημένες στα δέντρα, χωρίς προοπτικές διάθεσης, είτε διατίθενται ως νωπό πορτοκάλι.
β) Λόγω των φθηνών εισαγωγών από τρίτες χώρες.
Από τη SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 1 έχει διαπιστωθεί ότι το ΓΟΕ των οπωροφόρων δένδρων είναι
από τα χαμηλότερα, επομένως η προτεινόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση θα συμβάλει:
α) στην αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν
πορτοκαλιές,
β) στον περιορισμό των φθηνών εισαγωγών από τρίτες χώρες,
γ) στην εξασφάλιση ποιοτικής πρώτης ύλης για την μεταποιητική βιομηχανία, στην οποία απασχολείται
σημαντικός αριθμός εργατικού δυναμικού, με αύξηση κυρίως κατά την περίοδο Οκτώβριο – Μάρτιο,
δ) στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των περιοχών καλλιέργειας πορτοκαλιάς και εγκατάστασης των
βιομηχανιών χυμοποίησης.
10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι, κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019, αυξήθηκαν, τόσο οι
εκτάσεις καλλιέργειας των βρώσιμων οσπρίων (κατά 56,6%), όσο και η παραγωγή τους (κατά 43,0%).
Το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και η μικρή και μη σταθερή απόδοση της καλλιέργειας από έτος σε
έτος, οδηγεί σε αυξομείωση της παραγόμενης ποσότητας.
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Τα όσπρια είναι ένα βασικό και παραδοσιακό διατροφικό προϊόν στο οποίο η ελλειμματικότητα αγγίζει το
73% των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης (SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2) και πολλές από τις
εισαγωγές προέρχονται από τρίτες χώρες.
Η προτεινόμενη στήριξη του τομέα κρίνεται σημαντική για:
α) την εξασφάλιση της διατροφικής και επισιτιστικής επάρκειας της χώρας στην κρίσιμη αυτή κατηγορία
προϊόντων,
β) την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη φυτικής
προέλευσης στους καταναλωτές, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Μεσογειακής Διατροφής και του
παραδοσιακού διαιτολογίου των Ελληνικών νοικοκυριών,
γ) τη διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας, με την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών οσπρίων για
ανθρώπινη κατανάλωση,
δ) τη διατήρηση των επιπέδων παραγωγής τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα και τη μείωση των
εισαγωγών από τρίτες χώρες,
ε) τη βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της καλλιέργειας των οσπρίων, λόγω της μείωσης της
αζωτούχου λίπανσης και του εμπλουτισμού του εδάφους σε άζωτο.
11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με σπαράγγι, με
αντίστοιχη μείωση της παραγωγής. Η μείωση αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στον όγκο των εξαγωγών,
καθόσον το 99% του παραγόμενου σπαραγγιού εξάγεται κυρίως σε χώρες της δυτικής Ευρώπης.
Επιπλέον η καλλιέργεια χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος παραγωγής (κυρίως εργατικών), που την
καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα προϊόντα.
Ο τομέας παρουσιάζει απασχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων, αλλά και επαγγελμάτων γύρω από
την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Η καλλιέργεια απαιτεί εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό όπου κυρίως
εμπλέκονται νέοι γεωργοί, αλλά και οι νεοεισερχόμενοι είναι νέοι ηλικιακά γεωργοί, καθώς πρόκειται για
εξειδικευμένη και απαιτητική καλλιέργεια.
12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων
Η ενίσχυση αφορά στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, η παραγωγή της οποίας παραδίδεται σε
μεταποιητική μονάδα.
Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ζαχαρότευτλων έναντι άλλων εαρινών καλλιεργειών οδηγεί στη
μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τη μείωση της παραγωγής. Σημειώνεται ότι και τα τρία
τελευταία ζαχαρουργεία που λειτουργούσαν στην Ελλάδα, έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.
Η τευτλοκαλλιέργεια έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για ορισμένες περιοχές της χώρας.
13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου
Η ενίσχυση αφορά στη χυμοποίηση συμπύρηνου ροδάκινου.
Τα τελευταία χρόνια το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή του συμπύρηνου
ροδάκινου που οδηγείται στη χυμοποίηση έχει περιορίσει την προς χυμοποίηση ποσότητα στο 1/3.
Κάποιες μεταποιητικές βιομηχανίες έκλεισαν και άλλες κινδυνεύουν.
Με την καλλιέργεια συμπύρηνου ροδάκινου ασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά, ενώ οι μόνιμοι και
εποχικοί εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης του συμπύρηνου ροδάκινου ανέρχονται σε ετήσια
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βάση περί τα 10.000 άτομα (1.500 μόνιμοι υπάλληλοι και 8-10.000 εποχικοί).
Σήμερα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 26 μεταποιητικές επιχειρήσεις συμπύρηνου ροδάκινου με τζίρο
περίπου 350.000-400.000 ευρώ από τον οποίο το 12-15% αφορά τη χυμοποίηση του συμπύρηνου
ροδάκινου.
Από τη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1 διαπιστώθηκε το χαμηλό ΓΟΕ των εκμεταλλεύσεων που
καλλιεργούν οπωροφόρα δένδρα, επομένως και η ανάγκη για αύξηση του γεωργικού οικογενειακού
εισοδήματός τους, ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητάς τους.
14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας
H καλλιέργεια της σταφίδας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αν και είναι μόνιμη καλλιέργεια.
Η παραγωγή της Ελλάδας για αρκετά χρόνια αντιπροσώπευε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Το
προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται από τεράστια θρεπτική αξία, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε
αντιοξειδωτικά και πολυφαινολικά συστατικά και θα μπορούσε να προωθηθεί ως Ελληνική «υπερτροφή».
Σε μεγάλη κλίμακα η σταφίδα καλλιεργείται σε ορεινές, λοφώδεις και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου το
βαθύ και πυκνό ριζικό σύστημα των αμπελιών προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Σε αυτά τα
εδάφη, η σταφίδα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη καλλιέργεια.
Στις καλλιεργητικές περιοχές έχει δημιουργηθεί επαρκής υποδομή για την καλλιέργεια και την
επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτές οι
υποδομές θα εγκαταλειφθούν.
Πολύ σημαντική είναι η διατήρηση της θέσης της στις διεθνείς αγορές, καθώς και η διατήρηση της
μεταποίησης.
15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος
Η ενίσχυση αφορά τις καλλιέργειες των εξής φυτικών ειδών: αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά
και φιστικιά.
Υπάρχει υψηλή ζήτηση στους καρπούς με κέλυφος, τόσο από καταναλωτές, όσο και από την βιομηχανία
τροφίμων (π.χ. γλυκίσματα, σοκολατοβιομηχανία κ.α.) Η εγχώρια αγορά καλύπτεται με εισαγωγή από
τρίτες χώρες, καθώς η χώρα είναι ελλειμματική στα σχετικά προϊόντα.
Παρότι η παραγωγή των καρπών με κέλυφος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατά την περίοδο 2011-2018,
το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο, ιδιαίτερα το κόστος συλλογής (καθώς η μηχανική συλλογή
προϋποθέτει εδάφη με μικρές κλίσεις, ενώ οι σχετικές καλλιέργειες είναι εγκατεστημένες σε ορεινές και
ημιορεινές περιοχές), καθώς και το κόστος φυτοπροστασίας.
Οι εν λόγω καλλιέργειες αξιοποιούν ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας, μετριάζοντας τους
κινδύνους απερήμωσης των περιοχών αυτών και δημιουργίας προβλημάτων διάβρωσης.
16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων
Το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό την συνέχιση εμφάνισης του φαινομένου της μικροκαρπίας
έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή και σταδιακή συμπίεση του εισοδήματος των παραγωγών, με όλες τις
συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες.
H σταδιακή αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και κυρίως η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχει
ως αποτέλεσμα, αφενός τη συχνή ζημίωση της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, αέρας,
εγκαύματα επιφάνειας καρπών από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και αφετέρου την
απώλεια παραγωγής, λόγω έξαρσης εχθρών της καλλιέργειας όπως η περίπτωση της Μυίγας Μεσογείου.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή και σταδιακή συμπίεση του εισοδήματος των παραγωγών
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(το οποίο διαπιστώθηκε και στη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1), με πιθανό κίνδυνο την
εγκατάλειψη των καλλιεργειών και τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Επίσης, πρόβλημα είναι οι χαμηλές τιμές των προϊόντων λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να
μην λαμβάνουν την αξία που θα έπρεπε. Πρόκειται για ένα εξαγώγιμο προϊόν που κατέχει θέση στην
εξωτερική αγορά, την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε ανοιχτή.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Η συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά εκτάριο ή ζώο, μόνο για
τις επιλέξιμες εκτάσεις, σε ενεργούς γεωργούς.
Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή
αγορά (Αιτιολογική Έκθεση Κανονισμού 2021/2115, σημείο 32).
Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα περιγραφούν σε
σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σίτου
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν
σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας
και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180
κιλά ανά εκτάριο.
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σίτου
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό
σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας
και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180
κιλά ανά εκτάριο.
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε
επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας
και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά
εκτάριο.
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε
επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, ορυζόμυλους,
ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών και υπό την προϋπόθεση να παραδίδουν
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κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης και να προσκομίζουν δελτίο
αποστολής και τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.
5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ποικιλιών οι οποίες
είναι εγγεγραμμένες ή υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους/στις Κοινούς
Καταλόγους Ποικιλιών είναι:
Α. Ο καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό
πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική
επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική
επιχείρηση.
Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο προς
σπορά σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.
2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους
προς σπορά (κτηνοτροφικών ψυχανθών, οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, ελαιούχων– κλωστικών
φυτών και τεύτλων), των ειδών που θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο προς
σπορά.
Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι ενεργοί
γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό
ρεβίθι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια) που θα αποτυπωθούν
λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιμες εκτάσεις.
Στις εκμεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν
κτηνοτροφικό κλάδο μηρυκαστικών:
•Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του
προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών που
παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.
•Η υπόλοιπη παραγόμενη ποσότητα πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, η οποία χρησιμοποιείται
ως ιδιοπαραγόμενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκμετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση.
Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με: α) τον αριθμό και το είδος των μηρυκαστικών ζώων
και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου μηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.
7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα
σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική και τριφύλλι) και θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε
επιλέξιμες εκτάσεις.
Στις εκμεταλλεύσεις που παράγουν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν
κτηνοτροφικό κλάδο μηρυκαστικών:
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• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του
προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών που
παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.
• Η υπόλοιπη παραγόμενη ποσότητα πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, η οποία χρησιμοποιείται ως
ιδιοπαραγόμενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκμετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση. Η
ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με: α) τον αριθμό και το είδος των μηρυκαστικών ζώων
και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου μηρυκαστικού ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους
επιλεξιμότητας:
1. Παραδίδουν βιομηχανική τομάτα από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’
ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για
τους παραγωγούς μέλη τους:
α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016
β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:
• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του
προϊόντος.
4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha
9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τα εξής:
1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 7
τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για
τους παραγωγούς μέλη τους:
α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016
β) Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:
• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
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• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του
προϊόντος.
4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha.
10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (φακή, ρεβίθι, φασόλι, κουκί, λαθούρι) και θα αποτυπωθούν
λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιμες εκτάσεις και πληρούν τους παρακάτω όρους
επιλεξιμότητας:
1.Προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
2.Παραδίδουν ρεβύθια κατ’ ελάχιστο 70 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
3.Παραδίδουν φακές κατ’ ελάχιστο 40 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
4.Παραδίδουν φασόλια μέτρια και χονδρά κατ’ ελάχιστο 100 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης
έκτασης.
5.Παραδίδουν φασόλια γίγαντες και ελέφαντες κατ’ ελάχιστο 150 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης
έκτασης.
11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να:
α) καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο 0,2 ha σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,
β) παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον 2,5 tn/ha νωπού
προϊόντος σε εγκεκριμένους φορείς,
γ) προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν
ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
•Να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
•Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στην
συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται μόνο με πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά.
•Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
•Να παραδίδουν σε μεταποιητική μονάδα κατ’ έτος ποσότητα προϊόντος, τουλάχιστον 30 τόνους ανά
εκτάριο και να προσκομίζουν το σχετικό τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους
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επιλεξιμότητας:
1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 3 τόνους
συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για
τους παραγωγούς μέλη τους:
α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016.
β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:
• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
• απ’ ευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
4. H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 ha.
14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας
Δικαιούχοι είναι μόνο οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Αγροτεμάχια που βρίσκονται μόνο σε ζώνη παραδοσιακής καλλιέργειας: Περιφερειακές Ενότητες
(Νομοί) Αχαΐας, Αργολίδας, Κορίνθου, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου.
2. Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 1,5 tn/ha στις εγκαταστάσεις μεταποίησης και να προσκομίζουν
το σχετικό τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
3. Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου 0,1 ha.
15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
καλλιεργούν καρπούς των φυτικών ειδών: αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά σε
επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 20 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
•Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα μήλα είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν σε
επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 500 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
•Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

6 Identification of relevant baseline elements
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(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλάχιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο (έναντι 12
Kgr/στρέμμα την προηγούμενη περίοδο), δηλαδή επιδιώκεται το σύνολο του χρησιμοποιούμενου σπόρου
να είναι πιστοποιημένο.
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 100 €/εκτάριο, λόγω αύξησης της ενισχυόμενης ποσότητας
πιστοποιημένου σπόρου/στρ. (από 12 κιλά/στρ. σε 18 κιλά/στρ.) και αύξησης της τιμής αγοράς του
πιστοποιημένου σπόρου (0,8 €/κιλό).
Υπενθυμίζεται ότι στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ενίσχυση αυτή ήταν 72 €/εκτάριο, δηλ. 7,2
€/στρέμμα. Η νέα προτεινόμενη τιμή είναι 100 ευρώ/εκτάριο, δηλ. 10 €/στρέμμα, ως πρόσθετο κόστος
πλήρους χρησιμοποίησης πιστοποιημένου σπόρου, μείον την αξία του αντίστοιχου χρησιμοποιούμενου
μη πιστοποιημένου σπόρου.
Δηλαδή: (0,8 €/Kgr τιμή αγοράς του πιστοποιημένου σπόρου * ποσότητα 180 Kgr/εκτάριο) ─ (0,20 €/Kgr
τιμή αγοράς του απιστοποίητου σπόρου * ποσότητα 220 Kgr/εκτάριο) = 100 €/εκτάριο.
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 160.000 εκτάρια, που
αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης σκληρού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 20162020, στοιχεία του ΟΣΔΕ).
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
100 €/εκτάριο * 160.000 εκτάρια = 16.000.000 €
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
16.000.000 €/έτος * 5 έτη = 80.000.000 €
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλάχιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο.
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό
σιτάρι, δηλ. 100 €/εκτάριο για χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή 10 €/στρέμμα.
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που
αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης μαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 20162020, στοιχεία του ΟΣΔΕ).
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 100 €/εκτάριο *
58.240 εκτάρια = 5.824.000 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
5.824.000 €/έτος * 5 έτη = 29.120.000 €
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3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλάχιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο.
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό
σιτάρι, δηλ. 100 €/εκτάριο για χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή 10 €/στρέμμα.
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 83.200 εκτάρια, που
αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης μαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 20162020, στοιχεία του ΟΣΔΕ).
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 100 €/εκτάριο *
83.200 εκτάρια = 8.320.000 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
8.320.000 €/έτος * 5 έτη = 41.600.000 €
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού
Η προτεινόμενη τιμή είναι 300 ευρώ/εκτάριο, δηλ. 30 €/στρέμμα, η οποία προκύπτει από τα αναλυτικά
δεδομένα αντιπροσωπευτικής εκμετάλλευσης του ΔΙΓΕΛΠ/RICA για το έτος 2017.
Αντιπροσωπευτική Εκμετάλλευση Ρυζιού, ΔΙΓΕΛΠ/RICA, 2017
Χρησιμοπ.
Γεωργ.
Έκταση
(ΧΓΕ) Στρ.
Ακαθάριστη
αξία
παραγωγής
Ενδιάμεση
Κατανάλωση
ευρω
Αμοιβές και
Κοινων,επιβαρ
ύνσειςευρω
Αμοιβές
εργασίας
τρίτων ευρω
Τρέχουσα
συντήρηση
εξοπλισμού ευ
ρω
Καύσιμα
&
Λιπαντικά ευρ
ω
Εξοδα
αυτοκινήτου
(Αναλογ,χρήσ

EL

131,2

34.772

225

3.322

1.073

3.412

256
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ης)ευρω
Σπόροι
&
Φυτάρια
Αγορασθένταε
υρω
Σπόροι
&
Φυτάρια
Ιδιοχρησ/νταε
υρω
Λιπάσματα &
Βελτιώτικα
εδάφουςευρω
Προιόντα
Προστασίας
Καλ/γειών ευρ
ω
Λοιπές Ειδικές
Δαπάνες
Καλ/γειώνευρ
ω
Απλή Συντήρ,
Κτιρίων
&
Εγγ,Βελτ,ευρω
Ηλεκτρική
Ενέργεια ευρω
Καύσιμα
Θέρμανσης ευ
ρω
Νερό ευρω
Ασφάλειες ευρ
ω
Φόροι
&
Τέλη ευρω
Λοιπές Γενικές
Δαπάνες ευρω
Ενοίκια
πληρωθέντα ευ
ρω
Ασφάλειες
Κτιρίων
Εκμ/σης ευρω
Εγγειοι
Φόροι ευρω
Τόκοι
&
Εγγ,Δαπ,Πληρ
ωθ,
(Σύνολο)ευρω
Τόκοι Δανείων
Εγγ,Κεφαλαίο
υ ευρω
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2.050

0

5.141

4.374

317

239
0
0
2.627
1.127
0
203
7.141

0
0

0

0
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Για
Αγορά
Εδαφών ευρω
Τόκοι Δανείων
Κεφ,Εκμ/σης
& Χρέηευρω
Αποσβέσεις
ευρω
Εμφανείς
Δαπάνες

0
0
7.209
38.715

Διαφορά
Εμφανών
Δαπανών απο
-3.943
Ακαθάριστη
Αξία
Παραγωγής
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση ανά
στρέμμα
(-3.943 € /
131,2 στρ. = 30 €/στρ.)

-30

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 26.460 εκτάρια, που
αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο της επιλέξιμης έκτασης για την περίοδο 2018-2020.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 300 €/εκτάριο *
26.460 εκτάρια = 7.937.854 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
7.937.854 €/έτος * 5 έτη = 39.689.270 €
5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς, που έχουν
συνάψει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις
πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Επί πλέον, εκ μέρους της
σποροπαραγωγικής επιχείρησης πρέπει να τεκμηριώνεται η παράδοση/πώληση του σπόρου προς σπορά
προς πιστοποίηση, από τους δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 432 €/εκτάριο.
Η τιμή αυτή προκύπτει από τους υπολογισμούς του επόμενου πίνακα (Πηγή: Ινστιτούτο Βιομηχανικών
και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ):
Εξειδικευμένε
ς
εργασίες
Περιγραφή
σποροκαλλιερ
εργασίας
γειών
ψυχανθών
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Κόστος
(€/εκτάριο)

363

EL

Απομάκρυνση
off-types

Ζιζανιοκτονία

Φυτοπροστασ
ία

Αποξήρανση
φυτών

Θεριζοαλωνισ
μός

Καθαρισμός
σπόρων
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Εργασία αγρού
από
100
εξειδικευμένο
προσωπικό
Εφαρμογή
εκλεκτικών
50
ζιζανιοκτόνων
Εφαρμογή
φυτοπροστατε
υτικών
σκευασμάτων
εναντίον
μυκήτων και 40-80
ιών
που
μεταφέρονται
με το σπόρο
(1-2
εφαρμογές)
Εφαρμογή
κατάλληλων 60
σκευασμάτων
Όταν το τελικό
προϊόν
της
απλής
καλλιέργειας
είναι ο σπόρος
(π.χ.
φακή,
ρεβίθι)
το
κόστος
Θ/Α
είναι το ίδιο, 0-110
ενώ όταν το
τελικό προϊόν
είναι ο σανός
(π.χ.
βίκος,
πίσον κ.λπ.),
το
επιπλέον
κόστος είναι
1,1€/εκτάριο
Γίνεται
σε
ειδικά
καθαριστήρια
σπόρου
με
κόστος
30€/τόνο.Το
κόστος
καθαρισμού/εκ 45-60
τάριο
εξαρτάται από
την απόδοση
του
ψυχανθούς/εκτ
άριο
που
κυμαίνεται
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Διοικητική
υποστήριξη
Σύνολο

από 150 έως
200 κιλά/εκτ.
ανάλογα
το
είδος
Σύνταξη
συμφωνητικών
10
, καταχώρηση
στοιχείων, κ.ά.
305-470

Μ.Ο.

432

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 9.500 εκτάρια, που προκύπτει
από στρογγυλοποίησητου μέσου όρου των επιλέξιμων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020 (9.418 εκτάρια)
(ΟΣΔΕ).
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
432 €/εκτάριο * 9.500 εκτάρια = 4.104.000 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
4.104.000 €/έτος * 5 έτη = 20.520.000 €
6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς.
Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 192 €/εκτάριο
Υπολογίζεται με βάση την σημαντικότερη καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή σπόρου (βίκος):
Καλλιέργεια 25 στρεμμάτων
βίκου για καρπό (μελέτη
ΓΠΑ)
παραγωγή
σπόρου
(200/kgr ανά
στρέμμα)
Τιμή πώλησης
(0,4 ευρώ/ kgr)
Ακαθάριστη
αξία
παραγωγής/σ
τρέμμα
(€/στρέμμα)
Αξία
πωλούμενου 80
σπόρου
Εμφανείς
δαπάνες/στρέ
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μμα
(€/στρέμμα)
Λιπάσματα,
καύσιμα
Θερισμός,
αλωνισμός
Σπόρος
Αποσβέσεις
Σύνολο
Εμφανών
Δαπανών

30
16
21
32,2
99,2

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ,
ΩΣΤΕ
ΝΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΣΘ
ΟΥΝ
ΟΙ
ΕΜΦΑΝΕΙΣ -19,2
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤ
Η
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σ
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 74.984 εκτάρια, που είναι ο
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
192 €/εκτάριο * 74.984 εκτάρια = 14.396.928 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
14.396.928 €/έτος * 5 έτη = 71.984.640 €
7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς.
Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 83 €/εκτάριο
Υπολογίζεται με βάση την σημαντικότερη καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή σανού (μηδική):
Καλλιέργεια 76,9 στρέμματα
μηδική
για
σανό
(ΔΙΓΕΛΠ/RICA 2017)
Ακαθάριστη
Αξία
Παραγωγής 173
σανού/στρέμμ
α (€/στρέμμα)
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Εμφανείς
δαπάνες/στρέ
μμα
(€/στρέμμα)
Ενδιάμεση
κατανάλωση
Ενέργεια,
εργασίες
τρίτων, λοιπές
γενικές
δαπάνες
Αποσβέσεις
Αμοιβή ξένης
εργασίας
&
ενοίκια ξένων
εδαφών
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΜΦΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ/Σ
ΤΡΕΜΜΑ
ΩΣΤΕ
ΝΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΣΘ
ΟΥΝ
ΟΙ
ΕΜΦΑΝΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤ
Η
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σ

82

51

34
15

181

- 8,3

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 194.935 εκτάρια, που προκύπτει
από τον μέσο όρο των επιλέξιμων εκτάσεων της περιόδου 2017-2020.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
83 €/εκτάριο * 194.935 εκτάρια = 16.179.600 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
16.179.600 €/έτος * 5 έτη = 80.898.000 €
8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 4.363 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 512 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
512 €/εκτάριο * 4.363 εκτάρια = 2.233.856 € για κάθε έτος
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και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
2.233.856 €/έτος * 5 έτη = 11.169.280 €.
9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.780 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 407 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
407 €/εκτάριο * 8.780 εκτάρια = 3.573.460 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
3.573.460 €/έτος * 5 έτη = 17.867.300 €.
10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση
Η προτεινόμενη τιμή είναι 285 ευρώ/εκτάριο, δηλ. 28,5 €/στρέμμα, η οποία έχει υπολογισθεί για δύο
αντιπροσωπευτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα φασόλια και τα ρεβύθια. Οι υπολογισμοί έγιναν με
βάση τα αναλυτικά δεδομένα αντιπροσωπευτικής γεωργικής εκμετάλλευσης από τα Φάρσαλα, για
καλλιέργεια 40 στρεμμάτων από κάθε μία καλλιέργεια και αναφέρονται στο έτος 2021.
Φασόλια
(καλλιέργεια
40
στρεμμάτων)
Έσοδα (€/στρέμμα)
Παραγωγή
(κιλά/στρέμμα 200
)
Τιμή πώλησης
1,3
(€/κιλό)
Συνολική
αξία
260
πωλήσεων
Δαπάνες (€/στρέμμα)
Ενοικιο
85
εδάφους
Σπόρος
30
Φυτοφαρμακα/
30
ζιζανιοκτόνα
Λιπάσματα
15
Ανθρώπινη
εργασία
10
(σκαλίσματα)
Ποτίσματα
20
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Ρεβύθια
(καλλιέργεια
40
στρεμμάτων)

200
1,0
200

70
40
25
20
10
5
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(ρεύμα
πομώνας)
Συγκομιδή
Οργωμα (ξένο
μηχάνημα)
Σπαρτική
κι
σκαλιστήρι
Απόσβεση
αρδευτικού
Απόσβεση
γεώτρηση/πομ
ώνας
Σύνολο
Δαπανών

50

15

15

15

10

5

14

14

9,5

9,5

288,5

228,5

Διαφορά
Δαπανών από
-28,5
Έσοδα
(€/στρέμμα)

-28,5

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 29.365 εκτάρια, που προκύπτει
ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
285 €/εκτάριο * 29.365 εκτάρια = 8.369.025 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
8.369.025 €/έτος * 5 έτη = 41.845.125 €.
11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.548 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 495 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
495 €/εκτάριο * 1.548 εκτάρια = 766.260 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
766.260 €/έτος * 5 έτη = 3.831.300 €.
12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.363 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 505 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
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Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
505 €/εκτάριο * 1.363 εκτάρια = 688.315 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
688.315 €/έτος * 5 έτη = 3.441.575 €.
13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 5.732 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 164 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
164 €/εκτάριο * 5.732 εκτάρια = 940.048 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
940.048 €/έτος * 5 έτη = 4.700.240 €.
14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 10.111 εκτάρια, που προκύπτει
ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 20232027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 348 € ανά
εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί
από το ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
348 €/εκτάριο * 10.111 εκτάρια = 3.518.628 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
3.518.628 €/έτος * 5 έτη = 17.593.140 €.
15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 28.799 εκτάρια, που προκύπτει
ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2017-2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 137 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
137 €/εκτάριο * 28.799 εκτάρια = 3.945.463 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
3.945.463 €/έτος * 5 έτη = 19.727.315 €.
16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων
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Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.685 εκτάρια, που προκύπτει ως
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027,
διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 472 € ανά εκτάριο, που
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το
ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
472 €/εκτάριο * 8.685 εκτάρια = 4.099.320 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
4.099.320 €/έτος * 5 έτη = 20.496.600 €.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Αιτιολόγηση της/των δυσκολίας/-ών που αντιμετωπίζει/-ούν ο/οι στοχευόμενος/-οι τομέας/-είς / η/οι
παραγωγή/-ές ή ο/οι τύπος/-οι γεωργίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των προτεινόμενων συνδεδεμένων ενισχύσεων ανέρχεται σε
212.200.565 € για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο
διαθέσιμο ποσό για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού
2021/2115, πρέπει να φθάνει μέχρι το 15% (13%+2%) του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων,
χωρίς την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού και χωρίς τη μεταφορά ποσού των άμεσων ενισχύσεων στην
Αγροτική Ανάπτυξη. Το μέγιστο αυτό ποσό είναι: 1.702.494.039 € * 15% = 255.374.106 €.
Όπως έχει αναλυτικά εκτεθεί στην SWOT Ανάλυση του του Ειδικού Στόχου 1, οι προτεινόμενοι κλάδοι
για την παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων και δυσκολιών, μεταξύ
άλλων:
• Εξαιρετικά χαμηλές εισοδηματικές επιδόσεις των εκμεταλλεύσεων που είναι εξειδικευμένες σε μιά
σειρά κρίσιμων κλάδων της Ελληνικής γεωργίας: δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελοκαλλιέργεια, λοιπές
αροτραίες καλλιέργειες, οπωροφόρα δένδρα, συνδυασμός μόνιμων καλλιεργειών, μικτή φυτική
παραγωγή.
•
Παρά τις ενισχύσεις, χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα
(ΓΟΕ) ανά εκμετάλλευση έχει ο ΤΟΠ των δημητριακών.
•
Οι ζωοτροφές αντιπροσωπεύουν την σημαντικότερη κατηγορία δαπανών ενδιάμεσης
κατανάλωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Το 27% της συνολικής αξίας των ζωοτροφών
αντιστοιχεί σε ιδιοπαραγόμενες και το υπόλοιπο 73% αφορά αγοραζόμενες. Σοβαρό πρόβλημα είναι η
απροθυμία ενασχόλησης με την αιγοπροβατοτροφία, κυρίως της ημιεκτατικής μορφής. Η περίοδος που τα
ζώα έχουν αυξημένες ανάγκες διατροφής, συμπίπτει με τις εποχές Φθινόπωρο-Χειμώνα, όπου η
βοσκήσιμη ύλη είναι περιορισμένη, τα ζώα συνήθως παραμένουν στον στάβλο, δεν βγαίνουν στη βοσκή
και χορηγείται συμπληρωματική τροφή, αποτελούμενη από συγκομιζόμενες χονδροειδείς ζωοτροφές
(χόρτο μηδικής, χόρτο λειμώνων, άχυρο κ.λπ.) και συμπυκνωμένες ζωοτροφές. Επομένως, το κόστος της
διατροφής αυξάνει κατακόρυφα.
•
Ως προς τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή: α) αντιπροσωπεύουν ένα
ποσοστό της τάξης του 50%-70% στο κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, β)
σημειώνονται αρκετές εισαγωγές πρωτεϊνούχων ζωοτροφών (σόγιας) από τρίτες χώρες.
•
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019, τόσο οι εκτάσεις, όσο και η παραγωγή της
βιομηχανικής τομάτας παρουσίασαν πτωτικές τάσεις. Ειδικότερα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
μειώθηκαν από τα 71,9 χιλ. στρέμματα σε 44,1 χιλ. στρ., ενώ η παραγωγή από 526,9 χιλ. τόνους σε 303,2
χιλ. τόνους (SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2). Η μεγάλη μείωση της παραγωγής οδηγεί σε έλλειψη
πρώτης ύλης για τη μεταποιητική βιομηχανία, η οποία δεν καλύπτει τη δυναμικότητά της. Κάποιες
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βιομηχανίες αναγκάστηκαν να πάψουν τη λειτουργία τους. Την τελευταία εικοσαετία, ενώ λειτούργησαν
στη χώρα μας περισσότερες από 20 μεταποιητικές μονάδες βιομηχανικής τομάτας με συνολική
δυναμικότητα μεγαλύτερη από 1 εκατομμύριο τόνους πρώτης ύλης, σήμερα, λειτουργούν 4-5
μεταποιητικές μονάδες στο 70% περίπου της απόδοσής τους.
•
Η Ελλάδα είναι μία από τις βασικότερες μεσογειακές χώρες παραγωγής εσπεριδοειδών, με τον
κύριο όγκο της παραγωγής να αφορά τα πορτοκάλια. Από τη SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 1 έχει
διαπιστωθεί ότι το ΓΟΕ των οπωροφόρων δένδρων είναι από τα χαμηλότερα, ενώ η ποσότητα των
πορτοκαλιών που οδηγούνται τα τελευταία χρόνια για χυμοποίηση έχει μειωθεί αισθητά, αφενός, λόγω
της χαμηλής τιμής και αφετέρου, λόγω των φθηνών εισαγωγών από τρίτες χώρες.
•
Τα βρώσιμα όσπρια είναι ένα βασικό και παραδοσιακό διατροφικό προϊόν, που χαρακτηρίζονται
από: α) υψηλό κόστος παραγωγής, μικρή και μη σταθερή απόδοση της καλλιέργειας από έτος σε έτος,
γεγονός που οδηγεί σε αυξομείωση της παραγόμενης ποσότητας, β) ελλειμματικότητα, σε ποσοστό 73%
των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης (SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2), με πολλές από τις
εισαγωγές να προέρχονται από τρίτες χώρες.
•
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με
σπαράγγι, με αντίστοιχη μείωση της παραγωγής. Η μείωση αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στον όγκο των
εξαγωγών, καθόσον το 99% του παραγόμενου σπαραγγιού εξάγεται κυρίως σε χώρες της δυτικής
Ευρώπης. Επιπλέον, η καλλιέργεια χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος παραγωγής (κυρίως εργατικών),
που την καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα προϊόντα.
•
Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ζαχαρότευτλων έναντι άλλων εαρινών καλλιεργειών οδηγεί
στη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τη μείωση της παραγωγής. Σημειώνεται ότι και τα τρία
τελευταία ζαχαρουργεία που λειτουργούσαν στην Ελλάδα, έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.
•
Από τη SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 1 έχει διαπιστωθεί ότι το ΓΟΕ των οπωροφόρων
δένδρων είναι από τα χαμηλότερα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια το υψηλό κόστος παραγωγής σε
συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή του συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται στη χυμοποίηση έχει περιορίσει
την προς χυμοποίηση ποσότητα στο 1/3. Κάποιες μεταποιητικές βιομηχανίες έκλεισαν και άλλες
κινδυνεύουν.
•
H καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αν και είναι μόνιμη
καλλιέργεια. Στις καλλιεργητικές περιοχές έχει δημιουργηθεί επαρκής υποδομή για την καλλιέργεια και
την επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτές
οι υποδομές θα εγκαταλειφθούν.
•
Η εγχώρια αγορά των καρπών με κέλυφος καλύπτεται με εισαγωγή από τρίτες χώρες, καθώς η
χώρα είναι ελλειμματική στα σχετικά προϊόντα. Το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο, ιδιαίτερα το
κόστος συλλογής (καθώς η μηχανική συλλογή προϋποθέτει εδάφη με μικρές κλίσεις, ενώ οι σχετικές
καλλιέργειες είναι εγκατεστημένες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές), καθώς και το κόστος
φυτοπροστασίας.
Το υψηλό κόστος παραγωγής των μήλων σε συνδυασμό την συνέχιση εμφάνισης του φαινομένου της
μικροκαρπίας έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή και σταδιακή συμπίεση του εισοδήματος των παραγωγών,
με όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες. H σταδιακή αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και
κυρίως η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχει ως αποτέλεσμα, αφενός τη συχνή ζημίωση της
παραγωγής από καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, αέρας, εγκαύματα επιφάνειας καρπών από έκθεση σε
υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και αφετέρου την απώλεια παραγωγής, λόγω έξαρσης εχθρών της
καλλιέργειας όπως η περίπτωση της Μυίγας Μεσογείου. Επίσης, πρόβλημα είναι οι χαμηλές τιμές των
προϊόντων λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να μην λαμβάνουν την αξία που θα έπρεπε.
Ποιος είναι ο στόχος της παρέμβασης όσον αφορά τον/τους στοχευόμενο/-ους τομέα/-είς / την/τις
παραγωγή/-ές ή τον/τους τύπο/-ους γεωργίας;
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προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
to improve quality
προς βελτίωση της βιωσιμότητας
Πώς θα αντιμετωπίσει η παρέμβαση την/τις προσδιορισθείσα/-ες δυσκολία/-ες με βάση αυτόν τον στόχο
(π.χ. επεξήγηση σχετικά με τη στόχευση);
Η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις και δράσεις
όπως π.χ., η παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα συμβάλει ποικιλοτρόπως στην
επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιμέρους κλάδων
παραγωγής, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών προϊόντων. Ειδικότερα:
• Από τις χαμηλές εισοδηματικές επιδόσεις των εκμεταλλεύσεων που είναι εξειδικευμένες σε μιά σειρά
κρίσιμων κλάδων της Ελληνικής γεωργίας (δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελοκαλλιέργεια, λοιπές
αροτραίες καλλιέργειες, οπωροφόρα δένδρα, συνδυασμός μόνιμων καλλιεργειών, μικτή φυτική
παραγωγή), προκύπτει η ανάγκη για αύξηση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματός τους, ώστε να
ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Στην προσπάθεια αυτή, οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις, μαζί με τις υπόλοιπες άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο.
•
Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου στα σιτηρά διασφαλίζει αφενός υψηλή φυτρωτική ικανότητα,
χαρακτηριστικό που προσδίδει στα φυτά μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα έναντι της ανάπτυξης ζιζανίων
και αφετέρου ο σπόρος αυτός είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος από άποψη φυτοϋγείας, με αποτέλεσμα
τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων). Όλα αυτά συμβάλλουν στη
μείωση των παραγωγικών δαπανών, την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας (αποδόσεων) ανά
στρέμμα και συνεπώς αναμένεται μείωση του κόστους παραγωγής. Ενδεχομένως να σημειωθεί και μια
αύξηση στην τιμή πώλησης, λόγω βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και τελικά
αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η
επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού, ενώ με τις ενισχύσεις αυτές αναμένεται να αναστραφεί εν μέρει η
τάση εγκατάλειψης γεωργικών εκτάσεων σε ορεινές περιοχές και περιοχές με φυσικά ή άλλα
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών.
•
Η αύξηση της παραγωγής εγχώριων σιτηρών (μαλακό σιτάρι και κριθάρι) θα συμβάλει και στην
σχετική απεξάρτηση των ζωοτροφών από τις διεθνείς τιμές των σιτηρών, οι οποίες υπόκεινται σε μεγάλες
αυξομειώσεις, λόγω της διαπραγμάτευσής τους στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
•
Η Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά στοχεύει: α) στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,
καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή σπόρων για την καλλιέργεια χονδροειδών ζωοτροφών (με στόχο τη
μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων), στη μείωση της εξάρτησης της
διατροφής των ζώων από εισαγόμενες – από τρίτες χώρες – πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και συνακόλουθα στην παραμονή κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο, β)
στην επάρκεια σπόρων για βρώσιμα από τον άνθρωπο όσπρια (αρκετοί από τους οποίους ανήκουν σε
τοπικές ποικιλίες), που αφορά την παραγωγή τους, γ) στην ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής,
συστατικό στοιχείο της οποίας αποτελούν τα όσπρια και δ) στην προσφορά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης
φυτικής προέλευσης στην ανθρώπινη διατροφή. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η ποιοτική διατροφή
- βασικό στοιχείο της χρήσης (utilization) των τροφίμων -, η οποία είναι μια από τις βασικές διαστάσεις
της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security).
•
Με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών
και την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη κυρίως της
εκτροφής μηρυκαστικών (βοοειδή, αιγοπρόβατα), καθώς αυτές οι ενισχύσεις συμβάλλουν: α) στη μείωση
του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων (αφού η διατροφή των ζώων συμμετέχει σε
ποσοστά 50%-70% στο σύνολο των κτηνοτροφικών δαπανών), β) στη μείωση της εξάρτησης της
διατροφής των ζώων από εισαγόμενες - από τρίτες χώρες - πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Έτσι διευκολύνεται
η ταυτοποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων τοπικής παραγωγής και η παραγωγή προϊόντων με χαμηλό
(ή και μηδενικό) αποτύπωμα άνθρακα, γ) στη βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και
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συνακόλουθα στην παραμονή κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο.
•
Επιπλέον, οι καλλιέργειες των ψυχανθών είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές, αφού
συμβάλλουν στη μείωση των νιτρικών λιπασμάτων, λόγω αυξημένης δέσμευσης αζώτου στις ρίζες τους.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική τομάτα θα εξασφαλίσει πρώτη ύλη για τις σχετικές
μεταποιητικές μονάδες και θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια χυμοποίησης θα συμβάλει: α) στην αύξηση του
Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν πορτοκαλιές, β) στον
περιορισμό των φθηνών εισαγωγών από τρίτες χώρες, γ) στην εξασφάλιση ποιοτικής πρώτης ύλης για την
μεταποιητική βιομηχανία, στην οποία απασχολείται σημαντικός αριθμός εργατικού δυναμικού, με αύξηση
κυρίως κατά την περίοδο Οκτώβριο – Μάρτιο, δ) στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού των περιοχών
καλλιέργειας ποροκαλιάς και εγκατάστασης των βιομηχανιών χυμοποίησης.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα βρώσιμα όσπρια κρίνεται σημαντική για: α) την εξασφάλιση της
διατροφικής και επισιτιστικής επάρκειας της χώρας στην κρίσιμη αυτή κατηγορία προϊόντων, β) την
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη φυτικής
προέλευσης στους καταναλωτές, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Μεσογειακής Διατροφής και του
παραδοσιακού διαιτολογίου των Ελληνικών νοικοκυριών, γ) τη διατήρηση της γεωργικής
βιοποικιλότητας, με την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, δ) τη
διατήρηση των επιπέδων παραγωγής τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα και τη μείωση των εισαγωγών
από τρίτες χώρες, ε) τη βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της καλλιέργειας των οσπρίων, λόγω της
μείωσης της αζωτούχου λίπανσης και του εμπλουτισμού του εδάφους σε άζωτο.
•
Ο τομέας του σπαραγγιού παρουσιάζει απασχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων, αλλά και
επαγγελμάτων γύρω από την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια απαιτεί εκπαιδευμένο εργατικό
προσωπικό όπου κυρίως εμπλέκονται νέοι γεωργοί, αλλά και οι νεοεισερχόμενοι είναι νέοι ηλικιακά
γεωργοί, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένη και απαιτητική καλλιέργεια.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων είναι σημαντική διότι θα συμβάλει
στην οικονομία ορισμένων περιοχών της χώρας, στις οποίες η τευτλοκαλλιέργεια έχει ιδιαίτερη
οικονομική σημασία.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το συμπύρηνο ροδάκινο θα συμβάλει στην αύξηση του γεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή του, ώστε να
ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητάς τους.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για την Κορινθιακή σταφίδα είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση
της θέσης του προϊόντος στις διεθνείς αγορές, καθώς και τη διατήρηση των σχετιζόμενων μεταποιητικών
μονάδων.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για τις καλλιέργειες των καρπών με κέλυφος θα συμβάλει στην
οικονομία αρκετών ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας, μετριάζοντας τους κινδύνους
απερήμωσης των περιοχών αυτών και δημιουργίας προβλημάτων διάβρωσης.
•
Η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα μήλα θα συμβάλει στην αύξηση του γεωργικού οικογενειακού
εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων, ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητάς τους,
αποτρέποντας τον κίνδυνο εγκατάλειψης των καλλιεργειών και μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
Ποιος είναι ο/οι σχετικός/-οί τομέας/-είς;
Αποξηραμένες ζωοτροφές
Δημητριακά
Οπωροκηπευτικά
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Καρποί με κέλυφος
Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από εδώδιμους ηλιανθόσπορους)
Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες
Ρύζι
Σπόροι
Ζαχαρότευτλα
Αιτιολόγηση της σημασίας του/των στοχευόμενου/-ων τομέα/-ων / παραγωγής/-ών ή τύπου/-ων γεωργίας
Όλοι οι κλάδοι και τα προϊόντα για τα οποία προτείνεται η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, είναι
ιδιαίτερα σημαντικοί/ά για μια σειρά από οικονομικούς, κοινωνικούς ή και περιβαλλοντικούς λόγους.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Σκληρό Σιτάρι:
Το ελληνικό σκληρό σιτάρι έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ωστόσο κατά την διάρκεια της
περιόδου 2011-2019, τόσο οι εκτάσεις, όσο και η παραγωγή του σκληρού σιταριού παρουσιάζουν έντονα
πτωτικές τάσεις (από 4 εκατ. στρ. σε 2.95 εκατ. στρ., και από 1.47 εκατ. τόνους σε 0.77 εκατ. τόνους,
αντίστοιχα). Η εγχώρια παραγωγή υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο του
προϊόντος είναι θετικό. Σημαντική είναι η παρουσία της συμβολαιακής γεωργίας μεγάλων εταιρειών στην
παραγωγή του σκληρού σιταριού. Την ίδια περίοδο η μέση τιμή του προϊόντος κυμάνθηκε από 0.233
€/κιλό μέχρι 0.367 €/κιλό. Πολύ σοβαρό είναι το πρόβλημα της αποεπένδυσης, το δε Γεωργικό
οικογενειακό εισόδημα (ΓΟΕ) όχι μόνο παρουσιάζει πτωτικές τάσεις αλλά και διαμορφώνεται
αποκλειστικά από τις άμεσες ενισχύσεις, αφού το εισόδημα των εκμεταλλεύσεων από την αγορά είναι
μηδενικό. Αντίθετα, στους επτά κλάδους της μεταποίησης που έπονται της παραγωγής του σκληρού
σιταριού (άλεση σιτηρών, αρτοποιΐα, κ.ά.), σημειώνεται πάρα πολύ σημαντική επενδυτική
δραστηριότητα, και ένας ιδιαίτερος δυναμισμός.
Μαλακό σιτάρι:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2019, τόσο η καλλιεργήσιμη έκταση μαλακού σίτου, όσο και η
παραγωγή του παρουσιάζουν έντονα πτωτικές τάσεις (μείωση κατά 29.5 % και 55.3%, αντίστοιχα).
Παρότι η κατανάλωση του προϊόντος εμφάνισε μικρή αύξηση, η εγχώρια παραγωγή καλύπτει την
εγχώρια κατανάλωση σε ποσοστά χαμηλότερα του 50%, ενώ οι εισαγωγές υπερβαίνουν κατά πολύ τις
εξαγωγές. Την ίδια περίοδο η τιμή παραγωγού μειώθηκε από 0.186 €/κιλό σε 0.157 €/κιλό. Η μέση
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής/στρέμμα του μαλακού σιταριού, αντιστοιχεί περίπου στο 60% της
αντίστοιχης ανά στρέμμα του σκληρού σιταριού.
Κριθάρι:
Την περίοδο 2011 – 2019 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας κριθαριού (από 1
εκατ. στρ. σε 1,3 εκατ. στρ.), ενώ η παραγόμενη ποσότητα έχει σταθεροποιηθεί στους 350.000 τόνους
από το 2017 κι έπειτα. Το 15% της εγχώριας παραγωγής κριθαριού κατευθύνεται στην παραγωγή βύνης
και η υπόλοιπη ποσότητα για κτηνοτροφική χρήση. Ο δείκτης αυτάρκειας κυμαίνεται μεταξύ 70% και
80% και το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος είναι έντονα αρνητικό. Πτωτικές τάσεις παρουσιάζει η
ακαθάριστη αξία παραγωγής ανά στρέμμα, παρόλα αυτά είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη του
μαλακού σιταριού (ως αποτέλεσμα και της εφαρμογής συμβολαιακής γεωργίας για τη παραγωγή
κριθαριού βυνοποίησης) και εξηγεί γιατί παρατηρείται - μικρή έστω - αύξηση των καλλιεργούμενων
εκτάσεων κριθαριού και ταυτόχρονη μείωση των εκτάσεων μαλακού σιταριού.
Σποροπαραγωγή:
Η αξία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού ανήλθε το 2018 σε 150 εκατ.
€. Όπως και οι άλλοι κλάδοι των γεωργικών εισροών, έτσι και ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από πολύ
υψηλούς βαθμούς οικονομικής συγκέντρωσης, καθώς το 2019 στην Ελλάδα, οι πέντε μεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου ήλεγχαν το 53% της αγοράς και οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες ήλεγχαν το 79% της
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αγοράς.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2021), οι 134 ελληνικές
σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των αναγκών της χώρας σε σπόρους
καπνού και τεύτλων, το 95% των σπόρων δημητριακών, το 75% των σπόρων ψυχανθών και οσπρίων, το
52% των σπόρων ρυζιού και το 40% των σπόρων βάμβακος. Αντίθετα, μέσω εισαγωγών καλύπτονται οι
ανάγκες της ελληνικής γεωργίας σε καλαμπόκι, σόργο, ηλίανθο και ελαιοκράμβη. Επίσης, τα στοιχεία της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Σπόρων (ISF), δείχνουν ότι οι εισαγωγές καλύπτουν τουλάχιστον το 40% της
εγχώριας αγοράς.
Για τις ελληνικές σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των δράσεων ανάδειξης
της ποιότητας και της σημασίας χρήσης εγχώριων ποικιλιών, που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα και
των παραγόμενων προϊόντων, ως στοιχείο συγκριτικού πλεονεκτήματος συνολικά για την ελληνική
αγροτική παραγωγή, αλλά και ως όχημα για τη διεθνή εμπορευσιμότητα της ελληνικής σποροπαραγωγής.
Μηδική:
Οι εκτάσεις καλλιέργειας της μηδικής ανέρχονταν σε 1,66 εκατ. στρ. το 2018 και οι παραγόμενες
ποσότητες σε 1.411 χιλ τόνους, έχοντας αυξηθεί κατά 19% και 20%, αντίστοιχα, από το 2011. Η εγχώρια
παραγωγή μηδικής καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση.
Συμπύρηνο ροδάκινο:
Με την καλλιέργεια συμπύρηνου ροδάκινου ασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά, ενώ οι μόνιμοι και
εποχικοί εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης του συμπύρηνου ροδάκινου ανέρχονται σε ετήσια
βάση περί τα 10.000 άτομα (1.500 μόνιμοι υπάλληλοι και 8-10.000 εποχικοί). Σήμερα
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 26 μεταποιητικές επιχειρήσεις συμπύρηνου ροδάκινου με τζίρο
περίπου 350.000-400.000 ευρώ από τον οποίο το 12-15% αφορά τη χυμοποίηση του συμπύρηνου
ροδάκινου.
Κορινθιακή Σταφίδα:
Η παραγωγή της Ελλάδας για αρκετά χρόνια αντιπροσώπευε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Το
προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται από τεράστια θρεπτική αξία, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε
αντιοξειδωτικά και πολυφαινολικά συστατικά και θα μπορούσε να προωθηθεί ως Ελληνική «υπερτροφή».
Σε μεγάλη κλίμακα η σταφίδα καλλιεργείται σε ορεινές, λοφώδεις και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου το
βαθύ και πυκνό ριζικό σύστημα των αμπελιών προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Σε αυτά τα
εδάφη, η σταφίδα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη καλλιέργεια.
Καρποί με κέλυφος:
Η παραγωγή των καρπών με κέλυφος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατά την περίοδο 2011-2018. Οι
σχετικές καλλιέργειες είναι εγκατεστημένες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, συμβάλοντας στην
οικονομία των περιοχών αυτών. Επίσης, υπάρχει υψηλή ζήτηση στους καρπούς με κέλυφος, τόσο από
καταναλωτές, όσο και από την βιομηχανία τροφίμων (π.χ. γλυκίσματα, σοκολατοβιομηχανία κ.α.)
Επιπλέον, μια σειρά από συνδεδεμένες ενισχύσεις, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν καθοριστικά στην
εξασφάλιση πρώτης ύλης για μεταποιητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα και στη
βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως οι ενισχύσεις για τη
βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια χυμοποίησης, για τα συμπύρηνα ροδάκινα, τα ζαχαρότευτλα και τη
σηροτροφία.
• Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το σκληρό σιτάρι, το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι καθώς και για
πολλές καλλιέργειες σπόρων προς σπορά και βρώσιμων οσπρίων, συνάδουν με την οδηγία-πλαίσιο
2000/60 για τα νερά, αφού πρόκειται για ξηρικές καλλιέργειες.
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•
Στο πλαίσιο της παροχής συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
κτηνοτροφικών ψυχανθών και την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις ποτιστικών καλλιεργειών, όπως για παραγωγή σανού μηδικής, συνάδουν με την οδηγίαπλαίσιο 2000/60 για τα νερά, αφού κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται σχετικά μικρή
ποσότητα ύδατος, συγκριτικά με άλλες υδροβόρες καλλιέργειες, όπως ο αραβόσιτος, κ.ά.

Explanation how the intervention is consistent with the Water Framework Directive (i.e. 2000/60/EC).
• Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το σκληρό σιτάρι, το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι καθώς και για
πολλές καλλιέργειες σπόρων προς σπορά και βρώσιμων οσπρίων, συνάδουν με την οδηγία-πλαίσιο
2000/60 για τα νερά, αφού πρόκειται για ξηρικές καλλιέργειες.
• Στο πλαίσιο της παροχής συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
ψυχανθών και την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
ποτιστικών καλλιεργειών, όπως για παραγωγή σανού μηδικής, συνάδουν με την οδηγία-πλαίσιο 2000/60
για τα νερά, αφού κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιείται σχετικά μικρή ποσότητα ύδατος,
συγκριτικά με άλλες υδροβόρες καλλιέργειες, όπως ο αραβόσιτος, κ.ά.

EU WTO schedule limits on oilseeds (Blair
House Agreement): Αφορά η παρέμβαση κάποια από τις καλλιέργειες που καλύπτονται από τη συμφωνία
(π.χ. σόγια, κράμβη, ηλιανθόσπορος);
Ναι
Όχι
Έτος
υποβολής
αιτήσεων
2023
2024

2025

2026

2027

rapeseed/colza
sunflower
(excluding
confectionary
sunflower seed)
soya beans
3.074
3.074
3.074
3.074
3.074
Εάν η παρέμβαση υλοποιηθεί με βάση τα κριτήρια του μπλε κουτιού του ΠΟΕ (κεφάλαιο 5.1.10),
αναφέρατε τον καθορισμένο αριθμό εκταρίων και αποδόσεων ή τον καθορισμένο αριθμό ζώων (σε
κεφαλές). Αναφέρατε επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι εν λόγω τιμές (π.χ. έτος
αναφοράς, μέθοδος υπολογισμού κ.λπ.).
Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού
Στους παρακάτω πίνακες, περιγράφονται αναλυτικές οι τιμές εκταρίων καθώς και οι μέθοδοι
υπολογισμού όλων των τομέων χορήγησης Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Φυτικής Παραγωγής:
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
Σκληρού Σιταριού

Calculation method
ΟΣΔΕ,

160.000 εκτάρια

64% της δηλούμενης
έκτασης (Μέσος Όρος
της περιόδου 20162020)
Μ.Ο. αποδόσεων της
περιόδου 2011-2019

Fixed number of hectares

Fixed yields

EL

2,87 t/ha
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(Πηγή: Eurostat)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Μαλακού
Σιταριού

value

Calculation method
ΟΣΔΕ,

Fixed number of
58.240 εκτάρια
hectares

Fixed yields

2,97 t/ha

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Κριθαριού

value

64% της δηλούμενης έκτασης
(Μέσος Όρος της περιόδου
2016-2020)
Μ.Ο. αποδόσεων της περιόδου
2011-2019 (Πηγή: Eurostat)
Calculation method
ΟΣΔΕ,

Fixed number of 83.200
εκτάρια
hectares
2,79 t/ha

Fixed yields
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Ρυζιού

value

64% της δηλούμενης έκτασης (Μέσος Όρος
της περιόδου 2016-2020)
Eurostat, Μέσος Όρος της περιόδου 20112019
Calculation method
ΟΣΔΕ,

Fixed number of 26.460
εκτάρια
hectares
Fixed yields

7.26 t/ha

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
Σπόρων προς
σπορά

64% της δηλούμενης έκτασης (Μέσος Όρος
της περιόδου 2016-2020)
Eurostat, Μέσος Όρος της περιόδου 20112019
Calculation method

Προκύπτει από στρογγυλοποίηση του μέσου
Fixed number
9.500 εκτάρια όρου των επιλέξιμων εκτάσεων της περιόδου
of hectares
2016-2020 (9.418 εκτάρια) (ΟΣΔΕ)
Ενδεικτικά
αναφέρονται:
Fixed yields

Ρεβύθια
t/ha

1,5 ΕΛΣΤΑΤ, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019

Φακή 1,2 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Πρωτεϊνούχω
value
ν
Κτηνοτροφικ
ών Ψυχανθών
Fixed number 74.984
εκτάρια
of hectares

EL

Calculation method

ΟΣΔΕ,
378

EL

μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
περιόδου 2016-2020
0,2 t/ha
Fixed yields

Βίκος
Καρπό

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Πρωτεϊνούχω
value
ν
Σανοδοτικών
Ψυχανθών

για

ΔΙΓΕΛΠ/RICA 2017

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number 194.000
εκτάρια
of hectares

μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
περιόδου 2017-2020

1,15 t/ha
Fixed yields

Σανός
ΔΙΓΕΛΠ/RICA 2017
Μηδικής
(Ξηρό Χόρτο)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
βιομηχανικής
τομάτας

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number
4.363 εκτάρια
μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
of hectares
περιόδου 2018-2020
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019
Fixed yields 80 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση για
value
πορτοκάλια
χυμοποίησης

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number
8.780 εκτάρια μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
of hectares
περιόδου 2018-2020
26
t/ha
(αναφέρεται
σε
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011Fixed yields πορτοκάλιαγεν
2019
ικώς,
όχι
ειδικά
στα
χυμοποίησης)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
οσπρίων για value
ανθρώπινη
κατανάλωση

EL

Calculation method

379

EL

ΟΣΔΕ,
Fixed number 29.364
εκτάρια
of hectares

μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
περιόδου 2018-2020

Ενδεικτικά
αναφέρονται:

Fixed yields

Φασόλια
μέτρια
χονδρά
t/ha
Ρεβύθια
t/ha

και
2,3 ΕΛΣΤΑΤ, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019
1,5

Φακές 1,2 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση για value
το σπαράγγι

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number
1.548 εκτάρια μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
of hectares
περιόδου 2018-2020
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019
Fixed yields 4,8 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
ζαχαροτεύτλω
ν

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number
1.363 εκτάρια μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
of hectares
περιόδου 2018-2020
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011Fixed yields 55 t/ha
2019
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
συμπύρηνου
ροδάκινου

Calculation method

ΟΣΔΕ,
Fixed number
5.732 εκτάρια μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων της
of hectares
περιόδου 2018-2020
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019
Fixed yields 26 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Κορινθιακής
Σταφίδας
Fixed number
of hectares
Fixed yields

value

Calculation method

10.111
εκτάρια
2,56 t/ha

ΟΣΔΕ, μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων
της περιόδου 2018-2020
ΕΛΣΤΑΤ, 2019

Συνδεδεμένη value

EL

Calculation method
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Ενίσχυση
καρπών
με
κέλυφος
Fixed number 38.636
εκτάρια
of hectares
Αμύγδαλα
1,99 t/ha
Καρύδια
2,2 t/ha
Fixed yields

Κάστανα
3,5 t/ha

ΟΣΔΕ, μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων
της περιόδου 2018-2020

Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019

Φουντούκια
2,4 t/ha
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
value
Calculation method
Μήλων
ΟΣΔΕ, μέσος όρος των επιλέξιμων εκτάσεων
Fixed number
8.685 εκτάρια
της περιόδου 2018-2020
of hectares
Eurostat, μέσος όρος της περιόδου 2011-2019
Fixed yields 24,6 t/ha
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους παρακάτω πίνακες, σε αρκετές περιπτώσεις, οι στρεμματικές αποδόσεις που
καταγράφονται σε επίσημες στατιστικές πηγές (π.χ. Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ), είναι υψηλότερες από τις
αντίστοιχες ελάχιστες ποσότητες που υποχρεούνται οι παραγωγοί να παραδίδουν σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί στην ενότητα 5, σχετικά με τους εν δυνάμει δικαιούχους και τα
κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι διαφορές αυτές, προφανώς, αιτιολογούνται από το γεγονός ότι, σε κάθε
καλλιέργεια, αρκετοί παραγωγοί παράγουν ποσότητα προϊόντος που είναι πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου,
επομένως τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα και σε αυτούς να μπορούν να
συμμετέχουν ως εν δυνάμει δικαιούχοι στην αντίστοιχη συνδεδεμένη ενίσχυση.
Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Καθορισμένος αριθμός ζώων (κεφαλές)
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (2 % συνολικά κατ’ ανώτατο όριο) in accordance with Art. 96(3) of SPR;
Ναι
Όχι
If the intervention targets a mix between legumes and grasses: please indicate the minimium percentage of
legumes in the mix.
N/A
Coupled income support granted to silkworms is an animal based support, where the use of ‘head’ as the
support’s basic unit requires prior clarification of the followings:

EL
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please clarify the conversion rate between this unit and ‘head’ (i.e. how many of this unit corresponds to
‘1 head’?) for the purpose of e.g. indicators.
N/A
It is possible to give further clarification in comment (e.g. the weight of eggs that a box must contain)

9 WTO compliance
Μπλε κουτί
Επεξήγηση του κατά πόσον και, εάν ναι, του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 6.5 ή του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία (μπλε κουτί)
ΠΟΕ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Συμφωνία για τη γεωργία
Παράρτημα IV: Άρθρο 6
Δεσμεύσεις Εσωτερικής Στήριξης
5. (a) Οι άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της παραγωγής δεν υπόκεινται στη
δέσμευση για μείωση της εγχώριας στήριξης εάν:
(i) Οι πληρωμές αυτές βασίζονται σε σταθερή έκταση και αποδόσεις· ή
(ii) οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται στο 85% ή λιγότερο του βασικού επιπέδου παραγωγής· ή
(iii) Οι πληρωμές για τα ζώα γίνονται σε σταθερό αριθμό κεφαλών.
(b) Η εξαίρεση από τη δέσμευση μείωσης για άμεσες πληρωμές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια
αντικατοπτρίζεται με τον αποκλεισμό της αξίας αυτών των άμεσων πληρωμών στον υπολογισμό ενός
μέλους του Τρέχοντος Συνολικού "AMS" του."
Οι προτεινόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι απόλυτα συμβατές με τις παραπάνω διατάξεις (i) και
(iii), καθώς δίνονται για συγκεκριμένενη έκταση. Καμία δεν δίνεται ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit Region(s) Result
Amount
Indicator(s)
ΜΚ1-32.1-01 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-02 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-03 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-04 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-05 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά ανά εκτάριο επιλέξιμης Ομοιόμορφη
R.8;
έκτασης
ΜΚ1-32.1-06 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών ανά Ομοιόμορφη
R.8;
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
ΜΚ1-32.1-07 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών ανά εκτάριο Ομοιόμορφη
R.8;
επιλέξιμης έκτασης
ΜΚ1-32.1-08 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο επιλέξιμης Ομοιόμορφη
R.8;
έκτασης
ΜΚ1-32.1-09 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης ανά εκτάριο Ομοιόμορφη
R.8;
επιλέξιμης έκτασης
ΜΚ1-32.1-10 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση ανά εκτάριο Ομοιόμορφη
R.8;
επιλέξιμης έκτασης
ΜΚ1-32.1-11 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-12 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-13 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου ανά εκτάριο επιλέξιμης Ομοιόμορφη
R.8;
έκτασης
ΜΚ1-32.1-14 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας ανά εκτάριο επιλέξιμης Ομοιόμορφη
R.8;
έκτασης
ΜΚ1-32.1-15 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.1-16 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μήλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ομοιόμορφη
R.8;
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-32.1-01 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 100 €/εκτάριο,
Group Planned Unit Amount
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λόγω αύξησης της ενισχυόμενης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου/στρ. (από 12 κιλά/στρ. σε 18 κιλά/στρ.) και αύξησης της τιμής αγοράς του
πιστοποιημένου σπόρου (0,8 €/κιλό).
Υπενθυμίζεται ότι στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ενίσχυση αυτή ήταν 72 €/εκτάριο, δηλ. 7,2 €/στρέμμα. Η νέα προτεινόμενη τιμή είναι 100
ευρώ/εκτάριο, δηλ. 10 €/στρέμμα, ως πρόσθετο κόστος πλήρους χρησιμοποίησης πιστοποιημένου σπόρου, μείον την αξία του αντίστοιχου
χρησιμοποιούμενου μη πιστοποιημένου σπόρου.
Δηλαδή: (0,8 €/Kgr τιμή αγοράς του πιστοποιημένου σπόρου * ποσότητα 180 Kgr/εκτάριο) ─ (0,20 €/Kgr τιμή αγοράς του απιστοποίητου σπόρου *
ποσότητα 220 Kgr/εκτάριο) = 100 €/εκτάριο.
ΜΚ1-32.1-02 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης (100 €/εκτάριο, ή 10 €/στρέμμα) και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, για χρήση
πιστοποιημένου σπόρου
ΜΚ1-32.1-03 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης (100 €/εκτάριο, ή 10 €/στρέμμα) και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, για χρήση
πιστοποιημένου σπόρου.
ΜΚ1-32.1-04 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Η προτεινόμενη τιμή είναι 300 ευρώ/εκτάριο, δηλ. 30 €/στρέμμα, η οποία προκύπτει από τα αναλυτικά δεδομένα αντιπροσωπευτικής εκμετάλλευσης του
ΔΙΓΕΛΠ/RICA για το έτος 2017.
Χρησιμοπ.
Γεωργ.
Έκταση
(ΧΓΕ) Στρ.
Ακαθάριστη
αξία
παραγωγής

131,2

34.772

Ενδιάμεση
Κατανάλωση
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ευρω
Αμοιβές και
Κοινων,επιβαρ
ύνσεις ευρω
Αμοιβές
εργασίας
τρίτων ευρω
Τρέχουσα
συντήρηση
εξοπλισμού ευ
ρω
Καύσιμα
&
Λιπαντικά ευρ
ω
Εξοδα
αυτοκινήτου
(Αναλογ,χρήσ
ης) ευρω
Σπόροι
&
Φυτάρια
Αγορασθέντα
ευρω
Σπόροι
&
Φυτάρια
Ιδιοχρησ/ντα ε
υρω
Λιπάσματα &
Βελτιώτικα
εδάφους ευρω
Προιόντα
Προστασίας
Καλ/γειών ευρ
ω
Λοιπές Ειδικές

EL

225

3.322

1.073

3.412

256

2.050

0

5.141

4.374
317
385
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Δαπάνες
Καλ/γειών ευρ
ω
Απλή Συντήρ,
Κτιρίων
&
Εγγ,Βελτ, ευρ
ω
Ηλεκτρική
Ενέργεια ευρω
Καύσιμα
Θέρμανσης ευ
ρω
Νερό ευρω
Ασφάλειες ευρ
ω
Φόροι
&
Τέλη ευρω
Λοιπές Γενικές
Δαπάνες ευρω
Ενοίκια
πληρωθέντα ευ
ρω
Ασφάλειες
Κτιρίων
Εκμ/σης ευρω
Εγγειοι
Φόροι ευρω
Τόκοι
&
Εγγ,Δαπ,Πληρ
ωθ,
(Σύνολο) ευρω
Τόκοι Δανείων
Εγγ,Κεφαλαίο

EL

239

0
0
2.627
1.127
0
203
7.141

0
0

0

0
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υ ευρω
Για
Αγορά
Εδαφών ευρω
Τόκοι Δανείων
Κεφ,Εκμ/σης
& Χρέη ευρω
Αποσβέσεις
ευρω
Εμφανείς
Δαπάνες

0
0
7.209
38.715

Διαφορά
Εμφανών
Δαπανών απο
-3.943
Ακαθάριστη
Αξία
Παραγωγής
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση ανά
στρέμμα
(-3.943 € /
131,2 στρ. = 30 €/στρ.)

-30

ΜΚ1-32.1-05 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς σπορά ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Η προτεινόμενη τιμή είναι 432 Ευρώ ανά εκτάριο όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα.
Εξειδικευμένε
ς
εργασίες Περιγραφή
σποροκαλλιερ εργασίας
γειών

EL

Κόστος
(€/εκτάριο)
387

EL

ψυχανθών
Εργασία αγρού
Απομάκρυνση από
εξειδικευμένο
off-types
προσωπικό
Εφαρμογή
Ζιζανιοκτονία εκλεκτικών
ζιζανιοκτόνων
Εφαρμογή
φυτοπροστατε
υτικών
σκευασμάτων
εναντίον
Φυτοπροστασ
μυκήτων και
ία
ιών
που
μεταφέρονται
με το σπόρο
(1-2
εφαρμογές)
Εφαρμογή
Αποξήρανση
κατάλληλων
φυτών
σκευασμάτων
Όταν το τελικό
προϊόν
της
απλής
καλλιέργειας
είναι ο σπόρος
(π.χ.
φακή,
Θεριζοαλωνισ
ρεβίθι)
το
μός
κόστος
Θ/Α
είναι το ίδιο,
ενώ όταν το
τελικό προϊόν
είναι ο σανός
(π.χ.
βίκος,

EL

100

50

40-80

60

0-110

388

EL

Καθαρισμός
σπόρων

Διοικητική
υποστήριξη
Σύνολο

Μ.Ο.

πίσον κ.λπ.),
το
επιπλέον
κόστος είναι
1,1€/εκτάριο
Γίνεται
σε
ειδικά
καθαριστήρια
σπόρου
με
κόστος
30€/τόνο.Το
κόστος
καθαρισμού/εκ
τάριο
εξαρτάται από 45-60
την απόδοση
του
ψυχανθούς/εκτ
άριο
που
κυμαίνεται
από 150 έως
200 κιλά/εκτ.
ανάλογα
το
είδος
Σύνταξη
συμφωνητικών
10
, καταχώρηση
στοιχείων, κ.ά.
305-470
432

ΜΚ1-32.1-06 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης

EL

389

EL

Η δικαιολόγηση του ποσού ενίσχυσης προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα.
Καλλιέργεια 25 στρεμμάτων βίκου για καρπό (μελέτη ΓΠΑ)
παραγωγή σπόρου (200/kgr ανά
στρέμμα)
Τιμή πώλησης (0,4 ευρώ/ kgr)
Ακαθάριστη
αξία
παραγωγής/στρέμμα (€/στρέμμα)
Αξία πωλούμενου σπόρου
80
Εμφανείς
δαπάνες/στρέμμα
(€/στρέμμα)
Λιπάσματα, καύσιμα
30
Θερισμός, αλωνισμός
16
Σπόρος
21
Αποσβέσεις
32,2
Σύνολο Εμφανών Δαπανών
99,2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΣΟΦΑΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ
ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ -19,2
ΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΚ1-32.1-07 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Το ποσό της ενίσχυσης εξηγείται στον παρακάτω Πίνακα.
Καλλιέργεια 76,9 στρέμματα μηδική για σανό (ΔΙΓΕΛΠ/RICA 2017)
Ακαθάριστη
Αξία
Παραγωγής
173
σανού/στρέμμα (€/στρέμμα)
Εμφανείς δαπάνες/στρέμμα (€/στρέμμα)

EL

390

EL

Ενδιάμεση κατανάλωση
Ενέργεια, εργασίες τρίτων, λοιπές γενικές
δαπάνες
Αποσβέσεις
Αμοιβή ξένης εργασίας & ενοίκια ξένων
εδαφών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΕΜΦΑΝΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

82
51
34
15
181
- 8,3

ΜΚ1-32.1-08 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 512 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ
ΜΚ1-32.1-09 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 407 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.
ΜΚ1-32.1-10 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Η προτεινόμενη τιμή είναι 285 ευρώ/εκτάριο, δηλ. 28,5 €/στρέμμα, η οποία έχει υπολογισθεί για δύο αντιπροσωπευτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα
φασόλια και τα ρεβύθια. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα αναλυτικά δεδομένα αντιπροσωπευτικής γεωργικής εκμετάλλευσης από τα Φάρσαλα, για
καλλιέργεια 40 στρεμμάτων από κάθε μία καλλιέργεια και αναφέρονται στο έτος 2021.
Φασόλια (καλλιέργεια 40 Ρεβύθια (καλλιέργεια 40
στρεμμάτων)
στρεμμάτων)
Έσοδα (€/στρέμμα)
Παραγωγή
200
(κιλά/στρέμμα)

EL

200

391

EL

Τιμή
πώλησης
1,3
(€/κιλό)
Συνολική
αξία
260
πωλήσεων
Δαπάνες (€/στρέμμα)
Ενοικιο εδάφους
Σπόρος
Φυτοφαρμακα/ζιζανιο
κτόνα
Λιπάσματα
Ανθρώπινη εργασία
(σκαλίσματα)
Ποτίσματα
(ρεύμα
πομώνας)
Συγκομιδή
Οργωμα
(ξένο
μηχάνημα)
Σπαρτική
κι
σκαλιστήρι
Απόσβεση
αρδευτικού
Απόσβεση
γεώτρηση/πομώνας
Σύνολο Δαπανών

1,0
200

85
30

70
40

30

25

15

20

10

10

20

5

50

15

15

15

10

5

14

14

9,5

9,5

288,5

228,5

Διαφορά Δαπανών
από
Έσοδα -28,5
(€/στρέμμα)

-28,5

EL

392

EL

ΜΚ1-32.1-11 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 495 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ
ΜΚ1-32.1-12 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 505 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.
ΜΚ1-32.1-13 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 164 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ
ΜΚ1-32.1-14 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 348 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ
ΜΚ1-32.1-15 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 137 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ
ΜΚ1-32.1-16 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μήλων ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 472 € ανά εκτάριο, που είναι ο μέσος όρος της
ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group Planned Unit Amount Financial Year

EL

2024
393

2025

2026

2027

EL

2028

Total 2024 -

Calendar Year

2023

ΜΚ1-32.1-01
- Planned unit amount
100,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 70,00
Σκληρού Σιταριού ανά Planned unit amount
εκτάριο
επιλέξιμης
Maximum Amount for the 130,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
160.000,00
Planned output * Planned unit 16.000.000,00
amount
ΜΚ1-32.1-02
- Planned unit amount
100,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 70,00
Μαλακού Σιταριού ανά Planned unit amount
εκτάριο
επιλέξιμης
Maximum Amount for the 130,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
58.240,00
Planned output * Planned unit 5.824.000,00
amount
ΜΚ1-32.1-03
- Planned unit amount
100,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 70,00
Κριθαριού ανά εκτάριο Planned unit amount
επιλέξιμης έκτασης
Maximum Amount for the 130,00
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
83.200,00
Planned output * Planned unit 8.320.000,00
amount
ΜΚ1-32.1-04
- Planned unit amount
300,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 210,00
Ρυζιού ανά εκτάριο Planned unit amount
επιλέξιμης έκτασης
Maximum Amount for the 390,00
Planned unit amount

EL

394

2024

2025

2026

2027

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

2028
Total 2023 2027

160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 80.000.000,00
100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

300,00
210,00

300,00
210,00

300,00
210,00

300,00
210,00

390,00

390,00

390,00

390,00

EL

29.120.000,00

41.600.000,00

O.10 (unit: Εκτάριο)
26.460,00
Planned output * Planned unit 7.938.000,00
amount
ΜΚ1-32.1-05
- Planned unit amount
432,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 302,00
Σπόρων προς σπορά Planned unit amount
ανά εκτάριο επιλέξιμης
Maximum Amount for the 562,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
9.500,00
Planned output * Planned unit 4.104.000,00
amount
ΜΚ1-32.1-06
- Planned unit amount
192,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 134,00
Πρωτεϊνούχων
Planned unit amount
Κτηνοτροφικών
Maximum Amount for the 250,00
Ψυχανθών ανά εκτάριο
Planned unit amount
επιλέξιμης έκτασης
O.10 (unit: Εκτάριο)
74.984,00
Planned output * Planned unit 14.396.928,00
amount
ΜΚ1-32.1-07
- Planned unit amount
83,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 58,00
Πρωτεϊνούχων
Planned unit amount
Σανοδοτικών Ψυχανθών
Maximum Amount for the 108,00
ανά εκτάριο επιλέξιμης
Planned unit amount
έκτασης
O.10 (unit: Εκτάριο)
194.935,00
Planned output * Planned unit 16.179.605,00
amount
ΜΚ1-32.1-08
- Planned unit amount
512,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 358,00
βιομηχανικής τομάτας Planned unit amount
ανά εκτάριο επιλέξιμης
Maximum Amount for the 666,00
έκτασης
Planned unit amount

EL

395

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

432,00
302,00

432,00
302,00

432,00
302,00

432,00
302,00

562,00

562,00

562,00

562,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

192,00
134,00

192,00
134,00

192,00
134,00

192,00
134,00

250,00

250,00

250,00

250,00

39.690.000,00

20.520.000,00

74.984,00
74.984,00
74.984,00
74.984,00
14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 14.396.928,00 71.984.640,00
83,00
58,00

83,00
58,00

83,00
58,00

83,00
58,00

108,00

108,00

108,00

108,00

194.935,00
194.935,00
194.935,00
194.935,00
16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 16.179.605,00 80.898.025,00
512,00
358,00

512,00
358,00

512,00
358,00

512,00
358,00

666,00

666,00

666,00

666,00

EL

O.10 (unit: Εκτάριο)
4.363,00
Planned output * Planned unit 2.233.856,00
amount
ΜΚ1-32.1-09
- Planned unit amount
407,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 285,00
για
πορτοκάλια Planned unit amount
χυμοποίησης
ανά
Maximum Amount for the 529,00
εκτάριο
επιλέξιμης
Planned unit amount
έκτασης
O.10 (unit: Εκτάριο)
8.780,00
Planned output * Planned unit 3.573.460,00
amount
ΜΚ1-32.1-10
- Planned unit amount
285,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 200,00
οσπρίων για ανθρώπινη Planned unit amount
κατανάλωση
ανά
Maximum Amount for the 371,00
εκτάριο
επιλέξιμης
Planned unit amount
έκτασης
O.10 (unit: Εκτάριο)
29.365,00
Planned output * Planned unit 8.369.025,00
amount
ΜΚ1-32.1-11
- Minimum Amount for the 347,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Planned unit amount
σπαραγγιού
ανά Maximum Amount for the 644,00
εκτάριο
επιλέξιμης Planned unit amount
έκτασης
Planned unit amount
495,00
O.10 (unit: Εκτάριο)
1.548,00
Planned output * Planned unit 766.260,00
amount
ΜΚ1-32.1-12
- Planned unit amount
505,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 354,00
ζαχαροτεύτλων
ανά Planned unit amount
εκτάριο
επιλέξιμης
Maximum Amount for the 657,00
έκτασης
Planned unit amount

EL

396

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

407,00
285,00

407,00
285,00

407,00
285,00

407,00
285,00

529,00

529,00

529,00

529,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

285,00
200,00

285,00
200,00

285,00
200,00

285,00
200,00

371,00

371,00

371,00

371,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

347,00

347,00

347,00

347,00

644,00

644,00

644,00

644,00

495,00
1.548,00
766.260,00

495,00
1.548,00
766.260,00

495,00
1.548,00
766.260,00

495,00
1.548,00
766.260,00

505,00
354,00

505,00
354,00

505,00
354,00

505,00
354,00

657,00

657,00

657,00

657,00

EL

11.169.280,00

17.867.300,00

41.845.125,00

3.831.300,00

O.10 (unit: Εκτάριο)
1.363,00
Planned output * Planned unit 688.315,00
amount
ΜΚ1-32.1-13
- Planned unit amount
164,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 115,00
συμπύρηνου ροδάκινου Planned unit amount
ανά εκτάριο επιλέξιμης
Maximum Amount for the 213,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
5.732,00
Planned output * Planned unit 940.048,00
amount
ΜΚ1-32.1-14
- Planned unit amount
348,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 244,00
Κορινθιακής Σταφίδας Planned unit amount
ανά εκτάριο επιλέξιμης
Maximum Amount for the 452,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
10.111,00
Planned output * Planned unit 3.518.628,00
amount
ΜΚ1-32.1-15
- Planned unit amount
137,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 96,00
καρπών με κέλυφος ανά Planned unit amount
εκτάριο
επιλέξιμης
Maximum Amount for the 178,00
έκτασης
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
28.799,00
Planned output * Planned unit 3.945.463,00
amount
ΜΚ1-32.1-16
- Planned unit amount
472,00
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the 330,00
Μήλων ανά εκτάριο Planned unit amount
επιλέξιμης έκτασης
Maximum Amount for the 614,00
Planned unit amount

EL

397

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

164,00
115,00

164,00
115,00

164,00
115,00

164,00
115,00

213,00

213,00

213,00

213,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

348,00
244,00

348,00
244,00

348,00
244,00

348,00
244,00

452,00

452,00

452,00

452,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

137,00
96,00

137,00
96,00

137,00
96,00

137,00
96,00

178,00

178,00

178,00

178,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

472,00
330,00

472,00
330,00

472,00
330,00

472,00
330,00

614,00

614,00

614,00

614,00
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3.441.575,00

4.700.240,00

17.593.140,00

19.727.315,00

TOTAL
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O.10 (unit: Εκτάριο)
8.685,00
8.685,00
8.685,00
8.685,00
8.685,00
Planned output * Planned unit 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 4.099.320,00 20.496.600,00
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
706.065,00
706.065,00
706.065,00
706.065,00
706.065,00
Annual indicative financial 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00 100.896.903,00
allocation
(Union
Contribution in EUR)
Out of which needed to reach
the minimum ringfencing
requirement (Annex X) (only
under article 27) (Union
contribution)
Out of which needed carried
over - expenditure (applicable
only to eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article
28(6)(b)) if the intervention
contains carry over)

398

EL

Π1-32.2 - Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή
Intervention Code (MS)
Π1-32.2
Ονομασία παρέμβασης
Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή
Είδος παρέμβασης
CIS(32) - Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
O.11. Αριθμός ζώων που επωφελούνται από τη
Κοινός δείκτης εκροών
εισοδηματική στήριξη
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό

συνδεδεμένη

Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο
στο επίπεδο του στρατηγικού στρατηγικό σχέδιο της
σχεδίου της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Αύξηση
του
Γεωργικού
ΑΝ
Οικογενειακού Εισοδήματος σε
Χαμηλή
122.01.08 παραγωγικές
εξειδικεύσεις
της
φυτικής παραγωγής
ΑΝ
Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και
Χαμηλή
126.01.09 ανάδειξη των εγχώριων φυλών
Καλύτερη
στόχευση
των
ΑΝ
προαιρετικών
συνδεδεμένων Χαμηλή
127.01.10
ενισχύσεων
Αύξηση της αξίας παραγωγής και
ΑΝ
της
παραγωγικότητας
στην Χαμηλή
133.01.12
κρεοπαραγωγό βοοτροφία
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.8 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para
melhorar a competitividade, a sustentabilidade ou a qualidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς και
παραγωγές, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Οι τομείς
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αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και εμπίπτουν σε
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κανονισμού 2021/2115. Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά ζώο, υπό τους
όρους που καθορίζονται στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού 2021/2115 και προσδιορίζονται περαιτέρω
στο παρόν στρατηγικό σχέδιο.
Από τη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2 διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα ανταγωνιστικότητας
που αντιμετωπίζουν κλάδοι παραγωγής, τόσο στις ευρωπαϊκές-διεθνείς, όσο και στις εγχώριες αγορές.
Επιπλέον, παρότι έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες αλυσίδες αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων, με ιδιαίτερο
δυναμισμό τα τελευταία χρόνια (π.χ. η αλυσίδα αξίας του τυριού Φέτα), τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
και οι επιδόσεις των επιμέρους ‘κρίκων’ της αλυσίδας διαφοροποιούνται σημαντικά, με την πρωτογενή
παραγωγή να αντιμετωπίζει συνήθως πολλά προβλήματα, σε αντίθεση με την μεταποίηση, που εμφανίζει
μια πιο δυναμική εικόνα.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμης σημασίας ζητήματα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρες
τις αλυσίδες αξίας, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για
βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, τυποποίησης, κ.λπ. πρωτογενών προϊόντων, η διατήρηση και βελτίωση της
ποιοτικής παραγωγής, κ.ά.
Η υποστήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής είναι άλλο ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τον
Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Όπως έχει τεκμηριωθεί και στη SWOT Ανάλυση, μεταξύ άλλων, η
κτηνοτροφική παραγωγή υπολείπεται σημαντικά της φυτικής παραγωγής, ενώ παράλληλα έχει
καθοριστική συμβολή και στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού ιστού σε
ορεινές περιοχές και περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα. Μεταξύ των αναγκαίων δράσεων για την
υποστήριξη της ζωικής παραγωγής είναι και η επαρκής παραγωγή διαφόρων ειδών ζωοτροφών.
Από την άλλη πλευρά, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση
της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security), ως προς διάφορες κατηγορίες
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σε όλες ή κάποιες από τις διαστάσεις της: διαθεσιμότητα,
δυνατότητα πρόσβασης, ποιότητα, διαχρονική σταθερότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, διότι, όπως έδειξε η ανάλυση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των διαφόρων
κλάδων, μεγάλο μέρος του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μπορεί να καλυφθεί
με τον σημαντικό περιορισμό της μετρούμενης σπατάλης των χρησιμοποιούμενων συντελεστών
παραγωγής, που θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους παραγωγής και βέβαια στην αύξηση του
γεωργικού εισοδήματος.
Επίσης, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις,
όπως π.χ. η παροχή της βασικής ενίσχυσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις, η παροχή εκπαίδευσης και κυρίως
στοχευμένων γεωργικών συμβουλών στους γεωργούς. Έτσι, η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε
συνδυασμό με την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα συμβάλει ποικιλοτρόπως
στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας.
Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στους παρακάτω τομείς:
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος
Η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση στοχεύει:
α) Στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς και στη δημογραφική ισορροπία των ορεινών
περιοχών και των περιοχών με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα, στις οποίες ο κλάδος της
αιγοπροβατοτροφίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα. Με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το
2019, στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα βρίσκεται το 83% των
αιγοπροβάτων της χώρας και το 85% των εκτάσεων που δηλώνονται από τις αιγοπροβατοτροφικές
εκμεταλλεύσεις. Από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ προκύπτει επίσης ότι, την περίοδο 2015-2019: (ι) κατά μέσο
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όρο, συγκριτικά με τους αρχηγούς των μη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι αρχηγοί των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με αιγοπρόβατα είναι κατά 8,7 χρόνια νεότεροι στις ορεινές περιοχές
και κατά 8,4 χρόνια νεότεροι στις περιοχές με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα (ιι) ενώ ο αριθμός των μη
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 3,4% στις ορεινές περιοχές και κατά 2,6% στις περιοχές
με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα, αντίθετα, ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με
αιγοπρόβατα αυξήθηκε κατά 5,3% και 4,2%, αντίστοιχα.
β) Στη μείωση της εξάρτησης του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος (ΓΟΕ) των εκμεταλλεύσεων
από τις διακυμάνσεις της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος και συνακόλουθα στη μείωση της μεγάλης
μεταβλητότητας του ΓΟΕ των εκμεταλλεύσεων. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την ΕΕ,
στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας η κύρια κατεύθυνση είναι η παραγωγή γάλακτος και όχι κρέατος, τα
οποία συμμετέχουν με ποσοστά 78% και 22%, αντίστοιχα, στην ακαθάριστη αξία παραγωγής του κλάδου
(στοιχεία του ΔΙΓΕΛΠ/RICA για το 2017). Η μεγάλη αυτή εξάρτηση του ΓΟΕ από την
γαλακτοπαραγωγή σημαίνει ότι το ΓΟΕ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις της τιμής
παραγωγού του αιγοπρόβειου γάλακτος (SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1).
γ) Στην εξασφάλιση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security) της
χώρας στο ερυθρό κρέας (άρα και στο αιγοπρόβειο), στο οποίο η χώρα είναι έντονα ελλειμματική (SWOT
Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2).
δ) Στην υποστήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας (που υπολείπεται σημαντικά της φυτικής
παραγωγής), μέσω της γέννησης εριφίων και αρνιών. Σημειώνεται ότι οι κυριότρες φυλές προβάτων που
εκτρέφονται στην Ελλάδα (Καραγκούνικο, Φριζάρτα, κ.ά.) είναι μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης, δηλ.
παράγουν γάλα και κρέας.
Ως παράλληλη συνέπεια αυτής της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτει και παραγωγή γάλακτος από τις
αίγες και προβατίνες που γέννησαν (τουλάχιστον 100 λίτρα γάλα/ζώο). Άλλωστε η ανάλυση της
συνδεδεμένης ενίσχυσης του αιγοπρόβειου κρέατος μάς δείχνει ότι επιδρά θετικά στη βελτίωση ευρύτερα
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άρα και στη μείωση του
κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται εισόδημα στον κτηνοτρόφο και
υποστηρίζεται η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του (από την SWOT Ανάλυση προκύπτει η
αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας), ενώ ταυτόχρονα δίνεται ισχυρό κίνητρο
για την παραμονή του στην ύπαιθρο.
Τέλος, από ειδική ανάλυση του Συμβούλου («Συμβολή των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων
στην τεχνική αποτελεσματικότητα και στο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα») διαπιστώθηκε η θετική
συμβολή της συγκεκριμένης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη βελτίωση της τεχνικής αποτελεσματικότητας
του κλάδου της προβατοτροφίας (συντελεστής 0,0966) και συνεπώς στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου και εμμέσως και της παραγωγής του τυριού Φέτα.
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Βοείου Κρέατος
Σκοπός εφαρμογής των συγκεκριμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων, είναι:
α) Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας βοείου κρέατος και ο περιορισμός του ελλείμματος του επιπέδου
διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and Nutrition Security), στο κρίσιμο αυτό
προϊόν. Ως γνωστόν, η διαθεσιμότητα (availability) είναι η πρώτη βασική διάσταση της επισιτιστικής και
διατροφικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security). Η χώρα είναι έντονα ελλειμματική σε βόειο κρέας,
το οποίο είναι το δεύτερο σε αξία εισαγωγών αγροδιατροφικό προϊόν, με εισαγωγές 427 εκατ. € το 2019,
ενώ ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας είναι μόλις 24% (SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2).
Επίσης, από το σύστημα παρακολούθησης των δεδομένων από τα σφαγεία της χώρας (Σύστημα
καταγραφής των ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ»), προκύπτει ότι,
την περίοδο 2018-2020, το σφάγιο βάρος των βοοειδών, δηλ. η εγχώρια παραγωγή βοείου κρέατος
ανήλθε κατά μέσο όρο σε 36.152,29 τόνους. Από την ποσότητα αυτή, το 58,2% είναι σφάγια μη
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ευνουχισμένων αρσενικών ζώων ηλικίας 12 έως 24 μηνών και μόλις το 5,3% σφάγια ηλικίας 8-12 μηνών.
β) Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας ενός στρατηγικού κλάδου της Ελληνικής κτηνοτροφίας (SWOT
Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2).
γ) Η αύξηση της εγχώριας κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας, που υπολείπεται σημαντικά της φυτικής
παραγωγής, μέσω της γέννησης και πάχυνσης μοσχαριών. Κατά μέσο όρο, την περίοδο 1993-2019 η
φυτική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 68,5% της συνολικής Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής, η ζωική
παραγωγή το 28,4% και οι γεωργικές υπηρεσίες το 3,1% (SWOT Ανάλυση Ειδικού Στόχου 2).
δ) Η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε αρκετές περιοχές της Ελληνικής υπαίθρου.
ε) Η δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στις τοπικές οικονομίες των εν λόγω περιοχών, η
συνακόλουθη δημιουργία εισοδήματος και άρα η δυνατότητα πρόσβασης (access) του τοπικού
πληθυσμού σε ποιοτικό βόειο κρέας, η οποία είναι μια από τις βασικές διαστάσεις της διατροφικής και
επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security).
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α
Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών, που
έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.
Το μέτρο αυτό έχει προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος, αξιοποιώντας το εγχώριο αναπαραγωγικό
δυναμικό και θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για διατήρηση των εγχώριων γεννήσεων σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β
Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που κυρίως
γεννιούνται και εκτρέφονται στη χώρα μας και προωθούνται για σφαγή. Το μέτρο αυτό έχει κύριο
προσανατολισμό την παραγωγή βόειου κρέατος από βοοειδή που κυρίως έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα,
εκτρέφονται για ένα χρονικό διάστημα και σφάζονται.
Η ηλικία σφαγής για τα μοσχάρια είναι οι 11-12 μήνες. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατηρούνται στη
μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ
Η παρέμβαση αφορά την συνδεδεμένη ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που προέρχονται είτε
από εγχώρια παραγωγή ή και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, με σκοπό την εκτροφή για πάχυνση και
σφαγή, σε ηλικία 14 έως 24 μηνών και παραγωγή σφάγιων μεγάλου βάρους. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να
διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.
Το μέτρο αυτό έχει κύριο προσανατολισμό την σημαντική αύξηση της παραγωγής βόειου κρέατος.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά εκτάριο ή ζώο, μόνο
για τις επιλέξιμες εκτάσεις, σε ενεργούς γεωργούς.
Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή
αγορά (Αιτιολογική Έκθεση Κανονισμού 2021/2115, σημείο 32).
Όταν η στήριξη αφορά στα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα, θα καθοριστούν ως προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
η αναγνώριση και η καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου,
αντίστοιχα. Ωστόσο, τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον
πληρούνται οι απαιτήσεις αναγνώρισης και καταχώρισης στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, μέχρι μια
συγκεκριμένη ημερομηνία του σχετικού έτους αξίωσης, που θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη.
Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα περιγραφούν σε
σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβείου κρέατος είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν
τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:
1. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.
2. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας
(με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος), είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης
γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες
μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούν την έννοια του
εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
(ΚΗΜΟ), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα,
συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης
«ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.
3. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος
ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων:
1. Ως επιλέξιμα για πληρωμή θεωρούνται τα αιγοπρόβατα τα οποία πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας.
2.Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας
γάλακτος-αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100:1.
3. Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης
του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση
ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία
ποσότητας γάλακτος − αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα
αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος
αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Βοείου Κρέατος
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το βόειο κρέας θα δοθούν μέσω τριών διαφορετικών μέτρων ενίσχυσης
και αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενεργών γεωργών, σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο
Στρατηγικό Σχέδιο.
Ως προς τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, αναφέρονται ενδεικτικά
τα εξής:
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι/-ες πληρούν
τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:
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• Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.
• Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους τουλάχιστον 6
θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως 12 ετών
κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
• Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος
ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
2. Επιλέξιμα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος, είναι τα θηλυκά βοοειδή που
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Έχουν ηλικία από 18 μηνών έως 12 ετών.
• Έχουν γεννήσει μέσα στο έτος ενίσχυσης (από 01.01 έως και τις 31.12). Αυτό διαπιστώνεται από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).
• Τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του, το θηλυκό
βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο.
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β
Το μέτρο αυτό αφορά την ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που εκτρέφονται στη χώρα μας
και προωθούνται για σφαγή. Έχει κύριο προσανατολισμό την παραγωγή βόειου κρέατος και θα αφορά τα
βοοειδή που εκτρέφονται για ένα χρονικό διάστημα και σφάζονται σε ηλικία 11-12 μηνών.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται:
1. να εκτρέφουν μόσχους ηλικίας έως 12 μηνών, τουλάχιστον 6 σε αριθμό (αρσενικά ή/και θηλυκά),
οι οποίοι θα διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή.
2. να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του σφαγίου.
3. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος
ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
Οι ημερομηνίες σφαγής διαπιστώνονται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ και η ηλικία των ζώων κατά την
ημερομηνία σφαγής διαπιστώνεται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασμό με το ΟΠΣΚ.
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ
Το μέτρο αυτό αφορά την ενίσχυση σε βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) που εκτρέφονται στη χώρα μας για
πάχυνση και σφαγή.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται:
62.
να εκτρέφουν τουλάχιστον 6 σε αριθμό μόσχους (αρσενικά ή/και θηλυκά), οι οποίοι θα
διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή και όταν οδηγούνται στη σφαγή θα
έχουν ηλικία 14-24 μηνών.
63.
να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του σφαγίου.
64.
να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για
το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο ΟΠΣΚ της εν λόγω ετήσιας
απογραφής.
Οι ημερομηνίες σφαγής διαπιστώνονται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ και η ηλικία των ζώων κατά την
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ημερομηνία σφαγής διαπιστώνεται από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασμό με το ΟΠΣΚ.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος
Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιμο ενήλικο ζώο, που είναι καταγεγραμμένο στην κτηνιατρική βάση
δεδομένων και για το οποίο παραδίδεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, με βάση τα στοιχεία του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 12 €/προβατίνα ή αίγα.
Η τιμή αυτή προκύπτει από τους υπολογισμούς για μέσο κοπάδι 125 παραγωγικών ζώων
αιγοπροβατοτροφίας, που παράγουν τουλάχιστον 100 λίτρα γάλακτος/ζώο:
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Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 5.405.206 ζώα, που
αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο των ζώων αναφοράς της περιόδου 2016-2020.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
12 €/ζώο * 5.405.206 ζώα = 64.862.467 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
64.862.472 €/έτος * 5 έτη = 324.312.336 €
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος
ενίσχυσης.
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 40 €/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.
Υπολογισμοί ανά θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης:
Θηλασμός για 1,5 μήνα (45 ημέρες)
45
Γάλα (4 λίτρα/ημέρα * 45 ημέρες)
180
Αξία γάλακτος, € (180 λίτρα * 0.39 €/λίτρο)
70
Συμπυκνωμένες Ζωοοτροφές (38 ημέρες * 0,6
23
κιλά/ημέρα)
Αξία ζωοτροφών, € (23 κιλά * 0,4 €/κιλό)
9
Αξία μοσχαριού, €
40
Υπόλοιπο Συνδεδεμένη, € (70+9-40)
39
Πρόταση: Συνδεδεμένη Ενίσχυση, ευρώ
40
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι οι 210.000 αγελάδες. Ο αριθμός
αυτός προκύπτει από στρογγυλοποίηση του μέσου όρου των επιλέξιμων ζώων της περιόδου 2016-2020
(209,647 ζώα) (ΟΣΔΕ).
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
40 €/θηλυκό ζώο * 210.000 αγελάδες = 8.400.000 € για κάθε έτος,
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
8.400.000 €/έτος * 5 έτη = 42.000.000 €
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β
Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 μηνών, καταγεγραμμένα
στο κτηνιατρικό μητρώο, που διατηρούνται στην εκμετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή,
τουλάχιστον για 5 μήνες.
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 200 €/κεφαλή, η οποία υπολογίστηκε ως εξής:
Σφάγιο 11-12 μηνών
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Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 12.600 θηλυκά και αρσενικά
ζώα ηλικίας 11-12 μηνών. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση σε 9.000 του μέσου
όρου των σφαγίων ηλικίας 8-12 μηνών της περιόδου 2018-2020, που ήταν 8.854 (Βάση Δεδομένων
ΑΡΤΕΜΙΣ). Στη συνέχεια, στον αριθμό αυτόν υπολογίστηκε μια προσαύξηση 40%, οπότε προκύπτουν
συνολικά 12.600 ζώα (= 9.000 * 1,4). Η εν λόγω προσαύξηση δικαιολογείται από την επιδίωξη για
περιορισμό του ελλείμματος του επιπέδου διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and
Nutrition Security), καθώς και από όλους τους άλλους λόγους προαναφέρθηκαν στην ενότητα 5.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 200 €/κεφαλή *
12.600 ζώα = 2.520.000 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
2.520.000 €/έτος * 5 έτη = 12.600.000 €
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ
Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω
των 14-24 μηνών. Αφορά ζώα εγγεγραμμένα στο κτηνιατρικό μητρώο και τα οποία διατηρούνται στην
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εκμετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 μήνες.
Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 250 €/κεφαλή:

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 140.800 θηλυκά και αρσενικά
ζώα. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση σε 88.000 του μέσου όρου των σφαγίων
μόσχων ηλικίας άνω των 12 μηνών, της περιόδου 2018-2020, που ήταν 87.893 (Βάση Δεδομένων
ΑΡΤΕΜΙΣ). Στη συνέχεια, στον αριθμό αυτόν υπολογίστηκε μια προσαύξηση 60%, οπότε προκύπτουν
συνολικά 140.800 ζώα (= 88.000 * 1,6). Η εν λόγω προσαύξηση δικαιολογείται από την επιδίωξη για
περιορισμό του ελλείμματος του επιπέδου διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and
Nutrition Security), καθώς και από όλους τους άλλους λόγους προαναφέρθηκαν στην ενότητα 5 για το
σχεδιασμό της παρέμβασης.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
250 €/κεφαλή * 140.800 ζώα = 35,200,000 € για κάθε έτος,
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
35,200,000 €/έτος * 5 έτη = 176,000,000€.

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Αιτιολόγηση της/των δυσκολίας/-ών που αντιμετωπίζει/-ούν ο/οι στοχευόμενος/-οι τομέας/-είς / η/οι
παραγωγή/-ές ή ο/οι τύπος/-οι γεωργίας.
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 140.800 θηλυκά και αρσενικά
ζώα. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση σε 88.000 του μέσου όρου των σφαγίων
μόσχων ηλικίας άνω των 12 μηνών, της περιόδου 2018-2020, που ήταν 87.893 (Βάση Δεδομένων
ΑΡΤΕΜΙΣ). Στη συνέχεια, στον αριθμό αυτόν υπολογίστηκε μια προσαύξηση 60%, οπότε προκύπτουν
συνολικά 140.800 ζώα (= 88.000 * 1,6). Η εν λόγω προσαύξηση δικαιολογείται από την επιδίωξη για
περιορισμό του ελλείμματος του επιπέδου διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and
Nutrition Security), καθώς και από όλους τους άλλους λόγους προαναφέρθηκαν στην ενότητα 5.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
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250 €/κεφαλή * 140.800 ζώα = 35,200,000 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
35,200,000 €/έτος * 5 έτη = 176,000,000€.
Όπως έχει αναλυτικά εκτεθεί στην SWOT Ανάλυση του του Ειδικού Στόχου 1, οι προτεινόμενοι κλάδοι
για την παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων και δυσκολιών, μεταξύ
άλλων:
-Παρά τον δυναμισμό του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, αρκετές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν: (ι)
σειρά διαχειριστικών και οργανωτικών προβλημάτων, γεγονός που αντανακλάται και στην σχετικά
χαμηλή τεχνική αποτελεσματικότητά τους, (ιι) πολύ μεγάλη εξάρτηση του γεωργικού οικογενειακού
εισοδήματος (ΓΟΕ) από τις διακυμάνσεις της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος και συνακόλουθα μεγάλη
μεταβλητότητα του ΓΟΕ.
-Παράλληλα, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα, αντιμετωπίζουν
πολλά προβλήματα (δημογραφικά, οικονομικά, κ.ά.), ο κλάδος όμως της αιγοπροβατοτροφίας έχει πολύ
σημαντική συμβολή στην οικονομία και την κοινωνία των περιοχών αυτών. Με βάση τα στοιχεία του
ΟΣΔΕ για το 2019, βρίσκεται το 83% των αιγοπροβάτων της χώρας και το 85% των εκτάσεων που
δηλώνονται από τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ προκύπτει επίσης
ότι, την περίοδο 2015-2019, ισχύουν τα εξής: (ι) κατά μέσο όρο, συγκριτικά με τους αρχηγούς των μη
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι αρχηγοί των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με αιγοπρόβατα είναι
κατά 8,7 χρόνια νεότεροι στις ορεινές περιοχές και κατά 8,4 χρόνια νεότεροι στις περιοχές με φυσικά και
ειδικά μειονεκτήματα (ιι) ενώ ο αριθμός των μη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 3,4%
στις ορεινές περιοχές και κατά 2,6% στις περιοχές με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα, αντίθετα, ο
αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με αιγοπρόβατα αυξήθηκε κατά 5,3% και 4,2%,
αντίστοιχα.
-Ο κλάδος των βοοειδών επιτυγχάνει κατά μέσο όρο υψηλό εισόδημα ανά εκμετάλλευση (υψηλότερο του
μ.ο. της ΕΕ), το οποίο όμως σχηματίζεται εξ ολοκλήρου από τις άμεσες ενισχύσεις. Παράγει μάλιστα
μόνο το ήμισυ της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής ανά εκμετάλλευση σε σχέση με τον μ.ό. της ΕΕ, με
αποτέλεσμα να μη συμβάλλει στον περιορισμό του ελλείμματος του επιπέδου διατροφικής και
επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and Nutrition Security), σε βόειο κρέας που χαρακτηρίζει την
ελληνική οικονομία. Το βόειο κρέας είναι το δεύτερο σε αξία εισαγωγών αγροδιατροφικό προϊόν, με
εισαγωγές 427 εκατ. € το 2019, ενώ ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας είναι μόλις 24% (SWOT Ανάλυση
Ειδικού Στόχου 2).
Ποιος είναι ο στόχος της παρέμβασης όσον αφορά τον/τους στοχευόμενο/-ους τομέα/-είς / την/τις
παραγωγή/-ές ή τον/τους τύπο/-ους γεωργίας;
προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
to improve quality
προς βελτίωση της βιωσιμότητας
Πώς θα αντιμετωπίσει η παρέμβαση την/τις προσδιορισθείσα/-ες δυσκολία/-ες με βάση αυτόν τον στόχο
(π.χ. επεξήγηση σχετικά με τη στόχευση);
Η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις και δράσεις
όπως π.χ., η παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα συμβάλει ποικιλοτρόπως στην
επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιμέρους κλάδων
παραγωγής, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών προϊόντων. Ειδικότερα:
--Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας θα συμβάλει:
- Στην υποστήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής (που απολείπεται της φυτικής παραγωγής), μέσω της
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γέννησης εριφίων και αρνιών. Σημειώνεται ότι οι κυριότρες φυλές προβάτων που εκτρέφονται στην
Ελλάδα (Καραγκούνικο, Φριζάρτα, κ.ά.) είναι μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης, δηλ. παράγουν γάλα και
κρέας.
- Στη μείωση της εξάρτησης του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος (ΓΟΕ) των εκμεταλλεύσεων από
τις διακυμάνσεις της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος και συνακόλουθα στη μείωση της μεγάλης
μεταβλητότητας του ΓΟΕ των εκμεταλλεύσεων.
- Στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς και στη δημογραφική ισορροπία των ορεινών
περιοχών και των περιοχών με φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα, στις οποίες ο κλάδος της
αιγοπροβατοτροφίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα.
- από ειδική ανάλυση του Συμβούλου («Συμβολή των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων στην
τεχνική αποτελεσματικότητα και στο γεωργικό οικογενειακό εισόδημα») διαπιστώθηκε η θετική συμβολή
της συγκεκριμένης συνδεδεμένης ενίσχυσης στη βελτίωση της τεχνικής αποτελεσματικότητας του κλάδου
της προβατοτροφίας (συντελεστής 0,0966) και συνεπώς στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου.
- Ως παράλληλη συνέπεια αυτής της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτει και παραγωγή γάλακτος από τις
αίγες και προβατίνες που γέννησαν (τουλάχιστον 100 λίτρα γάλα/ζώο). Άλλωστε η ανάλυση της
συνδεδεμένης ενίσχυσης του αιγοπρόβειου κρέατος μάς δείχνει ότι επιδρά θετικά στη βελτίωση ευρύτερα
της τεχνικής αποτελεσματικότητας των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άρα και στη μείωση του
κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται εισόδημα στον κτηνοτρόφο και
υποστηρίζεται η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής του (από την SWOT Ανάλυση προκύπτει η
αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας), ενώ ταυτόχρονα δίνεται ισχυρό κίνητρο
για την παραμονή του στην ύπαιθρο. Επιπλέον, η γέννηση αμνών και εριφίων συμβάλλει στην
απρόσκοπτη και συνεχή παραγωγή σταθερών ποσοτήτων γάλακτος για την παραγωγή τυροκομικών
προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού τυριού «Φέτα»), διατηρώντας το εισόδημα των
εκμεταλλεύσεων και παρέχοντας τα εχέγγυα για την βιωσιμότητά τους.
-- Όπως τονίζεται σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (“The sheep and goat sector in the
EU Main features, challenges and prospects”, Briefing, September 2017) η αιγοπροβατοτροφία
αναμφισβήτητα προσφέρει περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και του τοπίου σε περιοχές είτε με γεωγραφικά μειονεκτήματα, είτε με λιγότερο εύφορες
εκτάσεις, και συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η διάβρωση του εδάφους, οι
χιονοστιβάδες ή οι πυρκαγιές. Η βόσκηση έχει τον ανεκτίμητο ρόλο του φύλακα του αγροτικού τοπίου,
πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με την ευάλωτη θέση αυτών των κλάδων, αιτιολογεί το γεγονός ότι 22
από τα 28 κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν στην προβατοτροφία και την αιγοτροφία
συνδεδεμένες ενισχύσεις μέσης αξίας 486 εκατομμυρίων ευρώ (κατά μέσο όρο 12 ευρώ ανά κεφαλή
ζώου) κατά την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών, ούτως ώστε να ανακόψουν το κύμα
φυγής που παρατηρείται σε αυτούς τους κλάδους εδώ και πολλά χρόνια.
--Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις Βοείου Κρέατος (Μέτρα Α, Β και Γ), θα συμβάλλουν: α) στον περιορισμό
του ελλείμματος του επιπέδου διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας (Food and Nutrition
Security), σε βόειο κρέας, β) στην αναστροφή της φθίνουσας πορείας ενός στρατηγικού κλάδου της
Ελληνικής κτηνοτροφίας, γ) στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε αρκετές
περιοχές της Ελληνικής υπαίθρου, δ) στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στις τοπικές
οικονομίες των εν λόγω περιοχών, τη συνακόλουθη δημιουργία εισοδήματος και άρα τη δυνατότητα
πρόσβασης (access) του τοπικού πληθυσμού σε ποιοτικό βόειο κρέας, η οποία είναι μια από τις βασικές
διαστάσεις της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security).
Ποιος είναι ο/οι σχετικός/-οί τομέας/-είς;
Κρέας αιγοπροβάτων
Βόειο κρέας
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Αιτιολόγηση της σημασίας του/των στοχευόμενου/-ων τομέα/-ων / παραγωγής/-ών ή τύπου/-ων γεωργίας
Όλοι οι κλάδοι και τα προϊόντα για τα οποία προτείνεται η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, είναι
ιδιαίτερα σημαντικοί/ά για μια σειρά από οικονομικούς, κοινωνικούς ή και περιβαλλοντικούς λόγους.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Πρόβειο κρέας:
Μείωση σε ποσοστό 42% εμφανίζει ο αριθμός των σφάγιων για την παραγωγή πρόβειου κρέατος την
περίοδο 2011-2018 (από τα 8,19 εκατ. κεφαλές, στα 4,74 εκατ. κεφαλές), με την αντίστοιχη
κρεοπαραγωγή να ακολουθεί την ίδια πτωτική τάση (από 87,9 χιλ. τόνους το 2011 στους 50,5 χιλ. τόνους
το 2018). Η σύγχρονη τάση που επικρατεί στις περισσότερες προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις για
αύξηση της απόδοσης γάλακτος ανά κεφαλή (πρόκειται για ορθολογική στάση των παραγωγών)
επηρεάζει αρνητικά την κρεοπαραγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή πρόβειου κρέατος μπορεί να
επανακάμψει με τη χρήση του τεχνητού θηλασμού, για την εφαρμογή του οποίου απαιτείται ο αναγκαίος
εξοπλισμός, αλλά και οι παροχές κατάλληλης εκπαίδευσης και συμβουλών προς τους κτηνοτρόφους.
Η εγχώρια παραγωγή πρόβειου κρέατος καλύπτει ολοένα και περισσότερο την εγχώρια κατανάλωση, με
τον δείκτη αυτάρκειας να διαμορφώνεται σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο του 100%. Την ίδια περίοδο η
εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά 45%. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν για πολλά χρόνια αρνητικό αλλά
το 2019 οι εξαγωγές προσεγγίζουν το ύψος των εισαγωγών. Αυξητικές τάσεις εμφανίζει η ακαθάριστη
αξία παραγωγής του πρόβειου κρέατος από το 2011 έως και το 2018, από 56,6 €/κεφαλή στα 70,0
€/κεφαλή αντίστοιχα. Στη διαμόρφωση της θετικής τάσης του δείκτη αυτού συνέβαλε κυρίως η σταδιακή
αύξηση της τιμής από 5,27 €/kg σε 6,63 €/kg κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, παρά την
μείωση της παραγωγής πρόβειου κρέατος.
Αίγειο κρέας:
Στο χρονικό διάστημα 2011-2018 ο αριθμός των αιγών (σφάγια) μειώθηκε κατά 55%, φθάνοντας στα 2
εκατ. κεφαλές στο τέλος της περιόδου, ενώ παράλληλα η παραγωγή κρέατος συρρικνώθηκε κατά 54%,
προσεγγίζοντας τους 19,6 χιλ. τόνους το 2018. Η εγχώρια παραγωγή αίγειου κρέατος καλύπτει αρκετά
ικανοποιητικά την εγχώρια κατανάλωση με τον δείκτη αυτάρκειας να παρουσιάζει ανοδικές τάσεις και με
τιμές να ξεπερνούν το 100% σε όλη την περίοδο 2011 - 2018. Το αίγειο κρέας είναι ένα έντονα εξαγωγικό
προϊόν. Αυξητικές τάσεις εμφανίζει η ακαθάριστη αξία παραγωγής του κατσικίσιου κρέατος από το 2011
έως και το 2018, από το επίπεδο των 62,60 €/κεφαλή στα 103,70 €/κεφαλή, αντίστοιχα. Στη διαμόρφωση
της θετικής τάσης του δείκτη αυτού συνέβαλε κυρίως η σταδιακή αύξηση της τιμής από 6,5 €/kg σε 10,4
€/kg κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, παρά την μείωση της παραγωγής.
Βόειο κρέας:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2011–2019, ο πληθυσμός των βοοειδών για την
παραγωγή βόειου κρέατος υπέστη σημαντική μείωση, από τις 87 χιλ. κεφαλές στις 58 χιλ. κεφαλές, ενώ
παράλληλα πτωτική τάση κατά 33% εμφανίζει και η παραγωγή βόειου κρέατος για την ίδια περίοδο.
Όμως, από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων «ΑΡΤΕΜΙΣ» προκύπτει ότι κατά μέσο όρο, την περίοδο
2018-2020 ο αριθμός των σφαγίων ανήλθε σε 133,850 κεφαλές ζώων, από τα οποία το 53% είναι ζώα
ηλικίας 12 έως 24 μηνών. Η εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος καλύπτει όλο και λιγότερο την εγχώρια
κατανάλωση, παρόλο που η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
κατά 13%. Το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος είναι έντονα ελλειμματικό. Επίσης, κατά την περίοδο
2011–2019 η τιμή παραγωγού αυξήθηκε κατά 61%, αλλά το ΓΟΕ των εκμεταλλεύσεων εξαρτάται
απόλυτα από τις άμεσες ενισχύσεις.

Explanation how the intervention is consistent with the Water Framework Directive (i.e. 2000/60/EC).
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Εάν η παρέμβαση υλοποιηθεί με βάση τα κριτήρια του μπλε κουτιού του ΠΟΕ (κεφάλαιο 5.1.10),
αναφέρατε τον καθορισμένο αριθμό εκταρίων και αποδόσεων ή τον καθορισμένο αριθμό ζώων (σε
κεφαλές). Αναφέρατε επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι εν λόγω τιμές (π.χ. έτος
αναφοράς, μέθοδος υπολογισμού κ.λπ.).
Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Καθορισμένος αριθμός ζώων (κεφαλές)
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (2 % συνολικά κατ’ ανώτατο όριο) in accordance with Art. 96(3) of SPR;
Ναι
Όχι
If the intervention targets a mix between legumes and grasses: please indicate the minimium percentage of
legumes in the mix.
N/A
Coupled income support granted to silkworms is an animal based support, where the use of ‘head’ as the
support’s basic unit requires prior clarification of the followings:

please clarify the conversion rate between this unit and ‘head’ (i.e. how many of this unit corresponds to
‘1 head’?) for the purpose of e.g. indicators.
N/A
It is possible to give further clarification in comment (e.g. the weight of eggs that a box must contain)

9 WTO compliance
Μπλε κουτί
Επεξήγηση του κατά πόσον και, εάν ναι, του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 6.5 ή του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία (μπλε κουτί)
ΠΟΕ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Συμφωνία για τη γεωργία
Παράρτημα IV: Άρθρο 6
Δεσμεύσεις Εσωτερικής Στήριξης
5. (a) Οι άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της παραγωγής δεν υπόκεινται στη
δέσμευση για μείωση της εγχώριας στήριξης εάν:
(i) Οι πληρωμές αυτές βασίζονται σε σταθερή έκταση και αποδόσεις· ή
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(ii) οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται στο 85% ή λιγότερο του βασικού επιπέδου παραγωγής· ή
(iii) Οι πληρωμές για τα ζώα γίνονται σε σταθερό αριθμό κεφαλών.
(b) Η εξαίρεση από τη δέσμευση μείωσης για άμεσες πληρωμές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια
αντικατοπτρίζεται με τον αποκλεισμό της αξίας αυτών των άμεσων πληρωμών στον υπολογισμό ενός
μέλους του Τρέχοντος Συνολικού "AMS" του."
Οι προτεινόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι απόλυτα συμβατές με τις παρακάτω διατάξεις (i) και (iii)
της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη Γεωργία (Γύρος Ουρουγουάης), καθώς δίνονται για συγκεκριμένο αριθμό
επιλέξιμων ζώων. Καμία δεν δίνεται ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)
ΜΚ1-32.2-1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο
Ομοιόμορφη
R.8;
ΜΚ1-32.2-2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκό ζώο που έχει Ομοιόμορφη
R.8;
γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α
ΜΚ1-32.2-3 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκά και αρσενικά Ομοιόμορφη
R.8;
ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β
ΜΚ1-32.2-4 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (αρσενικά και θηλυκά Ομοιόμορφη
R.8;
ζώα, για σφαγή σε ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-32.2-1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο
Group Planned Unit Amount

ΜΕΣΟ ΚΟΠΑΔΙ 125 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ (*)
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Ευρώ)
Γάλα (100 λίτρα/ζώο * 0,8 €/λίτρο ως μ.ο.
τιμής πώλησης πρόβειου και αίγειου γάλακτος 10.000
* 125 ζώα)
Αρνιά και κατσίκια γάλακτος πωλούμενα
(διδυμία 1,1, απώλειες 5%, ποσοστό
2.802
αντικατάστασης 25%, απόδοση σε σφάγιο
65%, τιμή 4 €/Kgr σφάγιου)
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΞΙΑΣ
12.802
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εμφανείς δαπάνες (Ευρώ**)
Ζωοτροφές
(αγοραζόμενες
ιδιοπαραγόμενες)
Αποσβέσεις

EL

και 12.151
(***)
2.202
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

14.353

ΔΙΑΦΟΡΑ:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΙΟΝ
ΕΜΦΑΝΕΙΣ
-1.551
ΔΑΠΑΝΕΣ, ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΠΑΔΙ (125
παραγωγικά ζώα)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΦΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ -12 (****)
ΖΩΟ (Προβατίνα ή Αίγα)
(*) Μέσο κοπάδι επιλέξιμων παραγωγικών αιγοπροβάτων (ΟΣΔΕ 2019)
(**) στοιχεία ΔΙΓΕΛΠ-RICA 2017
(***) Οι ανάγκες διατροφής για επιπλέον ποσότητες γάλακτος (πέραν των 100 λίτρων/παραγωγικό ζώο) καλύπτονται από την βοσκή
(****) Η συνδεδεμένη ενίσχυση μαζί με την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής ισοφαρίζει τις εμφανείς δαπάνες.
ΜΚ1-32.2-2 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α
Υπολογισμοί ανά θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης:
Θηλασμός για 1,5 μήνα (45 ημέρες)
Γάλα (4 λίτρα/ημέρα * 45 ημέρες)
Αξία γάλακτος, € (180 λίτρα * 0.39
€/λίτρο)
Συμπυκνωμένες Ζωοοτροφές (38 ημέρες *
0,6 κιλά/ημέρα)
Αξία ζωοτροφών, € (23 κιλά * 0,4 €/κιλό)
Αξία μοσχαριού, €
Υπόλοιπο Συνδεδεμένη, € (70+9-40)
Πρόταση: Συνδεδεμένη Ενίσχυση, ευρώ
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45
180
70
23
9
40
39
40
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ΜΚ1-32.2-3 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β
Σφάγιο 11-12 μηνών
Αγελάδες θηλάζουσες 100
Μοσχάρια παχυνόμενα κατ’ έτος 70
Διατροφή ανά μοσχάρι
Διατροφή καρπός
Πρώτοι 5 μήνες (μετά τον πρώτο μήνα)
1ο στάδιο, ημέρες
1ο στάδιο, συμπυκνωμένη τροφή (1 kgr/ημέρα)
1ο στάδιο, κόστος συμπυκνωμένης διατροφής (0,4
€/Kgr)
2ο στάδιο ημέρες (επόμενοι 6 μήνες)
2ο στάδιο συμπυκνωμένη διατροφή (4,5 κιλά/ημέρα)
2ο στάδιο, κόστος συμπυκνωμένης διατροφής (0,4
€/Kgr)
Σανόςδιατροφή σε ημέρες (7 μήνες)
Διατροφή σανού (3Kgr)
Κόστος διατροφής σανού (0,14 €/Kgr)
Αγελάδες θηλάζουσες ανά μοσχάρι
100 αγελάδες / 70 μόσχοι = 1,4286 αγελάδες / μοσχάρι
Διατροφή θηλαζουσών αγελάδων

100
70

5
150
150
60
180
810
324
210
630
88
1,4286

240 ημέρες * 4 kgr συμπύκνωμα/ημέρα * 0,4 €/Kgr = 549
384 * 1,4286 = 549
Αχυρο θηλαζουσων αγελαδων
140
280 ημέρες * 5 Kgr/ημέρα * 0,07 €/Kgr = 98
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

EL

1.161
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ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ
960

240 ΚΙΛΑ ΣΦΑΓΙΟ * 4 €/ΚΙΛΟ ΣΦΑΓΙΟ = 960 €
Διαφορά

-200,8

960 – 1.161 = - 200,8 €

ΜΚ1-32.2-4 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο (αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ
Διατροφή ανά Μοσχάρι
Καρπός (8 kgr ανά ημέρα * 150 ημέρες = 1125 κιλά)
Αξία καρπού (€) (1200 κιλά * 0,4 €/κιλό)
Σανός μηδικής (2 Kgr/ημέρα * 150 ημέρες = 300 κιλά)
Αξία σανού (€) (300 κιλά/ημέρα * 0,14 €/Kgr)
Άχυρο (3,5Kgr/ ημέρα * 150 ημέρες = 525 κιλά)
Αξία άχυρου (€) (525 κιλά * 0,07 €/κιλό)
Σύνολο διατροφής (€) (480 + 42 + 37)
Αγορά μόσχου (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Αξία μοσχαριού στην αρχή της πάχυνσης
ΔΙΑΦΟΡΑ (1320 - 1570)

1,200
480
300
42
525
37
559
1,011
1,570
1,320
-250

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Group Planned Unit Amount
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Total 2024 2028
Total 2023 2027

ΜΚ1-32.2-1
- Planned unit amount
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount
Πρόβειου και Αίγειου Planned unit amount
κρέατος ανά επιλέξιμο
Maximum Amount
ζώο
Planned unit amount
O.11 (unit: Head)
Planned output *
unit amount
ΜΚ1-32.2-2
- Planned unit amount
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount
Βοείου Κρέατος ανά Planned unit amount
επιλέξιμο ζώο (θηλυκό
Maximum Amount
ζώο που έχει γεννήσει
Planned unit amount
στο έτος ενίσχυσης) –
O.11 (unit: Head)
Μέτρο Α
Planned output *
unit amount
ΜΚ1-32.2-3
- Planned unit amount
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount
Βοείου Κρέατος ανά Planned unit amount
επιλέξιμο ζώο (θηλυκά
Maximum Amount
και
αρσενικά
ζώα
Planned unit amount
ηλικίας 11-12 μηνών) –
O.11 (unit: Head)
Μέτρο Β
Planned output *
unit amount
ΜΚ1-32.2-4
- Planned unit amount
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount
Βοείου Κρέατος ανά Planned unit amount
επιλέξιμο
ζώο
Maximum Amount
(αρσενικά και θηλυκά
Planned unit amount
ζώα, για σφαγή σε
ηλικία 14-24 μηνών) – O.11 (unit: Head)
Μέτρο Γ
Planned output *
unit amount

EL

12,00
for the 10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

for the 15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

5.405.206,00 5.405.206,00 5.405.206,00 5.405.206,00 5.405.206,00
Planned 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 64.862.472,00 324.312.360,00
40,00
for the 34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

for the 50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

210.000,00
Planned 8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

200,00
for the 170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

for the 250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

12.600,00
Planned 2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

250,00
for the 213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

for the 313,00

313,00

313,00

313,00

313,00

42.000.000,00

12.600.000,00

140.800,00
140.800,00
140.800,00
140.800,00
140.800,00
Planned 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 176.000.000,00
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TOTAL

EL

O.11 (unit: Head)
110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00 110.982.472,00
Annual indicative financial
allocation
(Union
Contribution in EUR)
Out of which needed to reach
the minimum ringfencing
requirement (Annex X) (only
under article 27) (Union
contribution)
Out of which needed carried
over
expenditure
(applicable only to ecoscheme and only with type of
payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains carry
over)

419
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Π1-32.3 - Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες
Intervention Code (MS)
Π1-32.3
Ονομασία παρέμβασης
Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Μεταξοσκώληκες
Είδος παρέμβασης
CIS(32) - Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
O.11. Αριθμός ζώων που επωφελούνται από τη
Κοινός δείκτης εκροών
εισοδηματική στήριξη
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό

συνδεδεμένη

Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο
στο επίπεδο του στρατηγικού στρατηγικό σχέδιο της
σχεδίου της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Αύξηση
του
Γεωργικού
ΑΝ
Οικογενειακού Εισοδήματος σε
Χαμηλή
122.01.08 παραγωγικές
εξειδικεύσεις
της
φυτικής παραγωγής
ΑΝ
Ανάπτυξη της προβατοτροφίας και
Χαμηλή
126.01.09 ανάδειξη των εγχώριων φυλών
Καλύτερη
στόχευση
των
ΑΝ
προαιρετικών
συνδεδεμένων Χαμηλή
127.01.10
ενισχύσεων
Αύξηση της αξίας παραγωγής και
ΑΝ
της
παραγωγικότητας
στην Χαμηλή
133.01.12
κρεοπαραγωγό βοοτροφία
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.8 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio associado ao rendimento para
melhorar a competitividade, a sustentabilidade ou a qualidade
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς και
παραγωγές, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Οι τομείς
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αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και εμπίπτουν σε
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Κανονισμού 2021/2115. Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση
συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο,
υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού 2021/2115 και προσδιορίζονται
περαιτέρω στο παρόν στρατηγικό σχέδιο.
Από τη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 2 διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα ανταγωνιστικότητας
που αντιμετωπίζουν κλάδοι παραγωγής, τόσο στις ευρωπαϊκές-διεθνείς, όσο και στις εγχώριες αγορές.
Επιπλέον, παρότι έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες αλυσίδες αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων, με ιδιαίτερο
δυναμισμό τα τελευταία χρόνια, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις των επιμέρους ‘κρίκων’
της αλυσίδας διαφοροποιούνται σημαντικά, με την πρωτογενή παραγωγή να αντιμετωπίζει συνήθως
πολλά προβλήματα, σε αντίθεση με την μεταποίηση, που εμφανίζει μια πιο δυναμική εικόνα.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμης σημασίας ζητήματα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρες
τις αλυσίδες αξίας, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για
βιομηχανίες τροφίμων-ποτών, τυποποίησης, κ.λπ. πρωτογενών προϊόντων, η διατήρηση και βελτίωση της
ποιοτικής παραγωγής, κ.ά.
Από την άλλη πλευρά, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση
της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security), ως προς διάφορες κατηγορίες
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σε όλες ή κάποιες από τις διαστάσεις της: διαθεσιμότητα,
δυνατότητα πρόσβασης, ποιότητα, διαχρονική σταθερότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, διότι, όπως έδειξε η ανάλυση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των διαφόρων
κλάδων, μεγάλο μέρος του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μπορεί να καλυφθεί
με τον σημαντικό περιορισμό της μετρούμενης σπατάλης των χρησιμοποιούμενων συντελεστών
παραγωγής, που θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους παραγωγής και βέβαια στην αύξηση του
γεωργικού εισοδήματος.
Επίσης, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις,
όπως π.χ. η παροχή της βασικής ενίσχυσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις, η παροχή εκπαίδευσης και κυρίως
στοχευμένων γεωργικών συμβουλών στους γεωργούς. Έτσι, η παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε
συνδυασμό με την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα συμβάλει ποικιλοτρόπως
στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας.
Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στους σηροτρόφους ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου. Η παραγωγή
μεταξιού παρουσιάζει διακύμανση λόγω αυξημένου κόστους και ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.
Ο κλάδος της σηροτροφίας είναι σημαντικός για τη χώρα γιατί αποτελεί πηγή συμπληρωματικού
εισοδήματος για τους γεωργούς. Η λειτουργία μονάδων αναπήνισης για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση
της παραγωγής κουκουλιών θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα και παράλληλα θα
ενισχύσει την τοπική απασχόληση. Επιπλέον:
1. Στη Χώρα μας επικρατούν ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν τη δυναμική ανάπτυξη
του τομέα της σηροτροφίας,
2. Η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να δώσει διέξοδο στον αγροτικό πληθυσμό των ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών στηρίζοντας το οικογενειακό εισόδημα.
3. Το μετάξι είναι μία υφαντική ίνα με εξαιρετικές ιδιότητες, ενώ παράλληλα έχει υψηλή οικολογική
αξία καθώς παράγεται με διαδικασίες και τεχνικές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
4. Η καλλιέργεια της μουριάς μπορεί να λειτουργήσει σαν παράγοντας επιβράδυνσης εξάπλωσης
πυρκαγιών και ως μέσο εξυγίανσης υποβαθμισμένων εδαφών, καθώς η έντονη βλαστική
ικανότητα και η ταχεία αύξηση της βιομάζας των δένδρων είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη φυτοαποκατάσταση και την απομάκρυνση των ρύπων από επιβαρυμένα εδάφη.
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5. Επίσης η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται από τη βιομηχανία του μεταξιού είναι αμελητέα
συγκρινόμενη με αυτή που καταναλώνεται για την παραγωγή άλλων υφαντικών ινών.
Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντική η διατήρηση των υφιστάμενων επιπέδων παραγωγής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας είναι οι εκτροφείς/ενεργοί γεωργοί
μεταξοσκωλήκων-παραγωγοί κουκουλιών του είδους Bombyx mori L., φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι επιλεξιμότητας:
α) Οι εκτροφείς προμηθεύονται και χρησιμοποιούν μεταξόσπορο πιστοποιημένο σύμφωνα με την υπ’ αρ.
337474/9-12-2009 (Β ́ 2487) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Κάθε κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, που προορίζεται για χρήση από εκτροφείς, περιέχει
τουλάχιστον 20.000 (10 g) αυγά μεταξοσκώληκα του είδους Bombyx mori, κατάλληλα για εκκόλαψη και
χρήση κατά την περίοδο (εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή) και το έτος που προγραμματίζεται η εκτροφή.
γ) Σε κάθε είκοσι χιλιόγραμμα (20 Kg) παραγόμενα χλωρά κουκούλια (fresh cocoons), με ομοιόμορφο
χρώμα και μέγεθος, αντιστοιχεί ένα επιλέξιμο προς ενίσχυση κουτί μεταξόσπορου των 20.000 αυγών (10
g).
δ) Τα παραγόμενα κουκούλια ζυγίζονται χλωρά (fresh cocoons) ή διατίθενται από τον εκτροφέα προς
απόπνιξη, ξήρανση και αναπήνιση ή επεξεργασία σε μονάδα αναπήνισης ή/και επεξεργασίας κουκουλιών,
η οποία λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας με σχετικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
Η ποσότητα αναφοράς παραγομένων χλωρών κουκουλιών (fresh cocoons) προσδιορίζεται στα 26.220
χιλιόγραμμα (Kg), η οποία αντιστοιχει σε 1.311 εκτροφόμενα κουτιά μεταξόσπορου των 20.000 αυγών
(10 g).

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.311 κουτιά πιστοποιημένου
μεταξόσπορου, που είναι μέσος όρος των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου των ετών 2018, 2019 και
2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου, δηλ. 245 € ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, που είναι ο μέσος
όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.
Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι:
245 €/κουτί * 1.311 κουτιά = 321.195 € για κάθε έτος
και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 είναι:
321.195 €/έτος * 5 έτη = 1.605.975 €.
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8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Αιτιολόγηση της/των δυσκολίας/-ών που αντιμετωπίζει/-ούν ο/οι στοχευόμενος/-οι τομέας/-είς / η/οι
παραγωγή/-ές ή ο/οι τύπος/-οι γεωργίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης συνδεδεμένης ενίσχυσης ανέρχεται σε 212.200.565 €
για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο διαθέσιμο ποσό
για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού 2021/2115, πρέπει
να φθάνει μέχρι το 15% (13%+2%) του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων, χωρίς την ειδική
ενίσχυση του βαμβακιού και χωρίς τη μεταφορά ποσού των άμεσων ενισχύσεων στην Αγροτική
Ανάπτυξη. Το μέγιστο αυτό ποσό είναι: 1.702.494.039 € * 15% = 255.374.106 €.
Όπως έχει αναλυτικά εκτεθεί στην SWOT Ανάλυση του του Ειδικού Στόχου 1, οι προτεινόμενοι κλάδοι
για την παροχή συνδεδεμένων ενισχύσεων, αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων και δυσκολιών, μεταξύ
άλλων:
• Η παραγωγή μεταξιού παρουσιάζει διακύμανση λόγω αυξημένου κόστους και ανταγωνισμού από τρίτες
χώρες. Ο κλάδος της σηροτροφίας είναι σημαντικός για τη χώρα γιατί αποτελεί πηγή συμπληρωματικού
εισοδήματος για τους γεωργούς.
Ποιος είναι ο στόχος της παρέμβασης όσον αφορά τον/τους στοχευόμενο/-ους τομέα/-είς / την/τις
παραγωγή/-ές ή τον/τους τύπο/-ους γεωργίας;
προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
to improve quality
προς βελτίωση της βιωσιμότητας
Πώς θα αντιμετωπίσει η παρέμβαση την/τις προσδιορισθείσα/-ες δυσκολία/-ες με βάση αυτόν τον στόχο
(π.χ. επεξήγηση σχετικά με τη στόχευση);
Στο χρονικό διάστημα 2010-2019 ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων – επιλέξιμων κουτιών
μεταξόσπορου μειώθηκε, από 2.988 κουτιά σε 1.421 κουτιά μεταξόσπορου, με αντίστοιη μείωση της
παραγωγής χλωρών κουκουλιών (fresh cocoons), από περίπου 60 τόνους σε περίπου 30 τόνους.
Η εκτροφή μεταξοσκωλήκων και η παραγωγή κουκουλιών χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες οι οποίες
επιφέρουν αβεβαιότητες ως προς την δυνατότητα ολοκλήρωσης της εκτροφής με τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, για λόγους οι οποίοι ορισμένες φορές δεν οφείλονται και δεν εξαρτώνται από τους
εκτροφείς. Επιπλέον η αστάθεια των τιμών λόγω της ιδιαιτερότητας της εμπορίας των κουκουλιών σε
νωπή κατάσταση συμβάλει στη δημιουργία μη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εκτροφή
μεταξοσκωλήκων.
Η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να δώσει διέξοδο στον αγροτικό πληθυσμό των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών και στηρίζοντας το οικογενειακό εισόδημα.
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παράγει άριστης ποιότητας μετάξι που μπορεί να ανταγωνιστεί
δυναμικά τα φθηνά προϊόντα μεταξιού, που εισάγονται στη Χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
Ασιατικές κυρίως, ανταγωνιστικές χώρες. Επιπλέον, η διατήρηση σε πολύ υψηλά επίπεδα των τιμών του
πετρελαίου και των παραγώγων του (που αποτελούν πρώτες ύλες στην παραγωγή συνθετικών ινών),
ευνοούν τη δημιουργία συνθηκών που ανεβάζουν τις τιμές των ανταγωνιστικών στο μετάξι συνθετικών
προϊόντων. Παράλληλα, εκτός από την παραγωγή μεταξιού, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των
υποπροϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, στην ιατρική, τη φαρμακολογία και την
κοσμετολογία
Επιπλέον, το μετάξι έχει υψηλή οικολογική αξία καθώς παράγεται με διαδικασίες και τεχνικές που δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ η καλλιέργεια της μουριάς μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας
επιβράδυνσης εξάπλωσης πυρκαγιών και ως μέσο εξυγίανσης υποβαθμισμένων εδαφών, καθώς η έντονη
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βλαστική ικανότητα και η ταχεία αύξηση της βιομάζας των δένδρων είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη
φυτο-αποκατάσταση και την απομάκρυνση των ρύπων από επιβαρυμένα εδάφη. Επίσης η κατανάλωση
ενέργειας που απαιτείται από τη βιομηχανία του μεταξιού είναι αμελητέα συγκρινόμενη με αυτή που
καταναλώνεται για την παραγωγή άλλων υφαντικών ινών.
Ποιος είναι ο/οι σχετικός/-οί τομέας/-είς;
Μεταξοσκώληκες
Αιτιολόγηση της σημασίας του/των στοχευόμενου/-ων τομέα/-ων / παραγωγής/-ών ή τύπου/-ων γεωργίας
Η ενίσχυση, μεταξύ άλλων, συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με τη σηροτροφία, καθώς και στην εξασφάλιση πρώτης
ύλης για μεταποιητικές επιχειρήσεις επεξεργασίας του μεταξιού.

Explanation how the intervention is consistent with the Water Framework Directive (i.e. 2000/60/EC).
Η διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής του μεταξιού δεν επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον, ενώ η
καλλιέργεια της μουριάς μπορεί να λειτουργήσει σαν παράγοντας εξυγίανσης υποβαθμισμένων εδαφών,
καθώς η έντονη βλαστική ικανότητα και η ταχεία αύξηση της βιομάζας των δένδρων είναι δυνατόν να
οδηγήσουν στη φυτοαποκατάσταση και την απομάκρυνση των ρύπων από επιβαρυμένα εδάφη.
Εάν η παρέμβαση υλοποιηθεί με βάση τα κριτήρια του μπλε κουτιού του ΠΟΕ (κεφάλαιο 5.1.10),
αναφέρατε τον καθορισμένο αριθμό εκταρίων και αποδόσεων ή τον καθορισμένο αριθμό ζώων (σε
κεφαλές). Αναφέρατε επίσης τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκαν οι εν λόγω τιμές (π.χ. έτος
αναφοράς, μέθοδος υπολογισμού κ.λπ.).
Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Καθορισμένος αριθμός εκταρίων
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Καθορισμένος αριθμός ζώων (κεφαλές)
N/A
Μέθοδος υπολογισμού

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των
πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (2 % συνολικά κατ’ ανώτατο όριο) in accordance with Art. 96(3) of SPR;
Ναι
Όχι
If the intervention targets a mix between legumes and grasses: please indicate the minimium percentage of
legumes in the mix.
N/A
Coupled income support granted to silkworms is an animal based support, where the use of ‘head’ as the
support’s basic unit requires prior clarification of the followings:
κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου.
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please clarify the conversion rate between this unit and ‘head’ (i.e. how many of this unit corresponds to
‘1 head’?) for the purpose of e.g. indicators.
N/A
It is possible to give further clarification in comment (e.g. the weight of eggs that a box must contain)

9 WTO compliance
Μπλε κουτί
Επεξήγηση του κατά πόσον και, εάν ναι, του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 6.5 ή του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία (μπλε κουτί)
ΠΟΕ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΥΡΟΥ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Συμφωνία για τη γεωργία
Παράρτημα IV: Άρθρο 6
Δεσμεύσεις Εσωτερικής Στήριξης
5. (a) Οι άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της παραγωγής δεν υπόκεινται στη
δέσμευση για μείωση της εγχώριας στήριξης εάν:
(i) Οι πληρωμές αυτές βασίζονται σε σταθερή έκταση και αποδόσεις· ή
(ii) οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται στο 85% ή λιγότερο του βασικού επιπέδου παραγωγής· ή
(iii) Οι πληρωμές για τα ζώα γίνονται σε σταθερό αριθμό κεφαλών.
(b) Η εξαίρεση από τη δέσμευση μείωσης για άμεσες πληρωμές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια
αντικατοπτρίζεται με τον αποκλεισμό της αξίας αυτών των άμεσων πληρωμών στον υπολογισμό ενός
μέλους του Τρέχοντος Συνολικού "AMS" του."
Η προτεινόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση είναι απόλυτα συμβατή με τις παραπάνω διατάξεις (i) και (iii),
καθώς δίνεται για συγκεκριμένο αριθμό κουτιών πιστοποιημένου μεταξόσπορου.
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned
Result
Region(s)
Unit Amount
Indicator(s)
Ένα πιστοποιημένο κουτί μεταξόσπορου των 20.000 ΜΚ1-32.3 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση σηροτροφίας Ομοιόμορφη
R.8;
αυγών μεταξοσκώληκα (10 g) του είδους Bombyx mori ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου
Explanation and Justification (including the flexibility)
ΜΚ1-32.3 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση σηροτροφίας ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου
Για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δηλ. 245 € ανά κουτί πιστοποιημένου
μεταξόσπορου, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.
Group

Planned Unit Amount

12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group

Financial Year

2024

2025

2026

2027

2028

Calendar Year

2023

2024

2025

2026

2027

Planned Unit Amount

Ένα πιστοποιημένο κουτί ΜΚ1-32.3
- Planned unit amount
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
μεταξόσπορου των 20.000 Συνδεδεμένη Ενίσχυση Minimum Amount for the Planned 196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
αυγών μεταξοσκώληκα (10 σηροτροφίας ανά κουτί unit amount
g) του είδους Bombyx mori πιστοποιημένου
Maximum Amount for the Planned 294,00
294,00
294,00
294,00
294,00
μεταξόσπορου
unit amount
O.11 (unit: Head)
TOTAL
O.11 (unit: Head)
1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00
Annual
indicative
financial 321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00 321.195,00
allocation (Union Contribution in
EUR)
Out of which needed to reach the
minimum ringfencing requirement
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Total
2024 2028
Total
2023 2027

(Annex X) (only under article 27)
(Union contribution)
Out of which needed carried over expenditure (applicable only to ecoscheme and only with type of
payment "compensatory" (article
28(6)(b)) if the intervention contains
carry over)

EL

427

EL

CSPC(34-38a) - Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
Π1-36 - Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι
Intervention Code (MS)
Π1-36
Ονομασία παρέμβασης
Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι
Είδος παρέμβασης
CSPC(34-38a) - Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
Κοινός δείκτης εκροών
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες

3 Need(s) addressed by the intervention
Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο επίπεδο του Αντιμετωπίζεται
στο
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας
του βαμβακιού και υλοποιείται μέσω της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης για την εν λόγω καλλιέργεια, ανά
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού.
Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη η οποία:
·βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη για βαμβακοπαραγωγή, η οποία για την Ελλάδα έχει
προσδιοριστεί στα 250.000 εκτάρια (Άρθρο 38(1) του Κανονισμού 2021/2115),
·έχει σπαρθεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από τη χώρα και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται
πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών (Άρθρο 37(1) του Κανονισμού 2021/2115).
Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης
ποιότητας (Άρθρο 37(2) του Κανονισμού 2021/2115).
Απαιτήσεις και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
Η ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που
καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο. Για την Ελλάδα, η εθνική βασική έκταση για την
καλλιέργεια του βαμβακιού έχει προσδιοριστεί στα 250.000 εκτάρια (Άρθρο 38(1)) και οι καθορισμένες
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αποδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς σε 3,2 τόνους/εκτάριο (Άρθρο 38(2)).
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι και η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά, σπόρου
ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13
κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού.
Επιπλέον, οι ειδικότερες απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρέμβασης που θα
εφαρμόσει η Ελλάδα στην περίοδο 2023-2027, βασίζονται στο σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
της ΕΕ και αφορούν:
•Την διαδικασία για την έγκριση της γης και των ποικιλιών για την ειδική ενίσχυση της καλλιέργειας του
βαμβακιού και τις σχετικές κοινοποιήσεις, όπως περιγράφονται:
- στο Άρθρο 3 του προσχεδίου του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/XXXX), ο οποίος
καθορίζει κανόνες για τα είδη παρέμβασης σχετικά με τους ελαιούχους σπόρους, το βαμβάκι και τα
υποπροϊόντα της οινοποίησης
-στα Άρθρα 6 και 7 του προσχεδίου του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (Κανονισμός
(ΕΕ) ……/……..), ο οποίος συμπληρώνει τον Καν. 2021/2115.
•Την επιλεξιμότητα των δαπανών, βάσει του Άρθρου 34(1) του Κανονισμού 2021/2115.
•Τους πρόσθετους όρους για τη λήψη της ειδικής αυτής ενίσχυσης και τις ειδικότερες υποχρεώσεις για
τους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 8 και 10, αντίστοιχα, του
προσχεδίου του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (Κανονισμός (ΕΕ) ……/……..), ο οποίος
συμπληρώνει τον Καν. 2021/2115.
•Τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μέσω της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 39 του Κανονισμού 2021/2115, αλλά και στο Άρθρο 9 του προσχεδίου
του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (Κανονισμός (ΕΕ) ……/……..), ο οποίος
συμπληρώνει τον Καν. 2021/2115.
•
Τα συστήματα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων για το βαμβάκι (Άρθρο 47 του προσχεδίου του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της
Επιτροπής (Κανονισμός (ΕΕ) ……/……..), ο οποίος συμπληρώνει τον Καν. 2021/2115).

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary, the
area and, when applicable, other relevant obligations
Οι λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, με βάση την ΥΑ 1178/27361/10-3-2015
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε
εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» ΦΕΚ υπ' αριθμ. 430 (τεύχος Β) /24.03.15,
έχουν ως εξής:
1) Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.
2) Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής
οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών
Φυτών δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται
η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των προαναφερομένων καταλόγων και για γενετικά
τροποποιημένες ποικιλίες.
3) Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2
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πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικού, βασικού,
πιστοποιημένου Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’
αριθμ. 225021/31-03-2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά
των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει, ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο
στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση
καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών ανά
εκτάριο αντίστοιχα και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου
αγοράς- δελτίου αποστολής και καρτέλες σπόρου, είτε απόδειξη λιανικής πώλησης, καρτέλες
πιστοποιημένου σπόρου και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία. Προκειμένου να
ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα
παραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι
δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 217265/28−01−2004 (Β΄ 203).
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής ή
απόδειξης λιανικής πώλησης, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών,
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας
βίας που απαιτείται επανασπορά.
4) Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε
επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:
• Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
• Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, εφόσον ο γεωργός είναι
μέλος.
β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την
εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:
1. η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους
2. η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές
λίπανσης
3. ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους
4. η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντωνκαι
5. κατά την άρδευση να εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων
ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης
περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.
γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος.
δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31
Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον
τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί η περίοδος των παραδόσεων με Απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μετά από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων
Καλλιέργειας.
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Οι παραγωγοί βάμβακος δύνανται να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους,
κατόπιν συμφωνίας τους τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης. Επιπλέον είναι υποχρεωμένες
να τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες συσπόρου που
παρέδωσε ο κάθε παραγωγός, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.
Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παρέδωσαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι
31 Ιανουαρίου κάθε έτους, θα πρέπει να δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και
τον τόπο συγκέντρωσής της.
Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η
ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα.
Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και
συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που
αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.
Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση τον
μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής
ενότητας μειωμένο κατά 20%. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας
βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών
μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης
στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού.
Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως
διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά
καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η
συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον
παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται
στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.
Η έγκριση της γης και των ποικιλιών που προαναφέρθηκαν, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους
και τις προϋποθέσεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θα εκδώσει η Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 152, για συμπλήρωση του Κανονισμού 2021/2115 (Άρθρο 37(5)).
Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής θα περιγραφούν σε
σχετική υπουργική απόφαση.
Επίσης, η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται βάσει του Άρθρου 34(1) του Κανονισμού 2021/2115.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Range and amounts of support
Περιγραφή
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8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
9 WTO compliance
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11 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Planned Unit Amount

Region(s)

Result Indicator(s)

Explanation and Justification (including the flexibility)
12 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group
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Planned Unit Amount

Financial Year
Calendar Year
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2024
2023

2025
2024

2026
2025

EL

2027
2026

2028
2027

Total 2024 - 2028
Total 2023 - 2027

5.2 Sectoral Interventions
Οπωροκηπευτικά

EL

434

EL

Planned Unit Amounts - Definition
Planned Unit Amount
Type of Planned Unit Amount Region(s) Result Indicator(s)
ΜΚ2-47.1-1 - Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Μέση
R.11;
Description
ΜΚ2-47.1-1 - Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Ο αριθμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων που κατατίθενται από τις Οργανώσεις Παραγωγών

Planned Unit Amounts - financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
400.000,00

ΜΚ2-47.1-1
Επιχειρησιακά Planned unit amount (Total 80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Προγράμματα
Οργανώσεων Union expenditure in EUR)
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
O.35 (unit: Operational 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Programmes)
Annual indicative financial 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00
allocation (Total Union
expenditure in EUR)
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INVRE(47(1)(a)) - - investments in tangible and intangible assets, research and experimental and
innovative production methods and other actions
Π2-47.1-1a - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και
καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.1-1a
Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και
Ονομασία παρέμβασης
πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible assets, research
Είδος παρέμβασης
and experimental and innovative production methods and other actions
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
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emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που
ΑΝ
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών Υψηλή
026.04.01
αερίων θερμοκηπίου
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής Μέση
062.03.06
αλλαγής
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
ΑΝ
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής
Χαμηλή
098.03.09 και ηλεκτρονικού εμπορίου
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της Χαμηλή
103.02.04
μεταποίησης
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
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ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την
Χαμηλή
109.02.06 αύξηση της παραγωγικότητας
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της
ΑΝ
παραγωγικότητας
(TFP)
στην Χαμηλή
112.02.07
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ανάλυση του κλάδου των οπωροκηπευτικών:
Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών είναι ο δυναμικότερος κλάδος της φυτικής παραγωγής αφού
παράγει το 40% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής γεωργίας ενώ καλύπτει
το 8% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Οι καλλιέργειες κηπευτικών καλύπτουν το 2% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας ενώ οι καλλιέργειες φρούτων (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα,
οπωροφόρα) το 5%. Η Ελλάδα είναι πλεονασματική στη παραγωγή φρούτων και λαχανικών Ο κλάδος
των φρούτων και λαχανικών (μεταποιημένων και νωπών) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
Για την περίοδο 2017-2020 σε επίπεδο ΕΕ παράχθηκαν πάνω από 45 εκ. τόνοι / ανά έτος φρέσκων
φρούτων και πάνω από 58,5 εκ. τόνοι φρέσκων λαχανικών (πλην πατάτας), με την παραγωγή των
φρούτων να έχει σταθερή πορεία ενώ των λαχανικών ελάχιστα φθίνουσα (-1,86%).
Τα μήλα (24%) και τα πορτοκάλια (13%) είναι τα πρώτα σε παραγωγή φρούτα της ΕΕ ενώ οι τομάτες
(28,5%) και τα ξηρά κρεμμύδια (10,8%) είναι τα πρώτα σε παραγωγή λαχανικά.
Η Ισπανία και η Ιταλία είναι πρώτες στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών με την Ελλάδα να παράγει
περίπου το 7,5% της παραγωγής φρούτων της ΕΕ και περίπου το 3% των φρέσκων λαχανικών.
Η ΕΕ εξάγει κυρίως μήλα, πορτοκάλια, κρεμμύδια και τομάτες ενώ εισάγει μπανάνες, πορτοκάλια,
τομάτες και κρεμμύδια. Η ΕΕ εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών τόσο στα φρούτα
(περίπου 10 εκατ. τόνοι παραπάνω εισαγωγές κατ’ έτος) όσο και στα λαχανικά ( περίπου 1,2 εκατ.
παραπάνω εισαγωγές κατ’ έτος).
Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών. Το εμπορικό ισοζύγιο για τα λαχανικά είναι
απλώς θετικό. Για τα φρούτα, οι εξαγωγές είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εισαγωγές. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται ελαφρά αύξηση των εισαγωγών. Η Ελλάδα εξάγει αυξανόμενες ποσότητες φρούτων.
Ο βαθμός συμμετοχής των παραγωγών στις οργανώσεις παραγωγών είναι περιορισμένος και υπολείπεται
σημαντικά του μέσου όρου της Ε.Ε Εκτιμάται ότι περίπου το 8% της συνολικής αξίας παραγωγής του
κλάδου διακινείται μέσω των οργανώσεων παραγωγών ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο
όρο της Ε.Ε που υπερβαίνει το 50% και σημαντικά χαμηλότερο από την συμμετοχή των παραγωγών στην
Ισπανία και την Ιταλία χώρες με ομοειδή παραγωγική εξειδίκευση Πρόσθετες αδυναμίες αποτελούν o
περιορισμένος αριθμός Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών οργανώσεων.
Μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών κατευθύνεται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες ενώ οι τιμές των
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Ελληνικών προϊόντων υπολείπονται σημαντικά των τιμών που διαμορφώνονται στις αγορές Κρατών της
Ε.Ε με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.
Πρόσθετα προβλήματα αποτελούν το χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο του κλάδου ιδιαίτερα στις υπο κάλυψη
καλλιέργειες, η περιορισμένη έκταση που ασκείται η βιολογική γεωργία αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός
εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και συνακόλουθα
στο εισόδημα των παραγωγών.
Η Πολιτική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο (F2F) αποτελεί μια πρόκληση για τον κλάδο λόγω των
σημαντικών ευκαιριών που σηματοδοτεί η έμφαση που αποδίδει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων
και λαχανικών, στην ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής και την σήμανση των προϊόντων αλλά και των
υποχρεώσεων που δημιουργεί για την πολύ σημαντική μείωση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
Η έμφαση στην ποιότητα και την σήμανση /τυποποίηση των προϊόντων, η μείωση της χρήσης εισροών, η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια της παραγωγής, η
αναζήτηση νέων αγορών, η προστασία του εισοδήματος των παραγωγών από τις έντονες διακυμάνσεις
συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα εξυπηρετηθούν από τις
ακόλουθες κατηγορίες δράσεων.
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών σε πάγια και άυλα
στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, δύνανται να γίνει και με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Εφόσον, η περίοδος αποπληρωμής της χρηματοδοτικής μίσθωσης ξεπερνά την περίοδο του
επιχειρησιακού προγράμματος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της κάλυψης της δαπάνης σε
μεταγενέστερο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της Παρέμβασης «Επενδύσεις σε Υλικά και
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού», ισχύουν τα ακόλουθα για όλες τις Δράσεις:
A.Tα υλικά και τα άυλα στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη φύση,
τους στόχους και την προβλεπόμενη χρήση από τον δικαιούχο, όπως περιγράφεται στις σχετικές
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.
B.Τα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παραμένουν τόσο στην ιδιοκτησία όσο
και στην κατοχή του δικαιούχου μέχρι το τέλος της περιόδου φορολογικής απόσβεσης ή για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών που καθορίζεται από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των
στοιχείων Ενεργητικού. Καθεμία από τις περιόδους αυτές υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης
του περιουσιακού στοιχείου ή από την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο τίθεται στη
διάθεση του δικαιούχου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη περίοδο κατά την
οποία το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στην ιδιοκτησία και στην κατοχή του δικαιούχου, αλλά η
περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών για τη διατήρηση επενδύσεων ή θέσεων
εργασίας που δημιουργούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο (Α) πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του
δικαιούχου ή, κατά περίπτωση, στις εγκαταστάσεις των παραγωγών-μελών του ή των νομικών οντοτήτων
τους που συμμορφώνονται με την απαίτηση του 90 % που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 7 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού.
Οι επενδυτικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τους επιμέρους στόχους του Άρθρου 46 στον τομέα των
οπωροκηπευτικών αναλύονται στη συνέχεια.
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Επισημαίνεται ότι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 46 στοιχεία ζ), η), θ) και ια) καλύπτουν τόσο νωπά
όσο και μεταποιημένα προϊόντα, ενώ οι στόχοι που αναφέρονται στα άλλα στοιχεία του εν λόγω άρθρου
καλύπτουν μόνο νωπά προϊόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 49 του του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/2115.
Στόχος 46 (α) Προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση,
ιδίως όσον αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της
απόδοσης των επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών
και
Στόχος 46(γ): Βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού.
Οι τομεακοί στόχοι εξυπηρετούνται μέσω:
47α (viii) Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης
της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
47α (xi) Επενδύσεις για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,
Στην παρέμβαση περιλαμβάνεται η προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού πολυετών καλλιεργειών για
προωθούμενες και ανθεκτικότερες καλλιέργειες, επενδύσεις σε μέσα πρωίμισης και οψίμισης της
παραγωγής, μηχανολογικό εξοπλισμό, απόκτηση μέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους
παραγωγούς- μέλη, θερμοκήπια, αγορά υλικών αντικατάστασης για επεμβάσεις επί υφιστάμενων
θερμοκηπίων, απόκτηση εξοπλισμού συλλογής προϊόντων και μέσων συλλογής για από κοινού χρήση
από τους παραγωγούς- μέλη
Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και λοιπές δαπάνες που αφορούν
στην εγκατάσταση εκσυγχρονισμό εργαστηρίων ποιότητας, εισαγωγή νέων τεχνικών και καλλιεργητικών
μεθόδων, μηχανολογικού εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητάς των παραγόμενων προϊόντων και
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών.
47α (iv) Επενδύσεις για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της βιωσιμότητας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η
παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στους τομείς βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, και προσαρμογής-οργάνωσης
παραγωγής, εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ειδικών Στόχων 1, 2 και 3 του ΣΣ της ΚΑΠ.
Στόχος 46(ε).i: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται
το περιβάλλον,
Στόχος 46(ε).ii: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής
47α (viii) Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης
της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η απόκτηση εξοπλισμού ψεκαστικών μηχανημάτων σύγχρονης
τεχνολογίας για τον περιορισμό της διασποράς του νέφους και η αντικατάσταση των ακροφυσίων του
εξοπλισμού εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων, η χρήση νέων τεχνολογιών (GPS-GIS) για την
παρακολούθηση των πληθυσμών εντόμων και λοιπών επιβλαβών οργανισμών και η εφαρμογή των

EL

440

EL

δολωματικών ψεκασμών.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον ΕΣ 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής
διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης της εξάρτησης από χημικές ουσίες και τον ΕΣ 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της
Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή
και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης
τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής
στα αντιμικροβιακά..
Στόχος 46(ε).iv: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των αποβλήτων και της
περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους
Ο στόχος εξυπηρετείται μέσω της παρέμβασης:
47α(vii) Επενδύσεις για την μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των
αποβλήτων,
Η αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται μέσω επενδύσεων
σε πάγιο εξοπλισμό η σε άυλες ενέργειες. Η ενσωμάτωση κλάδων και λοιπών υπολειμμάτων της
καλλιέργειας στο έδαφος γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που έχουν
εκδοθεί από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μέσω παροχής ενισχύσεων.
Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή αξιοποίηση των
καταλοίπων της παραγωγής με βάση τις αρχές της ορθής Περιβαλλοντικής διαχείριση των υπολειμμάτων
καλλιεργειών. Ενισχύονται επίσης επενδύσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά
την φάση του καθαρισμού υλικών πολλαπλής χρήσης όπως επίσης η υιοθέτηση πρακτικών καθ όλο το
στάδιο της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων που συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης
τρόφιμων.
Στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών παραγωγής βιώσιμης ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε
ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή σε αυτήν καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια και τον Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ε.Ε στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα
τροφίμων καθώς και καλή μεταχείριση των ζώων.
Στόχος 46(ε).v: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και
του αέρα.
Ο στόχος εξυπηρετείται μέσω της παρέμβασης:
47α(ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της
εξοικονόμησης νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
Mέσω της παρέμβασης προβλέπεται η παροχή ενίσχυσης σε επενδύσεις για την ορθολογικότερη
διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την εξοικονόμηση υδάτων, τον περιορισμό της ρύπανσης των
υδροφορέων, την δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης σε συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, υποδομών
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ταμίευσης ύδατος και εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Είναι απαραίτητο για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την άρδευση να επιτευχθεί
τεκμηριωμένα, βάσει μελέτης από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα, η βεβαίωση ότι θα προκύπτει
εξοικονόμηση νερού κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα άρδευσης και ότι
δεν θα προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, Επενδύσεις σε γεωτρήσεις δεν είναι
επιλέξιμες. Σε περιπτώσεις βελτίωσης /εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου είναι υποχρεωτική η
τοποθέτηση υδρομετρητών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εξυπηρετούνται.
Για την στήριξη των επενδυτικών δαπανών στην εν λόγω δράση απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί ο
χαρακτηρισμός των υδάτων των περιοχών παρέμβασης.
Στήριξη για επενδύσεις στη βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής
υποδομής μπορεί να παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) οι επενδύσεις αξιολογούνται από τον δικαιούχο ex-ante ως ένδειξη δυνητικής εξοικονόμησης νερού
που αντικατοπτρίζει τις τεχνικές παραμέτρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή υποδομών.
(β) οι επενδύσεις επηρεάζουν συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση έχει
χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως
προβλέπεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, για λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα των υδάτων, και η
αποτελεσματική μείωση της χρήσης των υδάτων θα επιτευχθεί συμβάλλοντας στην επίτευξη καλής
κατάστασης των εν λόγω υδατικών συστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν λόγω
οδηγίας.
Οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω δεν ισχύουν για επενδύσεις που
πραγματοποιούνται για τη στήριξη βελτιώσεων υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου
αρδευτικής υποδομής, που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή τη χρήση νερού από ανάκτηση που δεν
επηρεάζει ένα σύστημα υπόγειων υδάτων ή επιφανειακών υδάτων.
Στήριξη για επενδύσεις στην άρδευση με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης που
επηρεάζει συγκεκριμένο σύστημα υπογείων ή επιφανειακών υδάτων μπορεί να παρέχεται υπό τους
ακόλουθους όρους:
α) η κατάσταση του υδατικού συστήματος δεν έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή στο σχετικό
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα των υδάτων·
β) από την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επένδυση· η εν λόγω ανάλυση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων διενεργείται από την αρμόδια αρχή ή εγκρίνεται από αυτήν.
Στήριξη για επενδύσεις στη χρήση νερού από ανάκτηση ως εναλλακτικής παροχής νερού μπορεί να
παρέχεται υπό τον όρο ότι η χρήση του εν λόγω νερού συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/741
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία ή την επέκταση ενός ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση μπορεί
να παρέχεται υπό τον όρο ότι δεν έχει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ο δικαιούχος επιστρέφει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, εάν προκύψει μία από τις ακόλουθες
καταστάσεις εντός πενταετίας η της περιόδου απόσβεσης. Η ακριβής περίοδος αναφοράς θα
προσδιορισθεί στην προκήρυξη
(α) παύση δραστηριότητας του δικαιούχου ή μεταβίβαση σε άλλη οντότητα·
(β) μετεγκατάσταση παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της γεωγραφικής καλλιεργούμενης έκτασης από
τον δικαιούχο ή, κατά περίπτωση, από τα μέλη του·
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(γ) αλλαγή ιδιοκτησίας, ιδίως όταν παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα·
ή
(δ) κάθε άλλη σημαντική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης της
σχετικής παρέμβασης, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τους αρχικούς στόχους της.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ανακτήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όταν
ο δικαιούχος παύσει μια παραγωγική δραστηριότητα λόγω μη δόλιας πτώχευσης.
Εάν ένας παραγωγός αποχωρήσει από την οργάνωση ή την ομάδα παραγωγών του, η επένδυση ή η
υπολειμματική αξία της ανακτάται από τον δικαιούχο και η υπολειμματική αξία της προστίθεται στο
επιχειρησιακό ταμείο. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν
ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να ανακτήσει την επένδυση ή την υπολειμματική αξία της.
Σε περίπτωση αντικατάστασης των στοιχείων Ενεργητικού για τα οποία στηρίχθηκαν επενδύσεις, η
υπολειμματική αξία των επενδύσεων που αντικαθίστανται:
α) προστίθεται στο επιχειρησιακό ταμείο της οργάνωσης παραγωγών· ή
(β) αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης.
Δεν είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση επενδύσεις απλής αντικατάστασης παγίων
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η
παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης για
άντληση ή διανομή υδάτων.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας
Συνολικά οι παρεμβάσεις για συστήματα άρδευσης τηρούν το σύνολο των αναφερομένων
δεσμεύσεων/υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 11 παράγραφοι 4-9 της του Εφαρμοστικού
Κανονισμού 2021/………
Στόχος 46(στ): Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή
Ο στόχος εξυπηρετείται μέσω των παρεμβάσεων
47 α(iii) πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και προώθηση της
ανάπτυξης και χρήσης ποικιλιών, φυλών και πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες
Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύεται η προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση
μετεωρολογικών δεδομένων, η προμήθεια εξοπλισμού προστασίας από ακραίες καιρικές συνθήκες
(αντιχαλαζικά δίκτυα, ανεμομείκτες θερμάστρες, συστήματα τεχνικής βροχής κλπ) καθώς και άλλος
εξοπλισμός ή κατασκευή που συμβάλλει στην προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από ακραία
καιρικά φαινόμενα .
Οι δικαιούχοι που υλοποιούν παρεμβάσεις που σχετίζονται με τους γεωργοπεριβαλλοντικούς και
κλιματικούς στόχους πρέπει να έχουν πρόσβαση στις σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που απαιτούνται
για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και να τους παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση καθώς και
πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί που δεσμεύονται να αλλάξουν
τα συστήματα παραγωγής τους.
Στα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για πράξεις που
υλοποιούνται στο πλαίσιο παρεμβάσεων που σχετίζονται με τους γεωργοπεριβαλλοντικούς και
κλιματικούς στόχους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή
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τους σε περίπτωση τροποποιήσεων των σχετικών υποχρεωτικών προτύπων, απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.
47 α (iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας.
Παροχή ενισχύσεων για την μείωση της χρήσης ενέργειας, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την παροχή
ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργειακή επιθεώρηση
πριν και μετά την επένδυση που θα πιστοποιεί την βελτίωση κατά τουλάχιστον δύο θέσεις της
ενεργειακής βαθμίδας των εγκαταστάσεων. Ενισχύονται τόσο νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των
υπαρχόντων εγκαταστάσεων με νέες εγκαταστάσεις με υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση
ενέργειας και μείωση της
χρήσης συμβατικών καυσίμων.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η παραγόμενη ενέργεια από
ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 4: Συμβολή στον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια και τον Ειδικό
Στόχο 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας και τον Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας
της Ε.Ε στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία συμπεριλαμβανομένης της
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων καθώς και καλή
μεταχείριση των ζώων. Ο τομέας αυτός για να αναπτυχθεί χρειάζεται επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη,
καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, υποστήριξη καλλιεργητικών τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον και
επενδύσεις σε εξοπλισμό χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και υδάτινων πόρων. Το ελάχιστο
προβλεπόμενο ποσοστό της δράσεις ορίζεται σε τουλάχιστον 15% επί του συνόλου του επιχειρησιακού
σχεδίου, με τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών περιβαλλοντικών δράσεων να καθορίζεται στις τρεις Στο
πλαίσιο υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων επιβάλλεται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και
του Εθνικού δικαίου για την εργασία και την κοινωνική συνοχή (Άρθρο 50(8) του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/2115).
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από Οργανώσεις
Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών .
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά .
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1.Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με
τη σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
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παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2.Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για την
τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για τη
διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του Καν.(ΕΕ)
2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ ή ΕΟΠ της
περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της παρούσας ελέγχει και
επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και 10 του Καν.(ΕΕ)
2017/891.
3.Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των
προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 11
του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4.Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο εμπόριο
το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα οποία η
ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5.Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6.Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a. Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών
μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και
μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
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άμεσης εμπορικής προώθησης· ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους,,v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα ,στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή,
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και ,στ) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή
12. Κατ’ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία , τα δικαιώματα των εργαζομένων , την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στις γενικές κατηγορίες δράσεων που δύναται να συμπεριλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
των ΕΟΠ παρουσιάζεται παρακάτω η συσχέτιση των ειδών παρέμβασης με ενδεικτικές κατηγορίες
επιλέξιμων δαπανών. Ως μη επιλέξιμες δαπάνες στα επιχειρησιακά προγράμματα θεωρούνται οι
αναφερόμενες δαπάνες που περιγράφονται στο Annex II, Τμήμα 1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 2021/--- Οι αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται στο Annex III, του Εφαρμοστικού Κανονισμού και
θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, η χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών σε πάγια και άυλα
στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, δύνανται να γίνει και με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
Εφόσον, η περίοδος αποπληρωμής της χρηματοδοτικής μίσθωσης ξεπερνά την περίοδο του
επιχειρησιακού προγράμματος, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της κάλυψης της δαπάνης σε
μεταγενέστερο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του Άρθρου 11 και των επιλεξιμοτήτων
που προσδιορίζονται (επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών) στο Παράρτημα 3 και μη επιλέξιμες δαπάνες στο
Παράρτημα 2, Τμήμα 1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (χχχχχ)
Τα ανωτέρω θα προσδιορισθούν αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση για την υποβολή των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Ενώ ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών όπου δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω
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είναι:
·Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών
·Ειδικό κόστος για οργανικούς σπόρους
·Επενδύσεις σε μέσα πρωίμισης και οψίμισης της παραγωγής
·Αγορά εξοπλισμού για δίκτυο μετεωρολογικών προειδοποιήσεων
·Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν στην παραγωγή
·Απόκτηση μέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς μέλη
·Θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερου των 1,8 μέτρων)
·Αγορά υλικών αντικατάστασης για επεμβάσεις επί υφιστάμενων θερμοκηπίων
·Απόκτηση εξοπλισμού συλλογής προϊόντων και μέσων συλλογής για από κοινού χρήση από τους
παραγωγούς μέλη
·Εξοπλισμός με συστήματα άρδευσης υπό τους όρους και τους περιορισμός που αναφέρονται
προηγούμενα και αφορούν στις επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα
·Εξοπλισμός πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής
·Οργάνωση για ιχνηλασιμότητα.
·Μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας.
·Επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία
της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία, αποθεματοποίηση, μεταποίηση)
·Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς λόγω των πρόσθετων
εγκαταστάσεων για ψυκτικό μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.
·Μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης, αποθεματοποίησης κλπ
·Δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις
αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ.
·Αγορά γης (συνδέεται με συγκεκριμένη επένδυση του επιχ. προγράμματος).
·Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας.
·Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης.
·Νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων με νέες εγκαταστάσεις με
υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων.
·Εξοπλισμός περιβαλλοντικής διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών.
·Επενδύσεις για τον καθαρισμό υλικών πολλαπλής χρήσης
·Περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση με τις μεταφορές
·Επενδύσεις και εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (υπό τον όρο ότι
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η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης)
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπήν ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % γιακονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
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μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που
αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα
των οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό
ταμείο. Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή
την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν
λόγω ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν
όντως πραγματοποιηθεί».
2.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:

α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του
εδάφους και του αέρα, στ) , συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτή, η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, θ) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα
των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή καιι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων,
με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην περίπτωση
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων οργανώσεων
παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για λογαριασμό των
μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
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παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3. Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50% αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I. διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II. μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III. το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V. οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI. η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4. Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5. Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που
συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες
καλύπτουν τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.

Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
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της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7.Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια στήριξη
δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση
έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι συμβατό με τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του της συμφωνίας του
ΠΟΕ και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στις παραγράφους :
2. Γενικές υπηρεσίες: Οι πολιτικές της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν δαπάνες (ή διαφυγόντα έσοδα)
σε σχέση με προγράμματα που παρέχουν υπηρεσίες ή οφέλη στη γεωργία ή στην αγροτική κοινότητα.
Δεν συνεπάγονται άμεσες ενισχύσεις σε παραγωγούς ή μεταποιητές. Τα προγράμματα αυτά, τα οποία
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον ακόλουθο κατάλογο, πρέπει να πληρούν τα γενικά κριτήρια
που είναι ότι η παρεχόμενη στήριξη μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν περιλαμβάνει πόρους
που προέρχονται από τους καταναλωτές και δεν τους επιβαρύνει ενώ παράλληλα μέσω των
επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν είναι επιλέξιμη και δεν χρηματοδοτείται η στήριξη της τιμής των
προϊόντων. Οι επιλέξιμες δαπάνες σχετίζονται με την παροχή ενίσχυσης για ΑΥΛΕΣ δράσεις:
α)την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της γενικής έρευνας, της έρευνας σε σχέση με περιβαλλοντικά
προγράμματα και των ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένα προϊόντα·
β) τον έλεγχο των παρασίτων και των νόσων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών για κάθε
προϊόν μέτρων καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης,
η καραντίνα και η εκρίζωση·
γ) υπηρεσίες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών όσο και των ειδικών εγκαταστάσεων
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κατάρτισης·
δ) υπηρεσίες επέκτασης και παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μέσων για τη
διευκόλυνση της διαβίβασης πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε παραγωγούς και
καταναλωτές·
Ε) υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των γενικών υπηρεσιών επιθεώρησης και της
επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για σκοπούς υγείας, ασφάλειας, ταξινόμησης ή τυποποίησης·
στ) υπηρεσίες μάρκετινγκ και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της παροχής
συμβουλών και της προώθησης της αγοράς σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, εξαιρουμένων των
δαπανών για απροσδιόριστους σκοπούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές για να
μειώσουν την τιμή πώλησης ή να αποφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους αγοραστές·
11. Διαρθρωτική προσαρμογή που παρέχεται μέσω επενδυτικών ενισχύσεων
Η παροχή ενισχύσεων για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων τηρεί τα ακόλουθα :
α) Η επιλεξιμότητα για τις πληρωμές αυτές καθορίζεται με αναφορά σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια στα
κρατικά προγράμματα που προορίζονται να βοηθήσουν την οικονομική ή φυσική αναδιάρθρωση των
δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, ανταποκρινόμενη σε αντικειμενικά αποδεδειγμένα διαρθρωτικά
μειονεκτήματα.
β) Το ποσό των εν λόγω πληρωμών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στον τύπο ή τον
όγκο της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ζωικού κεφαλαίου) που πραγματοποιεί ο
παραγωγός κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους.
γ) Το ποσό των πληρωμών αυτών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες
ή διεθνείς, που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παραγωγή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης.
δ) Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
πραγματοποίηση της επένδυσης για την οποία πραγματοποιούνται.
ε) Οι πληρωμές δεν επιβάλλουν ούτε προσδιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωργικά προϊόντα που
πρέπει να παράγονται από τους δικαιούχους, παρά μόνο να απαιτούν από αυτούς να μην παράγουν ένα
συγκεκριμένο προϊόν.
12. Ενισχύσεις στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων: Η παροχή ενισχύσεων μέσω των
επιχειρησιακών Προγραμμάτων για δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος τηρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω ενισχύσεις καθορίζεται στο πλαίσιο σαφώς καθορισμένου
κυβερνητικού προγράμματος περιβάλλοντος ή διατήρησης και εξαρτάται από την εκπλήρωση ειδικών
όρων στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με
τις μεθόδους παραγωγής ή τις εισροές.
β) Το ποσό της πληρωμής περιορίζεται στις πρόσθετες δαπάνες ή στην απώλεια εισοδήματος που
προήλθε ως συνέπεια της συμμόρφωσης με το κυβερνητικό πρόγραμμα.
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ADVI1(47(1)(b)) - - advisory services and technical assistance, in particular concerning sustainable
pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and animal health products,
climate change adaptation and mitigation, the conditions of employment, employer obligations and
occupational health and safety
Π2-47.1-1b - Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.1-1b
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Ονομασία παρέμβασης
Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical assistance, in
Είδος παρέμβασης
particular concerning sustainable pest and disease control techniques,
sustainable use of plant protection and animal health products, climate
change adaptation and mitigation, the conditions of employment,
employer obligations and occupational health and safety
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
CONS increasing consumption of the products of the fruit and vegetables sector, whether in a fresh or
processed form
MARKET promotion and marketing of the products
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.
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REDE research into, and development of, sustainable production methods, including pest resilience,
animal disease resistance and climate change resilience and mitigation, innovative practices and
production techniques boosting economic competitiveness and bolstering market developments

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη
ΑΝ
παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό Υψηλή
001.10.01
τομέα και στη μεταποίηση
Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη
ΑΝ
διάχυση
και
αξιοποίηση/υιοθέτηση Υψηλή
003.10.03
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και
ΑΝ
παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών - Υψηλή
004.10.04
προώθηση συνεργασιών
Κατάρτιση/συμβουλευτική
προς
τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση των Υψηλή
011.09.02
φυτοπροστατευτικών
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
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Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που
ΑΝ
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών Υψηλή
026.04.01
αερίων θερμοκηπίου
ΑΝ
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του
Υψηλή
040.06.01 εγχώριου γενετικού υλικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Ενημέρωση-κατάρτιση
και
συμβουλές
ΑΝ
(AKIS) για δράσεις προστασίας των φυσικών Υψηλή
049.05.02
πόρων (υδατικοί πόροι)
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για
ΑΝ
δράσεις
μετριασμού-προσαρμογής
στην Μέση
055.04.03
κλιματική αλλαγή (AKIS)
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής Μέση
062.03.06
αλλαγής
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
ΑΝ
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
καναλιών
Χαμηλή
098.03.09 διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της Χαμηλή
103.02.04
μεταποίησης
ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την
Χαμηλή
109.02.06 αύξηση της παραγωγικότητας
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της
ΑΝ
παραγωγικότητας
(TFP)
στην Χαμηλή
112.02.07
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
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4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
H παρέμβαση εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο των τομεακών στόχων του Άρθρου 46 (α-θ) και (ια). μέσω
της παρέμβασης του άρθρου :
47(β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία,
Με την παρέμβαση ενισχύονται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή τεχνικής βοήθειας
προς ΟΠ/ΕΟΠ από εξειδικευμένους φορείς όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των
επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους
απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Στο
πλαίσιο της παρέμβασης είναι δυνατή και η εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων
Στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο
σε επίπεδο αγροκτήματος για την - βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών με την εφαρμογή νέων
μεθόδων και τεχνικών για την μείωση των εισροών και την βελτίωση της παραγωγής όσο και σε επίπεδο
μονάδων πρώτης μεταποίησης, τυποποίησης.
Ενδεικτικοί τομείς για έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των
υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, τεχνικές μέτρησης και μείωσης
αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κλπ
Υποχρεωτική είναι η παροχή συμβουλών για θέματα ασφάλειας και υγιεινής εργατικής νομοθεσίας και
κάθε άλλο σχετικό θέμα με την τήρηση της κοινωνικής αιρεσιμότητας.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύεται η μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και η χρηματοδότηση
εφαρμοσμένης έρευνας/πιλοτικών δοκιμών σε θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση της
ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων , της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή , την υιοθέτηση νέων
ποικιλιών, νέων υλικών συσκευασίας που θα επιτρέπουν την διατήρηση των προϊόντων χωρίς την χρήση
συντηρητικών κλπ
Η παρέμβαση εξυπηρετεί κυρίως τον εγκάρσιο στόχο «Προώθηση με την ανταλλαγή γνώσεων,
καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και με την ενθάρρυνση της
υιοθέτησής τους από τους γεωργούς, μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, την καινοτομία, την
ανταλλαγή γνώσεων και την κατάρτιση» αλλά δυνητικά και επιλεγμένες ανάγκες των ΕΣ 1,2, 3, 4, 5, 6
και 9 ανάλογα με το εύρος τομέων που μπορούν να καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις
Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών όπως:
-Προώθηση δικτυώσεων και διεπαγγελματικών συνεργασιών
-Δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιλοτικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
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κλιματικής αλλαγής
-Καλλιεργητικές πρακτικές για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία
του περιβάλλοντος
-Θέματα φυτοπροστασίας και ασφάλειας τροφίμων
-Εισαγωγή καινοτόμων/σύγχρονων πρακτικών στην παραγωγή και μεταποίηση.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά .
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με
τη σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5.

Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
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λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους,,v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα ,στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή,
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και ,στ) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή
12. Κατ ελάχιστον το 2 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
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οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η
συμπερίληψη ενοτήτων για την εργατική νομοθεσία , τα δικαιώματα των εργαζομένων , την ασφάλεια και
υγιεινή στους χώρους εργασίας
Επιλέξιμες για στήριξη στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.1-1b είναι οι δαπάνες που
σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, ενδεικτικά:
·το άμεσο κόστος στο οποίο προβαίνει η Οργάνωση/Ομάδα παραγωγών για την λήψη της συμβουλής
(π.χ. αμοιβή επιστημονικού προσωπικού, συνεργατών, τεχνικών συμβούλων)
·δαπάνες οδοιπορικών,
·δαπάνες φιλοξενίας (συνεργατών και μελών σε περίπτωση μετακινήσεων εκτός έδρας),
·δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.
·λοιπά άμεσα κόστη που σχετίζονται με την παροχή της συμβουλής (π.χ. έντυπο υλικό προς τα μέλη οδηγίες, οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων κλπ).
·Δαπάνες πιλοτικών εγκαταστάσεων
·Αμοιβές ερευνητικού οργανισμού
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’“ αποκοπήν ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση
του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου επιχειρησιακού ταμείου,
το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και τη συνεισφορά της
οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής ένωσης οργανώσεων
παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
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Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 του παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
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Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του
εδάφους και του αέρα, στ) , συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτή, η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, θ) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα
των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων,
με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην περίπτωση
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων οργανώσεων
παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για λογαριασμό των
μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσονισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I. διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II. μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III. το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV. η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
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V. οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI. η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7.Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια στήριξη
δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση
έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ομάδων
παραγωγών/Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και οι κατ’ ελάχιστον δαπάνες για την υλοποίηση της
παρέμβασης θα πρέπει να ανέρχονται στο 2% του συνόλου των δαπανών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιλέξιμη είναι μόνο η συνεργασία της
Οργάνωσης Παραγωγών/Ένωσης Οργάνωσης Παραγωγών με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η
Ερευνητικό ίδρυμα.
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8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και το σημείο (d) extension and advisory services,
including the provision of means to facilitate the transfer of information and the results of research to
producers and consumers Το σύνολο των ενεργειών της παρέμβασης εμπίπτει στις περιγραφόμενες
δράσεις του σημείου (d ) ανωτέρω.

TRAINCO(47(1)(c)) - - training including coaching and exchange of best practices, in particular
concerning sustainable pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and
animal health products, and climate change adaptation and mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and commodity exchanges on the spot and futures market
Π2-47.1-1c - Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.1-1c
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής
Ονομασία παρέμβασης
βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and exchange of best
Είδος παρέμβασης
practices, in particular concerning sustainable pest and disease control
techniques, sustainable use of plant protection and animal health products,
and climate change adaptation and mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and commodity exchanges on the spot and
futures market
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
CONS increasing consumption of the products of the fruit and vegetables sector, whether in a fresh or
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processed form
MARKET promotion and marketing of the products
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.
REDE research into, and development of, sustainable production methods, including pest resilience,
animal disease resistance and climate change resilience and mitigation, innovative practices and
production techniques boosting economic competitiveness and bolstering market developments

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη
ΑΝ
παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό τομέα Υψηλή
001.10.01
και στη μεταποίηση
Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη
ΑΝ
διάχυση
και
αξιοποίηση/υιοθέτηση Υψηλή
003.10.03
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
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Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και
ΑΝ
παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών - Υψηλή
004.10.04
προώθηση συνεργασιών
Κατάρτιση/συμβουλευτική
προς
τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση των Υψηλή
011.09.02
φυτοπροστατευτικών
Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που
ΑΝ
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών Υψηλή
026.04.01
αερίων θερμοκηπίου
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του Υψηλή
038.09.09
εξωτερικού
ΑΝ
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του
Υψηλή
040.06.01 εγχώριου γενετικού υλικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS)
ΑΝ
για δράσεις προστασίας των φυσικών πόρων Υψηλή
049.05.02
(υδατικοί πόροι)
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για
ΑΝ
δράσεις
μετριασμού-προσαρμογής
στην Μέση
055.04.03
κλιματική αλλαγή (AKIS)
ΑΝ
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
Μέση
060.03.05 ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν
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σήμανση
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής Μέση
062.03.06
αλλαγής
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
ΑΝ
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής
Χαμηλή
098.03.09 και ηλεκτρονικού εμπορίου
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της
Χαμηλή
104.09.17 υγιεινής διατροφής
ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την
Χαμηλή
109.02.06 αύξηση της παραγωγικότητας
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της
ΑΝ
παραγωγικότητας
(TFP)
στην Χαμηλή
112.02.07
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές
ΑΝ
γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε Χαμηλή
134.02.12
αγορές-στόχους
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση του άρθρου 47 (γ) γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των
επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και
τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές
άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές αγορές εξυπηρετεί την πλειονότητα των στόχων 46(α)-46(θ)
και 46(ια) τα επιχειρησιακά προγράμματα ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες κάθε Ομάδας παραγωγών
μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την:
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,
ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των
νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων,
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις
προθεσμιακές αγορές
Ενισχύονται οι δράσεις κατάρτισης που θα πρέπει να σχετίζονται υποχρεωτικά με τις παρεμβάσεις που
υλοποιούνται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος , σε θέματα φυτοπροστασίας, στην ασφάλεια και
υγιεινή στους χώρους εργασίας, την δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, βασικές αρχές
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οικονομικής και λογιστικής τήρηση γεωργικής λογιστικής , την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών και λίπανσης.
Υποχρεωτική είναιη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό που απευθύνονται σε
παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής, την χρήση φυτοπροστετευτικών και
λιπασμάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα: έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, τεχνικές μέτρησης
και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κλπ. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της
παρέμβασης είναι και η χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης με από κοινού συμμετέχοντες τους
παραγωγούς και απασχολούμενους συσκευαστηρίων, τυποποιητηρίων, μονάδων επεξεργασίας κλπ.
Ηπαρέμβαση περιλαμβάνει επίσης την διοργάνωση των Εκπαιδευτικώνεπισκέψεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό και το σύνολο των δαπανών της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η κατάρτιση-εκπαίδευση των μελών των Ομάδων παραγωγών θα διαφοροποιείται ανάλογα με το τις ειδικές
ανάγκες της ομάδας. Τα πεδία κατάρτισης μπορούν να καλύπτουν ζητήματα που αφορούν σε
ανάγκες/προκλήσεις για την:
•βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
•βελτίωσης της εμπορίας-προώθησης σε νέες αγορές,
•βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
•αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
•προστασία των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος),
•διατήρηση της βιοποικιλότητας,
•βιοοικονομία/ κυκλική οικονομία (αξιοποίηση υποπροϊόντων),
•φυτοπροστασία,
•ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία,
•εργατική νομοθεσία και γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση της κοινωνικής
αιρεσιμότητας
•πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον εγκάρσιο στόχο «Προώθηση με την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και με την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τους
γεωργούς, μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, την καινοτομία, την ανταλλαγή γνώσεων και την
κατάρτιση» αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες κατάρτισης/εκπαίδευσης των παραγωγών στα πλαίσια των
ειδικών στόχων 2, 3, 4, 5, 6 και 9.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
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προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά .
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με
τη σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
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ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους,,v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα ,στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή,
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και ,στ) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή
12. Κατ ελάχιστον το 2 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η
συμπερίληψη ενοτήτων για την εργατική νομοθεσία , τα δικαιώματα των εργαζομένων , την ασφάλεια και
υγιεινή στους χώρους εργασίας
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.1-1c όπου
δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι αυτές που σχετίζονται με το κόστος κατάρτισης/καθοδήγησης,
όπως:
·Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
·Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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·Ενημερωτικά έντυπα – οδηγίες.
·Εξοδα μετακίνησης – φιλοξενίας των μελών στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’“ αποκοπήν ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση
του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου επιχειρησιακού ταμείου,
το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και τη συνεισφορά της
οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής ένωσης οργανώσεων
παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
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(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο
για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων,
του εδάφους και του αέρα, στ) , συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή
σε αυτή, η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, θ) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
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Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII.
το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που
συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες
καλύπτουν τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια στήριξη
δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση
έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παροχή κατάρτισης γίνεται από φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που
δημιουργούνται στο πλαίσιολειτουργίας του Συστήματος AKIS. Το κόστος των παρεμβάσεων
προσδιορίζεται με βάση την ισχύουσα κατά περίπτωση τύπου κατάρτισης (κλασική, τηλεκπαίδευση,
επίσκεψη σε επιδεικτικό αγρό, κλπ.) αμοιβή είτε ανά μαθητοώρα είτε με το μέσο κόστος ανά
τύποεκπαιδευτικής διαδικασίας που προσδιορίζεται στις παρεμβάσεις του άρθρου 78 Ανταλλαγή
γνώσεων και διάδοση πληροφοριών στην σχετική ενότητα για τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης του
Στρατηγικού Σχεδίου.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και το σημείο (c) “υπηρεσίες κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων γενικής και εξειδικευμένης κατάρτισης” γιατί η αφορά
αποκλειστικά την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης προς τα μέλη των οργανώσεων παραγωγών /ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών.
TRANS(47(1)(e)) - - veiksmai, kuriais siekiama didinti transporto ir produktų sandėliavimo
tvarumą ir veiksmingumą
Π2-47.5 - Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των
προϊόντων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.5
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Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και
αποθήκευσης των προϊόντων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της
Είδος παρέμβασης
αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της αποθήκευσης των
προϊόντων
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Ονομασία παρέμβασης

Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την Υψηλή
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046.03.04 αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της
εξωστρέφειας
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της Χαμηλή
103.02.04
μεταποίησης
ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία για την
Χαμηλή
109.02.06 αύξηση της παραγωγικότητας
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της
ΑΝ
παραγωγικότητας
(TFP)
στην Χαμηλή
112.02.07
αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων για την εξυπηρέτηση του στόχου 46(β): Συγκέντρωση της
προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης.
προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων μέσω της παρέμβασης 47 (ε) αύξηση της βιωσιμότητας και της
αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της αποθήκευσης των προϊόντων:
Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται επενδύσεις για βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφοράς
και αποθήκευσης του προϊόντος καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγής. Προτεραιότητα δίνεται στην
προμήθεια ανακυκλώσιμων υλικών, την προμήθεια εξοπλισμού συμβατού με τις απαιτήσεις των νέων
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα logistics, και υλικών/μεθόδων που διασφαλίζουν την διατήρηση
των προϊόντων χωρίς την χρήση συντηρητικών επιμηκύνοντας παράλληλα τον χρόνο ανάλωσης των
προϊόντων. Επιλέξιμες επίσης είναι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που
χρησιμοποιούνται για την εμπορία της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία,
αποθεματοποίηση, μεταποίηση), η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς
λόγω των πρόσθετων εγκαταστάσεων για ψυκτικό μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και η
μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης και αποθεματοποίησης.
Στο πλαίσιο της βελτίωση της βιωσιμότητας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η
παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Ο τομέας της βελτίωσης της εμπορίας του προϊόντος σχετίζεται με τον Ειδικό Στόχο 2: Ενίσχυση του
προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και με τον Ειδικό Στόχο 3:
Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Ο τομέας αυτός για να αναπτυχθεί απαιτούνται
επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (γραφεία, μελέτες αγοράς κ.ά.) που θα
βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της εμπορικής δραστηριότητας. Οι δράσεις αυτές δεν δύνανται να
ξεπερνούν το 1/3 του προϋπολογισμού του επιχειρησιακού σχεδίου.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
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ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει. Στην
περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη
σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών.
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
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παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή.
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και, vi) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
12. Κατ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία , τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.1-1e όπου
δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
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·Επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία
της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία, αποθεματοποίηση, μεταποίηση).
·Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς λόγω των πρόσθετων
εγκαταστάσεων για ψυκτικό μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.
·Μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης, αποθεματοποίησης κλπ.
·Δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις
αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ.
·Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας.
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων.
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
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(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία
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και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων,
του εδάφους και του αέρα, vi) , συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή
σε αυτή, vii) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, viii) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ix) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
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άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια στήριξη
δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση
έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Μέσω της παρέμβασης παρέχονται ενισχύσεις υπό την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης σε δαπάνες που
έχουν ήδη καταβληθεί από τον δικαιούχο και αποδεικνύεται από λογιστικά έγγραφα. Το αιτούμενο ποσό
στήριξης έχει ελεγχθεί ως προς το εύλογο του κόστους μέσω των προσκομιζόμενων προσφορών από τους
εν δυνάμει προμηθευτές.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι συμβατό με τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του της συμφωνίας του
ΠΟΕ και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην παράγραφο 11. Διαρθρωτική προσαρμογή που παρέχεται
μέσω επενδυτικών ενισχύσεων
Η παροχή ενισχύσεων για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων τηρεί τα ακόλουθα :
Υπάρχει σαφές πλαίσιο προσδιορισμού των επιλέξιμων δαπανών τηρώντας την πρόνοια του σημείου α
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κατωτέρω.
α) Η επιλεξιμότητα για τις πληρωμές αυτές καθορίζεται με αναφορά σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια στα
κρατικά προγράμματα που προορίζονται να βοηθήσουν την οικονομική ή φυσική αναδιάρθρωση των
δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, ανταποκρινόμενη σε αντικειμενικά αποδεδειγμένα διαρθρωτικά
μειονεκτήματα. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων και το ποσό ενίσχυσης δεν
σχετίζεται με τον τύπο, τον όγκο αλλά και την επικρατούσα τιμή των προϊόντων τηρώντας την πρόνοια
των σημείων β και γ κατωτέρω.
β) Το ποσό των εν λόγω πληρωμών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στον τύπο ή τον
όγκο της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ζωικού κεφαλαίου) που πραγματοποιεί ο
παραγωγός κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους.
γ) Το ποσό των πληρωμών αυτών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες
ή διεθνείς, που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παραγωγή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης.
Οι πληρωμές καταβάλλονται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται στο
επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΠ/ΕΟΠ και η επένδυση αφορά συγκεκριμένο μηχανολογικό και τεχνολογικό
εξοπλισμό με βάση τις ανάγκες που προσδιορίζει κάθε ΟΠ/ΕΟΠ τηρώντας την πρόνοια των σημείων δ
και ε κατωτέρω.
δ) Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
πραγματοποίηση της επένδυσης για την οποία πραγματοποιούνται.
ε) Οι πληρωμές δεν επιβάλλουν ούτε προσδιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωργικά προϊόντα που
πρέπει να παράγονται από τους δικαιούχους, παρά μόνο να απαιτούν από αυτούς να μην παράγουν ένα
συγκεκριμένο προϊόν.

PROMO(47(1)(f)) - - promotion, communication and marketing including actions and activities
aimed in particular at raising consumer awareness about the Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at diversification and consolidation of markets
Π2-47.6 - Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.6
Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ονομασία παρέμβασης
των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
PROMO(47(1)(f)) - promotion, communication and marketing including
Είδος παρέμβασης
actions and activities aimed in particular at raising consumer awareness
about the Union quality schemes and the importance of healthy diets, and
at diversification and consolidation of markets
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
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CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
CONS increasing consumption of the products of the fruit and vegetables sector, whether in a fresh or
processed form
MARKET promotion and marketing of the products

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής
Χαμηλή
098.03.09 και ηλεκτρονικού εμπορίου
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της
Χαμηλή
104.09.17 υγιεινής διατροφής
ΑΝ
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές
Χαμηλή
134.02.12 γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε
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αγορές-στόχους
4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η εξυπηρέτηση των στόχων 46(η): Προώθηση και εμπορία των προϊόντων και 46(θ): Αύξηση της
κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή
υλοποιείται μέσω της παρέμβασης 47στ Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των
δράσεων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη
διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Μέσω της παρέμβασης χρηματοδοτούνται δράσεις για την ανάλυση των αγορών, την προώθηση και
εμπορία καθώς και καμπάνιες ενημέρωσης του πληθυσμού για τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής. Επιλέξιμες είναι επίσης οι δαπάνες για την δημιουργία
website (internet/intranet), την προώθηση των προϊόντων της ΟΠ (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις
στον τύπο, διαφημιστικά κλπ), την συμμετοχή σε εκθέσεις, την δημιουργία τμήματος εμπορίας για την
παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ.
Στόχοι των εν λόγω δράσεων, μεταξύ άλλων, είναι:
1.Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της EE και των
προτύπων που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής του.
2.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και
ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων που παράγονται στην Ένωση μέσω βελτίωσης της προβολής τους
τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ.
3.Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός
αυτής.
4.Αύξηση του μεριδίου αγοράς των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ, κυρίως σε αγορές
Τρίτων Χωρών.
5.Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και του ρόλου των
φρούτων και των λαχανικών στην προάσπιση της υγείας.
Η παρέμβαση στον τομέα της βελτίωσης της εμπορίας του προϊόντος εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 2:
Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τον Ειδικό Στόχο
3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και τον Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της
ανταπόκρισης της γεωργίας της Ε.Ε στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα
τροφίμων καθώς και καλή μεταχείριση των ζώων.
Ο τομέας αυτός για να αναπτυχθεί χρειάζεται καλή γνώση των συνθηκών της αγοράς, ενημέρωση των
εμπλεκομένων, ανταλλαγή καλών πρακτικών καλό marketing για την ανάδειξη της ποιότητας/ποσότητας
των προϊόντων που διακινούνται και τη βελτίωση της θέσης του παραγωγού στην αγορά αλλά και την
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον ρόλο και των επιπτώσεων της διατροφής στην ανθρώπινη
υγεία.
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Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει. Στην
περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη
σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
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168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή,
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και, vi) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
12. Κατ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
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εργασίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.1-1f όπου δύναται να
εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
·Δημιουργία website (internet/intranet).
·Μελέτες αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ).
·Δαπάνες οργάνωσης καμπάνιας ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης κοινού/καταναλωτών
·Προώθηση των προϊόντων της ΟΠ (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά
κλπ).
·Συμμετοχή σε εκθέσεις και διεθνή fora παραγωγών
·Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές
·Δαπάνες για εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής

Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης από την
αρμόδια εθνική αρχή , από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
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και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και

EL

488

EL

των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων,
του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτή, vii) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, viii) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ix) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

EL

489

EL

VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7. Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια
στήριξη δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για
ασφάλιση έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά την χρηματοδότηση αύλων ενεργειών.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι συμβατό με τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας
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του ΠΟΕ και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Γενικές υπηρεσίες:
Και συγκεκριμένα το σημείο στ) υπηρεσίες μάρκετινγκ και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της
ενημέρωσης, της παροχής συμβουλών και της προώθησης της αγοράς σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα,
εξαιρουμένων των δαπανών για απροσδιόριστους σκοπούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από
τους πωλητές για να μειώσουν την τιμή πώλησης ή να αποφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους
αγοραστές· διότι η παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση αύλων δράσεων που αφορούν μάρκετινγκ
και προβολή.
QUAL(47(1)(g)) - - provedba sustavâ kvalitete Unije i nacionalnih sustava kvalitete
Π2-47.1-1g - Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.1-1g
Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Ονομασία παρέμβασης
Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
QUAL(47(1)(g)) - εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων
Είδος παρέμβασης
ποιότητας
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
επίπεδο

Κωδικός Περιγραφή
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Αντιμετωπίζεται
στρατηγικό
στο στο
του σχέδιο της ΚΓΠ

EL

στρατηγικού
της ΚΓΠ
Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του Υψηλή
038.09.09
εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)

σχεδίου

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Με την παρέμβαση αυτή εξυπηρετείται ο Στόχος 46(ζ): Ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
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ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη, μέσω της
υποστήριξης δράσεων για την 47ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συμμετοχή των παραγωγών σε συστήματα ποιότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ,ΠΓΕ, βιολογικά, ορεινών περιοχών) είτε Εθνικά (Agro).
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τους Ειδικούς Στόχους 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
& Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας
όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής
ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και στη
βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και στην καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά. Η
χρήση των Ενωσιακών και εθνικών συστημάτων εξασφαλίζουν μια καλύτερη θέση του παραγωγού στην
αλυσίδα αξίας. Επίσης, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή,
βιώσιμα και θρεπτικά τρόφιμα.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά .
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει. Στην
περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη
σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
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11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή.
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και, vi) συμβολή στον μετριασμό της
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κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
12. Κατ’ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών για την τρέχουσα παρέμβαση Π2-47.1-1g όπου δύναται να
εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
o Βιολογική παραγωγή (κόστος πιστοποίησης).
o Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (κόστος πιστοποίησης συστήματος ποιότητας)
o Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες Προέλευσης
o Δαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με την τήρηση των συστημάτων ποιότητας
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
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παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων.
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
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ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του
εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτή, vii) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, viii) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ix) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
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(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7. Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια στήριξη
δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση
έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση καλύπτει το κόστος συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας (Εθνικά, Ενωσιακά) των μελών
της ΟΠ/ΕΟΠ.

8 WTO compliance
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Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι συμβατό με τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του της συμφωνίας του
ΠΟΕ και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στις παραγράφους:
2. Γενικές υπηρεσίες: Οι πολιτικές της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν δαπάνες (ή διαφυγόντα έσοδα)
σε σχέση με προγράμματα που παρέχουν υπηρεσίες ή οφέλη στη γεωργία ή στην αγροτική κοινότητα.
Δεν συνεπάγονται άμεσες ενισχύσεις σε παραγωγούς ή μεταποιητές. Τα προγράμματα αυτά, τα οποία
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον ακόλουθο κατάλογο, πρέπει να πληρούν τα γενικά κριτήρια
που είναι ότι η παρεχόμενη στήριξη μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν περιλαμβάνει πόρους
που προέρχονται από τους καταναλωτές και δεν τους επιβαρύνει ενώ παράλληλα μέσω των
επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν είναι επιλέξιμη και δεν χρηματοδοτείται η στήριξη της τιμής των
προϊόντων. Οι επιλέξιμες δαπάνες σχετίζονται με την παροχή ενίσχυσης για άυλες δράσεις:
α)την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της γενικής έρευνας, της έρευνας σε σχέση με περιβαλλοντικά
προγράμματα και των ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένα προϊόντα·
β) τον έλεγχο των παρασίτων και των νόσων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών για κάθε
προϊόν μέτρων καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης,
η καραντίνα και η εκρίζωση·
γ) υπηρεσίες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών όσο και των ειδικών εγκαταστάσεων
κατάρτισης·
δ) υπηρεσίες επέκτασης και παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μέσων για τη
διευκόλυνση της διαβίβασης πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε παραγωγούς και
καταναλωτές·
Ε) υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των γενικών υπηρεσιών επιθεώρησης και της
επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για σκοπούς υγείας, ασφάλειας, ταξινόμησης ή τυποποίησης·
στ) υπηρεσίες μάρκετινγκ και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της παροχής
συμβουλών και της προώθησης της αγοράς σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, εξαιρουμένων των
δαπανών για απροσδιόριστους σκοπούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές για να
μειώσουν την τιμή πώλησης ή να αποφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους αγοραστές·
11. Διαρθρωτική προσαρμογή που παρέχεται μέσω επενδυτικών ενισχύσεων
Η παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων τηρεί τα ακόλουθα :
α) Η επιλεξιμότητα για τις πληρωμές αυτές καθορίζεται με αναφορά σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια στα
κρατικά προγράμματα που προορίζονται να βοηθήσουν την οικονομική ή φυσική αναδιάρθρωση των
δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, ανταποκρινόμενη σε αντικειμενικά αποδεδειγμένα διαρθρωτικά
μειονεκτήματα.
β) Το ποσό των εν λόγω πληρωμών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στον τύπο ή τον
όγκο της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ζωικού κεφαλαίου) που πραγματοποιεί ο
παραγωγός κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους.
γ) Το ποσό των πληρωμών αυτών σε ένα δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες
ή διεθνείς, που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παραγωγή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης.
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δ) Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
πραγματοποίηση της επένδυσης για την οποία πραγματοποιούνται.
ε) Οι πληρωμές δεν επιβάλλουν ούτε προσδιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωργικά προϊόντα που
πρέπει να παράγονται από τους δικαιούχους, παρά μόνο να απαιτούν από αυτούς να μην παράγουν ένα
συγκεκριμένο προϊόν.
12. Ενισχύσεις στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων: Η παροχή ενισχύσεων μέσω των
επιχειρησιακών Προγραμμάτων για δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος τηρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω ενισχύσεις καθορίζεται στο πλαίσιο σαφώς καθορισμένου
κυβερνητικού προγράμματος περιβάλλοντος ή διατήρησης και εξαρτάται από την εκπλήρωση ειδικών
όρων στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με
τις μεθόδους παραγωγής ή τις εισροές.
β) Το ποσό της πληρωμής περιορίζεται στις πρόσθετες δαπάνες ή στην απώλεια εισοδήματος που
προήλθε ως συνέπεια της συμμόρφωσης με το κυβερνητικό πρόγραμμα.

TRACE(47(1)(h)) - - implementation of traceability and certification systems, in particular the
monitoring of the quality of products sold to final consumers
Π2-47.8 - Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.8
Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά
Ονομασία παρέμβασης
Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας και
Είδος παρέμβασης
πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που
πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
MARKET promotion and marketing of the products

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high

EL

500

EL

quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών διανομής
Χαμηλή
098.03.09 και ηλεκτρονικού εμπορίου
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της Χαμηλή
103.02.04
μεταποίησης
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος 46(ζ): Ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης
της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή
με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας
που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη του Άρθρου 46 στον τομέα των οπωροκηπευτικών
μέσω της παρέμβασης 47 η) Εφαρμογής συστημάτων ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως
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παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων που
επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον παραγωγό έως τη συσκευασία και την
επισήμανση, και την διάθεση στον καταναλωτήπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον την αναλυτική καταγραφή,
κατά περίπτωση, της συγκομιδής, παραγωγής/τυποποίησης, εμπορίας και αποθεμάτων με διαχωρισμό της
τυχόν βιολογικής παραγωγής, και δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής των καταγραφών αυτών. Είναι
απαραίτητη η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 για κάθε έτος του
προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή
της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης
για το ίδιο πρότυπο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης μπορούν επίσης να ενισχυθεί η απόκτηση HACCP
με απαραίτητη η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:20018 για κάθε έτος του
προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή
της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης
για το ίδιο πρότυπο, και τέλος εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης, IFS, BRC. Τέλος, επιλέξιμη είναι η
δαπάνη για πιστοποίηση με διεθνή σήματα όπως χαμηλών εκπομπών, προϊόν δίκαιης γεωργίας ή σήματα
που να πιστοποιούν ιδιαίτερα διατροφολογικά χαρακτηριστικά.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 2: Ενίσχυση του Προσανατολισμού προς την αγορά και
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα,
τεχνολογία και ψηφιοποίηση, τον Ειδικό Στόχο 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
και τον Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της
κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα
υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων καθώς και
για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει. Στην
περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη
σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2.

Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
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την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών
b. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
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προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή,
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και, vi) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
12. Κατ’ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.1-1h
όπου δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
o Οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας με ISO, HACCP.
o Οργάνωση για ιχνηλασιμότητα.
o Μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας.
o Δαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας
και ιχνηλασιμότητας
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους
μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη,
εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση
συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
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ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων.
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
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ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων,
του εδάφους και του αέρα, vi) , συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή
σε αυτή, vii) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, viii) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ix) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
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προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7. Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια
στήριξη δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για
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ασφάλιση έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση χρηματοδοτεί ενέργειες που καλύπτουν το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής από το
αγρόκτημα μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με τις πρόνοιες του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ
(πράσινο κουτί) και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην παράγραφο: 2. Γενικές υπηρεσίες: σημείο ε)
υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των γενικών υπηρεσιών επιθεώρησης και της
επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για σκοπούς υγείας, ασφάλειας, ταξινόμησης ή
τυποποίησης· αφού η εγκατάσταση των συστημάτων ιχνηλασιμότητας εμπίπτει στις κατηγορίες των
υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο σημείο ε ανωτέρω.

WITHD(47(2)(f)) - - market withdrawal for free-distribution or other destinations, including where
necessary processing to facilitate such withdrawal
Π2-47.9 - Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
Intervention Code (MS)
Π2-47.9
Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον
Ονομασία παρέμβασης
προορισμό στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών
WITHD(47(2)(f)) - απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή
Είδος παρέμβασης
άλλους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της
επεξεργασίας για τη διευκόλυνση της εν λόγω απόσυρσης
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
RISK crisis prevention and risk management, aimed at avoiding and dealing with crises in the markets of
the relevant sector
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Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται στο
στο
επίπεδο
του
στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ
ΚΓΠ

Αύξηση συμμετοχής σε συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις (βελτίωση της
Υψηλή
045.03.03 διαπραγματευτικής
θέσης
των
γεωργών)
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Μέση
062.03.06
κλιματικής αλλαγής
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους Χαμηλή
103.02.04
της μεταποίησης
ΑΝ
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία
Χαμηλή
109.02.06 για την αύξηση της παραγωγικότητας
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας
ΑΝ
Παραγωγής
σε
συγκεκριμένες
Χαμηλή
120.01.06 εκμεταλλεύσεις
της
φυτικής
παραγωγής
Αύξηση
του
Γεωργικού
ΑΝ
Οικογενειακού
Εισοδήματος
σε
Χαμηλή
122.01.08 παραγωγικές
εξειδικεύσεις
της
φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Οπωροκηπευτικά Share of value of marketed production by producer organisations or producer
groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
H παρέμβαση εξυπηρετεί τον: Στόχο 46(ι): Πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την
αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές των φρούτων και λαχανικών που ενεργοποιούνται οι
παρεμβάσεις του άρθρου 46 μέσω της παρέμβασης 47(στ) απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή
ή άλλον προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να
διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση.
Η παρέμβαση αφορά την παροχή ενισχύσεων προς τα μέλη των ΟΠ/ΕΟΠ για την οριστική απόσυρση από

EL

509

EL

την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος κατά τρόπο που να μην μπορεί να επανέλθει στην αγορά για
σκοπούς διατροφής.
Ενισχύονται παρεμβάσεις με τη μορφή «απόσυρσης από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη
δωρεάν διανομή» στον τομέα των οπωροκηπευτικών και αφορά αποκλειστικά και μόνο ευπαθή προϊόντα
που δεν μπορούν να αποθηκευτούν διαρκώς και να διατεθούν στο κανονικό εμπορικό τους στάδιο χωρίς
ψύξη.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
Για αποσύρσεις προϊόντων εκτός της δωρεάν διάθεσης, ισχύουν οι περιορισμοί και μέριμνες που
περιγράφονται στο Άρθρο 19 του Εφαρμοστικού Κανονισμού.
Για δράσεις δωρεάν διανομής εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Άρθρου 25 του Εφαρμοστικού
Κανονισμού σε ότι αφορά τα κόστη μεταφοράς και την προετοιμασία των προϊόντων. Το μέγιστο ποσό
στήριξης προσδιορίζεται στο άρθρο 26 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2021/….. και θα εξειδικευτεί
στην σχετική πρόσκληση
Στο Annex V του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού περιγράφονται τα μέγιστα ποσά της ενίσχυσης για
απόσυρση προϊόντων από την αγορά όπως αναφέρονται στο Άρθρο 26(1) και (4), στην πρώτη
υποπαράγραφο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Οι ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να
έχουν τα προς απόσυρση προϊόντα είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα VI του κατ’ Εξουσιοδότηση
Κανονισμού 2021/…..
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Kανονισμού ή με την επιφύλαξη της έγκρισης της αρμόδιας
Εθνικής Αρχής, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για
στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ορίζεται ως κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται
με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως το 2 % κατ’ ανώτατο όριο του εγκεκριμένου
επιχειρησιακού ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και
τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διακρατικής
ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.
Ως ΟΠ αναγνωρίζεται κάθε αυτοτελής νομική οντότητα του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή
σαφώς οριζόμενο μέρος αυτής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 (σημεία β και γ), της παρ. 2
και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1
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στοιχείο α) του Καν(ΕΕ) 1307/2013, οι οποίοι παράγουν οπωροκηπευτικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο θ) του Καν(ΕΕ)1308/2013 ή/και προϊόντα αυτού του είδους τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.
Για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ ισχύουν τα
οριζόμενα των παρ. Β, Γ, Δ και Ε άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά .
Επιπλέον των προβλεπόμενων της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των Ενωσιακών
διατάξεων που διέπουν την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών για την αναγνώριση και τη διατήρηση της
αναγνώρισης μιας νομικής οντότητας ως ΟΠ καθορίζονται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι ΟΠ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 152, 153 ,154, 159 και 160 του Καν(ΕΕ)
1308/2013 και επιπλέον να συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μελών και την ελάχιστη αξία παραγωγής
που διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 5 και 9 του Καν(ΕΕ)2017/891 και την
παρ. Β του άρθρου 6 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης , όπως ισχύει. Στην
περίπτωση που ο αιτών αναγνώριση αποτελείται, στο σύνολό του ή εν μέρει, από μέλη τα οποία, με τη
σειρά τους, είναι νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων αποτελούμενων από
παραγωγούς, ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον αριθμό παραγωγών
που συνδέονται με καθεμία από τις νομικές οντότητες ή καθένα από τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών
οντοτήτων.
2. Οι ΟΠ πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για
την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 152, 154 και 160 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 για
τη διασφάλιση των ουσιωδών καθηκόντων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891. Η Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π, ΟΠ
ή ΕΟΠ της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής
Απόφασης, όπως ισχύει και κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων της παρ. 1.β.1 του άρθρο 22 της
παρούσας ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα προβλεπόμενα των άρθρων 7 και
10 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
3. Η κύρια δραστηριότητα της ΟΠ αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά
των προϊόντων των μελών της για τα οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου
11 του Καν.(ΕΕ) 2017/891.
4. Το καταστατικό λειτουργίας της ΟΠ υποχρεώνει τους παραγωγούς-μέλη της να διαθέτουν στο
εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της ΟΠ και το οποίο αφορά στα προϊόντα για τα
οποία η ΟΠ έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 160 του Καν(ΕΕ)1308/2013.
5. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό
λειτουργίας της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο
2, σημείο ε του άρθρου 153 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, στο άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 και
στο άρθρο 6, παρ. Δ της αριθ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.
6. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
Καν.(ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση
ως εξής:
a.Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με
δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι
οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών.
b.Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που
παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων και με τον αριθμό της σχετικής
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σύμβασης αφενός και αφετέρου τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων
ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις.
7.Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή
συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε
επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι δυνατόν
να απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει σχετική άδεια.
8.Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες
παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη
μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα
επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.
9.Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε (5)
ετών.
10.Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον την επίτευξη των ακόλουθων στόχων του
άρθρου 46 β),συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω
άμεσης εμπορικής προώθησης· ε)
προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προσαρμογή σε αυτή.
11. Κατ’ ελάχιστον το 15 % των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις
παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και
τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και
στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, ιv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής
χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησής τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών
πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
12. Κατ’ ελάχιστον το 2% τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) έρευνα
περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας
έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών και τέλος οι παρεμβάσεις που
οι παρεμβάσεις για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό,
συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω
απόσυρση, δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
13. Στα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη ενοτήτων
για την εργατική νομοθεσία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών στα πλαίσια της παρέμβασης όπου δύναται να εξειδικευτούν
περαιτέρω είναι:
·Δαπάνες απόσυρσης (μεταφορά-καταστροφή)
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·Δαπάνες δωρεάν διανομής αποσυρομένων προϊόντων (κόστος απασχόλησης και δαπάνες μεταφοράς)
·Αποπληρωμή δανείων για δαπάνες που αφορούν στο μέτρο της πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων.
Οι ειδικοί περιορισμοί και τα μέγιστα όρια ενισχύσεων σχετικά με τα κόστη μεταφοράς και
προετοιμασίας προϊόντων προς διανομή ή απόσυρση είναι αυτοί που περιγράφονται στα Παραρτήματα V
και VII του κατ’ εξουσιοδότηση ύ Κανονισμού. Και θα προσδιορισθούν στην σχετική πρόσκληση.
Επιπρόσθετα για τις Δράσεις δωρεάν διανομής, επιλέξιμα είναι μόνο τα κόστη μεταφοράς για απόσταση
έως και 750km.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για τον υπολογισμό της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνεται υπόψη η τριετία πριν την
υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος. Όπου δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης
τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών περιλαμβάνει μόνο την
παραγωγή εκείνων των προϊόντων για τα οποία είναι αναγνωρισμένη.
Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται στο νωπό στάδιο ή στο πρώτο στάδιο
μεταποίησης στο οποίο διατίθεται κανονικά το προϊόν, χύμα όπου επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων χύμα
και δεν περιλαμβάνει το κόστος περαιτέρω μεταποίησης ή περαιτέρω προετοιμασίας ή την αξία των
τελικών μεταποιημένων προϊόντων.
Η αξία της διατιθέμενης παραγωγής οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε ένα από τα μεταποιημένα προϊόντα οπωροκηπευτικών, υπολογίζεται ως κατ' αποκοπή
ποσοστό σε ποσοστό που εφαρμόζεται στην τιμολογημένη αξία των εν λόγω μεταποιημένων προϊόντων.
Ο εν λόγω κατ' αποκοπή συντελεστής είναι:
(a)53 % για χυμούς φρούτων.
(b)73 % για συμπυκνωμένους χυμούς.
(c)77 % για συμπυκνωμένη τομάτα.
(d)62 % για κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.
(e)48 % για κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.
(f)70 % για τα κονσερβοποιημένα μανιτάρια του είδους Agaricus bisporus και άλλα καλλιεργούμενα
μανιτάρια διατηρημένα σε άλμη.
(g)81 % για φρούτα προσωρινά διατηρημένα σε άλμη
(h)81 % για αποξηραμένα φρούτα.
(i)27 % για μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία (a) μέχρι
(h);
(j)12 % για μεταποιημένα αρωματικά φυτά.
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(k)41 % για σκόνη πάπρικας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 52 «Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
του Καν. 2021/2115 προβλέπονται τα κάτωθι:
1.Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) «Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των
οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο.
Το ταμείο λαμβάνει: α) χρηματοδοτικές εισφορές από: i) τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια
την οργάνωση παραγωγών ή ii) την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω
ένωσης, και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως
πραγματοποιηθεί».
2.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:
α) 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,
β) 4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,
γ) 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών
ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.
Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό
πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46
«Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών» στοιχεία δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής
και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και
των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων
πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν
ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, ε) προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση: i) των μεθόδων και τεχνικών
παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα
νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii) των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, v) προστασία
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων,
του εδάφους και του αέρα, vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε
αυτή, vii) προώθηση και εμπορία των προϊόντων, viii) αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του
τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή και ix) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση
κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα. Στην
περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για
λογαριασμό των μελών της.
Μόνο τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η οργάνωση παραγωγών, η ένωση οργανώσεων
παραγωγών, η διεθνική οργάνωση παραγωγών, η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών ή η ομάδα
παραγωγών καλύπτονται από το είδος της παρέμβασης, υπό τον όρο ότι η αξία των προϊόντων που
καλύπτονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει περισσότερα από το 50 % της αξίας όλων
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον εν λόγω οργανισμό στον τομέα που καλύπτεται από
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από μέλη της
οργάνωσης παραγωγών ή μέλη παραγωγούς άλλης οργάνωσης παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων
παραγωγών.
3.Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο
του 50 % αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος,
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εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I.διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που
συνδέονται με τους κάτωθι στόχους τού άρθρου 46 β) συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης, ε) προώθηση, ανάπτυξη και
υλοποίηση: i)των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, ii)των ανθεκτικών
στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής, iii)των προτύπων υγείας και
καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης
και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής
τους, v) προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και vi) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
II.μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,
III.το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών
προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου,
IV.η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,
V.οι οργανώσεις παραγωγών αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών
σε ένα κράτος μέλος,
VI.η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
VII.το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),
VIII. το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων
παραγωγών.
4.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο
άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο
του επιχειρησιακού προγράμματος.
5.Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται
με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν
τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.
6.Το όριο του 50 % αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται
προς:
i) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα
κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό
δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή
τους,
ii) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις,
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καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές
των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,
β) δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που
προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.
7. Όσον αφορά στις δαπάνες ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής η συνολική δημόσια
στήριξη δεν υπερβαίνει το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για
ασφάλιση έναντι ζημιών.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση της απόσυρσης έχει σα στόχο την προστασία του γεωργικού εισοδήματος από τις απότομες
διακυμάνσεις των τιμών στις διεθνείς αγορές Αποτελεί ουσιαστικά ένα δίχτυ ασφαλείας για τους
παραγωγούς Η απόσυρση των προϊόντων γίνεται συνήθως με την μορφή δωρεάν διάθεση σε ιδρύματα Η
ΟΠ αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς και προχωρά στη διαλογή και τη συσκευασία των προϊόντων
(συσκευασίες καθαρού βάρους έως 25 κιλά, οι οποίες φέρουν
το ευρωπαϊκό έμβλημα και την ένδειξη «Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/…….»).
Η ΟΠ υποχρεούται να τηρεί υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν ιδίως:
τα σχετικά λογιστικά αρχεία και αρχεία αποθεμάτων
τον προορισμό των αποσυρόμενων προϊόντων
την επωνυμία του αποδέκτη της δωρεάν διανομής
την ποσότητα του προϊόντος
την αποδοχή από τον αποδέκτη της δωρεάν διανομής (καθορίζεται και η παρουσίαση
των προϊόντων) και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
την απόσταση μεταξύ του τόπου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης
Οι αποδέκτες των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν
διανομή συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 της αρ. 3630/87095/28-072016 (ΦΕΚ 2413/Β) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως
ισχύει κάθε φορά.

8 WTO compliance
Πορτοκαλί κουτί
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο «πορτοκαλί κουτί», καλούμενο επίσης «αθροιστική μέτρηση ενισχύσεων»
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(ΑΜΕ), συγκεντρώνει τη στήριξη μέσω τιμών και ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή και δεν
απαλλάσσονται από υποχρεώσεις . Η παρέμβαση έχει το χαρακτήρα «ρήτρα ήσσονος σημασίας» (de
minimis), που επιτρέπει να εξαιρεθεί από την ισχύουσα ΑΜΕ κάθε στήριξη που ανέρχεται σε ποσό
χαμηλότερο του 5% της αξίας του εκάστοτε προϊόντος (ειδικές ενισχύσεις) ή της συνολικής γεωργικής
παραγωγής (μη ειδικές ενισχύσεις).
Μελισσοκομικά προϊόντα
ADVIBEES(55(1)(a)) - - advisory services, technical assistance, training, information and exchange
of best practices, including through networking, for beekeepers and beekeepers' organisations
Π2-55.1 - Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις
μελισσοκόμων
Intervention Code (MS)
Π2-55.1
Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και
Ονομασία παρέμβασης
οργανώσεις μελισσοκόμων
ADVIBEES(55(1)(a)) - advisory services, technical assistance, training,
Είδος παρέμβασης
information and exchange of best practices, including through
networking, for beekeepers and beekeepers' organisations
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

ΑΝ
Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη
Υψηλή
001.10.01 παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό
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τομέα και στη μεταποίηση
Λειτουργία του συστήματος AKIS σε μεγάλη
ΑΝ
κλίμακα για την εκπαίδευση και παροχή Υψηλή
012.02.01
συμβουλών
Προώθηση γνώσης και καινοτομίας σε μικρές
ΑΝ
μονάδες-ενίσχυση
των
συνεργασιών Υψηλή
027.10.10
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Δημιουργία
δομών
δικτύωσης
και
ΑΝ
συμβουλευτικών
υπηρεσιών
για
την Υψηλή
033.10.14
αντιμετώπιση της εσωστρέφειας
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
καναλιών
Χαμηλή
098.03.09 διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) είναι μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης του
κλάδου της μελισσοκομίας. Τα Κ.Μ. αποτελούν τους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης προς τους
μελισσοκόμους και μέσα διάδοσης γνώσης και πληροφοριών για τη βελτίωση της παραγωγής και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τόσο της κάθε εκμετάλλευσης μεμονωμένα, όσο και των οργανώσεων
που υφίστανται και λειτουργούν, συλλογικά. Τα Κ.Μ. α) λειτουργούν απασχολώντας εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων
του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος και την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελισσοκόμων
και των μελισσοκομικών φορέων της Χώρας, β) παρέχουν συμβουλές και πρακτική – τεχνική βοήθεια σε
θέματα μελισσοκομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας, της
τυποποίησης και της εμπορίας των μελισσοκομικών προϊόντων, γ) συνεργάζονται με τους αρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων του μελισσοκομικού τομέα, δ)
ενημερώνουν και στηρίζουν τεχνικά τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς σχετικά με την
έγκαιρη και έγκυρη ένταξή τους και την ορθή υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού
Προγράμματος ή/και άλλων προγραμμάτων και δράσεων στήριξης του τομέα, ε) συνεργάζονται με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τις Περιφέρειες της Χώρας, τα
Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά Ιδρύματα και τους Συλλογικούς Φορείς των μελισσοκόμων και
συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος.
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν υπηρεσίες, όπως:
α) Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
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μελισσοκόμους σε θέματα παραγωγής, εμπορίας, υγιεινής και νομοθεσίας.
β) Ενημέρωση των Μελισσοκομικών Οργανώσεων και των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης τους για τα
ισχύοντα προγράμματα στον κλάδο της μελισσοκομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες.
γ) Οργάνωση και τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων καθώς και ενημερωτικών
ημερίδων και εκδηλώσεων.
δ) Εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας και άλλων δράσεων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο εθνικών ή ενωσιακών προγραμμάτων (ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παραλαβή αιτήσεων,
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενημέρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής του
ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας «melinet», σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, παροχή
βοήθειας στους μελισσοκόμους για την ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού
Μητρώου,).
ε) Δειγματοληψία, εξέταση (εφόσον διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό) ή αποστολή δειγμάτων για
εξέταση (νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης
κλπ.), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου είναι αναγκαίο.
στ) Διαρκή καταγραφή των στοιχείων των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων για την
ενημέρωση του ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Μ. εξυπηρετούν τον εγκάρσιο στόχο της ΚΓΠ για την μεταφορά
τεχνογνωσίας και τον εκσυγχρονισμό του τομέα αποτελώντας σημαντική δομή του συστήματος AKIS.
Εξυπηρετούν επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μελισσοκομίας αφού έχουν την ευθύνη
τροφοδότησης με δεδομένα του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας «melinet», σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες και παρέχουν βοήθεια στους μελισσοκόμους για την ενημέρωση του Εθνικού
Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου)
Το «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –Melinet» είναι διαδικτυακή κοινότητα –ψηφιακό μέσο
κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζει τα παρακάτω:
α)Την ενημέρωση των μελισσοκόμων και όσων ασχολούνται με τη μελισσοκομία σε θέματα τα οποία
είναι σχετικά με τη μέλισσα και τα προϊόντα κυψέλης.
β) Την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των μελισσοκόμων μεταξύ τους, με τα Κέντρα Μελισσοκομίας
και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίστροφα.
γ) Την εφαρμογή διαχείρισης αιτήσεων και πληρωμής των επιδοτήσεων των μελισσοκόμων, η οποία είναι
προσβάσιμη από τα Κέντρα Μελισσοκομίας και το προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Μέσω της εφαρμογής αυτής, τα Κέντρα Μελισσοκομίας διαχειρίζονται όλες τις αιτήσεις
που αφορούν στην ένταξη μεμονωμένων δικαιούχων σε δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος.
δ)την έκδοση των νέου τύπου ηλεκτρονικών-ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων.
Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μελισσοκόμων υλοποιείται μέσω της
διενέργειας βραχυχρόνιων- ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται από τον
ΕΛΓΟ Δημητρα πουπεριλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Στις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων περιλαμβάνονται μεταξύ
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άλλων, οι κάτωθι:
i. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
ii. Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
iii. Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
iv. Μελισσοκομικά φυτά
v. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
vi. Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
vii. Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
viii. Τυποποίηση - Εμπορία - Προώθηση - Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
ix. Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
x. Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
xi. Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα
διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.)
xii. Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Η παρέμβαση αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους μελισσοκόμους μέσω α) της
λειτουργίας Κέντρων Μελισσοκομικών, β) την λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας γ) την
παροχή κατάρτισης - εκπαίδευσης των μελισσοκόμων, δ) δράσεις δημοσιότητας και προβολής Διακριτή
ενότητα δράσεων αποτελούν οι ενέργειες της διοίκησης για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του
Προγράμματος (επιχειρησιακή βάση δεδομένων – πληροφοριακό σύστημα, αξιολόγηση, δημοσιότητα του
Προγράμματος. Για την δράση της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος και της δημιουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων δικαιούχοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονται στην
εφαρμογή του Προγράμματος.
α) Δικαιούχοι της δράσης “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” είναι Αγροτικοί - Μελισσοκομικοί
Φορείς όπως: Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις
παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του
ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α΄), που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και
οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.
β) Στο Μέτρο εντάσσεται και η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου
μελισσοκομίας «Μελινετ» Το ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας «Μελινετ» υποστηρίζει τις εξής
εφαρμογές: i) Το Μέλινετ ως διαδικτυακή κοινότητα μελισσοκόμων ανοιχτή προς όλους. Είναι μια
διαδικτυακή κοινότητα η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελισσοκόμων και όσων ασχολούνται με
τη μέλισσα στα θέματα τα οποία είναι σχετικά με τη μέλισσα και τα προϊόντα αυτής. ii) Την εφαρμογή
διαχείρισης αιτήσεων και πληρωμής των ενισχύσεων των μελισσοκόμων στο πλαίσιο δράσεων του
μελισσοκομικού προγράμματος. iii) την έκδοση των νέου τύπου ηλεκτρονικών-ψηφιακών
μελισσοκομικών ταυτοτήτων. Η δράση εντάσσεται στην κατηγορία των δράσεων Τεχνικής βοήθειας με
δικαιούχο της δράσης το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX)
γ) Για την παροχή κατάρτισης - εκπαίδευσης και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού δικαιούχος είναι ο
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), για την υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας δικαιούχοι είναι οι αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Προγράμματος.
Η καταβολή των ενισχύσεων στους φορείς που υλοποιούν τις δράσεις που εντάσσονται στο μέτρο
«Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων»
παρέχεται υπό την μορφή της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης με ποσοστό συγχρηματοδότησης 50%.
Οι δαπάνες της τεχνικής βοήθειας υλοποιούνται με βάση τα προβλεπόμενα στην Εθνική Νομοθεσία για
την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το είδος και το ύψος των ενισχύσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της δράσης.
Δράση 1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας
Η παροχή της ενίσχυσης γίνεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών που
είναι συνάρτηση του αριθμού των μελισσοκόμων που εξυπηρετούν και της γεωγραφικής κάλυψης. Το
ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 50%. Η ενίσχυση παρέχεται υπό την μορφή τηςεπιστρεπτέας ενίσχυσης
του επιλέξιμου κόστους
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι:
α) οι ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού για το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τη
σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου φορέα υλοποίησης της δράσης και του απασχολούμενου προσωπικού,
β) οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού των K.M. και των
υπευθύνων λειτουργίας των K.M., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη ζώνη ευθύνης τους,
γ) οι δαπάνες λειτουργικών εξόδων στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται δαπάνες όπως: η δαπάνη
ενοικίου και κοινοχρήστων, η δαπάνη τηλεφωνικής σύνδεσης, παροχής διαδικτύου (Internet),
ηλεκτροδότησης, θέρμανσης ύδρευσης, η δαπάνη λογιστικής εξυπηρέτησης, η δαπάνη καθαριότητας
δ) λοιπές δαπάνες, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται δαπάνες όπως: προμήθεια γραφικής ύλης,
προμήθεια αναλωσίμων, ταχυδρομικά έξοδα, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στον τύπο, σχετικές με τις
δράσεις του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος, διενέργεια δειγματοληψιών (υλικά,
αντιδραστήρια, κ.λπ.), συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, προμήθεια νέου εξοπλισμού ή
αντικατάσταση υφιστάμενου, όπου απαιτείται, προμήθεια βιβλίων μελισσοκομικού περιεχομένου ή/και
συνδρομή σε μελισσοκομικά περιοδικά, εγγραφή ή συμμετοχή του προσωπικού των K.M. σε σεμινάρια
ή/και συνέδρια ή/και εκδηλώσεις σχετικών με την μελισσοκομία, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
και διαμόρφωση χώρων - γραφείων
Οι ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού, οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας
αποζημιώσεων υπολογίζονται σύμφωνα με τη υφιστάμενη νομοθεσία .
Δράση 2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
Οι δαπάνες για την υλοποίηση της δράσης «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet»
περιλαμβάνουν κάλυψη εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας των εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Δικτύου
Μελισσοκομίας και της τεχνικής υποστήριξης για την έκδοσης των ατομικών ηλεκτρονικών
μελισσοκομικών ταυτοτήτων νέου τύπου.
Ως επιλέξιμες καθορίζονται δαπάνες και αμοιβές έκτακτου προσωπικού για την συντήρηση, αναβάθμιση,
και υποστήριξη της εφαρμογής και του εξυπηρετητή (Server), δαπάνες προμήθειας υλικών και λοιπών
αναγκαίων αναλωσίμων, δαπάνες προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη και
αναβάθμιση του δικτύου από το ΜΑΙΧ, και την παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής από την
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κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ
Δράση 3: Εκπαίδευση – κατάρτιση μελισσοκόμων
Η κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης – κατάρτισης γίνεται υπό την μορφή απλοποιημένου κόστους
(κόστος ανά ωφελούμενο /αποδέκτη της κατάρτισης μελισσοκόμο σε ετήσια βάση) στο οποίο
ενσωματώνεται κάθε είδους δαπάνη. Ο υπολογισμός βασίζεται σε μελέτη του ΕΛΓΟ
Είναι δυνατή, είτε η δια ζώσης εκπαίδευση, είτε η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση
ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι παρακάτω:
i. Αμοιβές εισηγητών, οι οποίες καθορίζονται από το φορέα υλοποίησης της εκπαίδευσης.
ii. Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων εισηγητών σύμφωνα με την
υφιστάμενη νομοθεσία.
iii. Έξοδα για εδέσματα, αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες στους εκπαιδευόμενους.
iv. Έξοδα για εκπαιδευτικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης.
v. Έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων.
vi. Αμοιβές των Προέδρων ή άλλων εκπροσώπων των μελισσοκομικών συνεταιρισμών ή συλλόγων
(όπως έχουν ορισθεί βάσει του καταστατικού) με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό της
εκπαίδευσης.
vii. Έξοδα για καθαριότητα.
viii. Κρατήσεις υπέρ του φορέα.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Για τις δράσεις τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος δεν υπολογίζεται μοναδιαίο κόστος λόγω της φύσης
των δράσεων Για λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου Mellinet υπολογίζεται ως μοναδιαίο κόστος το
ετήσιο κόστος λειτουργίας του. Ο αριθμός των ωφελούμενων Μελισσοκόμων από τις δράσεις Λειτουργία
Κέντρων Μελισσοκομίας, λειτουργία του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας Mellinet είναι το σύνολο
των “Ενεργών Μελισσοκόμων” ο αριθμός των οποίων εκτιμάται σε περίπου 22.000.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η Παρέμβαση είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 Παράγραφο 2 σημεία
(c) υπηρεσίες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων γενικής και εξειδικευμένης
κατάρτισης· και
(d) επέκταση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μέσων για τη
διευκόλυνση
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τη μεταφορά πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε παραγωγούς και καταναλωτές·
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)
Μέση

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.1-1 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας
ΜΚ2-55.1-2 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου
Μέση
Μελισσοκομίας «Μέλινετ»
ΜΚ2-55.1-3 - Αριθμός εκπαιδευόμενων μελισσοκόμων
Μέση
Description
ΜΚ2-55.1-1 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας
Υποστήριξη
μελισσοκόμω
ν από τη
λειτουργία
των Κέντρων
Μελισσοκομί
ας

ΜΚ2-55.1-2 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας «Μέλινετ»
Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας «Μέλινετ»
ΜΚ2-55.1-3 - Αριθμός εκπαιδευόμενων μελισσοκόμων
Αριθμός εκπαιδευόμενων μελισσοκόμων

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

2023

2024

2025

2026

2027

ΜΚ2-55.1-1 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη Planned unit amount (Total 32,95
λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας
Union expenditure in EUR)

35,95

32,95

32,95

32,95
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Total 2023 2027
167,75

O.37 (unit: Actions)
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
Annual indicative financial 725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00 3.625.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.1-2 - Υποστήριξη μελισσοκόμων από τη Planned unit amount (Total 1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
5,50
λειτουργία
του
Ηλεκτρονικού
Δικτύου Union expenditure in EUR)
Μελισσοκομίας «Μέλινετ»
O.37 (unit: Actions)
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
Annual indicative financial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.1-3
Αριθμός
εκπαιδευόμενων Planned unit amount (Total 42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
210,95
μελισσοκόμων
Union expenditure in EUR)
O.37 (unit: Actions)
3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Annual indicative financial 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 675.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
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INVAPI(55(1)(b)) - - investments in tangible and intangible assets, as well as other actions
Π2-55.2 - Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης
ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)
Intervention Code (MS)
Π2-55.2
Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης
Ονομασία παρέμβασης
και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina
tumida)
INVAPI(55(1)(b)) - investments in tangible and intangible assets, as well
Είδος παρέμβασης
as other actions
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται στο
στο
επίπεδο
του
στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ
ΚΓΠ

Προώθηση πρακτικών για την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
050.06.02 βιοποικιλότητας σε γεωργικές και
δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
ΑΝ
συνέργειες με την Εθνική και
Μέση
061.06.03 Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Μέση
062.03.06
κλιματικής αλλαγής
4 Result indicator(s)
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Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στόχος της δράσης είναι η προστασία από ασθένειες των μελισσών που οφείλονται σε ενδεχόμενη
εμφάνιση στη χώρα του μικρού σκαθαριού της κυψέλης. Η αποφυγή της εμφάνισης εχθρών και
ασθενειών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο για λόγους οικονομικούς αφού θα οδηγήσει σε απώλειες
εισοδήματος αλλά και περιβαλλοντικούς αφού θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του αριθμού των
μελισσών
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη ανίχνευση του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida),
το οποίο προέρχεται από την υποσαχάρια Αφρική, όπου δεν αποτελεί απειλή για τις τοπικές φυλές
μελισσών. Ωστόσο, μετά την είσοδό του τις προηγούμενες δύο δεκαετίες στις Η.Π.Α., την Αυστραλία και
σε άλλες χώρες, καταδείχθηκε ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα λοιπά
υποείδη της ευρωπαϊκής μέλισσας. Ως συνέπεια αυτού, όταν το 2014 εντοπίστηκε και εγκαταστάθηκε για
πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος και συγκεκριμένα στη νότια Ιταλία, κατέστη επιτακτική η ανάγκη
σχεδίασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί
η έγκαιρη πιθανή ανίχνευση του εντόμου και η ταχύτατη κινητοποίηση αρχών και φορέων, με σκοπό την
άμεση εξάλειψη κάθε εστίας και την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης, με παράλληλη ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση όλων των μελισσοκόμων, που διαθέτουν μελισσοκομεία εντός των ζωνών αυτών,
αποβλέποντας στην ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης.
Οι δαπάνες για την υλοποίηση της Παρέμβασης «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών - Πρόγραμμα
στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)»
έχουν ως σκοπό την έγκαιρη ανίχνευσή του μέσω της ενεργητικής και στοχευμένης επιτήρησης σε
μελισσοκομεία – δείκτες που βρίσκονται εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου.
Για τον επακριβή καθορισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, προϋπόθεση αποτελεί ο προσδιορισμός των
σημείων εκείνων που εκτιμώνται ως οι πιθανότερες πύλες εισόδου του μικρού σκαθαριού της κυψέλης
στη χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη α) τη βιολογία του εντόμου, β) τις
κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων (μέλισσες, γόνος, προϊόντα της κυψέλης, μελισσοκομικός εξοπλισμός,
βομβίνοι, ώριμα φρούτα και λαχανικά, φυτά σε γλάστρες κ.λπ.) και γ) τους διεθνείς λιμένες και
αερολιμένες της χώρας μέσω των οποίων διακινούνται οι μεγαλύτερες ποσότητες των παραπάνω
φορτίων, προσδιορίζονται ως πιθανές πύλες εισόδου του εντόμου τα εξής σημεία:
1) Λιμένας Πειραιά (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά)
2) Αερολιμένας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)
3) Λιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
4) Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
5) Λιμένας Πατρών (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας)
6) Λιμένας Ηγουμενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)
7) Λιμένας Ηρακλείου (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου)
Για το καθένα από τα παραπάνω σημεία, οριοθετείται ως ζώνη υψηλού κινδύνου η περιοχή που
εκτείνεται εντός ακτίνας δέκα (10) χιλιομέτρων από αυτά. Υπό προϋποθέσεις η εν λόγω απόσταση
δύναται να αυξάνει έως τα δεκαπέντε (15) χιλιόμετρα όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην
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ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση των μελισσοκομείων-δεικτών, υπό την
προϋπόθεση ότι η ζώνη δεν εισέρχεται εντός των διοικητικών ορίων άλλης Περιφερειακής Ενότητας.
Ειδικά για τον λιμένα Πειραιά, η ζώνη υψηλού κινδύνου των δέκα χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν προέκτασης της, μπορεί να εισέρχεται και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Αττικής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιθεωρητές της ΔΑΟΚ Πειραιά, με σχετική απόφαση του αρμόδιου
διατάκτη για τις μετακινήσεις υπαλλήλων εντός της Περιφέρειας, μπορούν να μεταβαίνουν στα
μελισσοκομεία-δείκτες που βρίσκονται στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να
επιθεωρήσουν τις κυψέλες και να διενεργήσουν τον προβλεπόμενο επιτόπιο έλεγχο.
Σε κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου συγκροτούνται από μελισσοκόμους τρία μελισσοκομεία-δείκτες.
Επιπλέον αυτών, στην ίδια ζώνη υψηλού κινδύνου φορείς δύνανται να συγκροτήσουν έως και τρία
μελισσοκομεία-δείκτες, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη εκτείνεται εντός του νομού έδρας τους και ότι η
απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων-δεικτών του ίδιου φορέα είναι τουλάχιστον ένας.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Η εφαρμογή της Δράσης Σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της
κυψέλης (Aethina tumida) σε επιλεγμένα μελισσοκομεία-δείκτες εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού
κινδύνου απαιτεί την εμπλοκή σημαντικού αριθμού δημοσίων αρχών με τις αντίστοιχες για κάθε μία
αρμοδιότητες:
1.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας
των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών
Ζώων: Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη και εποπτεία της Δράσης, την υλοποίηση των προαπαιτούμενων
δράσεων για την εφαρμογή της. Αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη διαχείριση των
στοιχείων και των αποτελεσμάτων, τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών, τον
διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής-πληρωμής των φορέων και την εισήγηση ορισμού των
δικαιούχων φορέων.
2.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Δ/νση Γεωργίας - Δ/νση Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων - Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών: Είναι
αρμόδιο για τη σύνταξη και εποπτεία του προγράμματος βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.
3.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Είναι αρμόδια για την τυχαία
επιλογή των μελισσοκόμων που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και την κατάρτιση της σχετικής
λίστας, για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, για τη σύνταξη της κατάστασης πληρωμής των
τελικών δικαιούχων, για την αποστολή αρχείων πληρωμής στην τράπεζα και για τη σύνταξη των
σχετικών πινάκων για την Ε.Ε..
4.
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Τμήματα Κτηνιατρικής (ΤΚτ): Είναι αρμόδιες:
α) για την ενημέρωση των μελισσοκόμων που περιλαμβάνονται στις λίστες τυχαίας επιλογής,
προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Δράσης,
β) για τη σύνταξη των έγγραφων προσκλήσεων, το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής πληρωμής των μελισσοκόμων και την εισήγηση ορισμού των δικαιούχων μελισσοκόμων που θα
συμμετάσχουν,
γ) για την ταυτοποίηση των επιδοτούμενων μελισσοσμηνών στα μελισσοκομεία-δείκτες,
δ) για την αρίθμηση και την ανεξίτηλη επισήμανση των κυψελών των μελισσοσμηνών του στοιχείου γ)
και για την τοποθέτηση παγίδων σ' αυτές,
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ε) για την επιθεώρηση των κυψελών στα μελισσοκομεία - δείκτες και τον έλεγχο συμμόρφωσης των
μελισσοκόμων/φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις της παρούσας,
στ) για τη λήψη και αποστολή των ύποπτων δειγμάτων σκαθαριών (αυγά, προνύμφες, ενήλικα έντομα) ή
άλλων εξωτικών αρθροπόδων (π.χ. Tropilaelaps spp, Vespa velutina) στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
για τις ασθένειες των μελισσών,
ζ) για τη σύνταξη των σχετικών για κάθε επίσκεψη εκθέσεων ελέγχου,
η) για τη σύνταξη και αποστολή έκθεσης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ελέγχων και καταλόγου
τελικών δικαιούχων για κάθε μελισσοκομικός έτος εφαρμογής του Προγράμματος,
θ) για τη σύνταξη και αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των φακέλων πληρωμής των τελικών δικαιούχων για
κάθε μελισσοκομικό έτος εφαρμογής του Προγράμματος,
ι) για την εγκαθίδρυση και διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή του
Προγράμματος για μελισσοκόμους/φορείς,
ια) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μελισσοκόμων/φορέων που διατηρούν
μελισσοκομεία εντός των καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου σχετικά με το μικρό σκαθάρι της
κυψέλης.
5.
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων -Τμήματα
Αγροτικής Οικονομίας: Είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του Μητρώου Μελισσοκομικών
Εκμεταλλεύσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και για την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας
στις συναρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τις οποίες προβαίνει στην ενημέρωση των επιλέξιμων
μελισσοκόμων και των αντίστοιχων μελισσοκόμων/φορέων που διατηρούν μελισσοκομεία εντός των
καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου.
6.
Διευθύνσεις Κτηνιατρικών Κέντρων (ΔΚΚ) του ΥΠΑΑΤ: Οι εν λόγω αρχές, διά του
εξειδικευμένου στις ασθένειες των μελισσών επιστημονικού προσωπικού τους, είναι αρμόδιες:
α) για την παροχή εξειδικευμένης συνδρομής προς τις προαναφερθείσες αρχές
β) για τη συγκρότηση μελισσοκομείων-δεικτών σε υποδομές και χώρους των ΔΚΚ που βρίσκονται εντός
των οριοθετημένων ζωνών υψηλού κινδύνου.
7.
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΕΕΑ) του ΥΠΑΑΤ για τις ασθένειες των μελισσών: Είναι
αρμόδιο:
α) για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων στα ύποπτα δείγματα που
παραλαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης,
β) για το συντονισμό και την εποπτεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων - Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών
Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων, των αναγκαίων δράσεων ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης που οργανώνονται και υλοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της
Δράσης,
γ) για τη συνεργασία, τακτική ενημέρωση και αποστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων - Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών
Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων, των συγκεντρωτικών δεδομένων και
εργαστηριακών αποτελεσμάτων σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης.
8.
Δ/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών (ΔΚτ): Είναι αρμόδιες, εφόσον τους ζητείται και στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων τους, να συνδράμουν το έργο των αρχών της παρ. 4 στις Περιφερειακές Ενότητες

EL

529

EL

χωρικής τους αρμοδιότητας.
9.
Κέντρα Μελισσοκομίας (ΚΜ): Είναι αρμόδια, διά των εποπτών μελισσοκομίας, για την ενεργή
υποβοήθηση και ενίσχυση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους και για την παροχή συνδρομής στους μελισσοκόμους στο πλαίσιο εφαρμογής της
Δράσης
10. ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι αρμόδιος για την αναγνώριση, εκκαθάριση και έγκριση πληρωμής των
επιλέξιμων δαπανών της Δράσης.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:
α) Οι ενεργοί μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον σαράντα (40) κατεχόμενων κυψελών, οι οποίοι
ευρίσκονται στις προσδιορισμένες περιοχές του Προγράμματος
β) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος.
γ) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων -Τμήματα
Κτηνιατρικής , Διευθύνσεις Κτηνιατρικών Κέντρων (ΔΚΚ), Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΕΕΑ) του
ΥΠΑΑΤ για τις ασθένειες των μελισσών, Κέντρα Μελισσοκομίας.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος των ενισχύσεων στους μελισσοκόμους και τα Πανεπιστήμια Ερευνητικά – Ερευνητικά Κέντρα
που είναι δικαιούχοι του Μέτρου παρέχεται υπο την μορφή απλοποιημένου κόστους και κατ’ αποκοπή
ποσού ανά μελισοσμήνος ως ακολούθως
α) Οι δαπάνες ενίσχυσης των μελισσοκόμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Β) Οι δαπάνες ενίσχυσης των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην
υλοποίηση του Προγράμματος.
Στο σύνολό της η σχετική δαπάνη για όλους τους δικαιούχους φορείς μπορεί να αφορά έως και τρία
μελισσοκομεία-δείκτες για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο νομό έδρας τους.
Ο υπολογισμός των κατ αποκοπή ποσών βασίζεται σε μελέτη του Τμήματος Μελισσοκομίας,–
Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Attention! Interventions under Article 55(1)b subpoints (i) and (ii) according to Article 10 and Annex II
are obliged to comply with WTO Green Box crireria. Explanation of how the intervention respects the
relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)
Η Παρέμβαση είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 Παράγραφο 2 σημεία (a) & (b):
"a) research, including general research, research in connection with environmental programmes, and
research programmes relating to particular products;

EL

530

EL

(b) pest and disease control, including general and product-specific pest and disease control measures,
such as early-warning systems, quarantine and eradication;"
Επίσης είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 Παράγραφο 11 Παροχή βοήθειας διαρθρωτικής
προσαρμογής μέσω επενδυτικών ενισχύσεων σημεία (a), (b): "
“(a) Η επιλεξιμότητα για τέτοιες πληρωμές καθορίζεται με αναφορά σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια σε
κυβερνητικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την οικονομική ή φυσική
αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού ως απάντηση σε διαρθρωτικά μειονεκτήματα που
αποδεικνύονται αντικειμενικά. Η επιλεξιμότητα για τέτοια προγράμματα μπορεί επίσης να βασίζεται σε
ένα σαφώς καθορισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επανιδιωτικοποίηση γεωργικής γης.
(b) το ποσό τέτοιων πληρωμών σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος δεν σχετίζεται ούτε βασίζεται στον τύπο ή
τον όγκο παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των ζωικών μονάδων) που ανέλαβε ο παραγωγός σε
οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης, εκτός από αυτό που προβλέπεται στο κριτήριο (e)”.
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned
Result
Region(s)
Unit Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.2-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που ενίσχυονται από το προγράμμα στοχευμένης
Μέση
R.35;
επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)
Description
ΜΚ2-55.2-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που ενίσχυονται από το προγράμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού
σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)
Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που ενίσχυονται από το προγράμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού
της κυψέλης (Aethina tumida)

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027

ΜΚ2-55.2-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που O.37 (unit: Actions)
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
ενίσχυονται από το προγράμμα στοχευμένης επιτήρησης και Planned unit amount (Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης Union expenditure in EUR)
(Aethina tumida)
Annual indicative financial 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
allocation (Total Union
expenditure in EUR)
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Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών
Intervention Code (MS)
Π2-55.3
Ονομασία παρέμβασης
Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών
INVAPI(55(1)(b)) - investments in tangible and intangible assets, as well
Είδος παρέμβασης
as other actions
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται στο
στο
επίπεδο
του
στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ
ΚΓΠ

Προώθηση πρακτικών για την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
050.06.02 βιοποικιλότητας σε γεωργικές και
δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
ΑΝ
συνέργειες με την Εθνική και
Μέση
061.06.03 Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Μέση
062.03.06
κλιματικής αλλαγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
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R.35 Share of beehives supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Υπομέτρο: «εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας».
Η νομαδική μελισσοκομία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας του Έλληνα επαγγελματία
μελισσοκόμου. Η παραγωγικότητα του μελισσοκομείου σε μέλι εξαρτάται πολύ από τη συχνότητα
μεταφοράς των μελισσιών. Σκοπός της νομαδικής μελισσοκομίας είναι να εξομαλύνει ή να διορθώσει τις
διακυμάνσεις που εμφανίζονται ως προς την απόδοση της μελισσοκομικής χλωρίδας κατά τη διάρκεια
του έτους και διακυμάνσεις που παρατηρούνται από έτος σε έτος ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές
συνθήκες, έτσι ώστε με κατάλληλες μετακινήσεις των μελισσιών, οι μέλισσες να έχουν καλή εαρινή
ανάπτυξη, καλή παραγωγή μελιού και καλή φθινοπωρινή ανανέωση του πληθυσμού με σκοπό την ομαλή
διαχείμαση των μελισσοσμηνών. Με την νομαδική μελισσοκομία είναι δυνατόν να επιτύχει ο
επαγγελματίας μελισσοκόμος, καλύτερα αποτελέσματα παρά εάν διατηρεί μόνιμο μελισσοκομείο σε μία
τοποθεσία.
Το κόστος μετακίνησης των κυψελών δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο κόστος στους μελισσοκόμους
αλλά είναι αναγκαίο τόσο για την διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού όσο και για
λόγους περιβαλλοντικής προστασίας αφού οι μέλισσες αποτελούν τους σημαντικότερους επικονιαστες
Στην Ελλάδα η νομαδική μελισσοκομία είναι κυρίαρχη μορφή άσκησης της μελισσοκομίας .Για την
άσκηση της νομαδικής μελισσοκομίας, η οποία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας του Έλληνα
επαγγελματία μελισσοκόμου, επισημαίνεται ότι η νομαδική μελισσοκομία, σε συνδυασμό με την αειφόρο
διαχείριση και αξιοποίηση της μελισσοκομικής χλωρίδας, είναι προϋπόθεση για την ορθολογική
εκμετάλλευση των ανθοφοριών και την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων. Η
παραγωγικότητα του μελισσοκομείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα μεταφοράς των
μελισσιών.
Με τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» ενισχύονται οι δικαιούχοι για
δαπάνες με σκοπό την αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες ή/και φθαρμένων κινητών
βάσεων των κυψελών που χρήζουν αντικατάστασης ή/και συσκευών – εξαρτημάτων απαραίτητων για την
διευκόλυνση των μετακινήσεων, την παρακολούθηση της παραγωγής και την αποφυγή των κλοπών
Με τη δράση «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για
τη μετακίνηση κυψελών, με σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων
Υπομέτρο: «πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και προώθηση
της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες
κλιματικές συνθήκες».
Μεγάλη είναι η σημασία της βιοποικιλότητας για την υγεία και την καλή διαβίωση των μελισσών, αφού η
ουσιαστική πολυμορφία της γύρης και μία ευρεία ποικιλία στη διατροφή, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία
για την προστασία και καλή υγεία των μελισσών. Τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα και της κλιματικής
αλλαγής, παρατηρείται σταδιακή μείωση – εξαφάνιση πολύτιμων μελισσοκομικών φυτών, με αποτέλεσμα
την έλλειψη γύρης, νέκταρος και μελιτοεκκρίσεων, με συνέπεια τον υποσιτισμό των μελισσών και τη
δημιουργία της ανάγκης πιο συχνών μετακινήσεων σε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να καλυφθούν οι
διατροφικές απαιτήσεις των μελισσών. Όλα αυτά επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την
παραγωγικότητα των μελισσιών της Χώρας και στο εισόδημα των μελισσοκόμων. Στο πλαίσιο αυτό
χρειάζεται διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και ειδικότερα βελτίωση - εμπλουτισμός
της μελισσοκομικής χλωρίδας, που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης της δράσης:
«Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας».
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Υπομέτρο: «εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας».
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Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις εξής δύο δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»,
«Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Η Δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», περιλαμβάνει δαπάνες για
αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες ή/και φθαρμένων κινητών βάσεων των κυψελών
που χρήζουν αντικατάστασης ή/και συσκευών – εξαρτημάτων απαραίτητων για την διευκόλυνση των
μετακινήσεων, την παρακολούθηση της παραγωγής και την αποφυγή των κλοπών, ώστε να γίνεται
ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και των μελιτοεκκρίσεων, με σκοπό την ποιοτική και
ποσοτική βελτίωση της παραγωγής μελιού.
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021
(Β΄ 1560), κάτοχοι ενός ελάχιστου αριθμού κυψελών.
Η Δράση «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» προβλέπει την ενίσχυση των
μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό
την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η
μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021
(Β΄ 1560) - κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, κάτοχοι ενός ελάχιστου αριθμού
κυψελών, οι οποίοι μετακινούν κατά τη διάρκεια του έτους ένα ποσοστό των κατεχομένων κυψελών, σε
ελάχιστη απόσταση η οποία προκαθορίζεται σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες, τις γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες, τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες και τυχόν έκτακτα φαινόμενα (π.χ. πυρκαγιές,
ξηρασία, παγετός, καύσωνας, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.)
Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον Καν
(ΕΚ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιλέξιμες είναι μόνο οι
μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου
Πελάγους.
Υπομέτρο: «πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και προώθηση
της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες
κλιματικές συνθήκες».
Το υπομέτρο περιλαμβάνει τη δράση
Η Δράση «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας»
περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην σπορά - φύτευση και προστασία μελισσοκομικών φυτών και
στην υιοθέτηση πρακτικών μέσω των οποίων βελτιώνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι αποδόσεις των
μελισσιών της μελισσοκομικής νομής και της βιώσιμης διαχείρισης της βιοποικιλότητας.
Δικαιούχοι της δράσης είναι Αγροτικοί - Μελισσοκομικοί Φορείς όπως: Αγροτικοί μελισσοκομικοί
συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη
μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α΄), που
δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του
μελισσοκομικού τομέα.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Η ενίσχυση για τις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική
Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» παρέχεται υπό την μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, ανά
κατεχόμενη κυψέλη, που προσδιορίζεται κατόπιν σχετικής μελέτης της αρμόδια υπηρεσίας ανά κατηγορία
δράσης
Η ενίσχυση για τη δράση «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση και της
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βιοποικιλότητας» προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες εκ μέρους των
δικαιούχων, με βάση τις ανάγκες οι οποίες καθορίζονται ύστερα από σχετική μελέτη για την καταγραφή,
χαρτογράφηση και αξιολόγηση της μελισσοκομικής χλωρίδας της κάθε περιοχής.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Στην Ελλάδα κυρίαρχη μορφή μελισσοκομίας είναι η νομαδική με τους μελισσοκόμους ν ακολουθούν τον
κύκλο της αναθοφορίας διαφορετικών φυτών με στόχο την βελτίωση των ποιοτικών και γευστικών
χαρακτηριστικών του μελιού. Χαρακτηριστικά είδη φυτών με διαφορετικές περιόδους ανθοφορίας ή
μελιτοέκκρισης είναι το πεύκο, το έλατο, η δρύς, το θυμάρι, η καστανιά, διάφορα αρωματικά φυτά, ο
ηλίανθος, το βαμβάκι, διάφορά οπωροφόρα.
Οι δαπάνες μετακίνησης αποτελούν ένα βασικό παράγοντα κόστους ενώ η νομαδική μελισσοκομία των
μελισσοσμηνών προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Attention! Interventions under Article 55(1)b subpoints (i) and (ii) according to Article 10 and Annex II
are obliged to comply with WTO Green Box crireria. Explanation of how the intervention respects the
relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this
Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)
Τμήμα των παρεμβάσεωνεμπίπτει στο Παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου.
Αναλυτικότερα η Παρέμβαση «πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς κλιματικές
συνθήκες και προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες» είναι συμβατή με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 Πληρωμές περιβαλλοντικών προγραμμάτων αφού η κάλυψη των δαπανών σχετίζεται με το πρόσθετο
κόστος που αναλαμβάνουν οι μελισσοκόμοι για τον «Εμπλουτισμό της μελισσοκομικής χλωρίδας –
βελτίωση και της βιοποικιλότητας».
Η Παρέμβαση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», είναι συμβατή με την
παράγραφο 11 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ - Παροχή βοήθειας διαρθρωτικής
προσαρμογής μέσω επενδυτικών ενισχύσεων,
·αφού οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν σχετίζονται με το ύψος της παραγωγής παράγραφος 11 σημείο
(b) “το ποσό τέτοιων πληρωμών σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος δεν σχετίζεται ούτε βασίζεται στον τύπο
ή τον όγκο παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των ζωικών μονάδων) που ανέλαβε ο παραγωγός σε
οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης, εκτός από αυτό που προβλέπεται στο κριτήριο (e)”,
·όπως επίσης και με το σημείο (c) “Το ποσό τέτοιων πληρωμών σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος δεν θα
σχετίζεται ούτε θα βασίζεται στις τιμές, εγχώριες ή διεθνείς, που ισχύσουν για οποιαδήποτε παραγωγή
που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης”, αφού οι ενισχύσεις δεν σχετίζονται
με την τιμή του μελιού.
Η Παρέμβαση «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» εντάσσεται στο Πορτοκαλί
κουτί της συμφωνίας του ΠΟΕ αφού η στήριξη παρέχεται υπό την μορφή de minimis, δεν σχετίζεται με
το είδος και το ύψος της παραγωγής ενώ στο επίπεδο του μελισσοκόμου λήπτη της ενίσχυσης , το ύψος
της ενίσχυσης είναι κατά πολύ χαμηλότερο του 1% της αξίας του εκάστοτε προϊόντος (ειδικές ενισχύσεις)
ή της συνολικής γεωργικής παραγωγής (μη ειδικές ενισχύσεις).
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.3-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται από την ενίσχυση της
Μέση
νομαδικής μελισσοκομίας
ΜΚ2-55.3-2 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται με εξοπλισμό για τη
Μέση
διευκόλυνση των μετακινήσεων
ΜΚ2-55.3-3 - Αριθμός δράσεων μελισσοκόμων Οργανώσεων που υποστηρίζονται για το εμπλουτισμό
Μέση
της μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας
Description
ΜΚ2-55.3-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται από την ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας
Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται από την ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας

R.35;
R.35;
R.35;

ΜΚ2-55.3-2 - Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται με εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που υποστηρίζονται με εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
ΜΚ2-55.3-3 - Αριθμός δράσεων μελισσοκόμων Οργανώσεων που υποστηρίζονται για το εμπλουτισμό της μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας
Αριθμός δράσεων μελισσοκόμων Οργανώσεων που υποστηρίζονται για το εμπλουτισμό της μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
15,30

ΜΚ2-55.3-1 - Αριθμός μελισσοσμηνών Planned unit amount 3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
(κυψελών) που υποστηρίζονται από την (Total Union expenditure
ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας
in EUR)
O.37 (unit: Actions)
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Annual
indicative 3.065.145,00 3.065.145,00 3.065.145,00 3.065.145,00 3.065.145,00 15.325.725,00
financial allocation (Total
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Union expenditure in
EUR)
ΜΚ2-55.3-2 - Αριθμός μελισσοσμηνών Planned unit amount 15,33
15,02
15,02
15,02
15,02
75,41
(κυψελών) που υποστηρίζονται με εξοπλισμό (Total Union expenditure
για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
in EUR)
O.37 (unit: Actions)
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Annual
indicative 1.562.500,00 1.562.500,00 1.562.500,00 1.562.500,00 1.562.500,00 7.812.500,00
financial allocation (Total
Union expenditure in
EUR)
ΜΚ2-55.3-3
Αριθμός
δράσεων Planned unit amount 2.333,00
2.333,00
2.333,00
2.333,00
2.333,00
11.665,00
μελισσοκόμων
Οργανώσεων
που (Total Union expenditure
υποστηρίζονται για το εμπλουτισμό της in EUR)
μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας
O.37
(unit:
Actions- 15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Δράσεις)
Annual
indicative 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.000,00
financial allocation (Total
Union expenditure in
EUR)
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ACTLAB(55(1)(c)) - - actions to support laboratories for the analysis of apiculture products, bee
losses or productivity drops, and substances potentially toxic to bees
Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και
μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των
μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους·
Intervention Code (MS)
Π2-55.4
Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των
Ονομασία παρέμβασης
αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα
εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία
και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους·
ACTLAB(55(1)(c)) - actions to support laboratories for the analysis of
Είδος παρέμβασης
apiculture products, bee losses or productivity drops, and substances
potentially toxic to bees
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται στο
στο
επίπεδο
του
στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ
ΚΓΠ

Σήμανση ελληνικών προϊόντων με
ΑΝ
σήματα υψηλής αναγνωρισιμότητας Υψηλή
023.09.08
στις αγορές του εξωτερικού
Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών
ΑΝ
για την ασφάλεια των τροφίμων με Υψηλή
039.09.10
ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό
ΑΝ
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης Μέση
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Ναι
Ναι
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060.03.05 για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα
που διαθέτουν σήμανση
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Μέση
062.03.06
κλιματικής αλλαγής
Ενίσχυση
της
θέσης
των
ΑΝ
αγροδιατροφικών προϊόντων στις Μέση
063.03.07
αγορές του εξωτερικού
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση αφορά την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών
προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους
παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών,
αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει
να διαθέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από το αυτά ελέγχου.
Επιπλέον ενισχύεται η λειτουργία των εργαστηρίων για την κάλυψη α) του κόστους προμήθειας
εξοπλισμού, αναλωσίμων και αντιδραστηρίων, εργαστηριακού υλικού, και μικροεξοπλισμού
απαραίτητων για την πραγματοποίηση των αναλύσεων μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων
και β) του κόστους για την διαπίστευση υφιστάμενου εργαστηρίου για την πραγματοποίηση
εξειδικευμένων αναλύσεων (πχ για κατάλοιπα, βαρέα μέταλλα, φάρμακα, αντιβιοτικά κλπ), στο μέλι και
στα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από την παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των
μελισσοκομικών προϊόντων και διευκόλυνση της εμπορίας τους.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Ως δικαιούχοι ορίζονται:
α) Ενεργοί Μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 (Β΄ 1560)
β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις
παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και
στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον
αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη
τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μελισσοκομικά προϊόντα
προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς.
δ) Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ιδιωτικά Εργαστήρια χημικών αναλύσεων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Καθορίζεται μέγιστο ύψος επιλέξιμων και κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων
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δαπανών, ανά δικαιούχο για κάθε έτος, για την πραγματοποίηση αναλύσεων μελιού και των λοιπών
μελισσοκομικών προϊόντων.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση εμπίπτει στο Πράσινο κουτί αφού είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 παράγραφο 2
σημείο (e) “υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών γενικής επιθεώρησης και της
επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για λόγους υγείας, ασφάλειας, ταξινόμησης ή τυποποίησης”,
αφού οι αναλύσεις των δειγμάτων περιλαμβάνουν και αναλύσεις που σχετίζονται με τον εντοπισμό
κατάλοιπων και επικίνδυνων ουσιών όπως βαρέα μέταλλα, φάρμακα, αντιβιοτικά στο μέλι και στα άλλα
μελισσοκομικά προϊόντα.
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)
Μέση

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.4-1 - Αριθμός αναλύσεων μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων
ΜΚ2-55.4-2 - Αριθμός εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων που
Μέση
ενισχύονται (στήριξη λειτουργίας)
Description
ΜΚ2-55.4-1 - Αριθμός αναλύσεων μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων
Αριθμός αναλύσεων μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων

ΜΚ2-55.4-2 - Αριθμός εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων που ενισχύονται (στήριξη λειτουργίας)
Αριθμός εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων που ενισχύονται (στήριξη λειτουργίας)

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
7.500,00

ΜΚ2-55.4-1 - Αριθμός αναλύσεων μελιού και των Planned unit amount (Total 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
άλλων μελισσοκομικών προϊόντων
Union expenditure in EUR)
O.37 (unit: Actions)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Annual indicative financial 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 750.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.4-2 - Αριθμός εργαστηρίων ανάλυσης Planned unit amount (Total 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων Union expenditure in EUR)
που ενισχύονται (στήριξη λειτουργίας)
O.37 (unit: Actions)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Annual indicative financial 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 375.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
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COOPAPI(55(1)(e)) - - cooperation with specialised bodies for the implementation of research
programs in the field of beekeeping and apiculture products
Π2-55.5 - Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης
έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·
Intervention Code (MS)
Π2-55.5
Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων
Ονομασία παρέμβασης
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των
μελισσοκομικών προϊόντων·
COOPAPI(55(1)(e)) - συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την
Είδος παρέμβασης
υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της μελισσοκομίας
και των μελισσοκομικών προϊόντων
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται στο
στο
επίπεδο
του
στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου της
ΚΓΠ
ΚΓΠ

Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν
ΑΝ
στη διάχυση και αξιοποίηση/υιοθέτηση Υψηλή
003.10.03
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
ΑΝ
Λειτουργία του συστήματος AKIS σε
Υψηλή
012.02.01 μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση
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και παροχή συμβουλών
Διασύνδεση ερευνητικών φορέων με
ΑΝ
επιχειρήσεις και βελτίωση δικτύων Υψηλή
017.10.07
συνεργασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με
ΑΝ
σήματα υψηλής αναγνωρισιμότητας Υψηλή
023.09.08
στις αγορές του εξωτερικού
Ενίσχυση
των
πόρων
που
ΑΝ
αφιερώνονται στην έρευνα και
Υψηλή
025.10.09 καινοτομία για το αγροτροφικό
σύστημα
Ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας
ΑΝ
υψηλής στάθμης και δυνατοτήτων Υψηλή
034.10.15
ανθρώπινου δυναμικού
ΑΝ
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη
Υψηλή
040.06.01 του εγχώριου γενετικού υλικού
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών
ΑΝ
για την αύξηση της προστιθέμενης Υψηλή
046.03.04
αξίας και της εξωστρέφειας
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
050.06.02 βιοποικιλότητας σε γεωργικές και
δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
ΑΝ
συνέργειες με την Εθνική και
Μέση
061.06.03 Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
ΑΝ
Αύξηση των διατηρούμενων στοιχείων
Μέση
071.06.07 του τοπίου στις γεωργικές γαίες
Συμπλήρωση και βελτίωση του
ΑΝ
συστήματος παρακολούθησης της Μέση
083.06.09
κατάστασης των ειδών και οικοτόπων
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα
Χαμηλή
104.09.17 οφέλη της υγιεινής διατροφής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στα πλαίσια της παρέμβασης ενισχύονται φορείς έρευνας και εκπαίδευσης της χώρας για την υλοποίηση
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας. Τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, λαμβάνουν ως
γνώμονα τις εξής παραμέτρους:
α) Τη μεγάλη σημασία της βιοποικιλότητας και της πολυμορφίας της γύρης στη διατροφή των μελισσών
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την παραγωγικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται
καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της μελισσοκομικής χλωρίδας της χώρας προκειμένου να
ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αειφόρο διαχείριση, προστασία εμπλουτισμό της, εφόσον κριθεί
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απαραίτητο.
β) Την ανάγκη διατήρησης της εξαιρετικής γενετικής κληρονομιάς, της ποικιλότητας και της ικανότητας
προσαρμογής των τοπικών, ενδημικών πληθυσμών μελισσών, οι οποίοι προσαρμόστηκαν μετά από
πολλές γενεές στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός τους μέσω της προστασίας και αξιοποίησης του
γενετικού υλικού των φυλών μελισσών, που έχουν εντοπιστεί και διαφυλάσσονται, με στόχο τη βελτίωση
της παραγωγικότητας, την αντοχή στις ασθένειες και τους εχθρούς και την ήπια συμπεριφορά.
γ) Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών
προϊόντων, την πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και την γενικότερη
βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην εφαρμοσμένη έρευνα γίνεται με ειδικούς δείκτες απόδοσης.
Συγκεκριμένα οι ερευνητικοί φορείς οφείλουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος
συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι ωφέλησαν το τομέα της μελισσοκομίας, τα οποία
οφείλουν να δημοσιοποιήσουν με κάθε διαθέσιμο μέσο και να τα αναρτήσουν στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο
Μελισσοκομίας «Μέλινετ». Επίσης, λαμβάνονται υπόψη δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και
εκδόσεις ή σε περιοδικά μελισσοκομικού ενδιαφέροντος και ανακοινώσεις σε συνέδρια που έγιναν, με
αφετηρία το συγκεκριμένο έργο.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών
πληθυσμών μελισσών, με την ενίσχυση του Εθνικού Φορέα Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού
υλικού των Ελληνικών Φυλών Μελισσών, καθώς και στην καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και
διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας περιοχών της Χώρας και για το λόγο αυτό τα δύο αυτά πεδία
έρευνας αποτελούν διακριτό τμήμα της παρέμβασης.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίησης της Παρέμβασης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι
ακόλουθες:
i. Έξοδα προμήθειας εξοπλισμού - μόνιμου εργαστηριακού υλικού (π.χ. όργανα, μικροεξοπλισμός) και
αναλωσίμων (π.χ. αντιδραστήρια, δείγματα), τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του
ερευνητικού προγράμματος, πέραν της βασικής υποδομής του εργαστηρίου.
ii. Αμοιβές έκτακτου προσωπικού και παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και
επιστημονικών συνεργατών που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του ερευνητικού
προγράμματος.
iii. Έξοδα για οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου ή
έκτακτου) για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
iv. Διάφορα απρόβλεπτα έξοδα
Ως δικαιούχοι ορίζονται εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, ο ΕΛΓΟ
– ΔΗΜΗΤΑ (Οργανισμός Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ), καθώς και ιδιωτικοί φορείς με
αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για την λειτουργία του Εθνικού Φορέα Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών
Φυλών Μελισσών το ύψος της δαπάνης καθορίζεται στο ποσό των 75.000 € για κάθε έτος, ως μέγιστο
ύψος ενωσιακής επιχορήγησης (συνολική δαπάνη έργου 150.000/έτος), το οποίο θα διατεθεί στους
συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς υλοποίησης του έργου, ανάλογα με ποσοστό συμμετοχής στην
ολοκλήρωση.
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Για το έργο καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της μελισσοκομικής χλωρίδας της Χώρας, το
ύψος της δαπάνης καθορίζεται στο ποσό των 40.000 € για κάθε έτος, ως μέγιστο ύψος ενωσιακής
επιχορήγησης (συνολική δαπάνη έργου 80.000/έτος), το οποίο θα διατεθεί στους επιστημονικούς φορείς
υλοποίησης του έργου, ανάλογα με ποσοστό συμμετοχής στην ολοκλήρωση.
Για την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών
προϊόντων, την πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και την γενικότερη
βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής, το ύψος της δαπάνης καθορίζεται στο ποσό των 75.000 € για
κάθε έτος, ως μέγιστο ύψος ενωσιακής επιχορήγησης (συνολική δαπάνη έργου 150.000/έτος), το οποίο θα
διατεθεί στους επιστημονικούς φορείς υλοποίησης του έργου, ανάλογα με ποσοστό συμμετοχής στην
ολοκλήρωση.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η Παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο Κουτί ( Παράρτημα 2 της Συνθήκης του ΠΟΕ ), διότι ενισχύει
την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της μελισσοκομίας με δικαιούχους ερευνητικούς φορείς όπως
προσδιορίζεται στην παράγραφο, εκ πληρώντας τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 2
Γενικές υπηρεσίες σημείο (a) “έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της γενικής έρευνας, έρευνας σε σχέση με
περιβαλλοντικά προγράμματα και ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα προϊόντα”.
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)
ΜΚ2-55.5-1 - Αριθμός έργων εφαρμοσμένης έρευνας
Μέση
ΜΚ2-55.5-2 - Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας Μέση
ΜΚ2-55.5-3 - Εθνικός Φορέας Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών
Μέση
Φυλών Μελισσών
Description
ΜΚ2-55.5-1 - Αριθμός έργων εφαρμοσμένης έρευνας
Αριθμός έργων εφαρμοσμένης έρευνας
Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.5-2 - Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας
Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας
ΜΚ2-55.5-3 - Εθνικός Φορέας Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών Φυλών Μελισσών
Εθνικός Φορέας Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών Φυλών Μελισσών

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Total 2023 2027
ΜΚ2-55.5-1 - Αριθμός έργων εφαρμοσμένης έρευνας Planned unit amount (Total Union 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 37.500,00
expenditure in EUR)
O.37 (unit: Actions)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Annual
indicative
financial 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 375.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.5-2
Καταγραφή,
χαρτογράφηση, Planned unit amount (Total Union 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
Planned Unit Amount
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2023

2024

EL

2025

2026

2027

αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας expenditure in EUR)
O.37 (unit: Actions)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Annual
indicative
financial 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.5-3 - Εθνικός Φορέας Διαφύλαξης και Planned unit amount (Total Union 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 375.000,00
Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών expenditure in EUR)
Φυλών Μελισσών
O.37 (unit: Actions)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Annual
indicative
financial 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 375.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
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PROMOBEES(55(1)(f)) - - promotion, communication and marketing including market monitoring
actions and activities aimed in particular at raising consumer awareness about the quality of the
apiculture products
Π2-55.6 - Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και
δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών
Intervention Code (MS)
Π2-55.6
Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων
Ονομασία παρέμβασης
και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως
στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
PROMOBEES(55(1)(f)) - promotion, communication and marketing
Είδος παρέμβασης
including market monitoring actions and activities aimed in particular at
raising consumer awareness about the quality of the apiculture products
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο
στο επίπεδο του στρατηγικού στρατηγικό σχέδιο της
σχεδίου της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης
ΑΝ
των βιολογικών προϊόντων στην Υψηλή
014.09.04
εγχωρία αγορά και διεθνή αγορά
Εκπόνηση στρατηγικής για την
ΑΝ
προώθηση των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις Υψηλή
020.09.05
αγορές εξωτερικού
ΑΝ
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης
Υψηλή
038.09.09 των ΠΟΠ - ΠΓΕ και ιδιαίτερα των
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Ναι

Ναι
Ναι
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οίνων στις αγορές του εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών
ΑΝ
για την αύξηση της προστιθέμενης Υψηλή
046.03.04
αξίας και της εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης
ΑΝ
για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα Μέση
060.03.05
που διαθέτουν σήμανση
Ενίσχυση
της
θέσης
των
ΑΝ
αγροδιατροφικών προϊόντων στις Μέση
063.03.07
αγορές του εξωτερικού
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών
ΑΝ
διανομής
και
ηλεκτρονικού Χαμηλή
098.03.09
εμπορίου
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα
Χαμηλή
104.09.17 οφέλη της υγιεινής διατροφής
Παρακολούθηση
κατανάλωσης
ΑΝ
τροφίμων για την εξειδίκευση
Χαμηλή
124.09.20 πολιτικών προώθησης της υγιεινής
διατροφής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος της Παρέμβασης είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του ελληνικού
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων και η προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Με βάση εκτιμήσεις η πανδημία οδήγησε σε νέα κανάλια ζήτησης,
νέες καταναλωτικές τάσεις ενώ αναμένεται αύξηση της διεθνούς ζήτησης, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
κοντά στο 4% και τζίρους 11,9 δισ. για τα επόμενα χρόνια. Το 2020 με βάση τα προσωρινά στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ το μέλι μαζί με τα φρούτα κατέγραψαν αύξηση -και μάλιστα σημαντική- των εξαγωγών. Οι
εξαγωγές μελιού έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία (σχετική ανάλυση Εθνικής Τράπεζας)
αλλά σε όγκο και ως μερίδιο της Παγκόσμιας αγοράς να κατέχουν πολύ χαμηλό ποσοστό ενώ σημαντική
πίεση δέχεται και η τιμή ανά Kg.
Η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων κυρίως σε όρους αξίας και όχι όγκου προϋποθέτει σημαντικές
προσπάθειες ειδικά σε ζητήματα διαφήμισης, µμάρκετινγκ, οργάνωσης και ολοκληρωμένης έρευνας
αγοράς από την πλευρά των συντελεστών της παραγωγικής αλυσίδας του μελιού, όπως επίσης και
εντατικοποίησης των προσπαθειών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του Ελληνικού μελιού ώστε να κατορθώσει να ενταχθεί το Ελληνικό Μέλι στην κατηγορία Premium
brand όπως για παράδειγμα το μέλι της Νέας Ζηλανδίας που επιτυγχάνει τιμή δεκαπλάσια του μέσου
όρου (περίπου 25 ευρώ/κιλό) από την κατηγορία χωρών εξαγωγεών μεσαίας τιμής (περίπου 2-5 ευρώ/kg).
των χωρών.
Οι παρεμβάσεις όπως η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη
δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, η διοργάνωση ημερίδων συνεδρίων, δημιουργία και προώθησης
διαφημιστικού υλικού αλλά και η χρηματοδότηση ερευνών αγοράς σε επιλεγμένες χώρες- περιοχές
μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Η ύπαρξη συλλογικών οργανώσεων και
Διεπαγγελματικής μπορεί να αξιοποιηθεί για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και συντονισμού των
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σχετικών δράσεων.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι συμμετοχής στη Παρέμβαση είναι:
α) ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ (Β΄ 1560)
β) νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),
γ) αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις
παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του
ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις
εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα,
δ) Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και επιστημονικοί φορείς,
ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και
στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων για επιχορήγηση δράσεων είναι το κόστος ενοικίασης και
διαμόρφωσης περιπτέρου, τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης
της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του εκθεσιακού υλικού, το κόστος
εγγραφής για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, το κόστος μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης
εκδηλώσεων , η δαπάνη επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού
υλικού κλπ.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Ορίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες όπως:
α) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία
εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο
ετησίως
β) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια με ενδεικτικό κόστος μέχρι του
ποσού των 2.000,00 ανά δικαιούχο ετησίως
γ) Η κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων με ενδεικτικό κόστος μέχρι
του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
δ) Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού
υλικού με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
ε) Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή/και διαδικτυακής προβολής με ενδεικτικό κόστος
μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
στ) Η κάλυψη μέρους της δαπάνης λειτουργίας έκθεσης - συλλογής μελισσοκομικού υλικού ή/και
μελισσοκομικού μουσείου με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ετησίως.
ζ) Η κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης έρευνας αγοράς του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών
προϊόντων με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.
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7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η Παρέμβαση αφορά στην υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής και είναι συμβατή με τις
προϋποθέσεις που θέτει η Παράγραφος 2 σημείο (f) “υπηρεσίες μάρκετινγκ και προώθησης,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αγορά, συμβουλών και προώθησης που σχετίζονται με
συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά εξαιρουμένων των δαπανών για απροσδιόριστους σκοπούς που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές για να μειώσουν την τιμή πώλησής τους ή να
προσφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους αγοραστές”. Μέσω της Παρέμβασης δεν δημιουργούνται
συνθήκες για τη μείωση των τιμών διάθεσης στην αγορά από τους πωλητές ούτε προκύπτει άμεσο
οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς.
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned
Result
Region(s)
Unit Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.6-1 - Αριθμός δράσεων για τη στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της
Μέση
κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας
ΜΚ2-55.6-2 - Αριθμός δράσεων για έρευνα αγοράς του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων
Μέση
- προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
Description
ΜΚ2-55.6-1 - Αριθμός δράσεων για τη στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της
μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας
Αριθμός δράσεων για τη στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση
της καινοτομίας
ΜΚ2-55.6-2 - Αριθμός δράσεων για έρευνα αγοράς του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων - προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας
Αριθμός δράσεων για έρευνα αγοράς του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων - προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

ΜΚ2-55.6-1 - Αριθμός δράσεων για τη στήριξη της Planned unit amount 3.125,00
προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της (Total Union expenditure
κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – in EUR)
ενίσχυση της καινοτομίας
O.37 (unit: Actions)
32,00

2024

2025

2026

2027

3.125,00

3.125,00

3.125,00

3.125,00

Total 2023 2027
15.625,00

32,00
32,00
32,00
32,00
Annual
indicative 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00
financial allocation (Total
Union expenditure in
EUR)
ΜΚ2-55.6-2 - Αριθμός δράσεων για έρευνα αγοράς του Planned unit amount 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
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μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων - (Total Union expenditure
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας in EUR)
O.37 (unit: Actions)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Annual
indicative 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
financial allocation (Total
Union expenditure in
EUR)
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ACTQUAL(55(1)(g)) - - produktų kokybės gerinimo veiksmai
Π2-55.7 - Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων
Intervention Code (MS)
Π2-55.7
Ονομασία παρέμβασης
Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων
ACTQUAL(55(1)(g)) - δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των
Είδος παρέμβασης
προϊόντων
O.37. Number of actions or units for beekeeping preservation or
Κοινός δείκτης εκροών
improvement
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των
ΑΝ
βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία αγορά Υψηλή
014.09.04
και διεθνή αγορά
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων Υψηλή
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Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
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030.03.01 της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
Αξιοποίηση των ευκαιριών της στρατηγικής
ΑΝ
F2F για την αύξηση της ζήτησης φρούτων και Χαμηλή
099.09.16
λαχανικών
Παρακολούθηση κατανάλωσης τροφίμων για
ΑΝ
την εξειδίκευση πολιτικών προώθησης της Χαμηλή
124.09.20
υγιεινής διατροφής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Εν μέρει

Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στο πλαίσιο της παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων, εντάσσεται
ευρύτερα η ταυτοποίηση τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, που
αποτελεί ουσιαστικά τη «χαρτογράφηση» της ποιότητας και των γυρεοκόκκων του παραγόμενου μελιού
και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση κυρίως σε
βασικά φυσικοχημικά, γυρεοσκοπικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αλλά και σε χαρακτηριστικά, που
έχει αποδειχθεί ότι χρησιμεύουν στη διάκριση της γεωγραφικής προέλευσης, όπως φαινολικά συστατικά
και μέταλλα-ιχνοστοιχεία. Η ταυτοποίηση και η σήμανση αποτελεί ουσιώδη παρέμβαση για τον
περιορισμό της νοθείας και των παράνομων ελληνοποιήσεων που δημιουργούν όρους αθέμιτους
ανταγωνισμού και ασκούν πίεση στην τιμή και συνακόλουθα στο εισόδημα. Επιπλέον στο πλαίσιο της
παρέμβασης μελετώνται και αναδεικνύονται διατροφολογικά χαρακτηριστικά υγείας, των διάφορων
μελισσοκομικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης καλύπτονται οι ακόλουθες ενέργειες/ διαδικασίες:
Α) Καταγραφή των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών προέλευσης του
μελιού
Β) Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των στοιχείων που προσδιορίζουν το παραγόμενο
προϊόν κάθε περιοχής.
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Γ) Ταυτοποίηση των προϊόντων ανά περιοχή
Δ) Παρακολούθηση τήρησης των απαιτήσεων αναγνώρισης
Ε) Δράσεις προβολής και προώθησης των ΠΟΠ/ΠΓΕ εντός και εκτός του ελλαδικού και του ευρωπαϊκού
χώρου
ΣΤ) Σύνταξη και υποβολή μελετών για την αναγνώριση των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ
Ζ) Αναλύσεις ως προς τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά και λοιπά χαρακτηριστικά των προϊόντων
Η) Εφαρμογή παραδοσιακών μεθόδων σε σύμπραξη με νέες πρακτικές.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι:
α) ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ (Β΄ 1560),
β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις
παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και
στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον
αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη
τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα συσκευάζοντας - τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενο
από Έλληνες παραγωγούς.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η συνδυαστική κατανομή πόρων ως ακολούθως:
Α) Καταγραφή των απαιτήσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών προέλευσης του
μελιού, με ενδεικτικό κόστος έως 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
Β) Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των στοιχείων που προσδιορίζουν το παραγόμενο
προϊόν κάθε περιοχής, με ενδεικτικό κόστος 35.000 ευρώ έως ανά δικαιούχο και ανά έτος.
Δ) Παρακολούθηση τήρησης των απαιτήσεων αναγνώρισης, με ενδεικτικό κόστος έως 2.000 ευρώ ανά
δικαιούχο.
Ε) Δράσεις προβολής και προώθησης των ΠΟΠ/ΠΓΕ εντός και εκτός του ελλαδικού και του ευρωπαϊκού
χώρου, με ενδεικτικό κόστος έως 20.000 ευρώ ανά συμμετοχή σε έκθεση και μέγιστο τις δύο εκθέσεις
ανά έτος.
ΣΤ) Σύνταξη και υποβολή μελετών για την αναγνώριση των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ , με ενδεικτικό
κόστος έως 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
Ζ) Αναλύσεις ως προς τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά και λοιπά χαρακτηριστικά των προϊόντων, με
ενδεικτικό κόστος έως 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
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8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η Παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο Κουτί της Συμφωνίας του ΠΟΕ τηρώντας τις προϋποθέσεις της
Παραγράφου 2, διότι η παρέμβαση στοχεύει στην ανάδειξη - ταυτοποίηση ιδιαίτερων ποιοτικών
χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την διατροφική αξία του προϊόντος
εναρμονιζόμενη με τα αναφερόμενα στο σημείο (e) «υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών γενικής επιθεώρησης και της επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για λόγους υγείας,
ασφάλειας, ταξινόμησης ή τυποποίησης».
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-55.7-1 - Αριθμός δράσεων για τη ταυτοποίηση τύπων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων –
Μέση
ανάδειξη ενδείξεων υγείας
ΜΚ2-55.7-2 - Αριθμός δράσεων για την αναγνώριση μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών
Μέση
προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
Description
ΜΚ2-55.7-1 - Αριθμός δράσεων για τη ταυτοποίηση τύπων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων – ανάδειξη ενδείξεων υγείας
Αριθμός δράσεων για τη ταυτοποίηση τύπων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων – ανάδειξη ενδείξεων υγείας
ΜΚ2-55.7-2 - Αριθμός δράσεων για την αναγνώριση μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
Αριθμός δράσεων για την αναγνώριση μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

Total 2023 2027
(Total 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00
2023

ΜΚ2-55.7-1 - Αριθμός δράσεων για τη ταυτοποίηση Planned unit amount
τύπων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων – Union expenditure in EUR)
ανάδειξη ενδείξεων υγείας
O.37 (unit: Actions)

2024

2025

2026

2027

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
financial 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
Union

Annual
indicative
allocation
(Total
expenditure in EUR)
ΜΚ2-55.7-2 - Αριθμός δράσεων για την αναγνώριση Planned unit amount (Total 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 16.666,67 83.333,35
μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως Union expenditure in EUR)
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
O.37 (unit: Actions)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Annual
indicative
financial 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00
allocation
(Total
Union
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expenditure in EUR)
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Οίνος
RESTRVINEY(58(1)(a)) - - restructuring and conversion of vineyards
Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
Intervention Code (MS)
Π2-58.1
Ονομασία παρέμβασης
Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
Είδος παρέμβασης
RESTRVINEY(58(1)(a)) - αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
O.36. Αριθμός δράσεων ή μονάδων που υποστηρίζονται στον
Κοινός δείκτης εκροών
αμπελοοινικό τομέα
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
MARKETWINE increasing the marketability and competitiveness of Union grapevine products, in
particular by developing innovative products, processes and technologies, and by adding value at any
stage of the supply chain, including an element of knowledge transfer
PERFWINE improving the performance of Union wine enterprises and their adaptation to market
demands, as well as increasing their long-term competitiveness in the production and marketing of
grapevine products, including energy savings, global energy efficiency and sustainable processes
RESWINE contributing to increasing resilience of producers against market fluctuations
SUSTWINE contributing to climate change mitigation and adaptation and to the improvement of the
sustainability of production systems and the reduction of the environmental impact of the Union wine
sector, including by supporting winegrowers in reducing the use of inputs and implementing more
environmentally-sustainable methods and cultivation practices

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
επίπεδο

Κωδικός Περιγραφή
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Αντιμετωπίζεται
στρατηγικό
στο στο
του σχέδιο της ΚΓΠ
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στρατηγικού
της ΚΓΠ

σχεδίου

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής Μέση
062.03.06
αλλαγής
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής
ΑΝ
σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις της φυτικής Χαμηλή
120.01.06
παραγωγής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar,
incluindo melhorar a eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Ο στόχος της Παρέμβασης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων
μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου
με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της
διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Αναλυτικότερα η παρέμβαση εξυπηρετεί τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:
α) η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων, εξασφαλίζοντας καλύτερο προσανατολισμό
των παραγόμενων προϊόντων μέσω της ποιοτικής βελτίωσής τους
β) η προσαρμογή των αμπελώνων στις μεταβολές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή
γ) η στήριξη των κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους και του Ιονίου, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην
αισθητική αξία του αγροτικού τοπίου
δ) η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν
οικονομικά βιώσιμες).
Περίοδος εφαρμογής
Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων
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στην χώρα μας αφορά στις αμπελοοινικές περιόδους από 2023-2027.
Κατά την έννοια εφαρμογής των μέτρων της κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς, η
αμπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου
έτους και το οικονομικό έτος αρχίζει τη 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η Οκτωβρίου του
επόμενου έτους.
Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων.
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του
προγράμματος.
ΔΕΝ ενεργοποιείται στα πλαίσια της παρέμβασης η κατηγορία δράσεων 1a(iii) αναφύτευση
αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή
φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.
ΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ iii ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές
τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις
περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:
α) Εκρίζωση - μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε:
i. εκρίζωση
ii. προετοιμασία εδάφους
iii. αναφύτευση-μετεγκατάσταση
β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:
i. προετοιμασία εδάφους
ii. φύτευση (βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 68 του Καν. (Ε.Ε.) αριθμ.
1308/2013).
γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:
i. υποστύλωση
ii. κατασκευή αναβαθμίδων
iii. αλλαγή αποστάσεων φύτευσης (ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων πριν και
μετά την αναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλλαγή συστήματος διαχείρισης.
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων
που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που
προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια
ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι Φυσικά ή
Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσης τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και
διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης/μετεγκατάστασης:
ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης της ίδιας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθμ.
1308/2013.
Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στήριξη στο πλαίσιο του
Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν.
Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων για ένταξη στη Παρέμβαση εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών και τις προτεινόμενες προθεσμίες για την
εκτέλεση τους.
β) τις ενέργειες που πρόκειται να εφαρμοστούν σε κάθε οικονομικό έτος και την έκταση που αφορά κάθε
δράση.
Μη επιλέξιμες δαπάνες:
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες ενέργειες:
α) την καθημερινή διαχείριση αμπελώνα,
β) την προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι,
γ) την κατασκευή αναμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο,
δ) τις ιδιωτικές οδούς και τα αναβατόρια,
ε) την αγορά αγροτικών οχημάτων.
στ) εκρίζωση προσβεβλημένων αμπελώνων και απώλεια εσόδων μετά την υποχρεωτική εκρίζωση για
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους.
Διοικητικές δαπάνες:
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115 :
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 ή, με την
επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών
θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την
υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
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Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115:
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, για τον τομέα των
οπωροκηπευτικών, για τον τομέα του λυκίσκου, για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών ή για άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) του κανονισμού ( EU)
2021/[SPR], ένα τυποποιημένο κατ' αποκοπή συντελεστή για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές
δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την
υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του
επιχειρησιακού ταμείου εγκρίθηκε, που περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο
και τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διεθνικής
οργάνωσης παραγωγών, της διεθνικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Μορφές οικονομικής στήριξης:
Η στήριξη για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες
μορφές:
1. Συμβολή στο κόστος των μέτρων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής.
2. Αποζημίωση των δικαιούχων του προγράμματος για την απώλεια εισοδήματος.
Χρηματοδότηση του προγράμματος:
1. Η συμμετοχή της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες των μέτρων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής
της παραγράφου 1 σημείο α του άρθρου 58 του Καν. (E.E.) αριθμ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει, χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
i. Για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες σύμφωνα με το άρθρο 91 σημείο α του
Καν. (Ε.Ε.) αριθμ. 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά
ισχύει, η Ένωση καλύπτει το 75% των δαπανών για όλα τα μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 3.
ii. Για τις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και για όλα τα μέτρα της
παραγράφου 1 σημείο α του άρθρου 52 του καν (2021/2115 η συμμετοχή της Ένωσης είναι 50%.
2. Η ιδία συμμετοχή των παραγωγών είναι 25% για την περίπτωση 2.i και 50% για την περίπτωση 2.ii.
της ανωτέρου παραγράφου.
3. Η Εθνική συμμετοχή στην χρηματοδότηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής είναι
μηδενική.
4. Η αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της
σχετικής απώλειας.
7. Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων
καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα.
Η συνδρομή μπορεί μόνο να λάβει τη μορφή αποζημίωσης των παραγωγών για απώλεια εσόδων
λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης και της συνεισφοράς στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και
μετατροπής. Η αποζημίωση των παραγωγών για απώλεια
εισοδήματος λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης
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α) χορήγηση άδειας ώστε τα παλαιά και τα νέα φυτά αμπέλου να συνυπάρχουν για μέγιστο χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει
τα τρία έτη,
β) χρηματική αποζημίωση για μέγιστη περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος:
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας μετά την ολοκλήρωση
των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης,
συντάσσοντας και αποστέλλοντας σχετικούς φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με την
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι:
i. έχουν ολοκληρώσει όλα τα μέτρα στο σύνολο της αιτηθείσας εκμετάλλευσης, οπότε εξοφλείται η
οικονομική ενίσχυση, ή
ii. έχουν ξεκινήσει την εκτέλεση του μέτρου και έχει συσταθεί από μέρους τους εγγύηση και επομένως
μπορεί να τους καταβληθεί προκαταβολικώς η ενίσχυση, πριν την ολοκλήρωση υλοποίησης των
μέτρων/δράσεων.
Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα τριών επιλογών χορήγησης προκαταβολής 30%, 50%, και 80% του
συνολικού ποσού ενίσχυσης, με τα ποσά σύστασης εγγυητικής επιστολής να διαμορφώνονται σε 40%,
60% και 90% του συνολικού ποσού ενίσχυσης αντίστοιχα.
Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2220/85, να
εκτελέσει το εν λόγω μέτρο έως το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται της χορήγησης
της προκαταβολής. Η διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να προσαρμοσθεί χρονολογικά, εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατά χρόνο ανάλογο με το αίτιο αυτής. Το αίτιο και ο απαιτούμενος
χρόνος παράτασης βεβαιώνεται ή πιστοποιείται από επίσημες αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές
αρχές ή από αναγνωρισμένο οργανισμό και χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής
αμπελουργικών εκτάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί προκαταβολικά στους παραγωγούς, ένα
μέτρο/δράση εκτελεστεί μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, με τις
προϋποθέσεις ότι έχει:
α) υποβάλλει σχετική αίτηση προκαταβολής, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3 της παρούσας
αναγράφοντας το ποσό προκαταβολής των ενισχύσεων που αιτείται, ίσο με το 30% το 50% ή το 80% του
συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
β) αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου,
γ) συσταθεί εγγύηση αορίστου χρόνου από τον παραγωγό από εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
ύψους 40%, 60% ή 90% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ορίζεται η 20η Ιουνίου του έτους
πληρωμής. Με Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να παραταθεί
ανάλογα με την πορεία του προγράμματος και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των
κονδυλίων.
2. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση
και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο επί
αποδείξει, στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία εισερχομένου
πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως για έγκριση της δαπάνης. Ο
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φάκελος περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [Συγκεντρωτικές και Αναλυτικές
Καταστάσεις, Αίτηση, Φύλλο Ελέγχου, Βεβαίωση Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη, Έκθεση Ελέγχων
και Εκτυπώσεις Δηλώσεων Συγκομιδής ή Παραγωγής κατά περίπτωση, ανά παραγωγό και για όλα τα
αγροτεμάχια της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης που αφορούν στο προηγούμενο έτος από το έτος
πληρωμής] και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώματα των εγγυητικών επιστολών και εις διπλούν αντίστοιχα
φωτοαντίγραφα αυτών.
Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ηλεκτρονικό αρχείο ανά Δ.Α.Ο.Κ με τα στοιχεία
ενισχύσεως των παραγωγών.
Η κύρωση που αφορά στο ποσοστό της διαφοράς της έκτασης για την οποία το μέτρο δεν έχει
ολοκληρωθεί, θα πρέπει να υπολογίζεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του μέτρου, ήτοι κατά τη
διαδικασία αποδέσμευσης της εγγυητικής επιστολής.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Η παρέμβαση στοχεύει στη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων ώστε αυτές να διατηρηθούν ή
να καταστούν οικονομικά βιώσιμες μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών Διοικητικός και
επιτόπιος έλεγχος:
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας μετά την ολοκλήρωση
των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης,
συντάσσοντας και αποστέλλοντας σχετικούς φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με την
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι:
i. έχουν ολοκληρώσει όλα τα μέτρα στο σύνολο της αιτηθείσας εκμετάλλευσης, οπότε εξοφλείται η
οικονομική ενίσχυση, ή
ii. έχουν ξεκινήσει την εκτέλεση του μέτρου και έχει συσταθεί από μέρους τους εγγύηση και επομένως
μπορεί να τους καταβληθεί προκαταβολικώς η ενίσχυση, πριν την ολοκλήρωση υλοποίησης των
μέτρων/δράσεων.
Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα τριών επιλογών χορήγησης προκαταβολής 30%, 50%, και 80% του
συνολικού ποσού ενίσχυσης, με τα ποσά σύστασης εγγυητικής επιστολής να διαμορφώνονται σε 40%,
60% και 90% του συνολικού ποσού ενίσχυσης αντίστοιχα.
Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2220/85, να
εκτελέσει το εν λόγω μέτρο έως το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται της χορήγησης
της προκαταβολής. Η διάρκεια της περιόδου αυτής μπορεί να προσαρμοσθεί χρονολογικά, εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατά χρόνο ανάλογο με το αίτιο αυτής. Το αίτιο και ο απαιτούμενος
χρόνος παράτασης βεβαιώνεται ή πιστοποιείται από επίσημες αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές
αρχές ή από αναγνωρισμένο οργανισμό και χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής
αμπελουργικών εκτάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί προκαταβολικά στους παραγωγούς, ένα
μέτρο/δράση εκτελεστεί μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, με τις
προϋποθέσεις ότι έχει:
α) υποβάλλει σχετική αίτηση προκαταβολής, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3 της παρούσας
αναγράφοντας το ποσό προκαταβολής των ενισχύσεων που αιτείται, ίσο με το 30% το 50% ή το 80% του
συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
β) αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου,
γ) συσταθεί εγγύηση αορίστου χρόνου από τον παραγωγό από εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
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ύψους 40%, 60% ή 90% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ορίζεται η 20η Ιουνίου του έτους
πληρωμής. Με Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να παραταθεί
ανάλογα με την πορεία του προγράμματος και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των
κονδυλίων.
2. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση
και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο επί
αποδείξει, στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία εισερχομένου
πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως για έγκριση της δαπάνης. Ο
φάκελος περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [Συγκεντρωτικές και Αναλυτικές
Καταστάσεις, Αίτηση, Φύλλο Ελέγχου, Βεβαίωση Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη, Έκθεση Ελέγχων
και Εκτυπώσεις Δηλώσεων Συγκομιδής ή Παραγωγής κατά περίπτωση, ανά παραγωγό και για όλα τα
αγροτεμάχια της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης που αφορούν στο προηγούμενο έτος από το έτος
πληρωμής] και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώματα των εγγυητικών επιστολών και εις διπλούν αντίστοιχα
φωτοαντίγραφα αυτών.
Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ηλεκτρονικό αρχείο ανά Δ.Α.Ο.Κ με τα στοιχεία
ενισχύσεως των παραγωγών.
Η κύρωση που αφορά στο ποσοστό της διαφοράς της έκτασης για την οποία το μέτρο δεν έχει
ολοκληρωθεί, θα πρέπει να υπολογίζεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του μέτρου, ήτοι κατά τη
διαδικασία αποδέσμευσης της εγγυητικής επιστολής.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση παρέχει ένα χρηματοδοτικό κίνητρο που καλύπτει διαφυγόν εισόδημα και πρόσθετο κόστος
που επωμίζεται ο παραγωγός για να άρει διαρθρωτικά προβλήματα κατά συνέπεια είναι συμβατή με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ (Πράσινο κουτί) παραγράφου 11.
Η ενίσχυση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα καλύπτοντας τα οριζόμενα στο σημείο (d) της
εν λόγω παραγράφου.
Το ύψος της ενίσχυσης δεν σχετίζεται με το ύψος της παραγωγής ούτε με την τιμή του προϊόντος σημεία
καλύπτοντας τα οριζόμενα στα σημεία (b) & (c) της εν λόγω παραγράφου.
Επίσης η ενίσχυση καλύπτει αποκλειστικά το κόστος και το διαφυγόν εισόδημακαλύπτοντας τα
αναφερόμενα στο σημείο (f) αντιστοίχως.

EL

568

EL

9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of
Amount

Planned Unit Amount

Planned

Unit

Region(s)

ΜΚ2-58.1-1 - Αριθμός εκταρίων από την εφαρμογή αναδιάρθρωσης και μετατροπής των
Μέση
αμπελώνων
Description
ΜΚ2-58.1-1 - Αριθμός εκταρίων από την εφαρμογή αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων
Αριθμός εκταρίων από την εφαρμογή αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων

Result
Indicator(s)
R.9;

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
71.150,00

ΜΚ2-58.1-1 - Αριθμός εκταρίων από την Planned unit amount (Total 14.230,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00 14.230,00
εφαρμογή αναδιάρθρωσης και μετατροπής Union expenditure in EUR)
των αμπελώνων
O.36 (unit: Εκτάριο)
562,19
562,19
562,19
562,19
562,19
Annual indicative financial 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
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INVWINE(58(1)(b)) - - investments in tangible and intangible assets in wine-growing farming
systems, excluding operations relevant to the type of intervention provided for in point (a),
processing facilities and winery infrastructure, as well as marketing structures and tools
Π2-58.2 - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις
οινοπαραγωγής
Intervention Code (MS)
Π2-58.2
Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές
Ονομασία παρέμβασης
εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής
INVWINE(58(1)(b)) - investments in tangible and intangible assets in
Είδος παρέμβασης
wine-growing farming systems, excluding operations relevant to the type
of intervention provided for in point (a), processing facilities and winery
infrastructure, as well as marketing structures and tools
O.36. Αριθμός δράσεων ή μονάδων που υποστηρίζονται στον
Κοινός δείκτης εκροών
αμπελοοινικό τομέα
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
ENVWINE sustaining the use of wine making by-products for industrial and energy purposes in order to
ensure the quality of Union wine while protecting the environment
SAFEWINE contributing to safeguarding Union wine producers' incomes where they incur losses as a
consequence of natural disasters, adverse climatic events, animals, diseases or pest infestations
SUSTWINE contributing to climate change mitigation and adaptation and to the improvement of the
sustainability of production systems and the reduction of the environmental impact of the Union wine
sector, including by supporting winegrowers in reducing the use of inputs and implementing more
environmentally-sustainable methods and cultivation practices

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
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Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του Υψηλή
038.09.09
εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
Ισχυροποίηση/επέκταση
του
πλέγματος
ΑΝ
ενδοκλαδικών και διακλαδικών σχέσεων του Μέση
077.02.02
αγροδιατροφικού τομέα
Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των
ΑΝ
διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων της Μέση
086.08.14
οικονομίας
ΑΝ
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
Χαμηλή
119.08.21 αγροτικές περιοχές
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.37 New jobs supported in CAP projects
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η Παρέμβαση των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση
της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. Οι δαπάνες που
σχετίζονται με το marketing πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές από σχετικές δαπάνες που
προσδιορίζονται στο σημείο (η) του άρθρου 58 του καν. 2021/2115.
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Η Παρέμβαση εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων
σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.
β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν
οικονομικά.
γ) Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις
Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).
Η επίτευξη αυτών των στόχων βοηθάει στην ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αποτέλεσμα αυτών των
χαρακτηριστικών είναι η καλύτερη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα αξίας.
Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που εξυπηρετούν το στόχο της αύξησης του μεριδίου στην αγορά των
πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) και σε επενδυτικά
σχέδια που υλοποιούνται από ΜΜΕ και συλλογικές δομές

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του εφαρμοστικού κανονισμού χχχχ και το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 1149/2016,
δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που
παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή
περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.
Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:
Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.
V. Eπενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, ,ύδατος, αξιοποίησης υποπροϊόντων ,παραπροϊόντων της
παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την παραγωγή νέου προϊόντος
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού
εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της
εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η
δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν
επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή
παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των
εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.
Για την υλοποίηση της παρέμβασης ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 Επενδύσεις σε
υλικά και άυλα στοιχεία του του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115, για την
υποχρέωση της διατήρησης του εξοπλισμού στον δικαιούχο κατ’ ελάχιστον μια πενταετία και μέχρι της
απόσβεσης του , σε περιπτώσεις επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας η δυναμικότητα των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες του δικαιούχου καθώς και κάθε
άλλη δέσμευση που απορρέει από τις παραγράφους 4-11 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν.
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(Ε.Ε.) 2021/2115 που θα εξειδικευτούν περαιτέρω στην πρόσκληση.
Επιλέξιμες δαπάνες
Το σύνολο των αναφερόμενων δαπανών στο Παράρτημα ΙΙΙΙ του ετου κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού
του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115
Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα αναλυθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Διοικητικές δαπάνες:
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού η , με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας Εθνικής Αρχής ου κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών
θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την
υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Μη επιλέξιμες δαπάνες:
1. Οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού, (δηλαδή παρόμοιας κατηγορίας,
μεγέθους ή δυναμικότητας) όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε) 1149/2016.
Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης
της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.
2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.
3. Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:
α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή
προηγούμενη χρήση τους.
β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που
ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για
την φύλαξη υλικών).
δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις,
ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
η) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο
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επενδυτικό πρόγραμμα.
θ) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης
στήριξης.
ι) Υπερβάσεις κόστους από την υπουργική απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Προγράμματος.
κ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης,
πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για
ενίσχυση.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
1. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες της Παρέμβασης χορηγείται μέσω του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Εγγυήσεων, ως κάτωθι:
α) το 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,
β) το 40 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες,
γ), το 65 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο μέγιστο ποσοστό που προαναφέρθηκε χορηγείται μόνο σε
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπό την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
(43). Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των μικρών νησιών του Αιγαίου. Για τις
επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης
2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών
μικρότερο των 200 εκατομμυρίων EUR, τα μέγιστα επίπεδα της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης
που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μειώνονται στο ήμισυ. i
2. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων,
ανάλογα την περιοχή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες,
3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Παρέμβασης είναι μηδενική.
4. Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως
κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης
προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.
Επιπροσθέτως καμία χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν χορηγείται σε προβληματικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων» (ΕΕ C 249 της 31.7.2014, σ. 1)
.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Μέσω της παρέμβασης παρέχονται ενισχύσεις υπό την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης σε δαπάνες που
έχουν ήδη καταβληθεί από τον δικαιούχο και αποδεικνύεται από λογιστικά έγγραφα. Το αιτούμενο ποσό
στήριξης έχει ελεγχθεί ως προς το εύλογο του κόστους μέσω των προσκομιζόμενων προσφορών από τους
εν δυνάμει προμηθευτές.
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8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο πράσινο κουτί (Παράρτημα 2 παράγραφος 11) αφού η ενίσχυση δεν
σχετίζεται με το ύψος της παραγωγής, την τιμή του προϊόντος και παρέχεται για συγκεκριμένο σαφώς
προσδιορισμένο χρονικό διάστημα ( παράγραφος 11 σημεία β, γ, δ).
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit
Result
Region(s)
Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-58.2-1 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις
Μέση
R.37;
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής
Description
ΜΚ2-58.2-1 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
400.000,00

ΜΚ2-58.2-1 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων Planned
unit
amount 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις (Total Union expenditure
αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις in EUR)
οινοπαραγωγής
O.36 (unit: Εκτάριο)
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
Annual
indicative 6.630.000,00 6.630.000,00 6.630.000,00 6.630.000,00 6.630.000,00 33.150.000,00
financial allocation (Total
Union expenditure in
EUR)
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GREENWINE(58(1)(c)) - - green harvesting, which means the total destruction or removal of grape
bunches while still in their immature stage, thereby reducing the yield of the relevant area to zero
and excluding non-harvesting comprising of leaving commercial grapes on the plants at the end of
the normal production cycle
Π2-58.3 - Πρώιμη συγκομιδή
Intervention Code (MS)
Π2-58.3
Ονομασία παρέμβασης
Πρώιμη συγκομιδή
GREENWINE(58(1)(c)) - green harvesting, which means the total
Είδος παρέμβασης
destruction or removal of grape bunches while still in their immature
stage, thereby reducing the yield of the relevant area to zero and
excluding non-harvesting comprising of leaving commercial grapes on the
plants at the end of the normal production cycle
O.36. Αριθμός δράσεων ή μονάδων που υποστηρίζονται στον
Κοινός δείκτης εκροών
αμπελοοινικό τομέα
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BALWINE contributing to restoring the balance of supply and demand in the Union wine market in order
to prevent market crises
RESWINE contributing to increasing resilience of producers against market fluctuations
SAFEWINE contributing to safeguarding Union wine producers' incomes where they incur losses as a
consequence of natural disasters, adverse climatic events, animals, diseases or pest infestations

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο
στο επίπεδο του στρατηγικού στρατηγικό σχέδιο της
σχεδίου της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Διατήρηση υψηλού γεωργικού
ΑΝ
εισοδήματος στις εκμεταλλεύσεις Υψηλή
019.01.01
των ορεινών περιοχών
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας
ΑΝ
Παραγωγής
σε
συγκεκριμένες Χαμηλή
120.01.06
εκμεταλλεύσεις
της
φυτικής
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παραγωγής
Αύξηση
του
Γεωργικού
ΑΝ
Οικογενειακού Εισοδήματος σε
Χαμηλή
122.01.08 παραγωγικές εξειδικεύσεις της
φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.5 Percentagem de explorações agrícolas que dispõem de instrumentos de gestão de riscos apoiados pela
PAC
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η διακύμανση των τιμών των σταφυλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απότομες μεταβολές της
ζήτησης. Με δεδομένη την σύνδεση της κατανάλωσης οίνου με τον κλάδο εστίασης – φιλοξενίας
απρόβλεπτα γεγονότα όπως η πρόσφατη πανδημία οδηγεί σε απότομη πτώση της ζήτησης. Η
εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και η αποφυγή της ραγδαίας πτώσης των τιμών του παραγωγού
μπορεί να επιτευχθεί με την δράση της πράσινης συγκομιδής που συμβάλλει στην διατήρηση του
γεωργικού εισοδήματος.
Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική
απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα
αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι
καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της ορισμένης στην παρούσα
απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 16, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω
αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Η παρέμβαση αφορά στο Μέτρο της πρώιμης συγκομιδής. Η παρέμβαση εφαρμόζεται στο σύνολο της
χώρας, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική
αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων
εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
Ποσοτικοποιημένος στόχος της παρέμβασης είναι η ένταξη εκμεταλλεύσεων με μέγεθος ίσο ή
μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εγκεκριμένων αιτήσεων.
Για την εφαρμογή της παρέμβασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας.
3. Το Τμήμα Ι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998 (Α’
200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.είναι επίσης αρμόδιος α) για την πραγματοποίηση διασταυρωτικού γεωχωρικού
ελέγχου μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των αμπελοτεμαχίων
στα οποία επιβεβαιώθηκε με επιτόπιο έλεγχο από τις Δ.Α.Ο.Κ. η πραγματοποίηση του μέτρου της
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«Πρώιμης Συγκομιδής» καθώς και για την ενημέρωση της Ε.Α.Ε. με τυχόν ευρήματα ασυμφωνιών, β) για
τη διενέργεια δευτεροβάθμιών ελέγχων και γ) για την καταβολή της ενίσχυσης. Τέλος, είναι αρμόδιος για
τη διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία των παραγωγών, των αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία οικονομικής
αποζημίωσης που έλαβαν σε εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, μετά την ολοκλήρωση των
πληρωμών, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να
αποσταλεί στον ΕΛΓΑ.
Δικαιούχοι της παρέμβασης:
1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της
Ε.Ε.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης
καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω
πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναικαταχωρημένος στο
Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής
του μέτρου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Διοικητικές δαπάνες:
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 ή, με την
επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών
θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την
υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν.
(Ε.Ε.) 2021/2115:
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, για τον τομέα των
οπωροκηπευτικών, για τον τομέα του λυκίσκου, για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών ή για άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115,
ένα τυποποιημένο κατ' αποκοπή συντελεστή για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που
συνδέονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του επιχειρησιακού
ταμείου εγκρίθηκε, που περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και τη
συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διεθνικής οργάνωσης
παραγωγών, της διεθνικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
1. Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή
ενίσχυσης.
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Καν.(ΕΕ) 2021/2115, , η στήριξη που χορηγείταιδεν
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υπερβαίνει σε ποσοστό το 50%για το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης
των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή
απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και την φυτεμένη ποικιλία.
3. Η στήριξη χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων.
4. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος είναι μηδενική.
5. Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση του αμπελοτεμαχίου και την ποικιλία με την
οποία είναι φυτεμένο. Στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι ποικιλίες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και οι τιμές ενίσχυσης ανά στρέμμα.
Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και οικονομική αποζημίωση (€/στρέμμα):
1 Σαββατιανό B. 205,0
2 Ροδίτης Rs. 305,0
3 Aγιωργίτικο Ν. 306,5
4 Λιάτικο N. 161,0
5 Ξινόμαυρο N. 234,5
6 Ασύρτικο Β. 212,0
7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν. 390,0
8. Cabernet Sauvignon N. 205,0
9 Μοσχάτο άσπρο/Σπίνας Β. 231,0
10 Merlot N. 228,0
11 Κοτσιφάλι Ν. 215,0
12 Syrah N. 277,0
13 Ρωμέικο Ν. 225,0
14 Μοσχοφίλερο Ν. 310,0
15 Φωκιανό Ν. 162,0
16 Μανδηλαριά Ν. 185,0
17 Sauvignon Blanc B. 247,0
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 231,0
19 Chardonnay B. 248,0
20 Μαλαγουζιά Β. 250,0
21 Φιλέρι Rs. 198,0
22 Βηλάνα Β. 300,0
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23 Σκιαδόπουλο Β. 180,0
24 Μαυροδάφνη Ν. 254,0
25 Λημνιό Ν. 270,0
26 Αθήρι Β. 158,5
27 Ντεμπίνα Ν. 217,0
28 Ρομπόλα Ν. 180,0
Η έκταση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 42 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
που συμπληρώνει τον Καν. 2021/2115 (ΕΕ) για τα ΣΣ ΚΑΠ, με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους
τύπους παρεμβάσεων.
Η επιλέξιμη περίοδος για την ενεργοποίηση του μέτρου και η χρονική διάρκεια της εφαρμογής του ανά
ποικιλία θα προσδιορισθεί στην πρόσκληση.
Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις καθως επίσης και οι πρόσθετες υποχρεώσεις των δικαιούχων όπως
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 17 Πράσινος Τρύγος θα προσδιορισθούν στην προκήρυξη της
παρέμβασης της παρέμβασης.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης:
1. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου και της οικονομικής
αποζημίωσης για ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος που χορηγείται μέσω του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι
μεταξύ των εγκεκριμένων για πληρωμή αιτήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα και των στοιχείων των
αιτούντων για οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του ΕΛ.Γ.Α.
2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ αρχείο με τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία
οικονομικής αποζημίωσης που έλαβαν σε εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, το οποίο
διαβιβάζεται στον ΕΛ.Γ.Α. ώστε να εξαιρεθούν από πιθανή οικονομική αποζημίωση ασφάλισης
συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος.
Δευτεροβάθμιος έλεγχος:
Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων ελέγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής
από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Για τις περιπτώσεις διενέργειας επιτόπιων ελέγχων
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα αποτελέσματά τους καθώς και τα αντίγραφα των πρακτικών τους,
διαβιβάζονται αμελλητί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Ανάπτυξης για την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου.
Υποχρεώσεις των δικαιούχων:
1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την
υλοποίηση του μέτρου είναι:
α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.
β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση των στοιχείων
των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
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προγράμματος, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας.
γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια.
δ) Να υποβάλλουν για τα αμπελοτεμάχια που συμμετείχαν στην εφαρμογή του εν λόγω μέτρου Δήλωση
Συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στην Πρώιμη Συγκομιδή.

8 WTO compliance
Πορτοκαλί κουτί
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο «πορτοκαλί κουτί», καλούμενο επίσης «αθροιστική μέτρηση ενισχύσεων»
(ΑΜΕ), συγκεντρώνει τη στήριξη μέσω τιμών και ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή και δεν
απαλλάσσονται από υποχρεώσεις. Η παρέμβαση έχει το χαρακτήρα «ρήτρα ήσσονος σημασίας» (de
minimis), που επιτρέπει να εξαιρεθεί από την ισχύουσα ΑΜΕ κάθε στήριξη που ανέρχεται σε ποσό
χαμηλότερο του 5% της αξίας του εκάστοτε προϊόντος (ειδικές ενισχύσεις) ή της συνολικής γεωργικής
παραγωγής (μη ειδικές ενισχύσεις).
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Planned Unit Amount
ΜΚ2-58.3-1 - Αριθμός εκταρίων όπου εφαρμόζεται το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής
Description
ΜΚ2-58.3-1 - Αριθμός εκταρίων όπου εφαρμόζεται το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής
Αριθμός εκταρίων όπου εφαρμόζεται το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής

Type of Planned Unit Amount Region(s) Result Indicator(s)
Μέση
R.5;

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

ΜΚ2-58.3-1 - Αριθμός εκταρίων όπου Planned unit amount (Total Union 2.500,00
εφαρμόζεται το μέτρο της πρώιμης expenditure in EUR)
συγκομιδής
O.36 (unit: Εκτάριο)
400,00
Annual
indicative
allocation
(Total
expenditure in EUR)
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2024

2025

2026

2027

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Total 2023 2027
12.500,00

400,00
400,00
400,00
400,00
financial 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
Union
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INFOR(58(1)(h)) - - information actions concerning Union wines carried out in Member States
encouraging responsible consumption of wine or promoting Union quality schemes covering
designations of origin and geographical indications
Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την υπεύθυνη
κατανάλωση οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Intervention Code (MS)
Π2-58.4
Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την
Ονομασία παρέμβασης
υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας
που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
INFOR(58(1)(h)) - δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της
Είδος παρέμβασης
Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την
υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της
Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές
ενδείξεις
O.36. Αριθμός δράσεων ή μονάδων που υποστηρίζονται στον
Κοινός δείκτης εκροών
αμπελοοινικό τομέα
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BALWINE contributing to restoring the balance of supply and demand in the Union wine market in order
to prevent market crises
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
QUALWINE contributing to increasing consumer awareness about responsible consumption of wine and
about Union quality schemes for wine
RESWINE contributing to increasing resilience of producers against market fluctuations

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Κωδικός Περιγραφή
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Αντιμετωπίζεται στο
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προτεραιοτήτων
στο στρατηγικό
επίπεδο
του της ΚΓΠ
στρατηγικού
σχεδίου
της ΚΓΠ
ΑΝ
Διατήρηση υψηλού γεωργικού εισοδήματος
Υψηλή
019.01.01 στις εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
καναλιών
Χαμηλή
098.03.09 διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της
Χαμηλή
104.09.17 υγιεινής διατροφής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

σχέδιο

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση του ειδικού μέτρου στήριξης της ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την υπεύθυνη
κατανάλωση οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης
και τις γεωγραφικές ενδείξεις, στοχεύει κυρίως:
α) στη παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του οινικού κλάδου όσον
αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση
αλκοόλ, δίνοντας έμφαση στην επιβλαβή κατανάλωση οίνων αγνώστου προελεύσεως,
β) στη παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς των
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων σε σχέση
με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσης του,
γ) στην αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της HORECA σε σχέση με το καθεστώς
που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ) καθώς και τη λελογισμένη κατανάλωση
οίνων,
δ) στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της γαστρονομίας καθώς και των
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καταναλωτών στις χώρες στόχους της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με
γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου
λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσής του,
Οι βασικές επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:
Δράση 1: Ενημερωτικές εκστρατείες.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στη δράση είναι:
α) Ενημερωτική εκστρατεία στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο,
β) Ενημερωτική εκστρατεία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο,
γ) Ενημερωτική εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
δ) Ενημερωτική εκστρατεία, ιδίως σε σχολεία και ινστιτούτα
ε) Ενημερωτική εκστρατεία μέσω οπτικοακουστικού, εντύπου ή άλλου υλικού, όπως φυλλάδια, αφίσες,
DVD, gadget,
Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ιδίως παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες, και εκθέσεις.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στη δράση είναι:
α) Ενοικίαση χώρων ή περιπτέρων ιδίως για εκθέσεις, παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες
β) Ενοικίαση ή αγορά απαραίτητου εξοπλισμού
γ) Ενοικίαση οθονών και άλλων ηχοσυστημάτων
δ) Προβολή οπτικοακουστικού υλικού
ε) Αγορά, μεταφορά οίνου και υλικών (όπως έντυπα)
στ) Γεύματα και δείπνα
ζ) Ταξίδια προσκεκλημένων, όπως δημοσιογράφοι, ειδικοί, στον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων
η) Ταξίδια εισαγωγέων, ως προσκεκλημένων, στον τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
Οι επιλέξιμες δράσεις απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχους:
α) επαγγελματίες του χώρου, όπως. διανομείς, εισαγωγείς, ιδιοκτήτες χώρων εστίασης, ιδιοκτήτες
λιανικής και χονδρικής πώλησης,
β) καταναλωτές, νέοι, έφηβοι και γονείς,
γ) διαμορφωτές της κοινής γνώμης, όπως δημοσιογράφοι και ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας.
Οι ενέργειες της Δράσης 2 είναι επιλέξιμες εφόσον οι εκδηλώσεις συγκεντρώνουν επαγγελματίες από
τουλάχιστον όλες τις χώρες στόχους που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του δικαιούχου.
Οι ανωτέρω δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες τους είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.
Για την ενέργεια (η) της δράσης 2, δεν χορηγείται κρατική ενίσχυση.
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Οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στον τομέα του Οίνου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον
έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο Άρθρο 14 του του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του
Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115.
Για τις δράσεις αυτές, οι δαπάνες που καταβλήθηκαν για διοικητικές και οι δαπάνες προσωπικού που
επιβαρύνουν άμεσα τους δικαιούχους δεν υπερβαίνουν το 50 % του συνολικού κόστους της παρέμβασης,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23, παρ.1 του του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Παρέμβασης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:
α) που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης, όπως οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής
και εστίασης, λοιπές δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων, δαπάνες ΦΠΑ,
β) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες για την αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης.
Οι δαπάνες του προσωπικού περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το προσωπικό γραμματείας και λογιστηρίου
και το προσωπικό που ασχολείται με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του
προγράμματος. Αφορούν σε προσωπικό που έχει προσλάβει ο δικαιούχος αποκλειστικά για την εκτέλεση
του προγράμματος ενημέρωσης ή σε μόνιμο προσωπικό του δικαιούχου.
Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και εστίασης χορηγούνται για εκδηλώσεις εκτός του τόπου εργασίας,
καλύπτουν τον αριθμό των ημερών που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της σχετικής δράσης και είναι
επιλέξιμες:
α) όταν για τα έξοδα μετακίνησης προσκομίζεται αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης και κάρτα
επιβίβασης ή σιδηροδρομικό εισιτήριο οικονομικής θέσης ή εξειδικεύονται οι ημερομηνίες, ο τόπος
αναχώρησης και άφιξης και η μεταξύ τους απόσταση, όταν πρόκειται για διαδρομές με αυτοκίνητο, για
τις οποίες δίνεται μέγιστη χιλιομετρική αποζημίωση είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25 ευρώ),
β) όταν για τα έξοδα διαμονής προσκομίζονται τα αποδεικτικά διαμονής και το τιμολόγιο του
καταλύματος. Η μέγιστη ημερήσια αποζημίωση καταλύματος ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ.
Χορηγείται ημερήσια κατ' αποκοπή αποζημίωση ύψους ενενήντα (90) ευρώ για την κάλυψη όλων των
λοιπών εξόδων, ιδίως γεύματα, τοπικές μετακινήσεις και τηλέφωνο.
γ) αν ο δικαιούχος διοργανώσει μετακινήσεις ή συσκέψεις για τις ομάδες στόχους του προγράμματος, τα
δικαιολογητικά των περ. α' και β' συνοδεύονται από κατάλογο παρουσιών. Οι αποδείξεις ξενοδοχείου
είναι ατομικές ή, αν είναι ενιαίες, αναφέρουν τα ονόματα των προσώπων
που φιλοξενήθηκαν. Για τα συλλογικά γεύματα προσκομίζεται λίστα προσκεκλημένων με τα
ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητές τους, καθώς και λίστα των συνδαιτυμόνων, επισυναπτόμενη στο
τιμολόγιο και αναφέρεται το αντικείμενο της εκδήλωσης.
Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν:
α) Έξοδα ενοικίασης των χώρων που θα υλοποιηθούν οι δράσεις.
β) Το υλικό και ο εξοπλισμός που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των δράσεων του
προγράμματος.
γ) Δαπάνες δημιουργίας και παραγωγής οπτικοακουστικού και έντυπου ενημερωτικού υλικού και
δαπάνες μετάφρασης αυτού
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δ) Δαπάνες αποστολής οίνων, οπτικοακουστικού και έντυπου ενημερωτικού υλικού,
ε) Δαπάνες αγοράς οίνου και συνοδευτικών εδεσμάτων
στ) Τα έξοδα δημοσίευσης και διάδοσης, τα οποία προκύπτουν από τις εργασίες δημιουργίας, έκδοσης,
μετάφρασης και διανομής των δημοσιεύσεων και του οπτικοακουστικού υλικού και προβλέπονται στο
πλαίσιο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμος για στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 48 του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Όταν είναι επιλέξιμος, προσκομίζεται έγγραφο της Δ.Ο.Υ.
περί απαλλαγής ΦΠΑ.
Οι δαπάνες των υπεργολάβων είναι επιλέξιμες εάν συνδέονται άμεσα με την δράση ενημέρωσης και
προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση της συγκεκριμένης δράσης.
Διοικητικές δαπάνες:
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 ή, με την
επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών
θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την
υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4% των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Ειδικά για τις δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας που υλοποιούνται από διεπαγγελματικές οργανώσεις
αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του κόστους της παρέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
Άρθρο 23 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115.
Η αμοιβή του οργανισμού εκτέλεσης δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού εκκαθαρισμένου επιλέξιμου
κόστους υλοποίησης των δράσεων που υλοποιούνται από αυτόν και καλύπτει όλα τα έξοδα προσωπικού,
σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης των προς εκτέλεση δράσεων.
Οι πρόσθετες ή οι υψηλότερες δαπάνες σε σχέση με τα αρχικά ποσά των δράσεων που εγκρίθηκαν, δεν
καλύπτονται.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Χώρες Στόχοι
Οι επιλέξιμες χώρες-στόχοι για την ενημέρωση σε αυτές κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις
ομάδες:
α) Ομάδα Ι: Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία
β) Ομάδα ΙΙ: Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία.
γ) Ομάδα III: Λοιπές χώρες Ε.Ε.
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8 WTO compliance
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned
Result
Region(s)
Unit Amount
Indicator(s)

Planned Unit Amount

ΜΚ2-58.4-1 - Αριθμός δράσεων για ενημέρωση και ενθάρρυνση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την
Μέση
προώθηση συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Description
ΜΚ2-58.4-1 - Αριθμός δράσεων για ενημέρωση και ενθάρρυνση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που
καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Αριθμός δράσεων για ενημέρωση και ενθάρρυνση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις
ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Total 2023 2027
ΜΚ2-58.4-1 - Αριθμός δράσεων για ενημέρωση Planned unit amount 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00
και ενθάρρυνση για την υπεύθυνη κατανάλωση (Total
Union
οίνου ή την προώθηση συστημάτων ποιότητας που expenditure in EUR)
καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις O.36 (unit: Εκτάριο) 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
γεωγραφικές ενδείξεις
Annual
indicative 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00
financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Planned Unit Amount

Financial Year
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2023

2024

2025
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2026

2027

PROMOWINE(58(1)(k)) - - promotion carried out in third countries
Π2-58.5 - Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
Intervention Code (MS)
Π2-58.5
Ονομασία παρέμβασης
Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
PROMOWINE(58(1)(k)) - προώθηση που πραγματοποιείται σε τρίτες
Είδος παρέμβασης
χώρες
O.36. Αριθμός δράσεων ή μονάδων που υποστηρίζονται στον
Κοινός δείκτης εκροών
αμπελοοινικό τομέα
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
COMPWINE improving the economic sustainability and competitiveness of Union wine producers
QUALWINE contributing to increasing consumer awareness about responsible consumption of wine and
about Union quality schemes for wine
THIRDWINE improving the competitiveness of Union grapevine products in third countries, including
the opening and diversification of the wine markets

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των
ΑΝ
βιολογικών προϊόντων στην εγχωρία αγορά Υψηλή
014.09.04
και διεθνή αγορά
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ΑΝ
019.01.01
ΑΝ
020.09.05

Διατήρηση υψηλού γεωργικού εισοδήματος
Υψηλή
στις εκμεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση
Υψηλή
των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές Υψηλή
038.09.09
του εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
ΑΝ
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
καναλιών
Χαμηλή
098.03.09 διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Οι βασικές επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:
Δράση 1: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες στα μέσα
ενημέρωσης.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται είναι:
αα) Διαφήμιση στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο,
ββ) Διαφήμιση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο,
γγ) Διαφήμιση και πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία ή
ανανέωση ιστοσελίδας,
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δδ) Ανακοινώσεις σχετικά με την διεξαγωγή εκδηλώσεων, ιδίως στον τύπο, στην τηλεόραση, στο
ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο,
εε) Podcasts.
Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ιδίως παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες οίνου, επιδείξεις σε σημεία
πώλησης, συναντήσεις με αγοραστές, γεύματα/δείπνα με εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ταξίδια
στην Ελλάδα σε περιοχές παραγωγής των προς προώθηση οίνων και συμμετοχή σε εκθέσεις.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται είναι:
αα) Ενοικίαση χώρων ή περιπτέρων για εκθέσεις,
ββ) Ενοικίαση εξοπλισμού (όπως ποτήρια γευσιγνωσίας και άλλα έπιπλα) απαραίτητου για την οργάνωση
της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης,
γγ) Ενοικίαση οθονών και άλλων ηχοσυστημάτων για την προώθηση των πωλήσεων,
δδ) Αγορά άλλου εξοπλισμού σχετικού με την εκτέλεση των δράσεων,
εε) Μεταφορά οίνου και υλικών (όπως έντυπα),
στστ) Αγορά οίνου και συνοδευτικών εδεσμάτων,
ζζ) Γεύματα, δείπνα ή εκδηλώσεις με εμπειρογνώμονες, όπως δημοσιογράφους, ειδικούς σε θέματα οίνων
(π.χ. sommelier, opinion leaders στον τομέα του οίνου),g
ηη) Εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές παραγωγής του προς προώθηση οίνου, ιδίως δημοσιογράφων,
ειδικών σε θέματα οίνων (π.χ. sommelier, opinion leaders στον τομέα του οίνου),
θθ) Εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές παραγωγής του προς προώθηση οίνου των εισαγωγέων, ειδικών
σε θέματα αγοράς (π.χ. αντιπροσώπων και στελεχών εταιρειών),
ιι) Ταξίδια σε τρίτες χώρες-στόχους,
κκ) Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση των εκδηλώσεων.
Δράση 3: Ενημερωτικές εκστρατείες μέσω διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, όπως φυλλάδια,
αφίσες, δελτία τύπου, ενημερωτικό υλικό, DVD, gadget.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται είναι:
αα) Δημιουργία και παραγωγή έντυπου και διαφημιστικού υλικού.
ββ) Μετάφραση περιεχομένων.
γγ) Ταχυδρομική αποστολή του προωθητικού υλικού.
Δράση 4: μελέτες νέων αγορών και αξιολόγησης.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται είναι:
αα) Μελέτες αγορών συμπεριλαμβανομένων ομάδων-στόχων και προκαταρκτικές ενέργειες πριν την
προώθηση νέων προϊόντων σε νέες τρίτες χώρες και σε νέες αγορές τρίτων χωρών,
ββ) Μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων προώθησης.
2. Οι δράσεις της παρ. 1 και οι υποκείμενες ενέργειες τους είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον
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πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.
3. Για τις ενέργειες (θθ) της δράσης 2 και (αα) και (ββ) της δράσης 4, δεν χορηγείται κρατική ενίσχυση.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στο τομέα HORECA λόγω της πανδημίας δεν είναι
υποχρεωτική η εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών μιας δράσης υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
έγκαιρη ενημέρωση της αρμόδιας εθνικής αρχής.
Η παρέμβαση αφορά στην προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες. Στόχοι της στρατηγικής της χώρας
αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών είναι:
Α. το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους ελληνικούς οίνους,
Β. Η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής
Γ. Η βελτίωση της εικόνας των ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα τους και
τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των
αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών.
Δ. η επανατοποθέτηση των ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε
ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης.
Ε. η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και
Η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.
Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του μέτρου προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες ορίζεται η Διεύθυνση
Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ.
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις οινοποαραγωγών, οι ενώσεις
οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών,
διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των οίνων με
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
ή/και οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακών οίνων) και οργανισμοί
δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περίπτωσης 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Ένας αιτών είναι επιλέξιμος ως δικαιούχος όταν είτε ως μεμονωμένος είτε ως οργάνωση/ένωση ή τα μέλη
αυτής:
α) δεν έχουν πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις και δεν κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν
φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007
και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα (άρθρο 50 του κατ΄ εξουσιδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149),
β) δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν για τις ίδιες δράσεις στην ίδια αγορά της ίδιας τρίτης χώρας και
για το ίδιο προϊόν. Όμως ο αιτών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για στήριξη προγράμματος
προώθησης σε διαφορετική αγορά στην ίδια τρίτη χώρα. Για τις ανάγκες της παρούσας, με τον όρο
«διαφορετική αγορά τρίτης χώρας» νοείται διαφορετικό είδος αγοράς στην ίδια γεωγραφική περιοχή της
ίδιας τρίτης χώρας (όπως λιανική πώληση έναντι σημείων μαζικής εστίασης στην ίδια πόλη της τρίτης
χώρας), Λόγω των επιπτώσεων και των διαταραχών που δημιούργησε η πανδημία στους κλάδους
εστιατορίων, ξενοδοχείων είναι δυνατή η επέκταση της χρονικής διάρκειας των δράσεων κατόπιν
σχετικού αιτήματος που εξετάζεται κατά περίπτωση και γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή [
γ) δεν είναι μέλη ομάδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στήριξης για το ίδιο προϊόν στην ίδια τρίτη χώρα.
Όμως ο εν λόγω αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης για την ίδια χώρα όταν οι δράσεις αφορούν
διαφορετικό οίνο ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακό από αυτόν που προωθεί η αντίστοιχη ομάδα, δ) το πρόγραμμα
προώθησής του δεν αφορά σε οριοθετημένη περιοχή για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ για τους οποίους έχει
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υποβληθεί συλλογικό πρόγραμμα προώθησής τους για την ίδια τρίτη χώρα, ένας δικαιούχος μπορεί να
συμμετέχει σε
εταιρικό και σε συλλογικό πρόγραμμα αρκεί να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες είναι διαφορετικές.
Για το σύνολο των δράσεων προώθησης και προβολής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να υπάρχει
συνάφεια με το συνάφεια με το Στρατηγικό σχέδιο του ελληνικού κρασιού.
δ) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή λάβει έγκριση για στήριξη για το ίδιο προϊόν, τις ίδιες δράσεις στην ίδια
χώρα και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829
και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831, καθώς και από άλλα εθνικά καθεστώτα (κριτήριο
οριοθέτησης για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).
Οι δράσεις προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους
στόχους που αναφέρονται στο Άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115.
Για τις δράσεις αυτές, οι δαπάνες που καταβλήθηκαν για διοικητικές και οι δαπάνες προσωπικού που
επιβαρύνουν άμεσα τους δικαιούχους δεν υπερβαίνουν το 50 % του συνολικού κόστους της παρέμβασης,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23, παρ.1 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι:
α) Εκείνες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 6 και πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 18 όπως οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες
μετακίνησης, διαμονής και εστίασης, λοιπές δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων,
δαπάνες έρευνας νέων αγορών, δαπάνες ΦΠΑ, β) οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες για την αμοιβή
οργανισμού εκτέλεσης και οι δαπάνες μέτρησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.
2. Οι δαπάνες του προσωπικού περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το προσωπικό γραμματείας και
λογιστηρίου και το προσωπικό που ασχολείται με την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση του προγράμματος. Αφορούν σε προσωπικό που έχει προσλάβει ο δικαιούχος
αποκλειστικά για την εκτέλεση του προγράμματος προώθησης, ή σε μόνιμο προσωπικό του δικαιούχου.
Για το προσωπικό που έχει προσληφθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του προγράμματος προώθησης, ο
δικαιούχος προσκομίζει συμβάσεις έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ και παραστατικά δαπανών
ανά άτομο, στα οποία αναγράφεται ο χρόνος που απασχολήθηκε για τη δράση ή την υποκείμενη ενέργεια
και το αντίστοιχο κόστος. Για το μόνιμο προσωπικό ο δικαιούχος υποβάλλει ένα χρονοδιάγραμμα
εργασιών, στο οποίο αναφέρει αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία για τα άτομα, το χρόνο που
απασχολήθηκαν σε κάθε δράση ή υποκείμενη ενέργεια, καθώς και τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες
δαπάνες απασχόλησης αυτών, και σύμφωνα με στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Εφαρμοστικού
Κανονισμού για διεπαγγελματικές οργανώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του κόστους της
παρέμβασής. Για τις λοιπές κατηγορίες δικαιούχων εφαρμόζονται τα όρια της παραγράφου 8 παρακάτω.
3. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και εστίασης χορηγούνται για εκδηλώσεις εκτός του τόπου
εργασίας, καλύπτουν τον αριθμό των ημερών που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της σχετικής
δράσης και είναι επιλέξιμες:
α) όταν για τα έξοδα μετακίνησης προσκομίζεται απόδειξη πώλησης αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής
θέσης και κάρτα επιβίβασης ή σιδηροδρομικό εισιτήριο οικονομικής θέσης ή εξειδικεύονται οι
ημερομηνίες, ο τόπος αναχώρησης και άφιξης και η μεταξύ τους απόσταση, όταν πρόκειται για διαδρομές
με αυτοκίνητο, για τις οποίες δίνεται μέγιστη χιλιομετρική αποζημίωση είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ
(0,25 ευρώ),
β) όταν για τα έξοδα διαμονής προσκομίζονται τα αποδεικτικά διαμονής και το τιμολόγιο του
καταλύματος. Η μέγιστη ημερήσια αποζημίωση καταλύματος ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ.
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Χορηγείται ημερήσια κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους ενενήντα (90) ευρώ για την κάλυψη όλων των
λοιπών εξόδων όπως γεύματα, τοπικές μετακινήσεις και τηλέφωνο,
γ) αν ο δικαιούχος διοργανώσει μετακινήσεις ή συσκέψεις για τις ομάδες στόχους του προγράμματος, τα
δικαιολογητικά των περίπτωση α΄ και β΄ συνοδεύονται από κατάλογο παρουσιών. Οι αποδείξεις
ξενοδοχείου είναι ατομικές ή, αν είναι ενιαίες, αναφέρουν τα ονόματα των προσώπων που
φιλοξενήθηκαν. Για τα συλλογικά γεύματα προσκομίζεται λίστα προσκεκλημένων με τα ονοματεπώνυμα
και τις ιδιότητες τους καθώς και λίστα των συνδαιτυμόνων, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο και
αναφέρεται το αντικείμενο της εκδήλωσης.
4. Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν:
α) Το υλικό και ο εξοπλισμός που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των δράσεων του
προγράμματος. Το υλικό και ο εξοπλισμός μισθώνονται, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή εάν η αγορά
τους είναι προσφορότερη. Το προσφορότερο της αγοράς υλικού ή εξοπλισμού αποδεικνύεται με
προσφορές των προμηθευτών για την αγορά και την ενοικίασή του αντίστοιχα. Οι δαπάνες αναλώσιμου
υλικού αφορούν στις δαπάνες για την αγορά, την κατασκευή ή τη χρησιμοποίηση υλικών, αγαθών ή
εξοπλισμού, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από τη διάρκεια των δράσεων που καθορίζονται
στο πρόγραμμα και δεν θεωρούνται πάγια στοιχεία ενεργητικού βάσει των λογιστικών αρχών, κανόνων
και μεθόδων που ισχύουν. Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την αγορά
ή την κατασκευή, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, υλικών που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση της δράσης, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής ίση ή μεγαλύτερη από τη διάρκεια της δράσης ή
μιας υποκείμενης ενέργειας που καθορίζονται στη σύμβαση. Οι δαπάνες υλικού και εξοπλισμού τηρούν
τις ισχύουσες διατάξεις για τις αποσβέσεις και η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του
ποσού αυτού είναι η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της δράσης ή την ημερομηνία αγοράς του
υλικού, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης αυτής, έως την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης. Προκειμένου να περιοριστεί η χρήση του ανωτέρω υλικού / εξοπλισμού στις δράσεις
προώθησης στην τρίτη χώρα, καθορίζεται (π.χ. εκφράζεται σε ημέρες / έτος) και λαμβάνεται υπόψη ο
ρυθμός χρήσης αυτού του υλικού /εξοπλισμού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
β) Τα έξοδα δημοσίευσης και διάδοσης τα οποία προκύπτουν από τις εργασίες έκδοσης, μετάφρασης και
διανομής των δημοσιεύσεων και του οπτικοακουστικού υλικού και προβλέπονται στο πλαίσιο των
δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.
γ) λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ενεργειών των δράσεων.
5. Οι δαπάνες έρευνας νέων αγορών είναι επιλέξιμες αν αφορούν τις ομάδες στόχους και τις αγορές –
στόχους του προγράμματος.
6. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμος για στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Όταν είναι επιλέξιμος προσκομίζεται έγγραφο της αρμόδιας
ΔΥΟ περί απαλλαγής ΦΠΑ.
7. Οι δαπάνες των υπεργολάβων είναι επιλέξιμες εάν συνδέονται άμεσα με την δράση προώθησης και
προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση της συγκεκριμένης δράσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης.
8. Διοικητικές δαπάνες: Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού
του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115: Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις
θυγατρικές κατά την έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν.
(Ε.Ε.) 2021/2115 ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, από συνεταιρισμό που είναι
μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση
με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης
παρέμβασης.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4% των συνολικών επιλέξιμων
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δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού του Καν. (Ε.Ε.)
2021/2115:
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, για τον τομέα των
οπωροκηπευτικών, για τον τομέα του λυκίσκου, για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών ή για άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115,
ένα τυποποιημένο κατ' αποκοπή συντελεστή για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που
συνδέονται με τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του επιχειρησιακού
ταμείου εγκρίθηκε, που περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και τη
συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της διεθνικής οργάνωσης
παραγωγών, της διεθνικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της ομάδας παραγωγών.
9. Η αμοιβή του οργανισμού εκτέλεσης δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού εκκαθαρισμένου
επιλέξιμου κόστους υλοποίησης των δράσεων που υλοποιούνται από αυτόν και καλύπτει όλα τα έξοδα
προσωπικού, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης των προς εκτέλεση δράσεων.
10. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει τις δαπάνες μέτρησης των
αποτελεσμάτων που αναμένεται να επιτευχθούν με τις δράσεις του προγράμματος. Οι δαπάνες αυτές δεν
υπερβαίνουν το 3% του πραγματικού κόστους υλοποίησης των δράσεων.
11. Οι πρόσθετες ή οι υψηλότερες δαπάνες σε σχέση με τα αρχικά ποσά των δράσεων που εγκρίθηκαν,
δεν καλύπτονται.
12. Οι δαπάνες του άρθρου αυτού πιστοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων/παραστατικών και των
αντίστοιχων υποστηρικτικών δικαιολογητικών και συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τις συμβάσεις
συνεργασίας, του άρθρου 18.
Οι επιλέξιμες δαπάνες απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχους:
α) επαγγελματίες του χώρου, όπως διανομείς, εισαγωγείς, ιδιοκτήτες χώρων εστίασης, ιδιοκτήτες
καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης,
β) καταναλωτές, πλην των νέων και ιδίως των παιδιών και των εφήβων, που αναφέρονται στη σύσταση
2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου,
γ) διαμορφωτές της κοινής γνώμης όπως δημοσιογράφοι και ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας, οι οινοχόοι,
εκπαιδευτές, MW, MS.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
Για τις ανάγκες της παρούσας οι επιλέξιμες τρίτες χώρες-στόχοι για την προώθηση οίνων σε αυτές
κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:
α) Ομάδα Ι: Η.Π.Α., Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο
β) Ομάδα ΙΙ: Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη
γ) Ομάδα ΙΙΙ: Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Νέα
Ζηλανδία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία, Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία,
Καζακστάν, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν και οι λοιπές χώρες των γεωγραφικών ζωνών της Αφρικής,
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Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, Νοτιοανατολικής Ασίας, Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με την παράγραφο 2 του Παρατήματος 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και συγκεκριμένα το σημείο (f) διότι αφορά δράσεις προώθησης και προβολής του
οίνου σαφώς προσδιορισμένες και στοχευμένες που δεν δημιουργούν όρους και προϋποθέσεις που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές για να μειώσουν την τιμή πώλησής τους ή να
προσφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους αγοραστές.
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9 Planned Unit Amounts - Definition
Planned Unit Amount
ΜΚ2-58.5-1 - Αριθμός δράσεων για την προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
Description
ΜΚ2-58.5-1 - Αριθμός δράσεων για την προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
Αριθμός δράσεων για την προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες

Type of Planned Unit Amount
Μέση

Region(s) Result Indicator(s)

10 Planned Unit Amounts - Financial table with output
Total 2023 2027
ΜΚ2-58.5-1 - Αριθμός δράσεων για Planned unit amount (Total Union 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 800.000,00
την προώθηση οίνων σε Τρίτες expenditure in EUR)
Χώρες
O.36 (unit: Εκτάριο)
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
Annual
indicative
financial 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 27.000.000,00
allocation (Total Union expenditure
in EUR)
Planned Unit Amount
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2023

2024

2025

EL

2026

2027

Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά
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Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned
Amount
ΜΚ2-47.2-1a - Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Μέση
Φορέων (ΕΟΦ)
Description
ΜΚ2-47.2-1a - Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΕΟΦ)
Αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΕΟΦ)
Planned Unit Amount

Unit Region(s) Result
Indicator(s)
R.11;

Planned Unit Amounts - financial table with output
Planned Unit Amount

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023 2027
650.000,00

ΜΚ2-47.2-1a
Αριθμός Planned unit amount (Total 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Union expenditure in EUR)
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών O.35 (unit: Operational 82,00
82,00
82,00
82,00
82,00
Φορέων (ΕΟΦ)
Programmes)
Annual indicative financial 10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00 53.330.000,00
allocation (Total Union
expenditure in EUR)
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INVRE(47(1)(a)) - - investments in tangible and intangible assets, research and experimental and
innovative production methods and other actions
Π2-47.2.1a - Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στα πλαίσια Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2.1a
Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στα πλαίσια
Ονομασία παρέμβασης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ)
INVRE(47(1)(a)) - investments in tangible and intangible assets, research
Είδος παρέμβασης
and experimental and innovative production methods and other actions
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
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improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Κατάρτιση/συμβουλευτική
προς
τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση των Υψηλή
011.09.02
φυτοπροστατευτικών
Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του
Υψηλή
040.06.01 εγχώριου γενετικού υλικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
ΑΝ
Ενίσχυση παραγωγής από ΑΠΕ στην γεωργία
Χαμηλή
092.04.05 και την δασοκομία
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας από πλευράς καλλιεργούμενων
εκτάσεων (το 25% της συνολικής καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων
καλλιεργειών) ενώ αποτελεί και την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Η Ελλάδα
είναι η Τρίτη σημαντικότερη παραγωγός Ελαιόλαδου στην Ε.Ε που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό
(67% της παγκόσμιας παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και καταναλωτή
ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας κατανάλωσης).
Ο σημαντικότερος εξαγωγέας προς την ΕΕ είναι η Τυνήσια (75% την τελευταία πενταετία). Η συνολική
εισαγωγή ελαιόλαδου από την ΕΕ την περίοδο 2020/2021 ήταν μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τον
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Μ.Ο. πενταετίας.
Οι εξαγωγές της ΕΕ γίνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (34%) και ακολουθούν το Ηνωμένο
Βασίλειο (9%) και η Βραζιλία (9%). Οι εξαγωγές της ΕΕ κατά το τελευταίο έτος εμφάνισαν σταθερότητα
σε σχέση με το προηγούμενο.
Η Ελλάδα έχει την μικρότερη τιμή στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (3,24 ευρώ/κιλό) σε σχέση με την
Ισπανία (3,34) και την Ιταλία (4,21), με την τιμή να κινείται ανοδικά κατά την τελευταία πενταετία
(14,6%). Η τιμή μάλιστα του οργανικού ελαιόλαδου εμφάνισε αύξηση κατά 32% στην Ελλάδα (51% στην
Ιταλία). Η Ελλάδα έχει επίσης την χαμηλότερη τιμή στο παρθένο ελαιόλαδο (2,40 ευρώ/κιλό), ‘έναντι της
Ιταλίας (2,75) και της Ισπανίας (3,12), με την τελευταία πενταετία να εμφανίζει πτώση της τάξης του 7%.
Όσον αφορά στο ελαιόλαδο «λαμπάντε» η τιμή του ελληνικού είναι 2,20ευρώ / κιλό, έναντι του ιταλικού
στα 2,46 και του ισπανικού στα 2,95, εμφανίζοντας αυξητική τάση (2,1%) κατά την τελευταία πενταετία.
Η ΕΕ παράγει περίπου το ένα τρίτο (1/3) της παγκόσμιας παραγωγής της επιτραπέζιας ελιάς. Η
παγκόσμια παραγωγή την τελευταία πενταετία έχει μία πτώση της τάξης του 7% ενώ η αντίστοιχη της ΕΕ
είναι μόλις 1%. Αντίθετα την περίοδο 2020/2021 η ΕΕ αύξησε την παραγωγή της κατά 10% σε σχέση με
την προηγούμενη, παρά την παγκόσμια πτώση (κατά 9%) στο ίδιο διάστημα. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ισπανία
είναι ο κύριος παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς (πάνω από 65%) με την Ελλάδα να ακολουθεί (πάνω από
25%) και μάλιστα να εμφανίζει αύξηση κατά 9% σε σχέση με τον Μ.Ο. της τελευταίας πενταετίας. Η ΕΕ
εξάγει πάνω από 400.000 τόνους επιτραπέζιας ελιάς / έτος με κύριους προορισμούς τις ΗΠΑ, τη Ρωσία,
την Σαουδική Αραβία και τον Καναδά. Οι τιμές πώλησης των ακατέργαστων ελιών για την περίοδο
2020/2021 (σε όρους ευρώ ανά 100 κιλά) διαμορφώθηκαν στα 81 ευρώ / 100kg για την Ελλάδα έναντι
104,20 για την Ιταλία, 71,18 για την Ισπανία και 62,35 για την Πορτογαλία.
Ένα χαρακτηριστικό της παραγωγής ελαιολάδου είναι ο τρόπος διακίνησης τόσο ως προς την εσωτερική
αγορά όσο και προς τις εξαγωγές με την «χύμα» διακίνηση να κυριαρχεί.Ο όγκος παραγωγής που
διακινείται «χύμα» είναι τριπλάσιος σε σχέση με το «επώνυμο» συσκευασμένο προϊόν, παράμετρος που
λειτουργεί αρνητικά στην προστιθέμενη αξία.
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιολάδου και η μείωση της απόκλισης που
παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο Έλληνας παραγωγός, η αντιμετώπιση των προκλήσεων που
επιφέρει η κλιματική αλλαγή οι επιπτώσεις της οποίας στην γεωργική παραγωγή αναμένεται να είναι
οξύτερες (αύξηση περιόδων λειψυδρίας, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, αύξηση των ημερών καύσωνα)
σε Κρήτη και Πελοπόννησο που αποτελούν τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της
χώρας, η εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο
αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται μέσω της εστίασης στην υγιεινή διατροφή
και την ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει, συνθέτουν το πλέγμα των
στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου που θα εξυπηρετηθούν μέσω
των ακόλουθων Παρεμβάσεων. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου είναι η Δ/νση
Αξιοποίησης κα Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.
Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της Παρέμβασης «Επενδύσεις σε Υλικά και Άυλα
Στοιχεία Ενεργητικού», ισχύουν τα ακόλουθα για όλες τις Δράσεις:
A.Tα υλικά και τα άυλα στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη φύση,
τους στόχους και την προβλεπόμενη χρήση από τον δικαιούχο, όπως περιγράφεται στις σχετικές
παρεμβάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό
πρόγραμμα.·
B.Τα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παραμένουν τόσο στην ιδιοκτησία όσο και
στην κατοχή του δικαιούχου μέχρι το τέλος της περιόδου φορολογικής απόσβεσης ή για περίοδο τουλάχιστον
πέντε (5) ετών που καθορίζεται από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των στοιχείων
Ενεργητικού. Καθεμία από τις περιόδους αυτές υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης του
περιουσιακού στοιχείου ή από την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο τίθεται στη διάθεση
του δικαιούχου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη περίοδο κατά την οποία το
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περιουσιακό στοιχείο παραμένει στην ιδιοκτησία και στην κατοχή του δικαιούχου, αλλά η περίοδος αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών για τη διατήρηση επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο (Α) πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του
δικαιούχου ή, κατά περίπτωση, στις εγκαταστάσεις των παραγωγών-μελών του ή των νομικών οντοτήτων
τους που συμμορφώνονται με την απαίτηση του 90 % που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 7 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού.
Οι επιλεγόμενες παρεμβάσεις του Άρθρου 47 που πρόκειται να ενεργοποιηθούν ανά στόχο του Άρθρου
46 του Τομεακού Προγράμματος περιγράφονται ακολούθως:
Στόχος 46(ε).v: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για προστασία και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του
εδάφους και του αέρα.
47(α) (ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της
εξοικονόμησης νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης
Mέσω της παρέμβασης προβλέπεται η παροχή ενίσχυσης σε επενδύσεις για τηνορθολογικότερη διαχείριση
των υδάτινων πόρων με στόχο την εξοικονόμηση υδάτων, τον περιορισμό της ρύπανσης των υδροφορέων,
την δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης (ελαιοτριβεία), υποδομών ταμίευσης ύδατος και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Είναι απαραίτητο για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την άρδευση να επιτευχθεί
τεκμηριωμένα, βάσει μελέτης από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα, η βεβαίωση ότι θα προκύπτει
εξοικονόμηση νερού κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα άρδευσης και ότι δεν
θα προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης. Επενδύσεις σε γεωτρήσεις δεν είναι επιλέξιμες.
Σε περιπτώσεις βελτίωσης /εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση
υδρομετρητών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που εξυπηρετούνται.
Για την στήριξη των επενδυτικών δαπανών στην εν λόγω δράση απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί ο
χαρακτηρισμός των υδάτων των περιοχών παρέμβασης.
Στήριξη για επενδύσεις στη βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής
υποδομής μπορεί να παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) οι επενδύσεις αξιολογούνται από τον δικαιούχο ex-ante ως ένδειξη δυνητικής εξοικονόμησης νερού που
αντικατοπτρίζει τις τεχνικές παραμέτρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή υποδομών.
(β) οι επενδύσεις επηρεάζουν συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση έχει
χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως
προβλέπεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, για λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα των υδάτων, και η
αποτελεσματική μείωση της χρήσης των υδάτων θα επιτευχθεί συμβάλλοντας στην επίτευξη καλής
κατάστασης των εν λόγω υδατικών συστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν λόγω
οδηγίας.
Οι όροι που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο -στοιχεία (α) και (β)- δεν ισχύουν για επενδύσεις που
πραγματοποιούνται για τη στήριξη βελτιώσεων υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου
αρδευτικής υποδομής, που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή τη χρήση νερού από ανάκτηση που δεν
επηρεάζει ένα σύστημα υπόγειων υδάτων ή επιφανειακών υδάτων.
Στήριξη για επενδύσεις στην άρδευση με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης
που επηρεάζει συγκεκριμένο σύστημα υπων ή επιφανειακών υδάτων μπορεί να παρέχεται υπό τους
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ακόλουθους όρους:
α) η κατάσταση του υδατικού συστήματος δεν έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για λόγους που σχετίζονται με την ποσότητα των υδάτων·
β) από την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επένδυση· η εν λόγω ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
διενεργείται από την αρμόδια αρχή ή εγκρίνεται από αυτήν.
Στήριξη για επενδύσεις στη χρήση νερού από ανάκτηση ως εναλλακτικής παροχής νερού μπορεί να
παρέχεται υπό τον όρο ότι η χρήση του εν λόγω νερού συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ)
2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η στήριξη για επενδύσεις στη δημιουργία ή την επέκταση ενός ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση μπορεί να
παρέχεται υπό τον όρο ότι δεν έχει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ο δικαιούχος επιστρέφει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, εάν προκύψει μία από τις ακόλουθες
καταστάσεις εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β[1], (στους όρους και στις
προϋποθέσεις υλοποίησης της Παρέμβασης «Επενδύσεις σε Υλικά και Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού»):
(α) παύση δραστηριότητας του δικαιούχου ή μεταβίβαση σε άλλη οντότητα·
(β) μετεγκατάσταση παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της γεωγραφικής καλλιεργούμενης έκτασης από τον
δικαιούχο ή, κατά περίπτωση, από τα μέλη του·
(γ) αλλαγή ιδιοκτησίας, ιδίως όταν παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα· ή
(δ) κάθε άλλη σημαντική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης της
σχετικής παρέμβασης, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τους αρχικούς στόχους της.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ανακτήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όταν ο
δικαιούχος παύσει μια παραγωγική δραστηριότητα λόγω μη δόλιας πτώχευσης.
Εάν ένας παραγωγός αποχωρήσει από την οργάνωση ή την ομάδα παραγωγών του, η επένδυση ή η
υπολειμματική αξία της ανακτάται από τον δικαιούχο και η υπολειμματική αξία της προστίθεται στο
επιχειρησιακό ταμείο. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο
δικαιούχος δεν υποχρεούται να ανακτήσει την επένδυση ή την υπολειμματική αξία της.
Σε περίπτωση αντικατάστασης των στοιχείων Ενεργητικού για τα οποία στηρίχθηκαν επενδύσεις, η
υπολειμματική αξία των επενδύσεων που αντικαθίστανται:
α) προστίθεται στο επιχειρησιακό ταμείο της οργάνωσης παραγωγών· ή
(β) αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης.
Παρά το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την
ΚΓΠ την απλή αντικατάσταση των επενδύσεων από πανομοιότυπα στοιχεία Ενεργητικού.
Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν στήριξη για επενδύσεις που προσδιορίζονται ως παρεμβάσεις στα στρατηγικά
τους σχέδια για την ΚΓΠ, εάν οι εν λόγω παρεμβάσεις λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 58
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία η) έως ια) του εν λόγω Κανονισμού.
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η
παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης για
άντληση ή διανομή υδάτων.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
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αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.
Στόχος 46(στ): Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεωνγια την συμβολή στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
47 (α) iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης
ανανεώσιμης ενέργειας.
Παροχή ενισχύσεων για την μείωση της χρήσης ενέργειας, τηνβελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την παροχή
ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργειακή επιθεώρηση πριν
και μετά την επένδυση που θα πιστοποιεί την βελτίωση κατά τουλάχιστον δύο θέσεων της ενεργειακής
βαθμίδας των εγκαταστάσεων. Ενισχύονται τόσο νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων
εγκαταστάσεων με νέες εγκαταστάσεις με υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση
της χρήσης συμβατικών καυσίμων.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ
δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή σε αυτήν καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια
Στόχος 46(ε).iv: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεωνγια τη μείωση των αποβλήτων και
της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους
47 (α) vii) Μμείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των
αποβλήτων
Η αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας μέσω επενδύσεων σε πάγιο
εξοπλισμό ή σε άυλες ενέργειες. Απαγορεύεται η ενσωμάτωση κλάδων και λοιπών υπολειμμάτων της
καλλιέργειας στο έδαφος, λόγω ενδεχόμενης ύπαρξης ύποπτων φυτοπαθογόνων ή άλλων οργανισμών όπως
π.χ. Verticillium dahliae Klebahn (Βερτισίλλιο) στους αγρούς, σύμφωνα με τις οδηγίες ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μέσω παροχής ενισχύσεων.
Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή αξιοποίηση των
καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών με βάση τις αρχές της ορθής
Περιβαλλοντικής διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών. Ενισχύονται επίσηςοι επενδύσεις για την
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την φάση του καθαρισμού υλικών πολλαπλής χρήσης
όπως επίσης η υιοθέτηση πρακτικών καθ’ όλο το στάδιο της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων που
συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης τρόφιμων.
Στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών παραγωγής βιώσιμης ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε
ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής
εκμετάλλευσης.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
προσαρμογή σε αυτήν καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια
Στόχος 46(ε).ii: Προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση των ανθεκτικών στους επιβλαβείς
οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής.
47 (α) viii) Βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των
κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμ-βανομένης της
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εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η απόκτηση εξοπλισμού ψεκαστικών μηχανημάτων σύγχρονης
τεχνολογίας για τον περιορισμό της διασποράς του νέφους και η αντικατάσταση των ακροφυσίων του
εξοπλισμού εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων, η χρήση νέων τεχνολογιών (GPS-GIS) για την
παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου κατά την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών,η πιστοποίηση
των παραγωγών σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και της βιολογικής γεωργίας, για
κάθε έτος του προγράμματος, με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή
της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του
ΥΠΑΑΤ και οι δαπάνες για τηνεφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες
φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.οι δαπάνες πιστοποίησης για
την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τους Ειδικούς Στόχους 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας,
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της εξάρτησης από χημικές ουσίες καιΕΣ 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης
της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ
άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη
μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την
καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.
47 (α) x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα
Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύονται οι συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής
περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη. Οι σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να
εφαρμοστούν σε ελαιώνες ηλικίας άνω των 50 ετών, έκτασης τουλάχιστον 100 στρεμμάτων και με τη
συμμετοχή τουλάχιστον 10 παραγωγών.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 6: Συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας
βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικότυπων και των τοπίων.
H παρέμβαση αφορά μη παραγωγική επένδυση που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που
σχετίζονται με το περιβάλλον για το κλίμα, ιδίως όταν οι στόχοι αυτοί αφορούν την προστασία των
οικοτόπων και της βιοποικιλότητας·
Στόχος 46(γ): Βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω
του εκσυγχρονισμού:
47 (α) (xi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και λοιπές δαπάνες που αφορούν στην
εγκατάσταση/εκσυγχρονισμό
εργαστηρίων
ποιότητας,
εισαγωγή
νέων τεχνικών
και
καλλιεργητικών μεθόδων, μηχανολογικού εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων/μονάδων πρώτης μεταποίησης,
τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου και μεθόδων για την διασφάλιση της ποιότητας.
Όπου υπάρχει πρόβλεψη για αγορά εξοπλισμού μεταποιητικών μονάδων, αποτελεί προϋπόθεση η
προσκόμιση των επικαιροποιημένων κατά περίπτωση αδειών λειτουργίας. Ενώ για την περίπτωση των
εργαστηρίων ποιότητας αποτελεί προϋπόθεση η απασχόληση εξειδικευμένου επιστήμονα και η διεξαγωγή
ετησίως αριθμού αναλύσεων ανάλογα με τον ετήσιο όγκο παραγωγής παρθένου ελαιολάδου.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 2: Ενίσχυση του Προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση
της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, τεχνολογία και
ψηφιοποίηση, και τον Ειδικό Στόχο 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Η
ελαιοκομίαγια να αναπτυχθεί χρειάζεται την παραγωγή ποιοτικών/ πιστοποιημένων προϊόντων που θα
μπορούν να διαφοροποιηθούν στην αγορά. Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι
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σημαντική για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης του κόστους συναλλαγής και της
καλύτερης/αποδοτικότερης διακίνησης των προϊόντων στην α/δ αλυσίδα. Η βιωσιμότητα ιδίως των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων/συνεταιρισμών εξαρτάται από τον εκσυγχρονισμό τους και τη δυνατότητα
προσαρμογής τους στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου καλούνται να συναντήσουν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των απαιτητικών καταναλωτών. Η υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με
την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
[1] Τα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παραμένουν τόσο στην ιδιοκτησία όσο
και στην κατοχή του δικαιούχου μέχρι το τέλος της περιόδου φορολογικής απόσβεσης ή για περίοδο
τουλάχιστον 5 ετών που καθορίζεται από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των στοιχείων
Ενεργητικού. Καθεμία από τις περιόδους αυτές υπολογίζεται από την ημερομηνία απόκτησης του
περιουσιακού στοιχείου ή από την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο τίθεται στη
διάθεση του δικαιούχου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μικρότερη περίοδο κατά την
οποία το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στην ιδιοκτησία και στην κατοχή του δικαιούχου, αλλά η
περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών για τη διατήρηση επενδύσεων ή θέσεων
εργασίας που δημιουργούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά
απόΟργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

προγράμματα

που

υποβάλλονται

Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
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Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή
(αισθητήρες,εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).

γεωργίας

ακριβείας

Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμούεπεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦκαι όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
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α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
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στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
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του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρουςκατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουνως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρουςκατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουνως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρουςκατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψοςτης οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
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ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και
2024, στο 15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ’ έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
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βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου α μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (
πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 11 Structural adjustment assistance provided through
investment aids αφού μέσω της παρέμβασης παρέχεται ενίσχυση για την υλοποίηση επενδύσεων που δεν
σχετίζονται με τον όγκο παραγωγής, την αξία παραγωγής την τιμή του προϊόντος, η ενίσχυση παρέχεται
για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα ενώ εξετάζεται το εύλογο κόστος του επενδυτικού
σχεδίου ( Παράγραφος 11 σημεία α,b,c,d,e,f).

ADVI1(47(1)(b)) - - advisory services and technical assistance, in particular concerning sustainable
pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and animal health products,
climate change adaptation and mitigation, the conditions of employment, employer obligations and
occupational health and safety
Π2-47.2.1b - Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2.1b
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά
Ονομασία παρέμβασης
Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
ADVI1(47(1)(b)) - advisory services and technical assistance, in
Είδος παρέμβασης
particular concerning sustainable pest and disease control techniques,
sustainable use of plant protection and animal health products, climate
change adaptation and mitigation, the conditions of employment,
employer obligations and occupational health and safety
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
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Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
MARKET promotion and marketing of the products
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.
REDE research into, and development of, sustainable production methods, including pest resilience,
animal disease resistance and climate change resilience and mitigation, innovative practices and
production techniques boosting economic competitiveness and bolstering market developments

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
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habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη
ΑΝ
παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό τομέα Υψηλή
001.10.01
και στη μεταποίηση
Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη
ΑΝ
διάχυση
και
αξιοποίηση/υιοθέτηση Υψηλή
003.10.03
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και
ΑΝ
παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών - Υψηλή
004.10.04
προώθηση συνεργασιών
Κατάρτιση/συμβουλευτική
προς
τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση των Υψηλή
011.09.02
φυτοπροστατευτικών
Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
Υψηλή
046.03.04 αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της
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εξωστρέφειας
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS)
ΑΝ
για δράσεις προστασίας των φυσικών πόρων Υψηλή
049.05.02
(υδατικοί πόροι)
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για
ΑΝ
δράσεις
μετριασμού-προσαρμογής
στην Μέση
055.04.03
κλιματική αλλαγή (AKIS)
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της
Χαμηλή
104.09.17 υγιεινής διατροφής
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής
ΑΝ
σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις της φυτικής Χαμηλή
120.01.06
παραγωγής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές
ΑΝ
γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε Χαμηλή
134.02.12
αγορές-στόχους
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
H παρέμβαση εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο των τομεακών στόχων του Άρθρου 46 (α-θ) και (ια).
Ενισχύονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο
σε επίπεδο αγροκτήματος για την βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών με την εφαρμογή νέων
μεθόδων και τεχνικών γιατην μείωση των εισροών και την βελτίωση της παραγωγής όσο και σε επίπεδο
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μονάδων πρώτης μεταποίησης, τυποποίησης. Ενδεικτικοί τομείς: έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος,
τεχνικές μέτρησης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής
κλπ.Υποχρεωτική είναι η παροχή συμβουλών για θέματα ασφάλειας και υγιεινής εργατικής νομοθεσίας
και κάθε άλλο σχετικό με την τήρηση της κοινωνικής αιρεσιμότητας θέμα.
Επίσης ενισχύεται η μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και η χρηματοδότηση εφαρμοσμένης έρευνας
/πιλοτικών δοκιμών σε θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση της ανθεκτικότητας των
εκμεταλλεύσεων, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την υιοθέτηση νέων ποικιλιών, νέων
υλικών συσκευασίαςπου θα επιτρέπουν την διατήρηση των προϊόντων χωρίς την χρήση συντηρητικών
κλπ
Η παρέμβαση εξυπηρετεί κυρίως τον εγκάρσιο στόχο «Προώθηση με την ανταλλαγή γνώσεων,
καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και με την ενθάρρυνση της
υιοθέτησής τους από τους γεωργούς, μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, την καινοτομία, την
ανταλλαγή γνώσεων και την κατάρτιση» αλλά δυνητικά και επιλεγμένες ανάγκες των ΕΣ 3, 4, 5, 6 και 9
ανάλογα με το εύρος τομέων που μπορούν να καλύπτουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις
Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών όπως:
-Προώθηση δικτυώσεων και διεπαγγελματικών συνεργασιών
-Δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιλοτικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής
-Καλλιεργητικές πρακτικές για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία
του περιβάλλοντος
-Θέματα φυτοπροστασίας και ασφάλειας τροφίμων
-Εισαγωγή καινοτόμων/σύγχρονων πρακτικών στην παραγωγή και μεταποίηση
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά
απόΟργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

προγράμματα

που

υποβάλλονται

Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
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Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
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.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
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ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
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μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
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ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
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β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (
πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και τα σημεία . c) training services, including both
general and specialist training facilities; (d) extension and advisory services, including the provision of
means to facilitate the transfer of information and the results of research to producers and consumers Το
σύνολο των ενεργειών της παρέμβασης εμπίπτει στις περιγραφόμενες δράσεις των σημείων c) και (d )
ανωτέρω.

TRAINCO(47(1)(c)) - - training including coaching and exchange of best practices, in particular
concerning sustainable pest and disease control techniques, sustainable use of plant protection and
animal health products, and climate change adaptation and mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and commodity exchanges on the spot and futures market
Π2-47.2-1c - Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων
(ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-1c
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής
Ονομασία παρέμβασης
βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
TRAINCO(47(1)(c)) - training including coaching and exchange of best
Είδος παρέμβασης
practices, in particular concerning sustainable pest and disease control
techniques, sustainable use of plant protection and animal health products,
and climate change adaptation and mitigation, as well as the use of
organised trading platforms and commodity exchanges on the spot and
futures market
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
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Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
CLIMA contributing to climate change mitigation and adaptation
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
CONC concentration of supply and placing on the market of the products, including through direct
marketing
MARKET promotion and marketing of the products
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices
PROMO
promoting, developing and implementing:
(i)
production methods and techniques that are respectful of the environment;
(ii)
pest and disease resilient production practices;
(iii)
animal health and welfare standards going beyond minimum requirements established under Union
and national law;
(iv)
reduction of waste and environmentally sound use and management of by-products, including their
re-usage and valorisation;
(v)
protection and enhancement of biodiversity and sustainable use of natural resources, in particular
protection of water, soil and air.
REDE research into, and development of, sustainable production methods, including pest resilience,
animal disease resistance and climate change resilience and mitigation, innovative practices and
production techniques boosting economic competitiveness and bolstering market developments

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
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quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Παροχή εκπαίδευσης για την εγκατάλειψη
ΑΝ
παρωχημένων πρακτικών στον αγροτικό τομέα Υψηλή
001.10.01
και στη μεταποίηση
Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη
ΑΝ
διάχυση
και
αξιοποίηση/υιοθέτηση Υψηλή
003.10.03
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
Στρατηγική για την παραγωγή, διάδοση και
ΑΝ
παραγωγική αξιοποίηση καινοτομιών - Υψηλή
004.10.04
προώθηση συνεργασιών
Κατάρτιση/συμβουλευτική
προς
τους
ΑΝ
γεωργούς για την ορθολογική χρήση των Υψηλή
011.09.02
φυτοπροστατευτικών
Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του Υψηλή
038.09.09
εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την Υψηλή
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046.03.04 αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της
εξωστρέφειας
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές (AKIS)
ΑΝ
για δράσεις προστασίας των φυσικών πόρων Υψηλή
049.05.02
(υδατικοί πόροι)
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές για
ΑΝ
δράσεις
μετριασμού-προσαρμογής
στην Μέση
055.04.03
κλιματική αλλαγή (AKIS)
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την
Μέση
082.05.05 άρδευση
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής
ΑΝ
σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις της φυτικής Χαμηλή
120.01.06
παραγωγής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές
ΑΝ
γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε Χαμηλή
134.02.12
αγορές-στόχους
4 Result indicator(s)
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Ναι

Ναι

Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στα πλαίσια των Στόχων 46(α)-46(θ) και 46(ια) τα επιχειρησιακά προγράμματα ανάλογα με τις επιμέρους
ανάγκες κάθε Ομάδας παραγωγών μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την:
47γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών
και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας
των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση
οργανωμένων πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης
παράδοσης και στις προθεσμιακές αγορές
Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύονται οι δράσεις κατάρτισης που θα πρέπει να σχετίζονται
υποχρεωτικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος, σε θέματα
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φυτοπροστασίας, στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, την δυνατότητα αξιοποίησης
χρηματοδοτικών εργαλείων, βασικές αρχές οικονομικής και λογιστικής τήρηση γεωργικής λογιστικής,
την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών και λίπανσης. Υποχρεωτική είναι η διεξαγωγή μαθημάτων
κατάρτισης επιτόπου στον αγρό που απευθύνονται σε παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές
καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς, την χρήση φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων. Ενδεικτικά
παραδείγματα: έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των
υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, τεχνικές μέτρησης και μείωσης
αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κλπ. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι και η
χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης με από κοινού συμμετέχοντες τους παραγωγούς και
απασχολούμενους ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων, μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς κλπ με
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης την
διοργάνωση των Εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και το σύνολο των
δαπανών της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η κατάρτιση-εκπαίδευση των μελών των Ομάδων παραγωγών θα διαφοροποιείται ανάλογα με το τις
ειδικές ανάγκες της ομάδας. Τα πεδία κατάρτισης μπορούν να καλύπτουν ζητήματα που αφορούν σε
ανάγκες/προκλήσεις για την:
•βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
•βελτίωσης της εμπορίας-προώθησης σε νέες αγορές,
•βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
•αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
•προστασία των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος),
•διατήρηση της βιοποικιλότητας,
•βιοοικονομία/ κυκλική οικονομία (αξιοποίηση υποπροϊόντων),
•φυτοπροστασία,
•ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία,
•εργατική νομοθεσία και γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση της κοινωνικής
αιρεσιμότητας
•πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον εγκάρσιο στόχο «Προώθηση με την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και με την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από
τους γεωργούς, μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, την καινοτομία, την ανταλλαγή γνώσεων
και την κατάρτιση» αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες κατάρτισης/εκπαίδευσης των παραγωγών στα
πλαίσια των Ειδικών Στόχων 2, 3, 4, 5, 6 και 9.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
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τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
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Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
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ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
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απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρουςκατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
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Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.2-1c όπου
δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι αυτές που σχετίζονται με το κόστος κατάρτισης/καθοδήγησης,
όπως:
·Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
·Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων
·Ενημερωτικά έντυπα - οδηγίες
·Έξοδα μετακίνησης – φιλοξενίας των μελών στα πλαίσια των δράσεων κατάρτισης.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
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η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
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σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (
πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και το σημείο c) training services, including both general
and specialist training facilities Το σύνολο των ενεργειών της παρέμβασης εμπίπτει στις περιγραφόμενες
δράσεις του σημείου c) ανωτέρω.
TRANS(47(1)(e)) - - veiksmai, kuriais siekiama didinti transporto ir produktų sandėliavimo
tvarumą ir veiksmingumą
Π2-47.2-1e - Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των
προϊόντων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-1e
Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και
Ονομασία παρέμβασης
αποθήκευσης των προϊόντων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
TRANS(47(1)(e)) - δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της
Είδος παρέμβασης
αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της αποθήκευσης των
προϊόντων
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152
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Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
H συγκεκριμένη παρέμβαση εξυπηρετεί τον Στόχο 46(β): Συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην
αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης και περιλαμβάνει
χρηματοδότησης δράσεων για την:
47 ε) αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της αποθήκευσης
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των προϊόντων
Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται επενδύσεις για βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μεταφοράς
και αποθήκευσης του προϊόντος καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγής. Προτεραιότητα δίνεται στην
προμήθεια ανακυκλώσιμων υλικών, στην προμήθεια εξοπλισμού συμβατού με τις απαιτήσεις των νέων
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα logistics, και υλικών/μεθόδων που διασφαλίζουν την διατήρηση
των προϊόντων χωρίς την χρήση συντηρητικών επιμηκύνοντας παράλληλα τον χρόνο ανάλωσης των
προϊόντων.
Επιλέξιμες επίσης είναι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που
χρησιμοποιούνται για την εμπορία της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία,
αποθεματοποίηση, μεταποίηση), η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς ή
ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και η μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης και αποθεματοποίησης.
Στο πλαίσιο της βελτίωση της βιωσιμότητας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ υπό τον όρο ότι η
παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 3 Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
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Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
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α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
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στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
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του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.2-1e όπου
δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
·Επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία της
παραγωγής (παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία, αποθεματοποίηση, μεταποίηση)
·Δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις
αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ
·Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας. Με τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω .

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
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επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
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Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 11 Structural adjustment assistance provided through
investment aids αφού μέσω της παρέμβασης παρέχεται ενίσχυση για την υλοποίηση επενδύσεων που δεν
σχετίζονται με τον όγκο παραγωγής, την αξία παραγωγής την τιμή του προϊόντος, η ενίσχυση παρέχεται
για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα ενώ εξετάζεται το εύλογο κόστος του επενδυτικού
σχεδίου.
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PROMO(47(1)(f)) - - promotion, communication and marketing including actions and activities
aimed in particular at raising consumer awareness about the Union quality schemes and the
importance of healthy diets, and at diversification and consolidation of markets
Π2-47.2-1f - Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-1f
Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Ονομασία παρέμβασης
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
PROMO(47(1)(f)) - promotion, communication and marketing including
Είδος παρέμβασης
actions and activities aimed in particular at raising consumer awareness
about the Union quality schemes and the importance of healthy diets, and
at diversification and consolidation of markets
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση
Υψηλή
020.09.05 των ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων Υψηλή
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030.03.01 της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές Υψηλή
038.09.09
του εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
ΑΝ
Ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της
Χαμηλή
104.09.17 υγιεινής διατροφής
Εξειδικευμένη στρατηγική για εξαγωγές
ΑΝ
γεωργικών και διατροφικών προϊόντων σε Χαμηλή
134.02.12
αγορές-στόχους
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
46(η): Προώθηση και εμπορία των προϊόντων
47στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών,
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε δράσεις προώθησης, επικοινωνίας και εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των
δράσεων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη
διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών
Μέσω της παρέμβασης χρηματοδοτούνται δράσεις για την ανάλυση των αγορών, την προώθηση και
εμπορία καθώς και καμπάνιες ενημέρωσης του πληθυσμού για τα οφέλη της κατανάλωσης ελαιόλαδού
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και επιτραπέζιας ελιάς στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής.
Επιλέξιμες είναι επίσης οι δαπάνες για την δημιουργία website (internet/intranet), την προώθηση των
προϊόντων της ΟΠ (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά κλπ), την συμμετοχή
σε εκθέσεις, την δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των
προϊόντων στις αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ.
Στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι:
·Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της EE και των
προτύπων που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής του.
·Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων και
ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων που παράγονται στην Ένωση μέσω βελτίωσης της προβολής τους
τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ.
·Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός
αυτής.
·Αύξηση του μεριδίου αγοράς των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ, κυρίως σε αγορές
Τρίτων Χωρών.
·Η υλοποίηση των δράσεων προώθησης , προβολής και marketing εξυπηρετούν τους αναφερόμενους
στόχους του άρθρου 14 του 2021/εφαρμοστικού κανονισμού
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 2: Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τον Ειδικό Στόχο 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα
αξίας και τον Ειδικό Στόχο 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ε.Ε στις απαιτήσεις της
κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα και την υγεία συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή,
θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων καθώς και καλή μεταχείριση των ζώων.
Ο τομέας αυτός για να αναπτυχθεί χρειάζεται καλή γνώση των συνθηκών της αγοράς, ενημέρωση των
εμπλεκομένων, ανταλλαγή καλών πρακτικών καλό marketing για την ανάδειξη της ποιότητας/ποσότητας
των προϊόντων που διακινούνται και τη βελτίωση της θέσης του παραγωγού στην αγορά.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
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του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
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ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
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στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
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του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.2-1f όπου δύναται να εξειδικευτούν
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περεταίρω είναι:
·Δημιουργία website (internet/intranet).
·Μελέτες αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ).
·Δαπάνες οργάνωσης καμπάνιας ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης κοινού/καταναλωτών
·Προώθηση των προϊόντων της ΟΠ (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά κλπ).
·Συμμετοχή σε εκθέσεις και διεθνή fora παραγωγών
Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές με τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
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προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention
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8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 σημείο (f) marketing and promotion services, including
market information, advice and promotion relating to particular products but excluding expenditure for
unspecified purposes that could be used by sellers to reduce their selling price or confer a direct economic
benefit to purchaser διότι αφορά δράσεις προώθησης και προβολής του οίνου σαφώς προσδιορισμένες και
στοχευμένες που δεν δημιουργούν όρους και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από
τους πωλητές για να μειώσουν την τιμή πώλησής τους ή να προσφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στους
αγοραστές.
QUAL(47(1)(g)) - - provedba sustavâ kvalitete Unije i nacionalnih sustava kvalitete
Π2-47.2-1g - Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-1g
Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας
Ονομασία παρέμβασης
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
QUAL(47(1)(g)) - εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων
Είδος παρέμβασης
ποιότητας
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152
PROD planning and organisation of production, adjusting production to demand, in particular with regard
to quality and quantity, optimisation of production costs and returns on investments, stabilising producer
prices

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
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SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
ΑΝ
Εκπόνηση στρατηγικής για την προώθηση των
Υψηλή
020.09.05 ΠΟΠ - ΠΓΕ στις αγορές εξωτερικού
Ενημέρωση παραγωγών για τις υποχρεώσεις
ΑΝ
τους βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Υψηλή
022.09.07
φυτοπροστασίας
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση των δράσεων προώθησης των ΠΟΠ
ΑΝ
- ΠΓΕ και ιδιαίτερα των οίνων στις αγορές του Υψηλή
038.09.09
εξωτερικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
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τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στόχος 46(ζ): Ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων
από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη.
47 ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συμμετοχή των παραγωγών σε συστήματα ποιότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ,ΠΓΕ, βιολογικά, ορεινών περιοχών) είτε Εθνικά (Agro) όπως ισχύουν κάθε
φορά .
Στο πλαίσιο της παρέμβασης μπορούν να ενισχυθούν εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης όπως Halal,
kosher κλπ ενώ επίσης η απόκτηση HACCP με απαραίτητη την πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του
προτύπου ISO 22000:20018 για κάθε έτος του προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το ίδιο πρότυπο, και τέλος εθελοντικά συστήματα
πιστοποίησης, IFS, BRC. Τέλος επιλέξιμη είναι η δαπάνη για πιστοποίηση με διεθνή σήματα όπως
χαμηλών εκπομπών, προϊόν δίκαιης γεωργίας ή σήματα που να πιστοποιούν ιδιαίτερα διατροφολογικά
χαρακτηριστικά Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «αναγνώριση» των προτύπων αυτών από τον αρμόδιο
Εθνικό φορέα.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τους ΕΣ 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας & ΕΣ9:
Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα
τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που
παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της
καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά. Η χρήση των
Ενωσιακών και εθνικών συστημάτων εξασφαλίζουν μια καλύτερη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα
αξίας. Επίσης, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, βιώσιμα και
θρεπτικά τρόφιμα.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
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i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
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Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
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η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
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υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
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προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών για την τρέχουσα παρέμβαση Π2-47.2-1g όπου δύναται να εξειδικευτούν
περεταίρω είναι:
·Βιολογική παραγωγή (κόστος πιστοποίησης).
·Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (κόστος πιστοποίησης συστήματος ποιότητας)
·Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης
·Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες Προέλευσης
·Δαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με την τήρηση των συστημάτων ποιότητας με τους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
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άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σεEUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

EL

662

EL

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και το σημείο (e) inspection services, including general
inspection services and the inspection of particular products for health, safety, grading or standardization
purposes. Το σύνολο των ενεργειών της παρέμβασης εμπίπτει στις περιγραφόμενες δράσεις του σημείου
(e) ανωτέρω.

TRACE(47(1)(h)) - - implementation of traceability and certification systems, in particular the
monitoring of the quality of products sold to final consumers
Π2-47.2-1h - Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-1h
Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά
Ονομασία παρέμβασης
Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
TRACE(47(1)(h)) - εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας και
Είδος παρέμβασης
πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που
πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
BOOST boosting products' commercial value and quality, including improving product quality and
developing products with a protected designation of origin or with a protected geographical indication or
covered by Union or national quality schemes recognised by Member States
COMP improvement of medium- and long-term-competitiveness, in particular through modernisation
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
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improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
επίπεδο
του στο
στρατηγικό
στρατηγικού σχεδίου σχέδιο της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

Αύξηση
της
ΑΝ
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
013.09.03 ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
ΑΝ
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
023.09.08
εξωτερικού
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
ΑΝ
της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα Υψηλή
030.03.01
ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ΑΝ
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
060.03.05
σήμανση
ΑΝ
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
063.03.07 προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον τομεακό στόχο του Άρθρου 46 στον ελαιοκομικό τομέα για την
46(ζ): Προώθηση και εμπορία των προϊόντων
μέσω της παρέμβασης
47η) Εφαρμογής συστημάτων ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της
ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές,
Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων που
επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την
επισήμανση και τη διάθεση στον καταναλωτή περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την αναλυτική καταγραφή,
κατά περίπτωση, της συγκομιδής (τουλάχιστον ανά παραγωγό και αγροτεμάχιο καταγεγραμμένο στο
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Ελαιοκομικό Μητρώο), παραγωγής/τυποποίησης, εμπορίας και αποθεμάτων ελαιοκομικών προϊόντων, με
διαχωρισμό της τυχόν βιολογικής παραγωγής, και δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής των καταγραφών
αυτών. Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 για κάθε
έτος του προγράμματος εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη
διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα
πιστοποίησης για το ίδιο πρότυπο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης μπορούν να ενισχυθούν εθελοντικά
συστήματα πιστοποίησης όπως Halal, kosher κλπ ενώ επίσης η απόκτηση HACCP με απαραίτητη η
πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:20018 για κάθε έτος του προγράμματος
εργασίας με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης, για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης
και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το ίδιο
πρότυπο, και τέλος εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης, IFS, BRC. Τέλος επιλέξιμη είναι η δαπάνη για
πιστοποίηση με διεθνή σήματα όπως χαμηλών εκπομπών, προϊόν δίκαιης γεωργίας ή σήματα που να
πιστοποιούν ιδιαίτερα διατροφολογικά χαρακτηριστικά.
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 3: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας και
τον ΕΣ 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον
αφορά στα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας
που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της
καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων

EL

665

EL

δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦκαι όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
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46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
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υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
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x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.2-1h
όπου δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
oΟργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας με ISO, HACCP.
oΟργάνωση για ιχνηλασιμότητα.
oΜηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας.
oΔαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και
ιχνηλασιμότητας με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω

6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
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επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
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Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 2 και το σημείο (e) inspection services, including general
inspection services and the inspection of particular products for health, safety, grading or standardization
purposes. Το σύνολο των ενεργειών της παρέμβασης εμπίπτει στις περιγραφόμενες δράσεις του σημείου
(e) ανωτέρω.
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ORCHA(47(2)(d)) - - ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog
krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi
prilagodbe klimatskim promjenama
Π2-47.2-2d - Επαναφύτευση Ελαιώνων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Intervention Code (MS)
Π2-47.2-2d
Επαναφύτευση Ελαιώνων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας
Ονομασία παρέμβασης
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
ORCHA(47(2)(d)) - αναφύτευση οπωρώνων ή ελαιώνων, όπου
Είδος παρέμβασης
απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή
φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους ή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Κοινός δείκτης εκροών
O.35. Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
CAP SECTORAL OBJECTIVE Code + Description
EMPL improving the conditions of employment and ensuring compliance with the employer obligations
as well as occupational health and safety requirements in accordance with Directives 89/391/EEC,
2009/104/EC and (EU) 2019/1152
RISK crisis prevention and risk management, aimed at avoiding and dealing with crises in the markets of
the relevant sector

Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

ΑΝ
Ενίσχυση δικτυώσεων/συνεργασιών κλάδων
Υψηλή
030.03.01 της αγροδιατροφικής αλυσίδας (έμφαση στα
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ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντα)
ΑΝ
Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξη του
Υψηλή
040.06.01 εγχώριου γενετικού υλικού
Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Προώθηση
πρακτικών
για
την
ΑΝ
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε Υψηλή
050.06.02
γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την
ΑΝ
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής Μέση
062.03.06
αλλαγής
Βελτίωση
της
Ακαθάριστης
Αξίας
ΑΝ
Παραγωγής
σε
συγκεκριμένες Χαμηλή
120.01.06
εκμεταλλεύσεις της φυτικής παραγωγής
Αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού
ΑΝ
Εισοδήματος σε παραγωγικές εξειδικεύσεις Χαμηλή
122.01.08
της φυτικής παραγωγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.11/Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Share of value of marketed production by producer organisations or
producer groups with operational programmes in certain sectors
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Description
Στα πλαίσια του τομεακού στόχου 46(ι): Πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την
αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου – ελιών ενεργοποιείται η
συγκεκριμένη παρέμβαση για την

δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για
υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους
ή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Μέσω της παρέμβασης παρέχονται ενισχύσειςγια την επαναφύτευση/ αντικατάσταση σε ένα ελαιώνα
μεμονωμένων μη παραγωγικών ελαιοδέντρων με νέα προμηθευόμενα δενδρύλλια ελιάς. Πρέπει να είναι
κατηγορίας «πιστοποιημένου» ή «υλικού CAC Conformitas Agragria Communitatis)» (Ελαχίστων
Κοινοτικών Προδιαγραφών) ποικιλιών ελιάς εγγεγραμμένων στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (εθνικό μητρώο) ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών οπωροφόρων
δένδρων.
Για την ενεργοποίηση της δράσης απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης για την αναφύτευση και
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υποχρεωτική εκρίζωση από την αρμόδια εθνική αρχή
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικού προμήθειας των δενδρυλλίων ελιάς και των
επίσημων ετικετών σήμανσης και του συνοδευτικού εγγράφου των πιστοποιημένων δενδρυλλίων ελιάς ή
του συνοδευτικού εγγράφου του προμηθευτή για το υλικό CAC, όπως προβλέπεται στην αριθ.
2956/120334/04-11-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 3578).
Η παρέμβαση εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο 1: Στήριξη του βιώσιμου εισοδήματος γεωργικής
εκμετάλλευσης και της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση, για την ενίσχυση
της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργικής ποικιλότητας, καθώς και για τη
διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής στην Ένωση προστατεύοντας το
εισόδημα των παραγωγών.
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής είναι ο βαθμός καθετοποίησης του ΟΕΦ, η παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ και
βιολογικών προϊόντων, ο βαθμός εξωστρέφειας, η οικονομική δυναμικότητα του ΟΕΦ, ο αριθμός των
μελών και ο όγκος και η αξία παραγωγής που εμπορεύεται, το ποσοστό συμμετοχής των μελών που
συμμετέχουν σε echo -schemes και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Σύμφωνα με το σύμφωνα με το Άρθρο 16
του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ΧΧΧΧ: - Κατά την εφαρμογή των δράσεων αναφύτευσης
ελαιώνων μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους ή για
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διασφαλίζει, θα πρέπει οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δαπάνες για
αναφύτευση ελαιώνων δεν θα υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο κάθε
επιχειρησιακού προγράμματος.
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από
Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ως ΟΕΦ ορίζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152,
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 που υποβάλλουν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας και της υπ΄ αριθ.
397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601) όπως ισχύει κάθε φορά που έχουν κατ’ ελάχιστον
κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον
1.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε
τομέα μπορεί να απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ή /και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π.
Ως επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εμπίπτουσες στις
ακόλουθες γενικές κατηγορίες δαπανών όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά
Σχέδια:
Οι ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ισχύουν για το σύνολο των παρεμβάσεων των
τομεακών προγραμμάτων
i) Γενικά έξοδα
Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση – διαχείριση
του προγράμματος,
Σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 2 του Εφαρμοστικού Kανονισμού:
Οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, τις θυγατρικές κατά την έννοια του
άρθρου 31 παράγραφος 7 του Εφαρμοστικού Κανονισμού, με την επιφύλαξη της έγκρισης της
αρμόδιας υπηρεσίας, από συνεταιρισμό που είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών θεωρούνται επιλέξιμες
για στήριξη, εφόσον πραγματοποιούνται σε σχέση με την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την
παρακολούθηση συγκεκριμένης υποστηριζόμενης παρέμβασης.
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Οι δαπάνες προσωπικού αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού
προσωπικού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.
Οι διοικητικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες εάν δεν υπερβαίνουν το 4 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών της παρέμβασης που υλοποιείται.
Οι δαπάνες των εξωτερικών ελέγχων θεωρούνται επιλέξιμες για στήριξη όταν οι εν λόγω έλεγχοι
διενεργούνται από ανεξάρτητο και ειδικευμένο εξωτερικό φορέα.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 3 του Εφαρμοστικού Κανονισμού:
Το κόστος για τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του
επιχειρησιακού ταμείου ή την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού
προγράμματος μπορεί να είναι έως 2 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
ii) Πάγια έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων και οι δαπάνες εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων για τη βελτίωση ή δημιουργία/
απόκτηση υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Η αγορά
αυτοκινούμενων οχημάτων είναι μη επιλέξιμη εκτός αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων μεταποίησης των Φορέων (ελαιουργείο, τυποποιητήριο,
πυρηνελαιουργείο), όπως ανυψωτικά, περονοφόρα κ.λ.π.
Για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού απαιτείται να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης (κατηγορία
Α) ενώ τα τροχοφόρα μηδενικών εκπομπών ή πολύ χαμηλών εκπομπών.
Είναι επιλέξιμη η αγορά δυνατότητας χρήσης - πρόσβασης σε λογισμικά προγράμματα, για την συνολική
διαχείριση σε όλους τους Τομείς.
Ειδικότερα είναι επιλέξιμη η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας (αισθητήρες,
εφαρμογές, αναλύσεις, επεξεργασία δεδομένων από τρίτο).
Επιλέξιμη είναι η προμήθεια λογισμικού "προγραμματισμού εταιρικών πόρων" (Enterprise Resource
Planning).
Είναι επιλέξιμο το σύνολο του εξοπλισμού και οι αναγκαίες κατασκευές για την εξοικονόμηση,
ανακύκλωση
ύδατος,
βιολογικού
καθαρισμού επεξεργασίας
υγρών
αποβλήτων,
μηχανολογικού εξοπλισμού και την μεταφορά παραπροϊόντων- υποπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας, για την εκ νέου χρήση με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας -θερμότητας με
την αξιοποίηση των παραπροϊόντων/ υποπροϊόντων.
Επιλέξιμα είναι ψεκαστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας που περιορίζουν την διασπορά αποκλειστικά κα
μόνο από τον ΕΟΦ και όχι από τα μέλη της ΕΟΦ όπως και η προμήθεια και η διάθεση στα μέλη
συστημάτων αυτόματης ρύθμισης και ελέγχου ακροφυσίων, συστημάτων ρύθμισης ανάλογα με την
ένταση του ανέμου κλπ. Συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα δεν είναι επιλέξιμα.
.
iii) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
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Δαπάνες για την έρευνα αγοράς, marketing δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5%.
Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και ιδιαίτερα στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο
46 σημείο:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
γ) βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του
εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού.
δ) έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και της ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την
οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.· Για να καταστεί επιλέξιμη η
συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί εφαρμογή στον ελαιώνα αποτελεσμάτων ερευνητικών
εργασιών που έχουν υλοποιηθεί στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON, LIFE ή γενική εφαρμογή
στους ελαιώνες αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο σχετικών δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 η του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 20142020 και τέλος, η μεταφορά/προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα αποτελεσμάτων Επιχειρησιακών
Ομάδων Συνεργασίας του ΕIP από Ισπανία η Ιταλία.
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) της προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων,
ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή,
ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που
είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη,
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων
ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών
στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· (οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του Καν (2021/2115,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των
εργοδοτών, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
υλοποιούνται μέσω των κατηγοριών παρεμβάσεων του άρθρου 47 στα σημεία:
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α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματική και
καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής και άλλες δράσεις
β) συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των παρασίτων και νόσων, τη βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία.
γ) κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις
βιώσιμες τεχνικές ελέγχου παρασίτων και νόσων, βιώσιμη χρήση της φυτοπροστασίας και των προϊόντων
υγείας των ζώων, προσαρμογή και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, καθώς και χρήση οργανωμένων
πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων βασικών προϊόντων στην αγορά άμεσης παράδοσης και
προθεσμιακών συναλλαγών
iv) Οδοιπορικά έξοδα
Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης (στην περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου καταβάλλεται χιλιομετρική
αποζημίωση που ανέρχεται στο ποσό των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο), διαμονής (ανώτατο όριο ενίσχυσης
60 ευρώ ημερησίως για όλο το χρόνο) και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολείται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις
ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς.
2. Σε κάθε περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να σχετίζονται με την
ασφάλεια του προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
τη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής,
αποθεματοποίησης ή μεταποίησης, χωρίς να συνδέονται με την αγορά ή την αποθεματοποίηση
ελαιολάδου ή επιτραπέζιων ελιών ή έχουν επιπτώσεις στις τιμές τους και χωρίς να προκαλούν στρέβλωση
του ανταγωνισμού στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες των δικαιούχων οργανώσεων.
Δικαιούχοι συμμετοχής στα Προγράμματα:
Στην περίπτωση υλοποίησης προγράμματος από μια Ε.Ο.Π. οι δραστηριότητες κάθε τομέα μπορεί να
απευθύνονται: α) στους παραγωγούς των Ο.Π. - μελών της Ε.Ο.Π. που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή
/και β) στις νομικές οντότητες Ο.Π και Ε.Ο.Π
Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι αμοιβές σε συμβούλους η επιλογή των
οποίων δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, η
απόκτηση δικαιωμάτων, η απόκτηση γης, η κάλυψη του κόστους δανείων.
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται για την
υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ..
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
α) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες
μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:
ii) Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης.
iv) Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης
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ενέργειας,
vii) μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων.
x) Δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισμού
του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων:
αxi) Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
ε) Δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της
αποθήκευσης των προϊόντων.
ζ) Εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές
καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία.
γ) Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
όσον αφορά στις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την
ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών
συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές
αγορές.
στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων
που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της
Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 20% του
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες
παρεμβάσεων:
δ) επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς
ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια της τρέχουσας παρέμβασης Π2-47.2-2d
όπου δύναται να εξειδικευτούν περεταίρω είναι:
o Δαπάνες προμήθειας δενδρυλλίων
o Κόστος εργασίας εκρίζωσης/επαναφύτευσης ελαιώνα
o Κόστος μίσθωσης μηχανημάτων εκσκαφής και διαμόρφωσης εδάφους
o Υλικά στήριξης και αναλώσιμα φύτευσης
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6 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (ποσοστό συγχρηματοδότησης) που θα παράσχει η Ε.Ε για τις
επιλέξιμες δαπάνες με βάση το Άρθρο 65 δεν θα υπερβαίνει:
Α) Το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις και συνδέονται με τους
ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον
αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των
επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·
γ)βελτίωση της μεσοπρόθεσμης
εκσυγχρονισμού·,

και

μακροπρόθεσμης

ανταγωνιστικότητας,

ιδίως

μέσω

του

δ)έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της
ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και της ανθεκτικότητας και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που
ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών.·
ε)προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:
i) των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,
ii) των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,
iv) της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των
υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,
v) προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως
προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.
στ) συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.
η) προώθηση και εμπορία των προϊόντων,
ια) βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των
απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ,
2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.
Β) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις παγίων και το 50% για
άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο ζ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη που αναφέρεται.
Γ) το 50% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον
στόχο ι) πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση
διαταραχών στις αγορές του ελαιόλαδου και των ελιών.
Δ) το 75% των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τους τύπους παρεμβάσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία (στ) προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα
συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την
ενοποίηση των αγορών, ζ) εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας όταν το
επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή μη παραγωγά Κράτη-μέλη
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από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη
παραγωγής και το 50% των πραγματικών δαπανών όπου για τέτοιου είδους παρέμβαση δεν πληρείται ο
όρος αυτός.
Η οικονομική βοήθεια της E.E περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο
εμπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 2024,στο
15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027.
1 Δύναται να παρέχεται συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων
(operational funds) που αναφέρονται στο άρθρο 51 του Καν 2021/2115 και φτάνει έως και το 50% των
δαπανών που δεν καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε.
2. Η Εθνική συμμετοχή ορίζεται κατ' έτος με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
3 Η χρονική διάρκεια των επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα έχει χρονική διάρκεια 3 – 5
Έτη με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και με έτος ολοκλήρωσης (λήψη τελευταίας πληρωμής) το 2029.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη
βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα,
ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος
προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με
ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του
σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€.
Η συνδρομή της Ε.Ε για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε EUR 10.666.000 για κάθε οικονομικό έτος.

7 Additional information specific to the Type of Intervention

8 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 8 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green
Box)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το παράρτημα 2 της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(πράσινο κουτί) και ειδικότερα την παράγραφο 8 Payments (made either directly or by way of
government financial participation in crop insurance schemes) for relief from natural disasters διότι η
ενίσχυση παρέχεται μόνο μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής εκπληρώνοντας τις
προϋποθέσεις του σημείου (α) Eligibility for such payments shall arise only following a formal
recognition by government authorities that a natural or like disaster (including disease outbreaks, pest
infestations, nuclear accidents, and war on the territory of the Member concerned) has occurred or is
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occurring; and shall be determined βy a production loss which exceeds 30 per cent of the average of
production in the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding five-year
period, excluding the highest and the lowest entry. Η ενίσχυση θα καλύπτει αποκλειστικά τις
απώλειες εισοδήματος σημείο(b) Payments made following a disaster shall be applied only in respect of
losses of income, livestock (including payments in connection with the veterinary treatment of animals),
land or other production factors due to the natural disaster in question.Η ενίσχυση δεν σχετίζεται με την
μελλοντική παραγωγή σημείο (c) Payments shall compensate for not more than the total cost of replacing
such losses and shall not require or specify the type or quantity of future production.Πριν την παροχή των
ενισχύσεων θα ελέγχεται το ύψος αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για την αποφυγή υπεραντιστάθμισης
σημείο (e) Where a producer receives in the same year payments under this paragraph and under
paragraph 7 (income insurance and income safety-net programmes), the total of such payments shall be
less than 100 per cent of the producer's total loss.

5.3 Rural Development Interventions
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments
Π3-70-1.1 - Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών
Intervention Code (MS)
Π3-70-1.1
Ονομασία παρέμβασης
Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units
Κοινός δείκτης εκροών
covered by environmental or climate-related commitments going beyond
mandatory requirements
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Η παρέμβαση αφορά σε περιοχές ειδικής προστασίας σημαντικές για τα πουλιά Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (SPA) του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός Περιγραφή

EL
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ΚΓΠ
Ενίσχυση της προστασίας και
ΑΝ
ανάδειξη του εγχώριου γενετικού Υψηλή
040.06.01
υλικού
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
ΑΝ
συνέργειες με την Εθνική και
Μέση
061.06.03 Κοινοτική
πολιτική
για
τη
βιοποικιλότητα
Ενίσχυση
της
αποκατάστασης,
ΑΝ
διατήρησης
και
βελτίωσης
Μέση
078.06.08 προστατευόμενων
περιοχών,
οικοτόπων και ειδών
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης των εκταρικών ενισχύσεων για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές
υποχρεώσεις, εφαρμόζονται οι παρακάτω δράσεις που περιλαμβάνουν πενταετείς δεσμεύσεις με
δυνατότητα ετήσιας παράτασης:
Δράση προστασίας της Άγριας Ορνιθοπανίδας
Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται
στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή
απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.
Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του
ρόλου των αγροτικών γαιών ως ενδιαίτημα της άγριας ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλιση τροφής με την
εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε
ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να
αποδειχθεί σημαντική.
Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο/ενιαία αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της
εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται
στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση,
ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
Στα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης στα οποία δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται
η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα αγροτεμάχια της ενταγμένης
εκμετάλλευσης παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να
δημιουργηθούν ζώνες άγριας ζωής απαλλαγμένες από εισροές.

EL

682

EL

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία
κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Η έκταση που δεν συγκομίζεται αποτελεί περιοχή τροφοδοσίας για την ορνιθοπανίδα προσφέροντας
φυτική τροφή (σπόροι και άλλα μέρη του φυτού) αλλά και περιοχή προσέλκυσης εντόμων
πουπολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων για την ορνιθοπανίδα εντόμων και
προνυμφών. Ειδικά μερικά δίπτερα ελκύονται από τα ψυχανθή και γεννούν τα αυγά σε σημεία που
υπάρχει αφθονία αφίδων για τις προνύμφες τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο πληθυσμός των
βλαβερών για την καλλιέργεια αφίδων.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά
και ψυχανθή.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο/ενιαία αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της
εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται
στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση,
ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land
6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός Περιγραφή
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on
SMR03
the conservation of wild birds: Article 3(1), Article 3(2), point (b), Article 4(1), (2) and (4)
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of
SMR04
wild flora and fauna: Article 6(1) and (2)
List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Σύμφωνα με τις ΚΑΔ 3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7): Άρθρο 3
παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 4 ΚΑΔ 4 Οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7): Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 οι
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παραγωγοί υποχρεούνται στα παρακάτω:
-Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά τα δε δολώματατρωκτικοκτονίας να
τοποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά. Σε κάθε περίπτωση θα
εφαρμόζονται οι οδηγίες για την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και θα τηρούνται οι
όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στην ετικέτα.
-Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός
των αγροτεμαχίων του. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης:
1. για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θάμνου και
2. για δένδρα η κάθετη προβολή της κώμης του δένδρου στο έδαφος.
- Να τηρεί τα μέτρα για την προστασία και διατήρηση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Οδηγία
2009/147/ΕΚ) για την άγρια ορνιθοπανίδα και για την αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης των
οικοτόπων των ειδών, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά ενοχλήσεις, όπως προσδιορίζονται στα
σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, τους Κανονισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια
Διαχείρισης.
- Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε
λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν.
-Για τα αγροτεμάχια εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA)
2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης.
Η έλλειψη σχεδίων διαχείρισης τόσο συνολικών για τις περιοχές ειδικής προστασίας όσο και για τις
γεωργικές εκτάσεις εντός του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000,
αναπληρώνεται στο μέτρο του δυνατού με την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης.

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
1) Δράση προστασίας της Άγριας Ορνιθοπανίδας
Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης
παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

EL

684

EL

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του τύπου της καλλιέργειας και της περιφέρειας στην οποία
δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση.

Calculation method

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention

What is the duration of contracts?
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Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν πενταετείς δεσμεύσεις με δυνατότητα ετήσιας παράτασης.

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article
EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Π3-70-1.1 - Προστασία άγριας Επιχορήγηση
91(2)(a)-EL-85,00%
ζωής
εντός
των
91(3)(b)-EL-80,00%
προστατευόμενων περιοχών
Explanation and justification related to the value of the unit amount
Π3-70-1.1 - Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

Μέση

Result Indicator(s)

R.31; R.24;

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
Π3-70-1.1
- Planned
unit 174,00
Προστασία
άγριας amount (Total
ζωής
εντός
των Public
προστατευόμενων
Expenditure in
περιοχών
EUR)
Maximum
174,00
Amount for the
Planned
unit
amount (EUR)
O.14
(unit: 4.693,00
Εκτάριο)
O.14
(unit: 4.693,00
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
816.526,00
indicative
financial
687

2025

2026

2027

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

23.465,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

23.465,00

816.526,00

816.526,00

816.526,00

816.526,00

4.082.630,00

EL

2028

2029

Total 2023 2029

2024

allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
639.614,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in
EUR)
Out of which
needed to reach
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639.614,00

639.614,00

639.614,00

639.614,00

EL

3.198.070,00

the minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (applicable
to article 95(1)
under article 73
and 75) (Total
public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed to reach
the minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution in
EUR)
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Π3-70-1.2 - Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου
Intervention Code (MS)
Π3-70-1.2
Ονομασία παρέμβασης
Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units
Κοινός δείκτης εκροών
covered by environmental or climate-related commitments going beyond
mandatory requirements
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Ενίσχυση χρήσεων γης και
πρακτικών που συμβάλλουν στη
ΑΝ 026.04.01
Υψηλή
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
ΑΝ 050.06.02
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Αύξηση των διατηρούμενων
ΑΝ 071.06.07 στοιχείων του τοπίου στις Μέση
γεωργικές γαίες
4 Result indicator(s)

στο
της

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
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τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
R.34 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para a
gestão dos elementos paisagísticos, incluindo as sebes e as árvores
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Προστασία παραδοσιακού αγροτικού τοπίου
Η παρέμβαση για τη προστασία του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου στηρίζεται στην ενεργοποίηση των
κάτωθι επιμέρους εστιασμένων δράσεων, που στοχεύουν στη διατήρηση της παραδοσιακής μορφής
επιλεγμένων παραδοσιακών καλλιεργειών της ελληνικής υπαίθρου.
Δράση 1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου.
Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Έχει συνολική έκταση
8.000 Ha, περίπου, και αποτελεί αμιγή, μη γραμμική καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Τα δένδρα είναι μεγάλης
ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 150 ετών), με κορμούς με βαθιές πτυχώσεις και
ανεπτυγμένη κόμη, το ύψος των οποίων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει τα 10 μέτρα. Το στοιχειώδες
αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται μεταξύ τους με «τράφια» που είναι τεχνητά
αναχώματα ύψους 40 εκατοστών περίπου, τα οποία συγκρατούν το νερό των βροχοπτώσεων προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες άρδευσης του ελαιώνα και ταυτόχρονα οριοθετούν τις ιδιοκτησίες.
Ταυτόχρονα στις πλαγιές έχουν διαμορφωθεί αναβαθμίδες στις οποίες αναπτύσσονται τα ελαιόδενδρα.
Η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας του ελαιώνα της Άμφισσας, με τη διατήρηση μεγάλων σε ύψος και
ηλικία δέντρων, με τα αναχώματα και τις αναβαθμίδες, προσδίδει στο συγκεκριμένο αγροτικό τοπίο
ιδιαίτερη αισθητική αξία. Η άμεση οπτική επαφή του ελαιώνα με τον παγκοσμίου σημασίας αρχαιολογικό
χώρο του Μαντείου των Δελφών, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της παραδοσιακής του μορφής ως
αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας της περιοχής.
Τα υψηλά, μεγάλης ηλικίας και έντονα ρυτιδωμένα δέντρα δημιουργούν τους κατάλληλους οικοτόπους
για την ανάπτυξη ορισμένων ειδών εντόμων, νυχτερίδων και πουλιών. Τα σταθερά στοιχεία του τοπίου,
τεχνητά αναχώματα και αναβαθμίδες, προσφέρουν ευνοϊκούς οικοτόπους για έντομα, πουλιά και μια
ενδιαφέρουσα μικροχλωρίδα.
Η διατήρηση της σημερινής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας απειλείται από την επικράτηση της
συνήθους πρακτικής για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψος ελαιοδένδρων, η οποία συνίσταται
στη μείωση του ύψους των δένδρων και στην αύξηση της κόμης τους, είτε μέσω του αυστηρού
κλαδέματος (κύριοι βραχίονες) είτε μέσω κορμοτόμησης για επαναδιαμόρφωση της κόμης. Στόχος της
πρακτικής αυτής είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητάς των
ελαιοδέντρων.
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Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αναχώματα (τράφια) των αγροτεμαχίων του Ελαιώνα (λαχίδια) αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο του συγκεκριμένου αγροτικού τοπίου. Η συνήθης πρακτική της χημικής
ζιζανιοκτονίας ασκεί πιέσεις στη βιοποικιλότητα και στους υδατικούς πόρους ενώ η μηχανική
ζιζανιοκτονία στα «τράφια», αποτελεί απειλή για την μορφή τους, λόγω της διάβρωσης που προκαλεί.
Όσον αφορά τη φυτοπροστασία της ελιάς, η αντιμετώπιση του δάκου (Dacus oleae), του σημαντικότερου
εντόμου εχθρού της ελιάς, πραγματοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή του ελαιώνα της Άμφισσα ςμε
ήπιο τρόπο, μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα έντομα, ο
οποίος υπερβαίνει τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης προστασίας της Οδηγίας 128/2009/EC.
Συγκεκριμένα έχει εγκατασταθεί δίκτυο δακοπαγίδων που καλύπτει όλο τον Ελαιώνα και βάσει του
αριθμού των παγιδευμένων εντόμων εφαρμόζεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δολωματικός ψεκασμός σε
συγκεκριμένα σημεία επιλεγμένων δέντρων.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και
εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία κατέχονται νόμιμα
κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Οι δεσμεύσεις συνίστανται στα παρακάτω:
• διατήρηση των ελαιόδεντρων στην υφιστάμενη μορφή τους (κορμός, κόμη, ύψος) χωρίς να γίνονται
ενέργειες ανανέωσής τους όπως αυστηρό κλάδεμα προκειμένου να μειωθεί το ύψος των δέντρων, ή
καρατόμηση για επαναδιαμόρφωση των δέντρων.
• εφαρμογή χειρονακτικής ζιζανιοκτονίας στα «τράφια» με σκοπό τη διατήρηση των «λαχιδιών» στη
σημερινή τους μορφή.
• η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ενταγμένων ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα και η μέγιστη σε
250ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση ελαιοτεμαχίων τα οποία αλλοιώνουν τον
παραδοσιακό χαρακτήρα του ελαιώνα της Άμφισσας και στα οποία δεν εφαρμόζονται συνήθως
οιπαραδοσιακές, εκτατικής μορφής, καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά εντατικές μορφές διαχείρισης.
• τα ενταγμένα ελαιόδεντρα είναι ελάχιστου ύψους τεσσάρων μέτρων
• η ενταγμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με
δολωματικό ψεκασμό ή να εφαρμόζεται σε αυτή σύστημα βιολογικής γεωργίας. Ηδέσμευση αυτή δεν
ενισχύεται στο πλαίσιο της δράσης.
Δράση 2. Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας και Θηρασιάς
Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της Θήρας που
διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή εδάφη της Θήρας.
Ο αμπελώνας της Σαντορίνης αποτελεί γεωργική γης Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). με συνολική
έκταση 1.500 Ha περίπου. Πρόκειται για ένα πανάρχαιο αμπελώνα ηλικίας, όπως υπολογίζεται, 3.500
ετών. Αποτελεί μια μεγάλη αμπελογραφική συλλογή, αφού διασώζει περισσότερες από 50 ποικιλίες
αμπέλου, ορισμένες από τις οποίες είναι σπάνιες και έχουν μοναδικά αμπελογραφικά και οινολογικά
χαρακτηριστικά. Τα πρέμνα του είναι αυτόριζα, δεν είναι εμβολιασμένα σε αμερικάνικα υποκείμενα
αμπέλου, αφού το αμμώδες έδαφος της Σαντορίνης δεν επέτρεψε στο έντομο της φυλλοξήρας να
εγκατασταθεί σ’ αυτό.
Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θηρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών συνθηκών που επικρατούν
(συχνοί και ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξηρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα ιδιόρρυθμο
κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές σχήμα, που έχει σκοπό να προφυλάξει τους βλαστούς και τα
σταφύλια από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά αυτά και που προκαλούν μηχανικές
βλάβες, τόσο λόγω αποκολλήσεως ολόκληρων βλαστών, όσο και σχισίματα στα φύλλα ή τραύματα των
πράσινων οργάνων και των σταφυλιών από τους κόκκους της άμμου που μεταφέρουν. Στις πιο υπήνεμες
θέσεις των νησιών αυτών βρίσκει κανείς το κυπελλοειδές με κουλούρα. Η χρήση αυτών των ιδιόρρυθμων
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κυπελλοειδών συνέβαλε στη διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα και του ευρύτερου Θηραϊκού τοπίου.
Το παραδοσιακό κλάδεμα και η διαμόρφωση του Θηραϊκού αμπελώνα είναι μοναδικά σε παγκόσμια
κλίμακα.
Το σύστημα παράγει χρησιμοποιώντας χαμηλά επίπεδα εισροών. Η αμπελοκαλλιέργεια γίνεται χωρίς
άρδευση, η φυτοπροστασία περιορίζεται στην επίπαση με θειάφι για την πρόληψη του ωιδίου και
σπανιότερα γίνεται χρήση εντομοκτόνου. Η ζιζανιοκτονία πραγματοποιείται είτε χειρονακτικά
(βοτάνισμα) είτε συνηθέστερα χημικά (η ακανόνιστη διάταξη των πρέμνων ή/ και η κλίση εμποδίζουν τη
μηχανική καταστροφή των ζιζανίων). Τέλος, χρησιμοποιούνται λιπάσματα για τη βελτίωση της
γονιμότητας του εδάφους. Υπ΄ αυτές τις συνθήκες, οι συνήθεις αποδόσεις δεν ξεπερνούν τα 3.000-3.500
κιλά το εκτάριο.
Αυτή η ικανότητα παραγωγής με «χαμηλά επίπεδα εισροών» είναι αποκαλυπτική της λογικής του
συστήματος παραγωγής. Στηρίζεται, αφενός, στην ικανότητά του να αξιοποιεί χώρους όπου επικρατούν
δυσμενείς συνθήκες (ηφαιστειακά εδάφη, δυνατοί άνεμοι, ανομβρία) χάρη στην καλλιέργεια του
αμπελιού που αντλεί θρεπτικά από τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους κλείνοντας, έτσι, τον κύκλο των
θρεπτικών στοιχείων με σχετική αυτονομία. Και, αφετέρου, στη χρήση γηγενών ποικιλιών του ευρύτερου
αιγιακού χώρου προσαρμοσμένων στο ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής, με τις θαλάσσιες ομίχλες και
τους ισχυρούς ανέμους και, κυρίως, στην υιοθέτηση πρακτικών, όπως η διαμόρφωση του πρέμνου σε
«καλάθι», για να αντιμετωπίσει του κλιματικούς και φυτοϋγειονομικούς κινδύνους, χωρίς ή με πολύ
περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών.
Ο βασικός κίνδυνος για την συνέχιση της ύπαρξης της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα, είναι η
αντικατάσταση του με γραμμικούς αμπελώνες που μειώνουν το κόστος παραγωγής λόγω μηχανοποίησης
της παραγωγής ή η αντικατάσταση του από άλλη καλλιέργεια.. Η ενίσχυση της παραδοσιακής
καλλιεργητικής πρακτικής συμβάλει στη διατήρηση τόσο της αμπελοκαλλιέργειας στο νησί όσο και της
ιδιαίτερης μορφής του Θηραϊκού αμπελώνα.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και
εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία κατέχονται νόμιμα
κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης . Οι δεσμεύσεις συνίστανται στα παρακάτω:
• Διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου κλαδέματος
• Δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης πέριξ του αγροτεμαχίου ελάχιστου πλάτους 0,5μ. στον
οποίο εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία.
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: νησιά Θήρας (Σαντορίνη) και Θηρασίας

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Δράση προστασία παραδοσιακού αγροτικού τοπίου
1) Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση πρέπει να βρίσκονται εντός του ελαιώνα
της Άμφισσας
Η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ενταγμένων ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα και η μέγιστη σε
250ελαιόδεντρα/Ha, τα δε ενταγμένα ελαιόδεντρα είναι ελάχιστου ύψους τεσσάρων μέτρων
• η ενταγμένη εκμετάλλευση να καλύπτεται από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με
δολωματικό ψεκασμό ή να εφαρμόζεται σε αυτή σύστημα βιολογικής γεωργίας. Η δέσμευση αυτή δεν
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ενισχύεται στο πλαίσιο της δράσης.
Εφαρμόζεται εντός των διοικητικών ορίωντων κάτωθι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
Στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας:
• η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και οι Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Αγ.Κωνσταντίνου,
Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της ΔημοτικήςΕνότητας Άμφισσας,
• η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και η Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής ΕνότηταςΙτέας,
• η Δημοτική Κοινότητα Δελφών και η Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής ΕνότηταςΔελφών
Στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας: ηΔημοτική
Ενότητα Αράχωβας
2) Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
• Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι)
και να είναι ακολουθούν τους παραδοσιακούς τρόπους κλάδευσης και φύτευσης
• Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης
Εφαρμόζεται στα νησιά Θήρα και Θηρασία.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land
6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

GAEC08
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Περιγραφή
Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas
or features.Minimum share of at least 4% of arable land at farm level
devoted to non-productive areas and features, including land lying
fallow. Where a farmer commits to devote at least 7% of his/her
arable land to non-productive areas and features, including land lying
fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance with Article
28(5a), the share to be attributed to compliance with this GAEC shall
be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm
level if this includes also catch crops or nitrogen fixing crops,
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cultivated without the use of plant protection products, of which 3%
shall be land lying fallow or non-productive features. Member States
should use the weighting factor of 0,3 for catch crops.Retention of
landscape features.Ban on cutting hedges and trees during the bird
breeding and rearing season.As an option, measures for avoiding
invasive plant species
Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the
Council of 21 October 2009 establishing a framework for
Community action to achieve the sustainable use of pesticides:
Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12 with regard to
SMR08
restrictions on the use of pesticides in protected areas defined on the
basis of Directive 2000/60/EC and Natura 2000 legislation; Article
13(1) and (3) on handling and storage of pesticides and disposal of
remnants
List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
Το ποσό ενίσχυσης είναι διαφορετικό ανάλογα με τη δράση. Έτσι στο ελαιώνα της Άμφισσας ανέρχεται
σε 580 €/ha ενώ στον αμπελώνα της Θήρας σε 765 €/ha. ΟΙ διαφορές οφείλονται στις διαφορετικές
συνιστώσες κόστους που επιβαρύνονται

Calculation method
Δράση 1) Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι ελήφθησαν υπόψη παράμετροι του
παρακάτω Πίνακα:
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Δράση 2) Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι ελήφθησαν υπόψη παράμετροι του
παρακάτω Πίνακα:

EL
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Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention
.

What is the duration of contracts?
Η διάρκεια της δέσμευσης είναι 5 έτη.

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article
EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%

EL
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

91(2)(a)-EL-85,00%
91(3)(b)-EL-80,00%

Ομοιόμορφη

R.14;
R.24;

ΜΚ3-70-1.2-2 - Ενίσχυση Επιχορήγηση
91(2)(a)-EL-85,00%
για τη διατήρηση του
91(3)(b)-EL-80,00%
παραδοσιακού αμπελώνα
της Θήρας
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-70-1.2-1 - Ενίσχυση για τη διατήρηση του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας
.

Ομοιόμορφη

R.31; R.34; R.24;

Group

Planned Unit Amount

Type of Support

ΜΚ3-70-1.2-1 - Ενίσχυση Επιχορήγηση
για τη διατήρηση του
παραδοσιακού ελαιώνα
της Άμφισσας

R.31;

R.34;

ΜΚ3-70-1.2-2 - Ενίσχυση για τη διατήρηση του παραδοσιακού αμπελώνα της Θήρας
.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-70-1.2-1 - Planned unit 580,00
Ενίσχυση για τη amount (Total
διατήρηση του Public
παραδοσιακού Expenditure in
ελαιώνα
της EUR)
Άμφισσας
Maximum
580,00
Amount
for
the
Planned
698

2024

2025

2026

2027

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

EL

2028

2029

Total
2029

2023

-

unit amount
(EUR)
O.14
(unit: 2.434,00
Εκτάριο)
ΜΚ3-70-1.2-2 - Planned unit 765,00
Ενίσχυση για τη amount (Total
διατήρηση του Public
παραδοσιακού Expenditure in
αμπελώνα της EUR)
Θήρας
Maximum
765,00
Amount
for
the
Planned
unit amount
(EUR)
O.14
(unit: 914,00
Εκτάριο)
O.14
(unit: 3.348,00
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
2.111.353,00
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
1.760.000,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument

EL

699

2.434,00

2.434,00

2.434,00

2.434,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

914,00

914,00

914,00

914,00

4.570,00

3.348,00

3.348,00

3.348,00

3.348,00

16.740,00

2.111.353,00

2.111.353,00

2.111.353,00

2.111.353,00

10.556.765,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

8.800.000,00

EL

12.170,00

(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which

EL
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EL

needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)

EL
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Π3-70-1.3 - Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των
φυτοφαρμάκων
Intervention Code (MS)
Π3-70-1.3
Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση
Ονομασία παρέμβασης
των φυτοφαρμάκων
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units
Κοινός δείκτης εκροών
covered by environmental or climate-related commitments going beyond
mandatory requirements
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
ΑΝ 050.06.02
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός που θα επιτυγχάνει
συνέργειες με την Εθνική και
ΑΝ 061.06.03
Μέση
Κοινοτική πολιτική για τη
βιοποικιλότητα
Ενίσχυση της αποκατάστασης,
διατήρησης και βελτίωσης
ΑΝ 078.06.08
Μέση
προστατευόμενων
περιοχών,
οικοτόπων και ειδών
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στο
της

Ναι

Ναι

Ναι

EL

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to
maintain or enhance carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent
green cover, agricultural land in wetland and peatland)
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity
conservation or restoration including high-nature-value farming practices
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η πρώτη δράση της παρέμβασης εφαρμόζεται στους ορυζώνες ενώ η περιοχή παρέμβασης της δεύτερης
δράσης περιλαμβάνει τις περιοχές καλλιέργειας της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, της νεκταρινιάς, της
δαμασκηνιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, του αμπελιού, των εσπεριδοειδών και του
βαμβακιού

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

O14 What area is eligible?
Agricultural area defined for the CAP plan
Agricultural land including and beyond agricultural area
Non-agricultural land
6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός
SMR03

SMR04
SMR07

EL

Περιγραφή
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of
the Council of 30 November 2009 on the conservation of
wild birds: Article 3(1), Article 3(2), point (b), Article 4(1),
(2) and (4)
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild flora and fauna:
Article 6(1) and (2)
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament
and of the Council of 21 October 2009 concerning the
703
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placing of plant protection products on the market and
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC:
Article 55, first and second sentence
Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of
the Council of 21 October 2009 establishing a framework for
Community action to achieve the sustainable use of
pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12
SMR08
with regard to restrictions on the use of pesticides in
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC
and Natura 2000 legislation; Article 13(1) and (3) on
handling and storage of pesticides and disposal of remnants
List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Η πρώτη δράση υπερβαίνει τα οριζόμενα βάσει των ΚΑΔ αφού έχει σαν στόχο την σταδιακή κατάργηση
της χρήσης αγροχημικών σε μια γεωργική περιοχή ιδαιτέρως πολύτιμη για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας αλλά και την ποιότητα των υδάτων.
Η δεύτερη δράση υπερβαίνει τις ΚΑΔ 7 και 8 αφού προβλέπει τη σημαντική μείωση και σταδιακή
κατάργηση εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις συγκεκριμένες καλλιέργειες

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
Η ενίσχυση ανά εκτάριο διαφοροποιείται ανάλογα με τη δράση και δευτερευόντως ανάλογα με την
καλλιέργεια στην οποία εφαρμόζεται η δράση.

Calculation method
Δράση 1η Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι ελήφθησαν υπόψη παράμετροι του
παρακάτω Πίνακα

EL

704

EL

Δράση 2η Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους
ενίσχυσηςπαρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

EL
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Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention
.

What is the duration of contracts?
5 έτη

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην απώλεια εισοδήματος και στο αυξημένο κόστος, σε πλήρη συμφωνία με
την παράγραφο 12 του Annex 2 της Συμφωνίας.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), 60,00%
Ελλάδα first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%

EL
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

ΜΚ1-70-1.3-1
Ετήσια Επιχορήγηση
ενίσχυση για την εναλλακτική
καταπολέμηση ζιζανίων στους
ορυζώνες

Contribution rate(s)

Type of Planned Region(s)
Unit Amount

Result Indicator(s)

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(b)-EL-80,00%

Ομοιόμορφη

R.31; R.24;

ΜΚ2-70-1.3-2
Ετήσια Επιχορήγηση
91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
R.24;
ενίσχυση για την εφαρμογή της
91(2)(a)-EL-85,00%
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης
91(2)(c)-EL-60,00%
των
μικρολεπιδοπτέρων
91(3)(b)-EL-80,00%
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ1-70-1.3-1 - Ετήσια ενίσχυση για την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του αυξημένου κόστους λόγω της εισαγωγής νερού και της ψευδοσποράς, την εξαγωγής του νερού και της μηχανικής
καταπολέμησης των ζιζανίων
ΜΚ2-70-1.3-2 - Ετήσια ενίσχυση για την εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Το ποσό που απαιτείται για την ορθή εφαρμογή της μεθόδου διαφέρει ανά έτος διότι στα πρώτα 2-3 έτη εφαρμόζονται και η μέθοδος σεξουαλικής σύγχυσης
αλλά και τα εντομοκτόνα ενώ στα επόμενα 3-2 εφαρμόζεται μόνο η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης. Επίσης διαφέρει ανάλογα με την καλλιέργεια λόγω
της διαφορετικής περιόδου εφαρμογής της μεθόδου.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ1-70-1.3-1
- Planned unit 210,00
Ετήσια ενίσχυση για amount
την
εναλλακτική (Total Public
καταπολέμηση
Expenditure
708

2024

2025

2026

2027

210,00

210,00

210,00

210,00

EL

2028

2029

Total
2029

2023

-

ζιζανίων
ορυζώνες

στους in EUR)
Maximum 210,00
Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.14 (unit: 15.553,00
Εκτάριο)
ΜΚ2-70-1.3-2
- Planned unit 474,00
Ετήσια ενίσχυση για amount
την εφαρμογή της (Total Public
μεθόδου
Expenditure
σεξουαλικής
in EUR)
σύγχυσης
των Maximum 490,00
μικρολεπιδοπτέρων Amount for
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
the Planned
unit amount
(EUR)
O.14 (unit: 111.995,00
Εκτάριο)
O.14 (unit: 127.548,00
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
56.351.881,00
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
47.841.031,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution

EL
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210,00

210,00

210,00

210,00

15.553,00

15.553,00

15.553,00

15.553,00

474,00

474,00

474,00

474,00

490,00

490,00

490,00

490,00

111.995,00

111.995,00

111.995,00

111.995,00

559.975,00

127.548,00

127.548,00

127.548,00

127.548,00

637.740,00

77.765,00

56.351.881,00 56.351.881,00 56.351.881,00 56.351.880,00

281.759.404,00

47.841.031,00 47.841.031,00 47.841.032,00 47.841.032,00

239.205.157,00

EL

in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)

EL
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(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)

EL
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Π3-70-1.4 - Προστασία και διατήρηση γενετικών πόρων
Intervention Code (MS)
Π3-70-1.4
Ονομασία παρέμβασης
Προστασία και διατήρηση γενετικών πόρων
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
Κοινός δείκτης εκροών
O.19. Αριθμός πράξεων ή μονάδων που υποστηρίζουν γενετικούς πόρους
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 040.06.01

ΑΝ 073.05.04
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Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
στο
επίπεδο
του Αντιμετωπίζεται
στο
στρατηγικού σχεδίου της στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Ανασχεδιασμός
της
πολιτικής
για
την
προσαρμογή της γεωργίας Υψηλή
και της δασοκομίας στην
κλιματική αλλαγή
Ενίσχυση της προστασίας
και ανάδειξη του εγχώριου Υψηλή
γενετικού υλικού
Ενσωμάτωση
μέτρων
αναθεωρημένων ΣΛΑΠ & Μέση
εθνικής στρατηγικής για
712
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Ναι

Ναι
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την προσαρμογή
κλιματική αλλαγής
4 Result indicator(s)

στην

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.12 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida por compromissos apoiados para
melhorar a adaptação às alterações climáticas
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a
sustainable use of pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage
R.25 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por compromissos apoiados para melhorar a
sustentabilidade ambiental
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate
mitigation and adaptation goals in rural areas
R.43 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas para limitar a utilização de
antimicrobianos (prevenção/redução)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Στο πλαίσιο της παρέμβασης για την προστασία και διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία
εφαρμόζονται οι παρακάτω τρεις διακριτές δράσεις. Οι δύο πρώτες δράσεις αφορούν την ενίσχυση των
δικαιούχων
1η Δράση. για την καλλιέργεια τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
και 2η Δράση για την εκτροφή απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ενώ η ¨
3η δράση αφορά σε επιμέρους παρεμβάσεις για την προστασία των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία.
1η Δράση: Προστασίας και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού
υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
Η δράση αφορά την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από
γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation).
Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος
των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η οικονομική στήριξη μέσω της δράσης
αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών αφού
αναπληρώνει την ως άνω αναφερόμενη απώλεια εισοδήματος.
Σκοπός της δράσης είναι:
• η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών 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, οι οποίες είναι κατά τεκμήριο
περισσότερο προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες συνεπώς μειώνεται με αυτόν τον τρόπο η χρήση
εισροών με αποτέλεσμα τις μειωμένες πιέσεις στους φυσικούς πόρους (π.χ. ποιότητα και ποσότητα
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υδατικών πόρων).
• η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αφού οι τοπικές ποικιλίες είναι κατά τεκμήριο περισσότερο
ανθεκτικές στις ξηροθερμικές συνθήκες που αναμένεται να ενταθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.
• η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς
αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
• η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους
πληθυσμούς – ποικιλίες.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες,
στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό - ποικιλία του παρακάτω Πίνακα και ενισχύονται
για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσμεύονται να
συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική
πληροφορία στις υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.
Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια
της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να
εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και
επιπλέον δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της δέσμευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της
δέσμευσης σε μη σταθερά αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος,
ωστόσο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος της έκτασης με την οποία εντάσσεται ο
δικαιούχος στη δράση. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται
σε σταθερά αγροτεμάχια καθ΄όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

2η Δράση: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές
αγροτικών ζώων.
Μειονέκτημα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, είναι οι χαμηλές τους αποδόσεις οι
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος για τους εκτροφείς τους. Έτσι, οι εκτροφείς συχνά
προβαίνουν στην αντικατάσταση των φυλών αυτών με άλλες πιο αποδοτικές φυλές ή σε ανεξέλεγκτες
διασταυρώσεις με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων. Συνεπώς, η οικονομική στήριξη μέσω της δράσης
αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των ζώων των φυλών αυτών αφού αναπληρώνει την ως άνω
αναφερόμενη απώλεια εισοδήματος.
Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της γενετικής βιοποικιλότητας στον
τομέα της ζωικής παραγωγής. Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον
σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση
των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. Επιπλέον, τα
ζώα των σπάνιων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:
• είναι τα πλέον προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες επιδεικνύοντας ιδιαίτερη
ανθεκτικότητα στις ακραίες τιμές συνεπώς και στην αναμενόμενη αύξηση της συχνότητάς τους λόγω της
κλιματικής αλλαγής (αύξηση ημερών ξηρασίας, αύξηση συχνότητας ακραίων θερμοκρασιών -υψηλών
θερμοκρασιών , παγετού, κ.λ.π.) αλλά και στις ασθένειες,
• αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους υποβαθμισμένους και δυσπρόσιτους βοσκότοπους της χώρας,
• επιδεικνύουν ιδιαίτερη ικανότητα επιβίωσης με περιορισμένους πόρους τροφής και νερού.
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Επιπλέον, οι γονιδιακές δεξαμενές των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων περιέχουν γονίδια, τα οποία ενώ
σήμερα φαίνεται να μην έχουν οικονομική σημασία, είναι δυνατόν στο μέλλον να αποβούν πολύτιμα, εάν
μεταβληθούν, όπως αναμένεται, οι οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και οικολογικές συνθήκες
άσκησης της ζωικής παραγωγής.
Τέλος, οι αυτόχθονες φυλές, ως μέρους του πολιτισμού, προσφέρουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση και
στην έρευνα σε ιστορικά και εθνολογικά θέματα, αυξάνοντας με την παρουσία τους το αισθητικό κάλλος
της ποικιλομορφίας.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία
πενταετία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση,
δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, παρ. 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ)αριθ. 807/2014 και καταγράφονται στο Π.Δ 434/1995όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω
Πίνακα. Οιαυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρακολουθούνται από τα Κέντρα
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων τα οποία τηρούν και τα σχετικά γενεαλογικά βιβλία.
Οι δεσμεύσεις; που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
3η Δράση: Προστασία των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία
Το παραγωγικό ζωικό γενετικό υλικό της Χώρας είναι τα καταγεγραμμένα και πιστοποιημένα ζώα
καθαρών φυλών αγροτικών ζώων. Το εν λόγω υλικό καταγράφεται και πιστοποιείται με προγράμματα
γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων με σκοπό τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών
αγροτικών ζώων σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης που
διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους σε συνθήκες αειφορίας.
Τα προγράμματα γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων αποτελούν το βασικό κορμό της Δράσης καθώς
αποτελούν το εργαλείο για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων “in
situ”,στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τα εν λόγω προγράμματα συμπληρώνονται με τις ενέργειες
ενημέρωσης και γονοτύπισης, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 του Καν. 807/2014, οι ενέργειες της Δράσης αφορούν:
1. την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου ή μητρώου που είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για τη
διατήρηση – διάσωση και αξιοποίηση μίας φυλής ζώων και την πιστοποίηση ότι τα ζώα αυτά ανήκουν
στη φυλή. Γίνεται συλλογή πληροφοριακών στοιχείων των ζώων προκειμένου να τηρηθεί το γενεαλογικό
βιβλίο της φυλής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις υποδείξεις και πρακτικές της
ICAR(International Recording for Animal Production) και αφορούν κυρίως στοιχεία αναπαραγωγής και
μεταβολές ζωικού κεφαλαίου (γεννήσεις, θάνατοι).
2. τον έλεγχο αποδόσεων που γίνεται με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου για την διατήρηση και ορθολογικότερη αξιοποίηση των ζώων.
Πραγματοποιείται με τη διεξαγωγή μετρήσεων στοιχείων ελέγχου αποδόσεων όπως αυτά προσδιορίζονται
στην εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες και πρακτικές της ICAR (International Recording for Animal
Production) και αφορούν κυρίως γαλακτομετρήσεις (ποσοτικές, ποιοτικές),σωματομετρήσεις, μετρήσεις
για τον προσδιορισμό της ποσότητας και της ποιότητας του κρέατος κ.λ.π
3. την ενημέρωση που γίνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μέσω σεμιναρίων, ημερίδων και
συμμετοχής σε εκθέσεις και αφορά στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού
υλικού, στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων, σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή του
προγράμματος, στην προβολή και διάδοση των εγχώριων φυλών και την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της ενέργειας παρέχεται τεχνική και επιστημονική στήριξη για την παροχή
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.
4. τον γονοτυπικό έλεγχος των ζώων ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν
σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να

EL

715

EL

μειωθεί η συχνότητά τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
1η Δράση: Προστασία και διατήρησης τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
(φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
Στον Πίνακα "Κατάλογος τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική
διάβρωση" καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται
από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’
εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο συγκεκριμένος πίνακας επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην
SFC. Ο κατάλογος των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική
διάβρωση είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών
πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά
Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
2) Δράση διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης καλύπτει όλη τη χώρα. Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των
ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα των επιλέξιμων φυλών.
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Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει :
1. Να είναι νόμιμοι κάτοχοι απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με
εξαφάνιση όπως αυτές αναφέρονται στον σχετικό πίνακα στη περιγραφή της δράσης.
2. Να εκτρέφουν ζώα των απειλούμενων φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής τους, όπως αυτές
αναφέρονται ανωτέρω.
3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν. Τα
γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της
Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα κάτωθι:
• Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών
• Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους
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• Χοιρομητέρες
• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών
3) Δράση προστασίας των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και
Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και
ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.
Όροι επιλεξιμότητας
1. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, Ενώσεις,
Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά όργανα με νομική υπόσταση που ασκούν κτηνοτροφική
δραστηριότητα οι ίδιοι ή και τα μέλη τους
2. Η δράση εφαρμόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων στον σχετικό πίνακα στη περιγραφή της δράσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή

List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
1η Δράση: Προστασία και διατήρησης τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού
υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και
τα900€/Ha/έτος για τις πολυετείς.
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Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:
• Έξοδα αποστολής σπόρων ή άλλων μερών του φυτού, από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση,
φορέα..
• Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα
αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

Calculation method

Non-IACS section
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
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reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
2η Δράση: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Το χορηγούμενο ύψος ενίσχυσης ανά κατηγορία ζώου, υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον Καν.
(ΕΕ)1305/2013, Παράρτημα ΙΙ, ανώτατο ποσό των 200€/μονάδα ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ)/έτος λόγω
ειδικών συνθηκών, κάνοντας χρήση της πρόβλεψης του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ, περί
δυνατότητας υπέρβασης του ως άνω ποσού σε δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Η τεκμηρίωση για
την ως άνω υπέρβαση, παρέχεται στη μελέτη υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης.
Στο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνεται το
κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε
δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23,33 €.

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά ΜΜΖ διατηρούμενης
αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
3η Δράση: Προστασία των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία
Τα ποσοστά στήριξης για τη δράση είναι:
1. Για τη συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών
βιβλίων και μητρώων, ποσοστό στήριξης 100%.
2. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, ποσοστό στήριξης 70%.
3. Για την ενημέρωση για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο
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ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό στήριξης 100%.
4. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι:
1. Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας, κάλυψη του διοικητικού κόστους καθιέρωσης και
διατήρησης γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων. Δαπάνες μισθοδοσίας και οδοιπορικών εξόδων
προσωπικού των δικαιούχων, δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης και
συγκεκριμένα:
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την καταχώρηση των στοιχείων και την εκτύπωση αυτών.
• Υλικά εκτύπωσης
• Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών
βιβλίων (αγορά και/ή κόστος ετήσιας χρήσης)
• Όργανα σωματομετρήσεων
• Δαπάνες ανάλυσης DNA
• Δαπάνες συσκευών ηλεκτρονικής ανίχνευσης για την ταυτοποίηση των ζώων μέσω των ηλεκτρονικών
μέσων σήμανσης
2. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, κάλυψη του κόστους δοκιμών για τον προσδιορισμό της
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου. Δαπάνες μισθοδοσίας και οδοιπορικών εξόδων προσωπικού των
δικαιούχων, δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης και συγκεκριμένα:
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την καταχώρηση των στοιχείων και την εκτύπωση αυτών.
• Υλικά εκτύπωσης
• Εξοπλισμός ογκομέτρησης γάλακτος
• Εξοπλισμός ποιοτικής ανάλυσης γάλακτος και κρέατος
• Αποστολή ή μεταφορά δειγμάτων γάλακτος, κρέατος
• Ανάλυση δειγμάτων γάλακτος, κρέατος
3. Για την ενημέρωση και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης με στόχο την παροχή και
διάχυση της τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης των ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης,
την ευρεία δημοσιότητα του προγράμματος και την προώθηση των εγχώριων φυλών. Αφορά δαπάνες για
την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ημερίδες, συμμετοχή σε ζωοτεχνικές εκθέσεις, τεχνικό και
επιστημονικό σύμβουλο και συγκεκριμένα:
• Έξοδα πρόσκλησης
• Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων
• Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού ηλεκτρονικού και
έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής
ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής.
• Κόστος συμμετοχής σε Ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, τη
διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των
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συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου.
• Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με την παροχή
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο
τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων και θα
παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις
προόδου, συμπερασμάτων και οδηγιών. Επίσης, όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους
ωφελούμενους κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με το πρόγραμμα.
Επιπλέον, θα στηρίζει τον Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου
(σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης)ζωικού γενετικού υλικού.
4. Γονοτυπικός έλεγχο των ζώων. Δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών δειγματοληψίας, διενέργειας
δειγματοληψίας, μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention

What is the duration of contracts?
Η μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων δύναται να είναι 5ετής.

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article
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Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

EL

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

ΜΚ3-70-4-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
ενισχυόμενων εκταρίων για
την
προστασία
και
διατήρηση
τοπικών
αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών
(φυτογενετικού
υλικού) που κινδυνεύουν
από γενετική διάβρωση

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

R.12; R.24; R.27;

ΜΚ3-70-4-2 - Αριθμός Επιχορήγηση
ενισχυόμενων
Μονάδων
Ζωικού
Κεφαλαίου
(ΜΖΚ)από τη διατήρηση
των
απειλούμενων
αυτόχθονων
φυλών
αγροτικών ζώων

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

R.43; R.25;

Planned Unit Amount

Type of Support

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

ΜΚ3-70-4-3 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(2)(b)-EL-80,00%
Μέση
R.43; R.25;
ενισχυόμενων έργων από
91(2)(a)-EL-85,00%
την
προστασία
των
91(3)(b)-EL-80,00%
γενετικών
πόρων
στη
κτηνοτροφία
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-70-4-1 - Αριθμός ενισχυόμενων εκταρίων για την προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

ΜΚ3-70-4-2 - Αριθμός ενισχυόμενων Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ)από τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
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ΜΚ3-70-4-3 - Αριθμός ενισχυόμενων έργων από την προστασία των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-70-4-1 - Planned unit 600,00
Αριθμός
amount
ενισχυόμενων (Total Public
εκταρίων για την Expenditure
προστασία και in EUR)
διατήρηση
Maximum
650,00
τοπικών
Amount for
αβελτίωτων
the Planned
πληθυσμών
- unit amount
ποικιλιών
(EUR)
(φυτογενετικού
O.19
(unit: 3.143,00
υλικού)
που
Εκτάριο)
κινδυνεύουν από
γενετική
διάβρωση
ΜΚ3-70-4-2 - Planned unit 474,00
Αριθμός
amount
ενισχυόμενων (Total Public
Μονάδων
Expenditure
Ζωικού
in EUR)
Κεφαλαίου
Maximum
490,00
(ΜΖΚ)από
τη Amount for
διατήρηση των the Planned
απειλούμενων unit amount
αυτόχθονων
(EUR)
φυλών
O.19
(unit: 30.680,00
αγροτικών ζώων
726

2024

2025

2026

2027

600,00

600,00

600,00

600,00

650,00

650,00

650,00

650,00

3.143,00

3.143,00

3.143,00

3.143,00

474,00

474,00

474,00

474,00

490,00

490,00

490,00

490,00

30.680,00

30.680,00

30.680,00

30.680,00

EL

2028

2029

Total 2023 2029

15.715,00

153.400,00

Εκτάριο)
ΜΚ3-70-4-3 - Planned unit 400.000,00
Αριθμός
amount
ενισχυόμενων (Total Public
έργων από την Expenditure
προστασία των in EUR)
γενετικών πόρων Maximum
480.000,00
στη κτηνοτροφία Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.19
(unit: 42,00
Εκτάριο)
O.19
(unit:
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
14.715.821,00
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
12.485.038,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
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400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

42,00

42,00

42,00

42,00

210,00

14.715.821,00 14.715.821,00 14.715.821,00 14.715.821,00

73.579.105,00

12.485.038,00 12.485.038,00 12.485.038,00 12.485.038,00

62.425.190,00

EL

Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
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allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι
στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)
Intervention Code (MS)
Π3-70-2.1
Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Ονομασία παρέμβασης
(νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.17. Number of hectares or number of other units benefitting from
Κοινός δείκτης εκροών
support for organic farming
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό
σχέδιο
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Κωδικός

Περιγραφή

ΑΝ
021.09.06

Μείωση του κόστους παραγωγής των
Υψηλή
βιολογικών προϊόντων
Ενίσχυση χρήσεων γης και πρακτικών που
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών Υψηλή
αερίων θερμοκηπίου
Προώθηση
πρακτικών
για
την
Υψηλή
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε

ΑΝ
026.04.01
ΑΝ
050.06.02
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Όχι
Ναι
Ναι

EL

γεωργικές και δασικές εκτάσεις
Προστασία
υδατικών
πόρων:
ΑΝ
συνέργειες/συμπληρωματικότητα με τις Μέση
088.05.07
πρακτικές ενισχυμένης αιρεσιμότητας
Προστασία
εδαφικών
πόρων:
ΑΝ
συνέργειες/συμπληρωματικότητα με τις Χαμηλή
106.05.11
πρακτικές ενισχυμένης αιρεσιμότητας
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.29 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) que beneficia de apoio da PAC para a agricultura
biológica, discriminada entre manutenção e conversão
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η στήριξη στο πλαίσιο της Παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια
συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
γεωργικών πρακτικών.
Η σημαντική βιοποικιλότητα (σημαντικοί οικότοποι και είδη καθώς και περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας
(HNV) εκτάσεις) καθώς και οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της χώρας, ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, , θέτουν
τις βάσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την προστασία του
περιβάλλοντος και συγχρόνως τη δυνατότητα παραγωγής υγιεινών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας
όπως είναι τα βιολογικά τρόφιμα μειώνοντας παράλληλα την επίπτωση της γεωργικής δραστηριότητας
στο περιβάλλον. Ένας μεγάλος αριθμός ειδών πανίδας και χλωρίδας εξαρτώνται άμεσα για την επιβίωση
τους από τη συνέχιση των πρακτικών αυτών ενώ ο περιορισμός της χρήσης λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων συμβάλλει στον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων και την υποβάθμιση του εδάφους .
Η ενίσχυση των αγροτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε περιοχές με περιβαλλοντικούς
περιορισμούς θεωρείται σημαντική καθώς προστατεύει τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα υπόγεια και
επιφανειακά ύδατα και το έδαφος ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς, δίνοντάς τους τα
κατάλληλα κίνητρα, προς την πιστοποιημένη βιολογική γεωργία. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της
προσφοράς και μέσω της μείωσης των τιμών την αύξηση της ζήτηση βιολογικών προϊόντων μπορεί να
αποφέρει εκτός από περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στον αγροτικό κλάδο.
Η βιολογική καλλιέργεια ενδείκνυται για τη χώρα με βάση τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τομέα
(μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος) και τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν,
οι οποίες αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προώθηση της βιολογικής παραγωγής στη χώρα μας.
Η Παρέμβαση στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/848, καθώς και να
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον μεθόδων
παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.
Η Βιολογική παραγωγή αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αειφόρου αγροτικής παραγωγής,
ικανοποιώντας την αυξανόμενη απαίτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών
προς το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας καιδεσμευτικό ποσοτικό στόχο της
πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο με χρονικό ορόσημο το 2030 Η μέθοδος βιολογικής παραγωγής
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προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση
των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων η βιολογική γεωργία συμβάλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης
των ρύπων
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
• στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών
και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Η Παρέμβαση περιλαμβάνει δύο δράσεις:
Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής
στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 2018/848.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων.
Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια
της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Το ελάχιστο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3
Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μικτές εκμεταλλεύσεις.
Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ενταγμένων
ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για
συστηματικό ελαιώνα.
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα
Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
κτηνοτροφία
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
από συμβατικές σε βιολογικές, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό 2018/848. Οι δικαιούχοι
δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων . Ο
ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα
Τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία),
προβατοτροφία και αιγοτροφία.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι και οι οροί επιλεξιμότητας ανά κατηγορία δράσης παρουσιάζονται παρακάτω:
1) Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη
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γεωργία
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ)
2021/215, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές και αποτυπώνεται στο κεφάλαιο 4 του
Στρατηγικού σχεδίου.
Όροι επιλεξιμότητας
Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός
Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν από τη δράση πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση.
• Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και
αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με
επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση.
• Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha.
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στο
σχετικό πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων
χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
2) Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
κτηνοτροφία
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των
ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 2021/215, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές
επιλογές και αποτυπώνεται στο κεφάλαιο 4 του Στρατηγικού σχεδίου.
Όροι επιλεξιμότητας
Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να είναι
δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση.
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η παρέμβαση συνίσταται στην εφαρμογή μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας Ο
παραγωγός τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον κανονισμό 2018/848 η οποία ένταξη
τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης όπως και να διαθέτουν
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.

6 Identification of relevant baseline elements

EL

733

EL

(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή
Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 of the European
Parliament and of the Council establishing a framework for
Community action in the field of water policy: Article 11(3),
SMR01
point (e), and point (h), as regards mandatory requirements to
control diffuse sources of pollution by phosphates
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991
concerning the protection of waters against pollution caused
SMR02
by nitrates from agricultural sources: Articles 4 and 5
Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the
prohibition on the use in stockfarming of certain substances
having a hormonal or thyrostatic action and beta-agonists,
SMR06
and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and
88/299/EEC: Article 3, points (a), (b), (d) and (e), and
Articles 4, 5 and 7
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament
and of the Council of 21 October 2009 concerning the
placing of plant protection products on the market and
SMR07
repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC:
Article 55, first and second sentence
Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of
the Council of 21 October 2009 establishing a framework for
Community action to achieve the sustainable use of
pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to (5); Article 12
SMR08
with regard to restrictions on the use of pesticides in
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC
and Natura 2000 legislation; Article 13(1) and (3) on
handling and storage of pesticides and disposal of remnants
List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Με την εφαρμογή της η βιολογική γεωργία ενσωματώνει και υπερβαίνει τόσο την πρόβλεψη για
αμειψισπορά όσο και τους κανόνες που ισχύουν για την ορθολογική χρήση εισροών.

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
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Range of support at beneficiary level
Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους
δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες (εργαστηριακές αναλύσεις) ως
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω της
παρέμβασης[LKN1]
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος για εργαστηριακές
αναλύσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα
900€/Ha/έτος για τις μόνιμες.
Τα μέγιστα ποσά στήριξης υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του
ύψους ενίσχυσης.

Δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
κτηνοτροφία
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για
το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.
Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω της
παρέμβασης
Τα ετήσια ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης
για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/Ha

Calculation method
Τα μέγιστα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία.
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Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention
.

What is the duration of contracts?
Πέντε (5) έτη.

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 της Συνθήκης του ΠΟΕ (πράσινο κουτί) και ειδικότερα
την παράγραφο 12 αυτού, διότι καλύπτει αμφότερες τις σχετικές πρόνοιες. Συγκεκριμένα η ενίσχυση στον
παραγωγό παρέχεται με βάση το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα ( σημείο(b) ) όπως
προσδιορίζονται από το Πρόγραμμα ενώ και οι επιλεξιμότητες, οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης αλλά
και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο καλύπτοντας τις πρόνοιες
του σημείου ( α).

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%
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- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)
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20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

ΜΚ3-70-2.1-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
ενισχυόμενων εκταρίων
από την μετατροπή σε
βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στη
γεωργία

Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(3)(b)-EL-80,00%

Ομοιόμορφη

R.29;

ΜΚ3-70-2.1-2 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(2)(b)-EL-80,00%
Ομοιόμορφη
R.29;
ενισχυόμενων εκταρίων
91(2)(a)-EL-85,00%
(βοσκοτόπων) από τη
91(3)(b)-EL-80,00%
μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής
στην
κτηνοτροφία
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-70-2.1-1 - Αριθμός ενισχυόμενων εκταρίων από την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Το κόστος προσδιορίζεται με βάση την απώλεια εισοδήματος κα το πρόσθετο κόστος ανά τύπο καλλιέργειας που αναλαμβάνει ο παραγωγός.
ΜΚ3-70-2.1-2 - Αριθμός ενισχυόμενων εκταρίων (βοσκοτόπων) από τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Το κόστος προσδιορίζεται με βάση την απώλεια εισοδήματος κα το πρόσθετο κόστος ανά τύπο εκτροφής που αναλαμβάνει ο παραγωγός

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-70-2.1-1 Planned unit
Αριθμός amount
ενισχυόμενων (Total Public

2024

2025

2026

2027

2028

377,00

377,00

377,00

377,00

377,00
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2029

Total
2029

2023

-

εκταρίων από Expenditure
την μετατροπή in EUR)
σε βιολογικές Maximum
πρακτικές και Amount for
μεθόδους
the Planned
παραγωγής στη unit amount
γεωργία
(EUR)
O.17
(unit:
Εκτάριο)
ΜΚ3-70-2.1-2 Maximum
Αριθμός Amount for
ενισχυόμενων the Planned
εκταρίων
unit amount
(βοσκοτόπων) (EUR)
από
τη O.17
(unit:
μετατροπή σε Εκτάριο)
βιολογικές
Planned unit
πρακτικές και
amount
μεθόδους
(Total Public
παραγωγής
Expenditure
στην
in EUR)
κτηνοτροφία
O.17
(unit:
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation

EL

452,00

452,00

452,00

452,00

452,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

118.617,00

118.617,00

118.617,00

118.617,00

118.617,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

224.959,00

224.959,00

224.959,00

224.959,00

224.959,00

531.710,00

593.085,00

1.124.795,00

61.291.176,00 61.291.176,00 61.291.176,00 61.291.176,00 61.291.178,00

306.455.882,00

52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00

260.000.000,00

740

EL

(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
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under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-70-3.1 - Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων
Intervention Code (MS)
Π3-70-3.1
Ονομασία παρέμβασης
Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.18. Number of livestock units (LU) benefitting from support for animal
Κοινός δείκτης εκροών
welfare, health or increased biosecurity measures
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ
081.09.12
ΑΝ
087.09.13
ΑΝ
090.09.14
ΑΝ
107.01.04
ΑΝ

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Κατάρτιση/συμβουλευτική των παραγωγών για
την ευζωία των ζώων και τη χρήση Μέση
κτηνιατρικών φαρμάκων.
Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των
συνθηκών ευζωίας και ενίσχυση των Μέση
ελεγκτικών μηχανισμών
Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση
μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών Μέση
ευζωίας
Προφύλαξη κτηνοτροφίας από κινδύνους που
Χαμηλή
σχετίζονται με την εμφάνιση επιζωοτιών
Ενημέρωση/ευαισθητοποίησηπολιτών
σε Χαμηλή
743

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
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θέματα καλής διαβίωσης των παραγωγικών
ζώων
4 Result indicator(s)
111.09.18

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.44 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas que visem promover o bemestar dos animais
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Για την ευζωία των παραγωγικών ζώων έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί πολλοί επιστημονικοί ορισμοί.
Από τους πιο δημοφιλείς ακόμη και σήμερα, αποτελούν ο ορισμός του Duncan (1981), σύμφωνα με τον
οποίο «η ευζωία είναι ένα χαρακτηριστικό που διαμορφώνεται μέσα από το γενότυπο και το περιβάλλον
του κάθε ζώου» και του Broom (1986), για τον οποίο «η ευζωία είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το ζώο κατά την προσπάθεια προσαρμογής στο περιβάλλον του». Με άλλο ορισμό που δίνεται από το
Farm Animal Welfare Council στη Μ. Βρετανία (FAWC, 2001), η ευζωία περιγράφεται μέσα από ένα
σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι βασικές ανάγκες των
ζώων, τόσο στο επίπεδο της εκτροφής τους, όσο και κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους. Οι
προϋποθέσεις αυτές, ή όπως το FAWC τις ονομάζει ‘ελευθερίες’ των ζώων, είναι οι εξής : 1) Απουσία
πείνας ή δίψας, 2) Απουσία καταπόνησης από το περιβάλλον, 3) Απουσία τραυματισμού ή ασθένειας, 4)
Δυνατότητα εκδήλωσης φυσιολογικής συμπεριφοράς, και 5) Απουσία φόβου ή καταπόνησης (stress). To
«Πρωτόκολλο για την Προστασία και την Ορθή Μεταχείριση των ζώων», η συνθήκη του Άμστερνταμ
(1997) και αργότερα, η Συνθήκη της Λισσαβώνας (2009), όρισαν νέους κανόνες για τη δράση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνώρισαν ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα («τα ζώα αισθάνονται») και
επέβαλαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της ορθής μεταχείρισης
των ζώων στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Σήμερα, η επιστημονική προσέγγιση της καλής διαβίωσης των ζώων βρίσκεται υπό αναθεώρηση
παγκοσμίως, ιδίως για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι δεοντολογικές και πολιτικές συνιστώσες
καθορίζουν την κατανόησή της. Όπως και άλλα ζητήματα πολιτικής, η εκτίμηση του βαθμού ευζωίας των
ζώων και η πολιτική διασφάλισης ποιότητας στα παραγόμενα τρόφιμα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη το
νομοθετικό πλαίσιο και την ηθική μαζί με τους τεχνικοοικονομικούς συντελεστές. Η επιστήμη μπορεί να
καθορίσει τί είναι ‘καλό’ και τι ‘κακό’ για την ευζωία των ζώων από τη βιολογική πλευρά, όμως
παραμένει μια συλλογική απόφαση της κοινωνίας να καθορίσει αυτό που είναι το ‘καλό’ ή το ‘κακό’ από
την ηθική πλευρά, ή με άλλα λόγια τι είναι αποδεκτό ή όχι αποδεκτό σε σχέση με τις πρακτικές και τους
χειρισμούς που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία (Σωσσίδου, 2003). Από την άλλη πλευρά, οι
απόψεις στα παραπάνω ζητήματα διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ανάλογα
με το πολιτιστικό, επιστημονικό, θρησκευτικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο.
Η ευζωία των παραγωγικών ζώων στους κύριους άξονες της πολιτικής της ΕΕ:
1. Η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία των ζώων, σύμφωνα με την οποία «η πρόληψη είναι καλύτερη
από την θεραπεία», ορίζει ότι η έννοια της υγείας των ζώων δεν καλύπτει μόνο την απουσία
ασθενειών στα ζώα, αλλά και την κρίσιμη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και της ορθής
μεταχείρισής τους (SANCO, 2007). Κύριος στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση
πρακτικών κτηνοτροφίας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων που προλαμβάνουν τις απειλές σε
σχέση με την υγεία των ζώων και ελαχιστοποιούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο προς υποστήριξη
της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ περί της προστασίας της υγείας του καταναλωτή υπερβαίνει το ήδη
διευρυμένο πλαίσιο της έννοιας της υγείας του ανθρώπου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας «της κατάστασης της πλήρους φυσικής, κοινωνικής, πνευματικής ευεξίας και
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όχι μόνον της απουσίας νόσου ή αναπηρίας» και ενσωματώνει στοιχεία της ποιότητας της ζωής,
όπως θέματα λειτουργικής και ψυχικής υγείας, ευζωίας των ζώων, περιβαλλοντικές επιδράσεις,
αισθητική κ.ά. Η πολιτική αυτή, επιχειρεί την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αναγκών και των
προσδοκιών της πρωτογενούς παραγωγής και των καταναλωτών, της βιομηχανίας, καθώς και
άλλων εμπλεκόμενων ομάδων (μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.ά.).
3. Η ΕΕ εξετάζει την ευζωία των παραγωγικών ζώων ως αναπόσπαστο τμήμα της Ασφάλειας και
Ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κατά συνέπεια, της Δημόσιας Υγείας. Μάλιστα,
σύμφωνα με τη στρατηγική «Μία Υγεία» (OIE Bulletin, 2013-1), υποστηρίζεται η πρόληψη και ο
έλεγχος διάδοσης επιζωοτιών μέσα από την προστασία της υγείας και της ευζωίας των
παραγωγικών ζώων.
4. Επιπλέον, η ευζωία των παραγωγικών ζώων αποτελεί κύριο στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για την
προώθηση των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης στον τομέα της κτηνοτροφίας (World Society for
the Protection of Animals, 2012), με σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
πτυχές . Μάλιστα, η Ατζέντα του 2030 υιοθετεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο «στο οποίο η
ανθρωπότητα ζει σε αρμονία με τη φύση...» και η ευζωία των παραγωγικών ζώων βρίσκεται στον
πυρήνα της στρατηγικής «από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork-F2F) της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται ότι η καλή μεταχείριση
των ζώων βελτιώνει το επίπεδο της υγείας τους, μειώνει την κατανάλωση αντιβιοτικών και άλλων
φαρμάκων, συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη
δίκαιη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων με περιβαλλοντικά́, οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη. Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη επανεξέτασης τόσο των μοντέλων
παραγωγής που τροφοδοτούν την κατανάλωση προϊόντων, όσο και των μοντέλων κατανάλωσης
που καθορίζουν τη δυναμική που οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων (Σωσσίδου, 2021).
Η συγκεκριμένη Παρέμβαση αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με
ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση «δεικτών» της Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη
σωματική υγεία των ζώων. Μέσω της παρεμβασης εξυπηρετείται και ο στόχος της πολιτική ςαπό το
Αγρόκτημα στο πιατο για την μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών που είναι συναρτηση τόσο της
βελτιώσης των συνθηκών εκτροφής όσο και της καλύτερης επιστημονικής επιτήρησης των
εφαρμοζόμενων πρακτικών και της καλύτερης στόχευσης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των
αντιβιοτικών
Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009).
Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται σε μια ή περισσότερες από τις
τέσσερεις κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών
φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009).
Για τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται θα εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την αντικειμενική
αξιολόγησή τους, η οποία προτείνεται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της Δράσης
Η Παρέμβαση αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους δράσεις, ανάλογα με το είδος του ζώου και το
σύστημα εκτροφής, και συγκεκριμένα:
Δράση 1. Καλή μεταχείριση των Χοίρων
Η βιομηχανοποίηση της χοιροτροφίας τις τελευταίες δεκαετίες επιτεύχθηκε με την αρωγή του
εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της διατροφής, την εντατικοποιημένη αναπαραγωγή,
την επιλογή της τεχνητής σπερματέγχυσης ως μέθοδο γονιμοποίησης των συών, τη γενετική βελτίωση και
την πληρέστερη κτηνιατρική επίβλεψη των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η αύξηση της παραγωγής
του χοίρειου κρέατος απαίτησε την πλήρη αξιοποίηση των γενετικών και βιολογικών ιδιοτήτων του
είδους, πολλές φορές εις βάρος των συνθηκών διαβίωσης και της φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.
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Στον εξορθολογισμό αυτής της κατάστασης βοήθησε το πλαίσιο των δεσμεύσεων-κανόνων ευζωίας που
υποχρεούνται να σέβονται οι εκτροφείς ως προς το σταβλισμό, τη διατροφή, την υγεία και τη
φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων. Η κατανόηση και η εφαρμογή των δεσμεύσεων από τους
παραγωγούς, αποτελεί προ-απαίτηση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των χοίρων, σε
συνδυασμό με τη διατήρηση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων σε υψηλό επίπεδο.
Με τη εν λόγω δράση, ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των χοίρων,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις ως
προς τα εξής:
Διατροφή
1.1. Εργαστηριακός έλεγχος και πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που χορηγείται στα ζώα, ανά
τρίμηνο (χημική και βακτηριολογική ανάλυση), δεδομένου ότι η ποιότητα του νερού που καταναλώνεται
από τους χοίρους έχει μεγάλη σπουδαιότητα τόσο για την υγεία, όσο και για την ευζωία και την
παραγωγικότητα των ζώων. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί ένα από τα κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση του επιπέδου ευζωίας των χοίρων. Στην περίπτωση, που το πόρισμα των
εργαστηριακών αναλύσεων καταδείξει ακαταλληλότητα του νερού, ο χοιροτρόφος που έχει αναλάβει τη
συγκεκριμένη δέσμευση θα είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα σε ενέργειες για αποκατάσταση του
προβλήματος, όπως αυτές θα του υποδειχθούν από τον ιδιώτη «τεχνικό σύμβουλο ευζωίας».
1.2. Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, ζύμες,
βακτήρια και ένζυμα). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και
Γεωργίας (F.A.O.) το 25% της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής των δημητριακών καρπών είναι
μολυσμένα με μυκοτοξίνες (CAST 1989).
Σταβλισμός
1.3 Μείωση του του αριθμού των ζώων ώστε να αυξηθεί κατά 20% ο διαθέσιμος χώρος ανά
χοιρομητέρα και ανά χοιρίδιο (καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου). Συγκεκριμένα, κατά
την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου γίνεται αύξηση του διαθέσιμου χώρου κατά 20% ανά ομάδα
(χοιρομητέρα και μικροί θηλυκοί χοίροι) - 2,7 m2/χοιρομητέρα και 1,968 m2/χοιρίδιο.
Υγεία
1.4. Αντιμετώπιση ακρωτηριασμών και χρήση ανοσοευνουχισμού. Η αντικατάσταση του «φυσικού» ή
χειρουργικού ευνουχισμού με τον ανοσοευνουχισμό, μέθοδο πιο φιλική προς τα ζώα, που ταυτόχρονα
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αγοράς και η χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε
περιπτώσεις που είναι απαραίτητες οι χειρουργικές επεμβάσεις ακρωτηριασμού, στις οποίες
υποβάλλονται οι χοίροι (ευνουχισμός, κόψιμο της ουράς, κόψιμο των κυνόδοντων, σήμανση των αυτιών,
τρύπημα της μύτης) αποτελούν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη μείωση του πόνου, την αποφυγή
λοιμώξεων και έντονου στρες και την αντιμετώπιση του ζώου ως ευαίσθητου όντος.
1.5 Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων
Χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα μετά από δοκιμή ευαισθησίας
(αντιβιόγραμμα) για τη στοχευμένη θεραπεία των λοιμώξεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση
τους. Η πρακτική αυτή ενισχύει την ορθολογικότερη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και
συντελεί στη μείωση της κατανάλωσης αυτών. Παράλληλα, συμβάλλει στον εντοπισμό και την
παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στα ασθενή ζώα και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας.
Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών, με εξαίρεση την
δέσμευση 1.5 (Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων) που καλύπτει χρονικό
διάστημα 2 ετών και είναι υποχρεωτική.
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Δράση 2. Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στα πτηνά πάχυνσης
εκτροφής σε ορνιθώνα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές
αφορούν παρεμβάσεις σε:
Διατροφή
2.1. Ετήσιος έλεγχος ποιότητας νερού που καταναλώνουν τα πτηνά. Ετήσιος έλεγχος και πιστοποίηση
ποιότητας νερού που καταναλώνουν τα πτηνά βάσει χημικών και βακτηριολογικών εξετάσεων. Το νερό
που καταναλώνεται ως πόσιμο στα πτηνοτροφεία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την
υγεία και την παραγωγικότητα. Η ποιότητα του νερού συμβάλει όχι μόνο με την ανάπτυξη του ζωικού
δυναμικού, αλλά και με τη χορήγηση φαρμάκων για την πρόληψη και τη θεραπεία παθολογικών
καταστάσεων. Οι απαιτήσεις ποιότητας του καταναλισκόμενου από τα πτηνά νερού αναφέρονται στο pH,
την περιεκτικότητα σε χλωριούχα, νιτρικά , νιτρώδη, αμμώνιο, θειϊκά, μαγγάνιο, σίδηρο, καθώς και στο
μέγιστο όριο συγκέντρωσης βακτηρίων. Σε περίπτωση, που το πόρισμα των εργαστηριακών αναλύσεων
καταδείξει ακαταλληλότητα του νερού, ο πτηνοτρόφος, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη
δέσμευση, θα είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα σε ενέργειες για αποκατάσταση του προβλήματος,
όπως αυτές θα του υποδειχθούν από τον ιδιώτη «τεχνικό σύμβουλο ευζωίας».
Σταβλισμός
2.2. Αύξηση φωτισμού στον ορνιθώνα, ώστε να φωτίζεται το 100% της χρησιμοποιήσιμης περιοχής και
αύξηση της έντασης του φωτός τουλάχιστον κατά 20%, καθώς και της ποιότητας φωτισμού με σταδιακή
μετατροπή λαμπτήρων σε led φωτισμού με ρυθμό 20% ανά έτος (100% στα πέντε έτη που διαρκεί το
πρόγραμμα).
2.3. Μείωση πυκνότητας φόρτισης δαπέδου από 33 σε 28 κιλά/m2
Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Δράση 3. Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, σε ωοπαραγωγές όρνιθες
ελευθέρας βοσκής ή βιολογικής εκτροφής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι
δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε:
Διατροφή
3.1. Ετήσιος έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας νερού που καταναλώνουν τα πτηνά βάσει χημικών
και βακτηριολογικών εξετάσεων. Το νερό που καταναλώνεται ως πόσιμο στα πτηνοτροφεία, αποτελεί
σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την υγεία και την παραγωγικότητα. Η συμβολή του νερού σχετίζεται
όχι μόνο με την ανάπτυξη του ζωικού δυναμικού, αλλά και με τη χορήγηση φαρμάκων για την πρόληψη
και τη θεραπεία παθολογικών καταστάσεων. Οι απαιτήσεις ποιότητας του καταναλισκόμενου από τα
πτηνά νερού προσδιορίζονται με το pH, την περιεκτικότητα σε χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, αμμώνιο,
θειϊκά, μαγγάνιο, σίδηρο, καθώς και με το μέγιστο όριο συγκέντρωσης βακτηρίων. Στην περίπτωση, που
το πόρισμα των εργαστηριακών αναλύσεων καταδείξει ακαταλληλότητα του νερού, ο πτηνοτρόφος που
έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη δέσμευση θα είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα σε ενέργειες για
αποκατάσταση του προβλήματος, όπως αυτές θα του υποδειχθούν από τον ιδιώτη «τεχνικό σύμβουλο
ευζωίας».
Σταβλισμός
3.2, Συντήρηση λειμώνα σε ετήσια βάση για τα ελευθέρας βοσκής και τα βιολογικής εκτροφής πτηνά
(εκ περιτροπής βόσκηση, ανανέωση της γράστης, καθαρισμοί, απολυμάνσεις, αποπαρασιτώσεις,
απεντομώσεις). Η διαχείριση του λειμώνα (φυσικού ή τεχνητού) και η εκ περιτροπής βόσκηση στα
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συστήματα βιολογικής και ελεύθερης βοσκής αυγοπαραγωγών ορνίθων, έχει μεγάλη σημασία για τη
διατήρηση υψηλών προτύπων υγείας και ευζωίας των πτηνών. Το έδαφος πρέπει να διατηρείται σε καλή
κατάσταση, ώστε να αναπτύσσεται η γράστη σε κατάλληλο ύψος για τη βόσκηση και παράλληλα, να
αποφεύγεται η υγρασία, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη παρασίτων. Ακόμη και όταν διατηρείται η γράστη
σε κατάλληλη ανάπτυξη, η περιοχή γύρω από τα σημεία εξόδου από τον ορνιθώνα στο λειμώνα είναι
πάντοτε αυτή που καταστρέφεται πιο συχνά, επειδή εκεί συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός των
πτηνών, που θέλουν να αισθάνονται ασφαλή και προστατευμένα (Sossidou et al., 2010; Sossidou et al.,
2015). Ένας κατάλληλα διατηρημένος λειμώνας σε βιολογικές εκτροφές (ύψος γράστης όχι άνω των 15
εκ., προστασία από ήλιο με φυσικά ή τεχνητά στέγαστρα, ταίστρες, ποτίστρες, κ.λπ.) ελκύει τα πτηνά, τα
οποία αυξάνοντας τη φυσιολογική δραστηριότητά τους στο λειμώνα δεν εμφανίζουν προβλήματα στα
πόδια (Rodenburg and Koene, 2007). Η κατάσταση του καιρού είναι επίσης σημαντική και απαιτεί
διαχειριστικές παρεμβάσεις στο λειμώνα. Η διάδοση ασθενειών ευνοείται σε συνθήκες εξωτερικού
περιβάλλοντος στις βιολογικές και ελεύθερης βοσκής εκτροφές, ιδιαίτερα σε περιόδους με υψηλή
υγρασία και βροχές ή όταν αναπτύσσονται οι πληθυσμοί κουνουπιών. Τα στάσιμα νερά, καθώς και οι
υγρασίες από τις οροφές των ορνιθώνων αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη μετάδοση ασθενειών
(Laing, 1988). Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η διατήρηση φυσικών ή τεχνητών στεγάστρων στο
λειμώνα αλλά και οι τακτικές απολυμάνσεις, αποπαρασιτώσεις και καθαρισμοί.
Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Δράση 4. Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, σε παραγωγικά ζώα
αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές
αφορούν παρεμβάσεις σε:
Σταβλισμός
4.1. Συντήρηση κελιών γαλουχίας και αρσενικών γεννητόρων πριν από́ την αναπαραγωγική́ περίοδο
και ειδικών χώρων για τον προγραμματισμό́ συζεύξεων
Τα γαλουχούμενα ζώα, όπως και οι αρσενικοί γεννήτορες πριν από την αναπαραγωγική περίοδο πρέπει να
δέχονται ειδική φροντίδα από τον κτηνοτρόφο. Το ίδιο ισχύει και για τη φροντίδα των ζώων που
προγραμματίζονται για τις συζεύξεις. Στους ειδικούς χώρους εκτροφής των αρσενικών πριν την
αναπαραγωγική περίοδο (οχείες), μπορεί να γίνει η συστηματική προετοιμασία τους, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά στη διατροφή και στην περιποίηση των άκρων (κόψιμο νυχιών, κ.ά.), ώστε να επιτυγχάνουν
επιβάσεις στα θηλυκά, χωρίς καταπόνηση λόγω αδυνατίσματος και χωρίς πόνο κατά την στήριξή τους
στα οπίσθια άκρα. Η δημιουργία χώρων για προγραμματισμό των συζεύξεων συμβάλλει σημαντικά στην
ευζωία των ζώων, εφόσον με τη μέθοδο αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένος αριθμός θηλυκών
ανά γεννήτορα, έτσι ώστε να μην καταπονούνται τα αρσενικά με μεγάλο αριθμό οχειών και τον έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ τους. Παράλληλα, είναι εύκολη η διαπίστωση (και από τους κτηνοτρόφους) των μη
γόνιμων αρσενικών και η δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσή τους με αποφυγή της περιττής καταπόνησης
των ζώων.
Στους χώρους αυτούς, το δάπεδο πρέπει να συντηρείται σε συνεχή βάση ώστε να επιτυγχάνεται η
εξομάλυνση του δαπέδου από τυχόν κακοτεχνίες που ευθύνονται για τον τραυματισμό των ζώων.
Συνιστάται επίσης, η συντήρηση μικρής κλίσης του δαπέδου, ώστε να επιτυγχάνεται απορροή των ούρων
με φυσικό́ τρόπο. Στους ειδικούς αυτούς χώρους, το χειμώνα πρέπει να προτιμάται ο εμπλουτισμός με νέα
στρωμνή, αντί της συχνής αντικατάστασης, και η δημιουργία «βαθιάς στρωμνής». Το απλό ασβέστωμα
των τοίχων και οι απολυμάνσεις ποτιστρών, ταϊστρών κ.ά. συνιστάται σε τακτά διαστήματα, αφού
συμβάλουν σημαντικά στην υγιεινή του χώρου και με τον τρόπο αυτό, στην υγεία και ευζωία των ζώων.
4.2. Συνεχής συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση προαύλιου χώρου
Τα ζώα πρέπει να οδηγούνται σε προαύλιο χώρο καθημερινά, εκτός των περιπτώσεων ακραίων καιρικών
φαινομένων. Η συντήρηση του προαυλίου χώρου είναι συνεχής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και
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το υψηλό επίπεδο της ευζωίας των ζώων. Η θερμική καταπόνηση είναι συχνή παρατήρηση στους χώρους
εξόδου των ζώων, λόγω κακής συντήρησης των στεγάστρων και του συνωστισμού των ζώων. Η
κατάσταση αυτή, εκτός της υποβάθμισης του επιπέδου της ευζωίας, προκαλεί επίσης μείωση της
γονιμότητας τόσο στα θηλυκά, όσο και στα αρσενικά. Συγκεκριμένα, στα θηλυκά ζώα οδηγεί στην μη
γονιμοποίηση των ωαρίων, αδυναμία εμφύτευσης του ζυγωτού στη μήτρα, αλλά συχνά και καταστολή
του ωχρού σωματίου. Στα πρόβατα, το διάστημα των 8 ημερών μετά τη γονιμοποίηση κρίνεται πολύ
κρίσιμο για την επιβίωση των εμβρύων. Γενικώς, επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του πλακούντα
και το βάρος των κυοφορούμενων εμβρύων. Στα αρσενικά, οι υψηλές θερμοκρασίες επιδρούν άμεσα
στους όρχεις, επηρεάζοντας την σπερματογένεση. Τα αποτελέσματα φαίνονται 40-45 ημέρες αργότερα,
καθώς τόσο είναι το διάστημα που απαιτείται για την δημιουργία των σπερματοζωαρίων.
Για τις δεσμεύσεις αυτές θα εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την αντικειμενική αξιολόγησή τους,
η οποία προτείνεται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της Δράσης.
Διατροφή́
4.3. Συλλογή́, κατάψυξη και χορήγηση πρωτογάλατος σε όλα τα νεογέννητα
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αιγο-προβατοτρόφοι είναι το μεγάλο
ποσοστό θνησιμότητας των αμνών και εριφίων τις πρώτες δύο εβδομάδες της ζωής τους. Δεν θα ήταν δε
υπερβολικό να αναφερθεί πως σε πολλές εκτροφές το ποσοστό αυτό ξεπερνά και το 50%. Η χορήγηση
πρωτογάλακτος είναι υψίστης σημασίας και επιβεβλημένη για την ισχυροποίηση του ανοσοποιητικού
συστήματος των ζώων. Το πρωτόγαλα έχει σχέση με την διεργασία γνωστή ως «παθητική μετάδοση
ανοσίας». Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι οποίοι ανοσοποιούνται παθητικά μέσα στη μήτρα μέσω του
πλακούντος, τα πρόβατα και οι αίγες γεννώνται χωρίς κανένα αμυντικό μηχανισμό - ανοσοποιητικό
σύστημα - με τον οποίο, θα ήταν σε θέση να καταπολεμήσουν τις διάφορες λοιμώξεις.
Το πρωτόγαλα περιέχει αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί από τη μητέρα ενάντια σε όλους τους
παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και στους οποίους έχει εκτεθεί η μητέρα κατά τη διάρκεια της ζωής
της. Οι αμνοί και τα ερίφια, αμέσως μετά την γέννα, θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα και μέσα σε 12
έως 24 ώρες να πάρουν πρωτόγαλα. Μετά από τον χρόνο αυτό, μειώνεται η ικανότητα απορρόφησης
ανοσοσφαιρινών και αντισωμάτων από τον εντερικό σωλήνα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό το
νεογέννητο, αμέσως μετά τον τοκετό, να θηλάσει ποσότητα πρωτογάλακτος , έτσι ώστε να εξασφαλίσει
ανοσία απέναντι σε μικρόβια και να εφοδιασθεί με ενέργεια για την επιβίωσή του. Συχνά, σε περιπτώσεις
πολυδυμίας, αλλά και θανάτου της μητέρας, δεν υπάρχει επάρκεια πρωτογάλακτος.
Υγεία
4.4. Περιποίηση χηλών ιδιαίτερα πριν από́ την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου και ορθόσυχνό́ κόψιμο νυχιών
Οι χωλότητες που οφείλονται σε κλινική εκδήλωση παθήσεων των κάτω άκρων και των χηλών,
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων εκτροφών. Η ύπαρξή τους σε ένα
ποίμνιο σε ποσοστό > 2% αποτελεί αρνητικό δείκτη ευζωίας (Fitzpatrick et al., 2006). Η προστασία των
χηλών απαιτεί συχνή εφαρμογή της ποδοκομίας και του ποδόλουτρου.
Συστήνεται η ποδοκομία να γίνεται τουλάχιστον 1-2 φορές ετησίως, ανάλογα με τη φυλή των
εκτρεφόμενων ζώων (σκληρότητα χηλών) και με το σύστημα εκτροφής (τριβή χηλών). Η συγκεκριμένη
ενέργεια έχει σκοπό την πρόληψη για την αποφυγή ποδοδερματίτιδων που ταλαιπωρούν τα ζώα.
4.5. Έλεγχος του οίστρου με αρσενικά́ ζώα «ανιχνευτές»
Τα συμπτώματα του οίστρου στις προβατίνες δεν είναι πάντοτε έκδηλα, χωρίς την παρουσία κριού. Για
τον λόγο αυτό η διαπίστωση του οίστρου στις προβατίνες προτείνεται με δοκιμαστικούς κριούς, που για
διαφορετικούς λόγους έχουν απομακρυνθεί από την εκτέλεση της οχείας. Η μέθοδος αυτή, προάγει την
ευζωία των ζώων αφού απομακρύνει τους κινδύνους άσκοπων συζεύξεων, ανταγωνισμού των αρσενικών
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και άλλων επώδυνων για τα ζώα μεθόδων διάγνωσης της εγκυμοσύνης, όπως είναι οι αιμοληψίες.
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι με τη χρήση αρσενικών ανιχνευτών, το μήκος της αναπαραγωγικής
περιόδου μειώνεται κατά 15-45 ημέρες.
4.6. Διάγνωση εγκυμοσύνης με υπερηχογραφία
Η διάγνωση της εγκυμοσύνης με υπερηχογραφία στα πρόβατα είναι πολύ σημαντική για την ορθολογική
διαχείριση της υγείας και της ευζωίας των ζώων. Επιτρέπει στους προβατοτρόφους να γνωρίζουν με πολύ
μεγάλη ακρίβεια τον ακριβή αριθμό των εγκύων ζώων, με αποτέλεσμα να μπορούν να τροποποιήσουν ή
να τελειοποιήσουν τη διαχείριση πρακτικών που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία τους. Πιο
συγκεκριμένα, ο παραγωγός γνωρίζοντας τα πρόβατα που δεν εγκυμονούν, μπορεί είτε να τα
απομακρύνει, είτε να τα οδηγήσει πάλι προς οχεία. Επιπλέον, είναι σε θέση να κάνει μια ορθολογική
χρήση ζωοτροφών (διατροφή εγκυμονούντων και μη) και να αποφύγει τον κίνδυνο τοξιναιμίας
εγκυμοσύνης (πρόβατα με περισσότερα από 1 αρνιά χρειάζονται λίγο περισσότερη ενέργεια κατά τα
τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης).
Συμπεριφορά
4.7. Χρήση θερμαντικών πηγών στα νεογέννητα
Χαμηλές θερμοκρασίες (κρύο) κατά την γέννηση των αμνών και εριφίων, οδηγεί σε θανάτους λόγω του
ότι το θερμορυθμιστικό σύστημα των νεογέννητων ή η «μόνωση» του σώματος (δέρμα και τρίχωμα) δεν
έχουν επαρκώς αναπτυχθεί. Η χρήση «θερμαντικών πηγών» για τα νεογέννητα μπορεί να μειώσει
σημαντικά τις απώλειες, αλλά και την καταπόνηση των ζώων λόγω ψύχους.
Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Δράση 5. Καλή μεταχείριση των βοοειδών
Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, σε παραγωγικά ζώα
βοοτροφίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν
παρεμβάσεις σε:
Σταβλισμός
5.1. Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου αυτού́ με εργασίες
καθαρισμού́, απολύμανσης και τοποθέτησης εντομοπαγίδων
Τα ζώα πρέπει να οδηγούνται σε προαύλιο χώρο καθημερινά, εκτός των περιπτώσεων ακραίων καιρικών
φαινομένων. Η συνήθης πρακτική δεν περιλαμβάνει δημιουργία προαύλιου χώρου ειδικά διαμορφωμένου
για την άσκηση των ζώων και τη δυνατότητα έκφρασης χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς
(μηρυκασμός, κοινωνικοποίηση, κ.ά.). Επιπλέον, όπου υπάρχει προαύλιος χώρος, συνήθως δεν
εκτελούνται εργασίες συντήρησής του, ούτε χρησιμοποιούνται εντομοπαγίδες.
Η συντήρηση του προαυλίου χώρου πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (με την αλλαγή
εποχής), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και το υψηλό επίπεδο της ευζωίας των ζώων. Η θερμική
καταπόνηση είναι συχνή παρατήρηση στους χώρους εξόδου των ζώων, λόγω κακής συντήρησης των
στεγάστρων και του συνωστισμού των ζώων.
Οι εργασίες που προτείνονται στο πλαίσιο της δέσμευσης αφορούν απολυμάνσεις και καθαρισμούς, την
επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση όλων των υλικών και κατασκευών του προαύλιου χώρου (στέγαστρα,
ποτίστρες, ταίστρες, κ.ά.), καθώς και αντικατάσταση εντομοπαγίδων.
5.2. Για τους μόσχους που εκτρέφονται ομαδικά́, μείωση του αριθμού́ των ζώων, έτσι ώστε ο
ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε μόσχο να αυξηθεί́
Σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2008/119/ΕΚ (άρθρο 3, παράγραφος β), «Για τους μόσχους που εκτρέφονται
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ομαδικά, ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε μόσχο πρέπει να ισούται με 1,5 τ.μ.τουλάχιστον για
κάθε μόσχο ζώντος βάρους μικρότερου των 150 κιλών ή τουλάχιστον 1,7 τ.μ. για κάθε μόσχο ζώντος
βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 150 κιλών αλλά μικρότερου των 220 κιλών και τουλάχιστον 1,8 τ.μ. για
κάθε μόσχο ζώντος βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 220 κιλών».
Η συνήθης πρακτική στην ομαδική εκτροφή των μόσχων, είναι η πυκνότητα των ζώων να είναι στα
ανώτατα όρια, που θέτει η ως άνω νομοθεσία.
Με τη δέσμευση αυτή, για τους μόσχους που εκτρέφονται ομαδικά, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να μειώσουν
τον αριθμό των ζώων, έτσι ώστε ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε μόσχο να αυξηθεί
τουλάχιστον:
•στα 2 τ.μ. για κάθε μόσχο ζώντος βάρους μικρότερο των 150 κιλών,
•στα 2,5 τ.μ. για κάθε μόσχο ζώντος βάρους 150 κιλών έως 220 κιλών και
•3,0 τ.μ. για κάθε μόσχο ζώντος βάρους άνω των 220 κιλών
5.3. Ετησία αντικατάσταση αισθητήρων εντοπισμού́ του κατάλληλου εύρους φωτισμού́,
θερμοκρασίας, αμμωνίας και υγρασίας
Σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2008/119/ΕΚ (παράγραφοι 3 & 5 του παραρτήματος Ι): «3. Η μόνωση, η
θέρμανση και ο εξαερισμός του κτηρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη
κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός
ορίων που δεν βλάπτουν τους μόσχους.»
«5. Οι μόσχοι δεν πρέπει να είναι διαρκώς στο σκοτάδι. Για να καλύπτονται οι φυσιολογικές ανάγκες
τους και οι ανάγκες συμπεριφοράς τους, πρέπει να προβλεφθεί, ανάλογα με τις διάφορες κλιματικές
συνθήκες των κρατών μελών, κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός ο οποίος, στη δεύτερη
περίπτωση, πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον προς τη διάρκεια φυσικού φωτισμού η οποία είναι
διαθέσιμη φυσιολογικά μεταξύ 09:00 και 17:00». Στην πράξη, οι κτηνοτρόφοι δεν τοποθετούν
αισθητήρες, ενώ ακόμη και αυτοί που έχουν τοποθετήσει τέτοιες συσκευές, δεν τις αντικαθιστούν
τακτικά.
Προτείνεται δέσμευση για την ετήσια αντικατάσταση αισθητήρων για τον εντοπισμό του κατάλληλου
εύρους φωτισμού, θερμοκρασίας, αμμωνίας και υγρασίας. Οι αισθητήρες είναι ευαίσθητα και σχετικά
χαμηλού κόστους όργανα για τα οποία απαιτείται η συχνή αντικατάστασή τους προκειμένου να δίνουν
ακριβείς τιμές.
Διατροφή
5.4. Μη απομάκρυνση των μοσχαριών από́ την μητέρα μέχρι την ηλικία 3 μηνών
Στην πράξη, οι μόσχοι απομακρύνονται από τη μητέρα τους αμέσως μετά τη γέννησή τους.
Έχει αποδειχτεί ότι η άμεση απομάκρυνση του μόσχου από τη μητέρα του προκαλεί στρες στην αγελάδα,
ενώ οι μόσχοι παρουσιάζουν εξασθένιση της κοινωνικής τους ανάπτυξης.
Υγεία
5.5.Χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά́ την αποκεράτωση
Για τη συγκεκριμένη ενέργεια δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία, η οποία να τεθεί ως γραμμή βάσης, ενώ η
συνήθης πρακτική δεν περιλαμβάνει ενέργειες για την προστασία των ζώων και τη μείωση του πόνου,
εκτός από τη χορήγηση ηρεμιστικού σε σπάνιες περιπτώσεις.
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5.6 Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων
Χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα μετά από δοκιμή ευαισθησίας
(αντιβιόγραμμα) για τη στοχευμένη θεραπεία των λοιμώξεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση
τους. Η πρακτική αυτή ενισχύει την ορθολογικότερη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και
συντελεί στη μείωση της κατανάλωσης αυτών. Παράλληλα, συμβάλλει στον εντοπισμό και την
παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στα ασθενή ζώα και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας.
Συμπεριφορά
5.7. Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή αντικατάσταση ξεστρών
Για τη συγκεκριμένη ενέργεια δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να τεθεί ως γραμμή βάσης. Στην πράξη,
δεν παρατηρείται η τοποθέτηση ξεστρών και η ετήσια αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών
αυτών. Οι ξέστρες (1 ξέστρα ανά 15 ζώα) συμβάλλουν στην εκδήλωση φυσιολογικής συμπεριφοράς των
ζώων. Για την οικονομική ενίσχυση της δέσμευσης αυτής, η ύπαρξη των ξεστρών είναι προαπαιτούμενο.
Οι νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται, καλύπτουν χρονικό διάστημα πέντε ετών, με εξαίρεση την
δέσμευση 5.6 (Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων) που καλύπτει χρονικό
διάστημα 2 ετών και είναι υποχρεωτική.
Μέσω της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 1.200-1.440 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και
33.860 ΜΖΚ.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η Παρέμβαση «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων» αποτελείται από πέντε (5)
επιμέρους δράσεις, ανάλογα με το είδος του ζώου και το σύστημα εκτροφής, και συγκεκριμένα:
1.
2.
3.
4.
5.

Χοίροι
Κρεοπαραγωγές όρνιθες εκτροφής ορνιθώνα
Ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Αιγοπρόβατα
Βοοειδή

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι των ανωτέρω ειδών ζώων, οι οποίοι είναι κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας και οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με βαση τον
ορισμό που αναφέρεται στις ενότητες 4.1 σημείο α και δ του κεφαλάιου 4 του Στρατηγηκιού Σχεδίου
όπως αυτός έχει εξειδικευτεί και περιγράφεται στο ισχύον εθνικό πλαίσιο.
Όροι επιλεξιμότητας
Η κάθε Δράση ενισχύει ενεργούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι:
• δηλώνουν τα ζώα τους στην ΕΑΕ, κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση,
• αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις της παρούσας δράσης που περιγράφονται στον πίνακα «Ετήσιες
ενισχύσεις ανά δέσμευση και Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ)» (ανάλογα με το είδος του ζώου) της
ενότητας 8 «Form and rate of support/premia/calculation methods»,
• τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των
ζώων του όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παραρτημα 3 για την εφαρμογή του άρθρου 12 του
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κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 (,Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 14,15 και 16), όπως αυτές
εξειδικεύονται στις οδηγίες 2008/119/ΕΚ,2008/120/ΕΚ και 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου,
• τηρούν τις σχετικές ελάχιστες εθνικές υποχρεώσεις και υποχρεωτικά Ευρωπαϊκά πρότυπα για την
εκτροφή των ζώων αναλόγως του είδους.
• τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 και της εθνικής νομοθεσίας για την
προμήθεια και χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων.
Οι Δικαιούχοι θα ελέγχονται και θα λαμβάνουν τεχνική στήριξη για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους
από ιδιώτη «τεχνικό σύμβουλο ευζωίας», όπως θα καθοριστεί στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του
Μέτρου. Δηλαδή ο Δικαιούχος θα συνάπτει σχετική σύμβαση με ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο ευζωίας, που
θα του παρέχει στήριξη για την τήρηση των δεσμεύσεών του έναντι του προγράμματος. Συνεπώς, η
πιστοποίηση για την εκπλήρωση και τήρηση των δεσμεύσεων έναντι του προγράμματος θα γίνεται με την
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ελέγχου και ορθής τήρησης των δεσμεύσεων από τον τεχνικό σύμβουλο
ευζωίας. Το πρωτόκολλο ελέγχου θα εκπονηθεί βάσει μελέτης και θα οριστικοποιηθεί με σχετική
απόφαση των αρμόδιων αρχών.
Πέραν της παρακολούθησης της εκτροφής από τον τεχνικό σύμβουλο ευζωίας, για την καλύτερη
ελεγξιμότητα και επαληθευσιμότητα του μέτρου:
• στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης θα περιγραφεί σαφώς ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου του
δειγματοληπτικού επιτόπιου ελέγχου για την επαλήθευση των δεσμεύσεων
• θα ελέγχονται διοικητικά το 100% των αιτήσεων πληρωμής που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα
δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την τήρηση των δεσμεύσεων του δικαιούχου (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών του ιδιώτη κτηνιάτρου, εργαστηριακοί έλεγχοι, αγοράς, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού και εργασιών, αγοράς απαραίτητων υλικών κ.λπ.).
Η εφαρμογή της παρέμβασης θα υποστηρίζεται από τη χρήση κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων
σε όλα τα κρίσιμα στάδια υλοποίησής του (διαχείριση αιτήματος ενίσχυσης, αιτήματα πληρωμής,
έλεγχοι).
Ο προσδιορισμός της ετήσιας ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογίζεται σύμφωνα με το κόστος των
επιμέρους δεσμεύσεων που προτίθεται να αναλάβει (υποχρεωτικές στα πλαίσια της παρέμβασης ή
προαιρετικά επιλεγόμενες) για το ζωϊκό κεφάλαιο (ΜΖΚ) που θα πιστοποιείται μέσω της ΕΑΕ του
οικείου έτους της πρόσκλησης και θα συμμετέχει στις Δράσεις (στο σύνολό του ανά έδρα
εκμετάλλευσης).

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται υπό την μορφή κατ' αποκοπή ποσού ανά μονάδα ζωϊκού κεφαλαίου και μέχρι πέντε
έτη ανάλογα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο κάθε κτηνοτρόφος.
Για τις μετατροπές των των ζώων σε ΜΖΚ που χρησιμοποιούνται για τον δείκτη αποτελέσματος της
παρέμβασης χρησιμοποιούνται οι απλουστευμένοι συντελεστές μετατροπής του Αnnex I του
Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2290 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις μεθόδους
υπολογισμού των κοινών δεικτών.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
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List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός

Περιγραφή
Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying
SMR09
down minimum standards for the protection of calves:
Articles 3 and 4
Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying
SMR10
down minimum standards for the protection of pigs: Articles
3 and 4
Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the
SMR11
protection of animals kept for farming purposes: Article 4
List of relevant mandatory national standards
Δράση 1: Καλή μεταχείριση Χοίρων
Η γραμμή βάσης για τις δεσμεύσεις που αφορούν στην χοιροτροφία είναι οι ακόλουθες:
Εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα:
1. Υ.Α. 2659/357704/22.12.2020 «Κανόνες για την προστασία των χοίρων όσον αφορά στα μέτρα
σχετικά με τη μείωση της ανάγκης συστηματικής κοπής της ουράς τους»
2. ΚΥΑ 282371/2006/16.06.2006 (ΦΕΚ Β΄731) «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την
αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα παραγωγής και κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα»
3. Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
4. ΥΑ Αριθ. 314738/2009/3.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1835) «Τρόπος έκδοσης κτηνιατριακής συνταγής»
5. Π.Δ. 215/2003 (ΦΕΚ 181/Α΄) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε
με τις οδηγίες 2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2001/93/ΕΚ της Επιτροπής, για την προστασία
των χοίρων
6. Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄) για την εναρμόνιση της οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ του
Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1998 και σε εκτέλεση της απόφασης 2 Υ.Α.
Δράση 2. Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
Η γραμμή βάσης για τις δεσμεύσεις που αφορούν στην εκτροφή ορνίθων πάχυνσης είναι οι ακόλουθες:
Εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα:
65.
ΚΥΑ 283329/2.23.2010 (ΦΕΚ 1940/Β΄/14.2.2010) σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την
προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος
66.
Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄) για την εναρμόνιση της οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ
του Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1998 και σε εκτέλεση της απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής
σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία
Δράση 3. Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Η γραμμή βάσης για τις δεσμεύσεις που αφορούν στις ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας βοσκής ή
βιολογικής εκτροφής είναι οι ακόλουθες:
Εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα:
68.
Π.Δ.216/2003 (ΦΕΚ 181/Α΄) για την εναρμόνιση των οδηγιών 1999/74/ΕΚ του
Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των
ωοπαραγωγών ορνίθων
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69.
Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄) για την εναρμόνιση της οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ
του Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1998 και σε εκτέλεση της απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής
σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία
70.
ΥΑ 239343 «Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής πουλάδων για
παραγωγή αυγών»
Δράση 4. Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
Η γραμμή βάσης για τις δεσμεύσεις που αφορούν στα παραγωγικά ζώα αιγοπροβατοτροφίας είναι οι
ακόλουθες:
Εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα:
19.
Π.Δ. 374/2001 (ΦΕΚ 251/Α’) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : «Ζώα που δεν εκτρέφονται εντός κτιρίων,
πρέπει στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό, να προστατεύονται από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, τους θηρευτές και τους κινδύνους για την υγεία τους».
20.
Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α ́) «Προστασία των ζώων στα εκτροφία» για την εναρμόνιση
της Οδηγίας του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1998
Δράση 5. Καλή μεταχείριση των βοοειδών
Η γραμμή βάσης για τις δεσμεύσεις που αφορούν στα παραγωγικά ζώα βοοτροφίας είναι οι ακόλουθες:
Εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα:
15.
Π.Δ. 179/1998 (ΦΕΚ Α 133) για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των
μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου
και εκτελεση της Απόφασης 97/182/ΕΚ της Επιτροπής
16.
Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»
17.
ΚΥΑ αριθ. 282371/2006 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη
κοινοτική στον τομέα παραγωγής και κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με
τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα» (ΦΕΚ Β΄731)
18.
ΥΑ Αριθ. 314738/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1835) «Τρόπος έκδοσης κτηνιατριακής συνταγής»

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention
Δράση 1: Καλή μεταχείριση των χοίρων
Οι δεσμεύσεις 1.1, 1.2 υπερκαλύπτουν τις προβλέψεις ελαχίστων απαιτήσεων για τροφή και νερό των
σημείων 14 και 16 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 98/58/ΕΚ (SMR 10)
Οι δεσμεύσεις 1.1, 1.2, 1.4 και 1.5 που προτείνονται υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των
ισχύοντων εθνικών και κοινοτικών προτύπων για την καλή διαβίωση των χοίρων. (SMR 10 και SMR 11)
Η δέσμευση 1.3 περί άυξησης του διαθέσιμου χώρου κατά 20%, υπερκαλύπτει τα ελάχιστα κοινοτικά
πρότυπα του Άρθρου 3, παρ.1 και 2 της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ (SMR 10).
Δράση 2: Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
Με βάση το σημείο 16 του Παραρτήματος Ι του Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄) και της Οδηγίας 98/58/ΕΚ
όλα τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας.
Η δέσμευση 2.1 για εργαστηριακό έλεγχο και πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που προτείνεται
υπερκαλύπτει την ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση. (SMR 11)
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Σύμφωνα με το σημείο 6 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 283329/2.23.2010 και της αντίστοιχης Οδηγίας
2007/43/ΕΚ: όλα τα κτίρια έχουν φως με ένταση τουλάχιστον 20 lux κατά τη διάρκεια των περιόδων
φωτισμού, το οποίο μετράται στο επίπεδο των οφθαλμών του πτηνού και φωτίζει το 80 % τουλάχιστον
της χρησιμοποιήσιμης περιοχής.
Η δέσμευση 2.2 για την άυξηση του φωτισμού στον ορνιθώνα στο 100% της χρησιμοποιούμενης
περιοχής υπερβαίνει τις ελάχιστες εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις διαχείρισης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Απαιτήσεις για την εκτροφή κοτόπουλων: Άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/43/ΕΚ)
της ΚΥΑ 283329/2.23.2010 η μέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε μία εκμετάλλευση ή σε ορνιθώνα
εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τα 33 kg/m2
Η δέσμευση 2.3 που προτείνεται (Μείωση πυκνότητας φόρτισης δαπέδου σε 28 kg/m2) είναι αυστηρότερη
των αντίστοιχων εθνικών και κοινοτικών ελάχιστων προτύπων διαχείρισης.
Δράση 3. Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Με βάση το σημείο 16 του Παραρτήματος Ι του Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α΄) και της Οδηγίας 98/58/ΕΚ
όλα τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας.
Η δέσμευση 3.1 για εργαστηριακό έλεγχο και πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που προτείνεται
υπερκαλύπτει την ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση. (SMR 11)
Σύμφωνα με την Παρ. 3β του Άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ και την σχετική εθνική νομοθεσία (Π.Δ.
216/2003) για τους εξωτερικούς χώρους εκτροφής ισχύουν τα ακόλουθα:
β) όταν οι ωοπαραγωγές όρνιθες έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους: i) πολλές έξοδοι πρέπει να
παρέχουν απευθείας πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο και να έχουν ύψος τουλάχιστον 35 cm και πλάτος
τουλάχιστον 40 cm και να είναι κατανεμημένες σε όλο το μήκος του κτιρίου· ένα άνοιγμα συνολικού μήκους
2 m πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαθέσιμο ανά ομάδα 1 000 ορνίθων, ii) οι εξωτερικοί χώροι πρέπει για να
αποφεύγονται οι μολύνσεις, να έχουν κατάλληλη επιφάνεια ανάλογα με την πυκνότητα των διατηρούμενων
ορνίθων και τη φύση του δαπέδου, να παρέχουν προστασία έναντι των καιρικών συνθηκών και των
αρπακτικών και, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες ποτίστρες.
Συνεπώς η δέσμευση 3.2 εισάγει αυστηρότερα πρότυπα καλής διαβίωσης από τις ανωτέρω ελάχιστες
απαιτήσεις.
Δράση 4. Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
Όλες οι δεσμεύσεις της Δράσης 4 υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις ελάχιστες γενικές απαιτήσεις
σταυλισμού, υγείας και διατροφής των Άρθρων 3, 4 και του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 98/58/ΕΚ και
του Π.Δ.374/2001 (ΦΕΚ 251/Α ́) «Προστασία των ζώων στα εκτροφία» για την εναρμόνιση της Οδηγίας
του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1998. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
προβλέψεις στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία που να τεθούν ως γραμμές βάσης.
(SMR 11).
Δράση 5. Καλή μεταχείριση των βοοειδών
Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/119/ΕΚ (άρθρο 3, παράγραφος β) η δέσμευση 5.2 υπερκαλύπτει τις
ελάχιστες απαιτήσεις.
Επίσης οι δεσμεύσεις 5.1, 5.3 (σταβλισμός), 5.4 (διατροφή) και 5.5, 5.6 (υγεία) υπερκαλύπτουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του Παρατήματος Ι της Οδηγίας 2008/119/ΕΚ. (SMR 9)
H εθνική και κοινοτική νομοθεσία δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις συνθήκες και το
επίπεδο προστασίας σε εξωτερικούς χώρους εκτροφής πέραν της παραγράφου 12 του Παραρτήματος Ι
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της Οδηγίας 98/58/ΕΚ όπου προβλέπεται «Ζώα που δεν εκτρέφονται εντός κτιρίων, πρέπει στο βαθμό
που αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό, να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τους
θηρευτές και τους κινδύνους για την υγεία τους». (SMR 11)
Επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2008/119/ΕΚ (Παράγραφοι 3 & 5 του παραρτήματος Ι)
δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση για την αντικατάσταση των αισθητήρων περιβάλλοντος.
Σε ότι αφορά τις δεσμεύσεις 1.5 και 5.6 για την χρήση αντιβιογραμμάτων στους χοίρους και βοοειδή πριν
την χορήγηση αντιβιωτικών ισχύουν και εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση
και συνταγογράφηση κτηνιατρικών φαρμάκων:
•ΚΥΑ αριθ. 282371/2006 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον
τομέα παραγωγής και κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ
και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα
κτηνιατρικά φάρμακα» (ΦΕΚ Β΄731)
•ΥΑ Αριθ. 314738/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1835) «Τρόπος έκδοσης κτηνιατριακής συνταγής»

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
Non-IACS section
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Για κάθε επιμέρους δράση και δέσμευση έχει προσδιορισθεί το κόστος μέσω ειδικής μελέτης του
ΥΠΑΑΤ/ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:
«Μελέτη για τον υπολογισμό ύψους ενίσχυσης για την εφαρμογή του Άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 1305/2013» για την προετοιμασία του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
(Σωσσίδου, Μπελιμπασάκη, Παπαναγιώτου, Τσακμακίδης, 2015)
Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για τις εκτιμήσεις της οικονομικής ενίσχυσης, είναι η εξής:
Συλλογή δεδομένων: βιβλιογραφία, νομικό πλαίσιο, επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικές εκτροφές και
επιτόπιες παρατηρήσεις, προσωπικές συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους και ζωοτέχνες.
Οργάνωση και Ανάλυση δεδομένων με εκτίμηση του κόστους και του οφέλους από κάθε δέσμευση,
καθώς και του διαφυγόντος εισοδήματος που συνεπάγεται. Σε όλες τις εκτιμήσεις, λαμβάνεται υπόψη μία
«γραμμή βάσης», που αναφέρεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική
νομοθεσία. Εκτιμάται δηλαδή το κόστος κάθε δέσμευσης, η οποία προτείνεται πέραν της γραμμής αυτής.
Συνολική εκτίμηση από την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων ανά ζωική μονάδα. Οι ενέργειες
αφορούν παρεμβάσεις σε: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό και (γ) Υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
(Welfare Quality®, 2009).
Η τελική ενίσχυση που προτείνεται ανά δέσμευση εκτιμάται ως άθροιση (+) της ετήσιας δαπάνης και του
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διαφυγόντος κέρδους, μείον (-) την ετήσια ωφέλεια.
Σε όλες τις εκτιμήσεις, λαμβάνεται υπόψη η σχετική «γραμμή βάσης» (baseline), που αναφέρεται στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική και την Εθνική νομοθεσία. Δηλαδή, εκτιμάται το κόστος
κάθε δέσμευσης, που προτείνεται πέραν της γραμμής αυτής.
Επίσης ότι για όλες τις δεσμεύσεις, θα εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την αντικειμενική
αξιολόγηση του επιπέδου ευζωίας των ζώων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής τους.
Με βάση τηνμελέτη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έγινε επικαιροποίηση του κόστους ανά δράση. Για όλες τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν γίνει εκτιμήσεις του κόστους κάθε παρέμβασης ανα κεφαλή ζώου.
Έγινε αρχικά αναγωγή των τιμών σε ΜΖΚ με βάση τους ισχύοντες συντελεστές μετατροπής της παρ.11b
του Παραρτήματος Ι του Καν. 2021)/2115 όπου για την κοστολόγηση των δράσεων της παρέμβασης
εφαρμόζονται οι κάτωθι αναλογίες κεφ/ΜΖΚ:
·Βοοειδή: 1
·Χοίροι: 3
·Ορνιθες ωοπαραγωγής: 72
·Πτηνά πάχυνσης: 143
·Αιγες-πρόβατα: 10
Επιπρόσθετα στο κόστος της Δέσμευσης 2.3 «Μείωση πυκνότητας φόρτισης δαπέδου» εγινε αναλογική
μείωση του κόστους κατά 3/8 λόγω της προτεινόμενης πυκνότητας φόρτισης (από τα 33 kg/m2) στα
28kg/m2 έναντι 25 kg/m2 που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Για το κόστος των Δεσμεύσεων 1.5 & 5.6 «Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων
(χρήση αντιμικροβιακών μετά από δοκιμή ευαισθησίας)» για τους χοίρους και τα βοοειδή αντίστοιχα,
εκτιμήθηκε από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ το τρέχον μέσο κόστος ανα αντιβιόγραμμα
(δείγμα) πλέον των εξόδων λήψης, διαχείρισης, αποστολής και μικροβιολογικού ελέγχου στα 50 €/δείγμα.
Οι εν λόγω πρόσθετες δεσμέυσεις 1.5 και 5.6 θα είναι υποχρεωτικές για κατόχους χοιροτροφικών και
βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ενταχθούν στις Δράσεις 1 & 5 αντίστοιχα, αλλά μόνο για 2 έτη, σε
αντίθεση με τις λοιπές δεσμεύσεις που θα επιλέξουν να αναλάβουν για σύνολο 5 ετών. Για τον λόγο αυτό
η ανηγμένη ετήσια αποζημίσωση που προκύπτει ανα ΜΖΚ εκτιμάται στα 2/5.
Τέλος βάσει της πλέον πρόσφατης Έρευνας Ζωικού Κεφαλαίου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(2019), έχει γίνει για την εκτίμηση του δείκτη εκροής της παρέμβασης βάσει:
a. Κατανομής του διαθέσιμου Κοινοτικού και Εθνικού Προϋπολογισμού σε κάθε ζωικό κλάδο με βάση
την επιμέρους συμμετοχή του στο σύνολο του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας (ως ΜΖΚ)
b. Εκτίμησης του κόστους συναλλαγής (αμοιβές τεχνικών συμβούλων ευζωίας ως 5% της διθέσιμης
δημόσιας δαπάνης για κάλυψη των δεσμέυσεων)
c.

Εκτίμηση του κόστους επιλεγόμενων δεσμεύσεων (μέσος όρος) και των υποχρεωτικών (1.5 & 2.6)

d. Εκτίμηση των ωφελούμενων ΜΖΚ ανά δράση με βάση το σημείο (c) και εκτίμηση του συνόλου των
ωφελούμενων ΜΖΚ για το σύνολο της παρέμβασης σε 33.740 ΜΖΚ (αντιστοιχεί με βάση το
αναμενόμενο
μέσο
μέγεθος
ανα
κτηνοτροφική
εκμετάλλευση
σε
1.200-1.440
εκμεταλλεύσεις/δικαιούχους)
e.

Εκτίμηση του συνολικά μέσου εκτιμώμενου κόστους της παρέμβασης για το σύνολο της
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προγραμματικής περιόδου σε 349,30 €/MZK/έτος.
Αναλυτικότερα τα ποσά ετήσιας αποζημίωσης ανά δράση και δέσμευση, όπως προέκυψαν από την
παραπάνω μεθοδολογία (αρχική εκτίμηση του κόστους και επικαιροποίηση) παρουσιάζονται ακολούθως
(τα σύνολα ανα δράση αφορούν το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΜΖΚ που θα μπορούσε να λάβει κάθε
δικαιούχος αν αναλάβει το σύνολο των δεσμεύσεων της εκάστοτε δράσης):
Δράση 1. Καλή μεταχείριση των Χοίρων
Η ενίσχυση παρέχεται για 5 έτη για όλες τις επιμέρους δράσεις εκτός από την ορθολογική χρήση των
κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων η οποία θα παρέχεται για 2 έτη και είναι υποχρεωτική, και
αντιστοιχεί σε 423,30 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) (1 ΜΖΚ = 3 κεφαλές κατά μέσο όρο)
και ανά έτος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα «Ετήσιες ενισχύσεις ανά δέσμευση
και Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) - Χοίροι».
Κόστος
κεφαλή

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1.1
Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού
1.2
Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών
ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
Μείωση του αριθμού των ζώων (αύξηση του
1.3
διαθέσιμου χώρου κατά 20%)
ΥΓΕΙΑ
Αντιμετώπιση
ακρωτηριασμών/Χρήση
1.4
ανοσοευνουχισμού
Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών
1.5
φαρμάκων με τη χρήση δοκιμής ευαισθησίας
(αντιβιόγραμμα)
ΣΥΝΟΛΟ

ανά

Ετήσιο
κόστος
ΜΖΚ*

40,00 €
7,50 €

120,00 €
22,50 €

33,93 €

101,80 €

13,00 €

39,00 €

50,00 €

40,00 €**

ανά

423,30 €

*1 ΜΖΚ = 3 κεφαλές κατά μέσο όρο
** Το κόστος της δέσμευσης ανέρχεται σε 50 €/δειγματοληψία/έτος (1 χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ), ήτοι
100,00 €/ΜΖΚ x 2 έτη. Στο κόστος περιλαμβάνεται το κόστος δειγματοληψίας, αποστολής του
δείγματοςκαι καλλιέργειας και αντιβιογράμματος. Η αναλογία της ετήσιας αποζημίωσης είναι 40,00
€/ΜΖΚ/έτος (διότι η δέσμευση αναλαμβάνεται για 2 έτη στην πενταετία).
Δράση 2. Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων εκτροφής ορνιθώνα
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με 250,15 €, ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) ανά έτος, όπως
παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα «Ετήσιες ενισχύσεις ανά δέσμευση και Μονάδα Ζωικού
Κεφαλαίου – Πτηνά πάχυνσης».
Κόστος
κεφαλή

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ανά

Ετήσιο
κόστος
ΜΖΚ

ανά

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
2.1
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Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού

0,40 €
ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
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2.2
Αύξηση φωτισμού στον ορνιθώνα
2.3
Μείωση πυκνότητας φόρτισης δαπέδου
ΣΥΝΟΛΟ

0,10 €
1,25 €

14,30 €
178,75 €
250,15 €

1 ΜΖΚ = 143 πτηνά
Δράση 3. Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με 187,30 € ανά έτος και ΜΖΚ, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον
παρακάτω Πίνακα «Ετήσιες ενισχύσεις ανά δέσμευση και Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) –
Ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρας βοσκής ή βιολογικής εκτροφής».
Κόστος
κεφαλή

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
3.1
Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού
ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
3.2
Συντήρηση σε ετήσια βάση του λειμώνα
ΣΥΝΟΛΟ

ανά Ετήσιο κόστος ανά
ΜΖΚ

0,40 €

28,80 €

2,20 €

158,50 €
187,30 €

1 ΜΖΚ = 72 πτηνά
Δράση 4. Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με 715,50 € ανά ΜΖΚ, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω
Πίνακα «Ετήσιες ενισχύσεις ανά δέσμευση και Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) – Αιγοπροβάτων».
Κόστος
κεφαλή

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
ΣΥΝΟΛΟ

EL

Σταυλισμός
Συντήρηση κελιών γαλουχίας και αρσενικών
γεννητόρων
Συνεχής συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση
προαύλιου χώρου
Διατροφή
Συλλογή, κατάψυξη και χορήγηση πρωτογάλακτος
στα νεογέννητα
Υγέια
Περιποίηση χηλών
Έλεγχος οίστρου με αρσενικά ζώα «ανιχνευτές»
Διάγνωση εγκυμοσύνης με υπερηχογραφία
Συμπεριφορά
Χρήση θερμαντικών πηγών στα νεογέννητα
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ανά

Ετήσιο
κόστος
ΜΖΚ

43,40 €

434,00 €

5,30 €

53,00 €

10,00 €

100,00 €

0,75 €
7,40 €
1,50 €

7,50 €
74,00 €
15,00 €

3,20

32,00 €
715,50 €

ανά
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1 ΜΖΚ = 10 κεφαλές κατά μέσο όρο
Δράση 5. Καλή μεταχείριση των βοοειδών
Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη για όλες τις επιμέρους δράσεις εκτός από την ορθολογική χρήση των
κτηνιατρικών αντοιμικροβιακών φαρμάκων που είναι για 2 έτη και είναι υποχρεωτική, με 441,20 € ανά
ΜΖΚ, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα «Ετήσιες ενισχύσεις ανά δέσμευση και
Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) – βοοειδή».
Ετήσιο κόστος ανά
ΜΖΚ*

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Σταυλισμός
5.1
5.2
5.3

Έξοδος ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια
234,70 €
συντήρησή του
Μείωση αριθμού ζώων (αύξηση ελεύθερου χώρου
76,00 €
ανά μόσχο)
Ετήσια αντικατάσταση αισθητήρων (φωτισμού,
1,00 €
θερμοκρασίας, αμμωνίας και υγρασίας)

Διατροφή
5.4

Μη απομάκρυνση μοσχαριών από την μητέρα
96,00 €
μέχρι 3 μήνες

Υγέια
5.5.
5.6

Χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών
2,50 €
φαρμάκων κατά την αποκεράτωση
Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών
φαρμάκων (χρήση αντιμικροβιακών μετά από 6,00**
δοκιμή ευαισθησίας)

Συμπεριφορά
5.7
ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή
25,00 €
αντικατάσταση ξεστρών
441,20 €

*1 ΜΖΚ = 1 κεφαλή
** Το κόστος είναι 50€/δειγματοληψία (50 €/ΜΖΚ). Δεδομένου ότι το μέσο ποσοστό ζώων που νοσούν
κατ’ έτος είναι 30%, το ετήσιο κόστος της δέσμευσης ανέρχεται σε 15 €/ΜΖΚ/ετος. Στο κόστος
περιλαμβάνεται το κόστος δειγματοληψίας, αποστολής του δείγματος και καλλιέργειαςαντιβιογράμματος. Η αναλογία της ετήσιας αποζημίωσης είναι 6,00 €/ΜΖΚ/έτος (η συγκεκριμένη
δέσμευση αναλαμβάνεται για 2 έτη στην πενταετία).
Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος
εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν σε κάθε δράση, καλύπτεται και το
κόστος συναλλαγής έως αξίας 5% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που καταβλήθηκε για τις
δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των ζώων, για την κάλυψη των δαπανών παροχής τεχνικών
συμβουλών ευζωίας για τη σωστή υλοποίηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων και τη σχετική
σύνταξη της αίτησης ενίσχυσης, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδίου δράσης, εφόσον αυτό
απαιτείται.
H κατανομή του προϋπολογισμού της παρέμβασης ανά δράση καθώς και ανώτατα όρια ετήσιας
ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση θα προσδιορισθούν στην οικεία πρόσκληση.
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Range of support at beneficiary level
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention

What is the duration of contracts?

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η συγκεκριμένη Παρέμβαση είναι πλήρως συμβατή με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (Άρθρο 12)
της σύμφωνιας του ΠΟΕ για την Γεωργία:
12. Ενισχύσεις στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων: Η ενίσχυση παρέχεται στο πλαίσιο
δράσεων που σχετίζονται την καλή διαβίωση των ζωων τηρώντας τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω ενισχύσεις περιορίζεται στο πλαίσιο της προτεινόμενης παρέμβασης
για την ανάληψη πολύ συγκεκριμένων δεσμύσεων από τους κτηνοτρόφους για την ευζωία των
παραγωγικών ζώων.
β) Το ύψος της ενίσχυσης έχει προϋπολογισθεί με βάση μελέτη κόστους ως προς τις πρόσθετες δαπάνες ή
στην απώλεια εισοδήματος ως συνέπεια της συμμόρφωσης με τις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
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Region Article

Applicable Min
rate
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-70-3.1 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(2)(b)-EL-80,00%
Ομοιόμορφη
R.44;
Ζωικών Μονάδων (ΖΜ)
91(2)(a)-EL-85,00%
που
υπόκεινται
σε
91(3)(b)-EL-80,00%
δεσμεύσεις
καλής
μεταχείρισης
των
παραγωγικών ζώων
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-70-3.1 - Αριθμός Ζωικών Μονάδων (ΖΜ) που υπόκεινται σε δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων
Το μέσο μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται βάσει ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού της παρέμβασης ανά Δράση (κτηνοτροφικό κλάδο) σύμφωνα με
στοιχεία της απογραφής ζωϊκού κεφαλαίου της ΕΛΣΤΑΤ (2019) και με βάση τα επιμέρους κόστη των δεσμεύσεων που περιλαμβάνει κάθε δράση.
Αναλυτική αιτιολόγηση του κόστους κάθε δέσμευσης και η μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου μοναδιαίου κόστους της παρέμβασης δίνεται στην Ενότητα
7 «Μορφή και ποσοστό στήριξης/ασφάλιστρα/μέθοδοι υπολογισμού».

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-70-3.1 - Planned unit
Αριθμός
amount (Total
Ζωικών
Public
Μονάδων
Expenditure
(ΖΜ)
που in EUR)
υπόκεινται σε Maximum
δεσμεύσεις
Amount for
καλής
the Planned
μεταχείρισης unit amount
των
(EUR)
παραγωγικών
O.18
(unit:
ζώων

2024

764

2025

2026

2027

2028

2029

349,30

349,30

349,30

349,30

349,30

715,50

715,50

715,50

715,50

715,50

33.740,00

33.740,00

33.740,00

33.740,00

33.740,00

EL

Total 2023 2029

168.700,00

TOTAL

EL

Livestock
units)
O.18
(unit:
Livestock
units)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure

33.740,00

33.740,00

33.740,00

33.740,00

33.740,00

168.700,00

12.071.646,00 12.071.646,00 11.596.844,00 11.596.844,00 11.596.844,00 58.933.824,00

10.241.696,00 10.241.696,00 9.838.869,00
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9.838.869,00

9.838.870,00

50.000.000,00

in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)
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Π3-70-4.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Intervention Code (MS)
Π3-70-4.1
Ονομασία παρέμβασης
Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management
Είδος παρέμβασης
commitments
O.16. Number of hectares or number of other units under maintenance
Κοινός δείκτης εκροών
commitments for afforestation and agroforestry
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 050.06.02

ΑΝ 057.04.04

ΑΝ 070.06.06
ΑΝ 071.06.07

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός και λήψη μέτρων
για την αύξηση της δέσμευσης
Μέση
άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία
Συντονισμός με την εθνική
πολιτική για την κλιματική Μέση
αλλαγή
Αύξηση των διατηρούμενων
Μέση
στοιχείων του τοπίου στις
767

στο
της

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

EL

γεωργικές γαίες
Ενσωμάτωση
μέτρων
αναθεωρημένων ΣΛΑΠ &
ΑΝ 073.05.04 εθνικής στρατηγικής για την Μέση
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγής
4 Result indicator(s)

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.30 Percentagem de terras florestais abrangidas por compromissos para apoiar a proteção das florestas e
a gestão dos serviços ecossistémicos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόληψη φυσικών κινδύνων και στην
αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί
πόροι θα πρέπει να επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών.
Η Παρέμβαση της δάσωσης συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση
των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και
αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών
μέσω της αύξησης της αποθήκευσης άνθρακα, την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση
της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε ορισμένες περιοχές.
Η συγκεκριμένη Παρέμβαση αφορά συνεχιζόμενα έργα του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2022, κατά
την οποία εφαρμόζονται οι παρακάτω ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις:
α) κατάλληλη επιλογή των ειδών που θα φυτευτούν λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές τις βιοποικιλότητας
β) η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τις κλιματικές συνθήκες
γ) κατάλληλη επιλογή ειδών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης
δ) στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει
ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:
(i) στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην
κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω
αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή
(ii) σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:
–τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή
–τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση με το 10% της
περιοχής.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι του Μ8.1 «Δάσωση γεωργικών γαιών» ΠΑΑ 2014-2022, οι οποίοι προστατεύουν και
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φροντίζουν τη δασωθείσα έκταση τουλάχιστον κατά την περίοδο καταβολής της πριμοδότησης για την
κάλυψη της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος και των ετήσιων δαπανών συντήρησης.
Για την επιλογή των δικαιούχων της παρέμβασης έχει δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που εφαρμόζουν
δάσωση σε:
1. περιοχές όπου η δάσωση συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε
Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην, Αξιολόγηση Κινδύνων
Πλημμύρας (ΥΠΕΝ, 1η Αναθεώρηση, 2019),
2. περιοχές όπου η δάσωση συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών στόχων για
προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ., με βάση τα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ),
3. περιοχές με κίνδυνο ερημοποίησης,
4. περιπτώσεις που προβλέπεται η εγκατάσταση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων ή/και η
δημιουργία μικτών συστάδων πλατύφυλλων υψηλής βιοποικιλότητας και ανθεκτικότητας σε
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, πάνω από το υποχρεωτικό ποσοστό.
Η τρέχουσα παρέμβαση θα καλύψει τις δαπάνες απώλειάς εισοδήματος και συντήρησης των φυτειών των
ενταμένων γεωργικών γαιών, που έχουν δασωθεί μέσω του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2022 από το έτος
2026 έως και το έτος 2029.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 και κατ’ επέκταση και της συνεχιζόμενης
Παρέμβασης στα πλαίσια του ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027 είναι:
α) Διαχειριστές δημόσιας γεωργικής γης
β) Διαχειριστές ιδιωτικής γεωργικής γης
γ) Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γεωργικής γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται
υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της
αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:
1. Βασικές εργασίες συντήρησης τα πρώτα 4 έτη, μετά την εγκατάσταση της φυτείας:
- Σχηματισμός/συντήρηση της λεκάνης άρδευσης του φυτού,
- Άρδευση των φυτών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, είτε με τη χρήση τριτεύοντος δικτύου, είτε με
βυτίο, στην περίπτωση μη εγκατάστασης αρδευτικού,
- Λίπανση των φυτών,
- Φρεζάρισμα του εδάφους, ως ευκολότερο και αποτελεσματικότερο μέσο καταπολέμησης των ζιζανίων
και της παρεδαφιαίας βλάστησης,
- Βοτάνισμα (απομάκρυνση βλάστησης) στις λεκάνες άρδευσης των φυτών.
2. Βασικές εργασίες συντήρησης μετά τα πρώτα 4 έτη μετά την εγκατάσταση της φυτείας και έως το 12ο

EL

769

EL

έτος:
- Σχηματισμός / συντήρηση της λεκάνης συγκράτησης νερού φυταρίων,
- Άρδευση των φυτών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, είτε με τη χρήση τριτεύοντος δικτύου, είτε με
βυτίο, στην περίπτωση μη εγκατάστασης αρδευτικού,
- Φρεζάρισμα του εδάφους σε όλη την έκταση της δάσωσης,
- Καλλιεργητικό κλάδεμα,
Στον Πίνακα που ακολουθεί σχετικά με τις «Εργασίες συντήρησης φυτείας» παρουσιάζονται ο αριθμός
των επαναλήψεων, η χρονική διάρκεια και η αλληλουχία των εργασιών συντήρησης, βάσει των οποίων
υπολογίζεται το μοναδιαίο ετήσιο κόστος συντήρησης.

Το κόστος συντήρησης δίνεται έως το δωδέκατο έτος από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης
(ημερομηνία πιστοποίησης της εγκατάστασης).
Σε περίπτωση δάσωσης με δένδρα ταχείας ανάπτυξης των γενών Populus και Salix καλύπτονται μόνο οι
δαπάνες εγκατάστασης.
3. Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων (μικρής κλίμακας αποτυχιών)
Ως μέρος της συντήρησης των φυτεύσεων περιλαμβάνονται και ενδεχόμενες εργασίες αντικατάστασης
φυταρίων, σε περίπτωση αδυναμίας εγκατάστασής τους, η οποία οφείλεται κυρίως σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (συχνοί, έντονοι και παρατεταμένοι καύσωνες, μεγάλης διάρκειας ανομβρία, κ.λπ.) και
ανέρχεται σε ποσοστό έως το 10% των φυταρίων που εγκαταστάθηκαν. Αυτές οι εργασίες
αντικατάστασης δύναται να πραγματοποιηθούν άπαξ (1 φορά) μεταξύ του 2ου έως του 4ου έτους μετά τη
φύτευση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των δαπανών συντήρησης των συνεχιζόμενων έργων και
την απώλεια εισοδήματος για τα έτη 2026-2029.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
List of relevant GAEC and SMR
Κωδικός
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List of relevant mandatory national standards

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
IACS
Non-IACS
IACS section
Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
Η στήριξη παρέχεται με την μορφή unit cost για την απώλεια εισοδήματος και την συντήρηση φυτείας για
δώδεκα έτη από την φύτευση.
Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της φυτείας, με εξαίρεση τα
δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.
Η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος παρέχεται για δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς
και μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.
Συντήρηση φυτείας έως και το δωδέκατο έτος από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης
(ημερομηνία πιστοποίησης της εγκατάστασης):
Η ενίσχυση για δαπάνες συντήρησης χορηγείται βάσει του άρθρου 67 παρ. 1β καν. (ΕΕ) 1303/2013 και
υπολογίζεται, με τη χρήση τυποποιημένων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα, βάσει της εγκεκριμένης
μελέτης (Αύγουστος 2021). Η καταβολή της ενίσχυσης για δαπάνες συντήρησης είναι ετήσια και για
χρονικό διάστημα 12 ετών από την εγκατάσταση της φυτείας.
Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο και περίπτωση φυτευτικού συνδέσμου αναφέρεται στον
παρακάτω Πίνακα: «Ύψη ενίσχυσης συντήρησης – απλοποιημένο κόστος».
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Πίνακας: «Ύψη ενίσχυσης συντήρησης – απλοποιημένο κόστος»
Λόγω της χρήσης τυποποιημένων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση
τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων.
Σε περίπτωση που υπάρξει, δικαιολογημένα, ανάγκη για άπαξ αντικατάσταση φυταρίων, σε περίπτωση
αδυναμίας εγκατάστασής τους, από το 1ο έως το 4ο, μετά την εγκατάστασή τους, έτος, η οποία οφείλεται
κυρίως σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συχνοί, έντονοι και παρατεταμένοι καύσωνες, μεγάλης
διάρκειας ανομβρία, κ.λπ.) και ανέρχεται σε ποσοστό έως το 10% των φυταρίων που εγκαταστάθηκαν,
ισχύουν οι ανώτατες τιμές για τις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης του Πίνακα που ακολουθεί
σχετικά με τα «Ενδεικτικά ύψη ενίσχυσης ανά δαπάνη εγκατάστασης φυτείας». Το ύψος της οικονομικής
ενίσχυσης ανά εκτάριο για την αντικατάσταση φυταρίων δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από
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τις επιλέξιμες εργασίες, που θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι οποίες θα είναι πλήρως
αιτιολογημένες μέσω του σχετικού «Τεχνικού Σχεδίου Δάσωσης», ή της «Μελέτης Δάσωσης»,
αντίστοιχα.

Πίνακας: «Ενδεικτικά ύψη ενίσχυσης ανά δαπάνη εγκατάστασης φυτείας»
Απώλεια εισοδήματος για χρονική περίοδο έως 12 έτη από την ημερομηνία της χορήγησης της
ενίσχυσης (ημερομηνία πιστοποίησης της εγκατάστασης):
Ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω αντικατάστασης των καλλιεργειών που κατείχε ο
δικαιούχος με δασικά είδη, σύμφωνα με τις τιμές της επικαιροποιημένης μελέτης (Αύγουστος 2021),
όπως φαίνεται στον Πίνακα «Διαφυγόν εισόδημα (€/Ηα), με βάση το Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα».
Η ενίσχυση για την απώλεια γεωργικού εισοδήματος χορηγείται για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από
την εγκατάσταση της φυτείας. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση εγκατάστασης δασικής φυτείας με
καρυδιές, λεπτοκαρυές (φουντουκιές), καστανιές ή μαστιχόδεντρα, η απώλεια του γεωργικού
εισοδήματος καλύπτεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών, ενώ στην περίπτωση εγκατάστασης φυτείας με
αγριοκερασιές καλύπτεται για πέντε έτη.
Οι γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες δασώνονται βάσει του παρόντος υπομέτρου Μ8.1 είναι επιλέξιμες για τη
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων (Πυλώνας Ι) με την προϋπόθεση ότι αυτές οι περιοχές πληρούν τους
όρους, που προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ. 2β καν. (ΕΕ) 1307/2013, εξασφαλίζοντας τη μη διπλή
χρηματοδότηση της γεωργικής έκτασης.
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Το διαφυγόν εισόδημα (€/Ηα), με βάση το Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα οικονομικού έτους 2014.

Πίνακας: «Διαφυγόν εισόδημα (€/Ηα), με βάση το Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα».
Ειδική κατηγορία «Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού» δεν υπάρχει στους πίνακες αυτούς, καθώς
περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες ενώ για την κερασιά για χρονική περίοδο 5 ετών, ενώ
για την κερασιά για χρονική περίοδο 5 ετών.
Απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση αντικατάστασης της γεωργικής καλλιέργειας με δένδρα καρυδιάς,
καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών.
Υπολογίζεται το κόστος ανά δράση της παρέμβασης με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) μέσο κόστος συντήρησης φυτειών 531€/ha
β) μέσο κόστος από διαφυγόν εισόδημα 584€/ha

Calculation method
Ο υπολογισμός των τιμών έγινε με βάση σχετική μελέτη Αύγουστος 2021, η οποία επισυνάπτεται στο
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πεδίο Παραρτήματα της SFC.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύσει.
Όπου απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ή σύμφωνα με ειδικές συνθήκες
των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, απόφαση έγκρισης των κρατικών ενισχύσεων, τα μέτρα αυτά
θα κοινοποιηθούν μεμονωμένα σύμφωνα με το άρθρο 108 (3) της Συνθήκης. Εν αναμονή της εξαίρεσης ή
της έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή, η ενίσχυση δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής.

Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What are the models of the commitment(s) in the intervention?
result based (with possibility to pick and choose)
management based (with possibility to pick and choose)
hybrid (management and result based)
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the
intervention
Η στήριξη παρέχεται με την μορφή unit cost για την απώλεια εισοδήματος και την συντήρηση φυτείας για
δώδεκα έτη από την φύτευση.
Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της φυτείας, με εξαίρεση τα
δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης. Η ενίσχυση για
απώλεια εισοδήματος παρέχεται για δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς και
μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.

What is the duration of contracts?
Το κόστος συντήρησης δίνεται έως το δωδέκατο έτος από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης
(ημερομηνία πιστοποίησης της εγκατάστασης) από την ένταξή τους στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022.

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 12 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
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Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση είναι συμβατή με το Παράρτημα 2 της Συνθήκης του ΠΟΕ (πράσινο κουτί) και ειδικότερα
την παράγραφο 12 Payments under environmental programmes διότι καλύπτει αμφότερες τις σχετικές
πρόνοιες και συγκεκριμένα η ενίσχυση στον παραγωγό παρέχεται με βάση το πρόσθετο κόστος και το
διαφυγόν εισόδημα ( σημείο (b) The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of
income involved in complying with the government programme.όπως προσδιορίζονται από το
Πρόγραμμα ενώ και οι επιλεξιμότητες , οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης αλλά και οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο καλύπτοντας τις πρόνοιες του σημείου ( α) Eligibility
for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government environmental or
conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions under the government
programme, including conditions related to production methods or inputs.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article
EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

ΜΚ3-70.4-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(2)(a)-EL-85,00%
Ομοιόμορφη
συντηρούμενων εκταρίων
91(3)(b)-EL-80,00%
που
προέρχονται
από
δράσεις
δάσωσης
και
δημιουργίας
δασικών
εκτάσεων
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-70.4-1 - Αριθμός συντηρούμενων εκταρίων που προέρχονται από δράσεις δάσωσης και δημιουργίας δασικών εκτάσεων
Το ύψος του unit amount προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2022

Result Indicator(s)
R.30;

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
2024
2025
Amount
Year
ΜΚ3-70.4-1
- Planned unit
Αριθμός
amount (Total
συντηρούμενων Public
εκταρίων
που Expenditure
προέρχονται από in EUR)
δράσεις δάσωσης Maximum
3.490,00 3.490,00 3.490,00
και δημιουργίας Amount for
δασικών
the Planned
εκτάσεων
unit amount
(EUR)
O.16
(unit:
Εκτάριο)
O.16
(unit:
TOTAL
Εκτάριο)
777

2026

2027

2028

2029

1.115,00

1.115,00

1.115,00

1.115,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

63.426,00

Total 2023 2029

63.426,00

EL

Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution

EL

17.680.147,00 17.680.147,00 17.680.147,00 17.680.147,00 70.720.588,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 60.000.000,00
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in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)
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ANC(71) - Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή
Π3-71 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Intervention Code (MS)
Π3-71
Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά
Ονομασία παρέμβασης
μειονεκτήματα
Είδος παρέμβασης
ANC(71) - Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή
O.12. Number of hectares benefitting from support for areas facing
Κοινός δείκτης εκροών
natural or specific constraints, including a breakdown per type of areas
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Διατήρηση
υψηλού
γεωργικού εισοδήματος στις
ΑΝ 019.01.01
Υψηλή
εκμεταλλεύσεις των ορεινών
περιοχών
Επανασχεδιασμός
των
ενισχύσεων
στις
των Χαμηλή
ΑΝ 108.01.05 εκμεταλλεύσεις
περιοχών με φυσικούς ή
άλλους περιορισμούς
4 Result indicator(s)

στο
της

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.4 Percentagem da superfície agrícola utilizada (SAU) abrangida pelo apoio ao rendimento e sujeita à
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condicionalidade
R.7 Percentagem de apoio adicional por hectare em zonas com maiores necessidades (em comparação
com a média)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές
Η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος,
που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση με
τις ‘λοιπές’ περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν είναι ορεινές, ούτε έχουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς
περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για
τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής
παραγωγής, υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω
υψομέτρου.
Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την
Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το άρθρο 32 (1α) του
Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
Με τη χορήγηση της εν λόγω αντισταθμιστικής ενίσχυσης, η παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία
βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και στην ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές
αυτές.
Οι ενισχύσεις έχουν την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης, στην οποία ασκείται
γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών.
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
Η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος
που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που υπόκεινται σε
φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, σε σύγκριση με τις ‘λοιπές’ περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν
είναι ορεινές, ούτε έχουν φυσικούς ή άλλους περιορισμούς. Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις περιοχές που
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, οι οποίοι προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή
εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 (1β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Με τη χορήγηση της εν λόγω αντισταθμιστικής ενίσχυσης, η παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία
βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και στην ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές
αυτές.
Οι ενισχύσεις έχουν τη μορφή ετήσιων πληρωμών, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται
γεωργική δραστηριότητα, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς.
Αντισταθμιστική ενίσχυση για άλλες περιοχές που πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα
Η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος
που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών με ειδικά
μειονεκτήματα, σε σύγκριση με τις ‘λοιπές’ περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν είναι ορεινές, ούτε έχουν
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές
περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32(1γ) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται
μετά την οριοθέτησή τους.
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Με την χορήγηση της εν λόγω αντισταθμιστικής ενίσχυσης, η παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία
βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και στην ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές
αυτές, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας στις παραμεθόριες και τις νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε αυτές οι οποίες
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η
λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
• Οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Θράκης,
• οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται σε εγγύτητα με τα χερσαία σύνορα της χώρας,
• οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των μικρών νησιών,
• οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης, Αρκαδίας και Γρεβενών,
οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή υποκείμενες σε άλλους φυσικούς περιορισμούς και
οριοθετήθηκαν ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές:
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του
άρθρου 4(5) του Κανονισμού 2021/2115 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του Στρατηγικού Σχεδίου,
σχετικά με τους ορισμούς που προσδιορίζει το κράτος μέλος και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα
εντός των ορεινών περιοχών και η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός των ορεινών
περιοχών και χρησιμοποιούνται για γεωργική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4(2) του
Κανονισμού 2021/2115 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του Στρατηγικού Σχεδίου, σχετικά με τους
ορισμούς που προσδιορίζει το κράτος μέλος.
Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών:
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του
άρθρου 4(5) του Κανονισμού 2021/2115 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του Στρατηγικού Σχεδίου,
σχετικά με τους ορισμούς που προσδιορίζει το κράτος μέλος και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα
εντός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, και η έδρα της εκμετάλλευσής τους
βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός των περιοχών με
φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του
άρθρου 4(5) του Κανονισμού 2021/2115 και όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 του Στρατηγικού Σχεδίου,
σχετικά με τους ορισμούς που προσδιορίζει το κράτος μέλος και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα
εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα και η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω
περιοχές.
Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις εκτάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός των περιοχών με
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ειδικά μειονεκτήματα.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες αντισταθμιστικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι υποχρεούνται:
1. Να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους ενίσχυσης.
2. Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους,
να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της «ενισχυμένης αιρεσιμότητας».
3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά
και Κοινοτικά Όργανα.

O12 What area is eligible?
Mountain areas (pursuant to Article 32 (1)(a) of Regulation (EU) No 1305/2013)
Ορεινές περιοχές βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1981, περί του κοινοτικού
καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάς)
(81/645/ΕΟΚ), όσον αφορά στις ορεινές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 3 της οδηγίας
75/268/ΕΟΚ, ως ακολούθως:
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01981L064519940728&qid=1639992070228&from=EL
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01981L064519940728&qid=1639992070228&from=EL, ή
3. http://agrotikianaptixi.gr/el/hlektroniki-bibliothiki (στο link περιλαμβάνεται ο κατάλογος των
ορεινών περιοχών, ως pdf, καθώς επίσης και ο χάρτης αυτών)

Areas facing natural constraints , other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation
(EU) No 1305/2013)
Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 καν. (ΕΕ)
1305/2013: http://agrotikianaptixi.gr/el/hlektroniki-bibliothiki (στο link περιλαμβάνεται ο κατάλογος των
περιοχών φυσικά μειονεκτήματα, ως pdf, καθώς επίσης και ο χάρτης αυτών)

Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32(1)(c) of Regulation (EU) No
1305/2013)
Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα: http://agrotikianaptixi.gr/el/hlektroniki-bibliothiki (στο link
περιλαμβάνεται ο κατάλογος των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, ως pdf, καθώς επίσης και ο χάρτης
αυτών)

All areas with natural or other specific constraints
Other
6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
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Type of payment
unit cost based on additional costs and income foregone
transaction cost included
one off payment
lump sum
Range of support at beneficiary level
Η αντισταθμιστική ενίσχυση στις ορεινές περιοχές προσδιορίστηκε στα 119,2 € ανά εκτάριο.
Η αντισταθμιστική ενίσχυση στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών,
προσδιορίστηκε στα 87,8 € ανά εκτάριο.
Η αντισταθμιστική ενίσχυση στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, προσδιορίστηκε στα 87,8 € ανά
εκτάριο.
Επίσης, στις ορεινές περιοχές, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, και στις
περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης,
το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως εξής:
1. Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
2. Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται το
80% της ενίσχυσης,
3. Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται το
50% της ενίσχυσης,
4. Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, πέραν των 30 ha εκταρίων, δεν χορηγείται
ενίσχυση.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, όπως παραπάνω.

Calculation method
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές:
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΓΟΕ)
μεταξύ της τυπικής εκμετάλλευσης σε ορεινές περιοχές και της τυπικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που
δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα (‘λοιπές’ περιοχές). Τα δεδομένα
υπολογισμού προέρχονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Δικτύου
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ), τα οποία αναφέρονται στον μέσο όρο της τριετίας
2015-2017.
Έτσι, στις ‘λοιπές’ περιοχές, το ΓΟΕ ανά εκτάριο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1.141,0 €, ενώ αντίστοιχα
στις ορεινές περιοχές, σε 1.021,8 €. Επομένως, η αντισταθμιστική ενίσχυση στις ορεινές περιοχές
προτείνεται να είναι ίση με 119,2 € ανά εκτάριο (1.141,0 € ανά εκτάριο – 1.021,8 € ανά εκτάριο). Η
ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική
δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση
πληρωμών’ (βλ. παρακάτω).
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών:
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα μεταξύ της τυπικής
εκμετάλλευσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και της τυπικής
εκμετάλλευσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα
(‘λοιπές’ περιοχές). Τα δεδομένα υπολογισμού προέρχονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της
βάσης δεδομένων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ), τα οποία αναφέρονται
στον μέσο όρο της τριετίας 2015-2017.
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Έτσι, στις ‘λοιπές’ περιοχές, αυτές δηλ. που δεν είναι ούτε ορεινές, ούτε υπόκεινται σε φυσικά ή ειδικά
μειονεκτήματα, το ΓΟΕ ανά εκτάριο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1.141,0 €, ενώ αντίστοιχα στις περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, σε 1.053,2 €. Επομένως, η αντισταθμιστική ενίσχυση στις
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών προτείνεται να είναι ίση με 87,8 € ανά εκτάριο
(1.141,0 € ανά εκτάριο – 1.053,2 € ανά εκτάριο). Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά
εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση, υπό τη ρητή αίρεση
της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση πληρωμών’ (βλ. παρακάτω).
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα:
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική
δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, μετά την νέα οριοθέτηση, και καθορίζεται
στα 87,8€ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση πληρωμών’. Το ποσό
αυτό προσδιορίστηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των
ορεινών.
Προοδευτική μείωση πληρωμών
Η χορήγηση της ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές, στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των
ορεινών και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, ακολουθεί τη λογική μιας προοδευτικής μείωσης, με
το ύψος της να μειώνεται προοδευτικά από τα 20 μέχρι τα 30 εκτάρια έκτασης της εκμετάλλευσης και
μηδενισμό του ύψους της μετά τα 30 εκτάρια.
Όπως φαίνεται στους επόμενους πίνακες, από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για το 2019,
προκύπτει ότι, στις ορεινές περιοχές, οι εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη των 30 εκταρίων,
αντιπροσωπεύουν το 4,8% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων, κατέχουν όμως το 33,7% του συνόλου της
χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ). Παρομοίως, στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,
εκτός των ορεινών και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, το 5,3% των εκμεταλλεύσεων, κατέχει το
31,9% της ΧΓΕ. Πρόκειται για πολύ μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μεγάλες εκτάσεις
βοσκοτόπων, στις οποίες, η χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης για το σύνολο της έκτασής τους, θα
οδηγούσε σε υπεραντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος. Γι’ αυτό και
προτείνεται η μη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων για το τμήμα των εκμεταλλεύσεων, που είναι
μεγαλύτερο των 30 εκταρίων.

<=20
20,01-25,0
25,01-30,0
30,01-35,0
>35,0
Σύνολο

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μέση
ΧΓΕ
Έκταση
Εκτάρια
(εκτάρια)
4.06
779,704
22.41
121,803
27.37
104,200
32.38
88,881
56.88
420,843
7.17
1,515,431

Εκμεταλλεύσεις
Ποσοστό %

Αριθμός

Ποσοστό %

51.5%
8.0%
6.9%
5.9%
27.8%
100.0%

191,968
5,434
3,807
2,745
7,399
211,353

90.8%
2.6%
1.8%
1.3%
3.5%
100.0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΟΣΔΕ, 2019
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μέση
ΧΓΕ
Εκμεταλλεύσεις
Έκταση
Εκτάρια
Ποσοστό % Αριθμός
Ποσοστό %
(εκτάρια)
5.07
598,066
53.4%
118,072
89.5%
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20,01-25,0
25,01-30,0
30,01-35,0
>35,0
Σύνολο

22.35
27.39
32.32
57.16
8.50

89,715
74,955
61,013
297,226
1,120,975

8.0%
6.7%
5.4%
26.5%
100.0%

4,014
2,737
1,888
5,200
131,911

3.0%
2.1%
1.4%
3.9%
100.0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΟΣΔΕ, 2019

<=20
20,01-25,0
25,01-30,0
30,01-35,0
>35,0
Σύνολο

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μέση
ΧΓΕ
Έκταση
Εκτάρια
(εκτάρια)
3.82
948,498
22.30
94,851
27.33
74,939
32.31
58,937
55.44
233,446
5.40
1,410,671

Εκμεταλλεύσεις
Ποσοστό %

Αριθμός

Ποσοστό %

67.2%
6.7%
5.3%
4.2%
16.5%
100.0%

248,114
4,253
2,742
1,824
4,211
261,144

95.0%
1.6%
1.0%
0.7%
1.6%
100.0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΟΣΔΕ, 2019

<=20
20,01-25,0
25,01-30,0
30,01-35,0
>35,0
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μέση
ΧΓΕ
Έκταση
Εκτάρια
(εκτάρια)
4.17
2,326,268
22.36
306,369
27.36
254,094
32.34
208,831
56.60
951,515
6.70
4,047,076

Εκμεταλλεύσεις
Ποσοστό %

Αριθμός

Ποσοστό %

57.5%
7.6%
6.3%
5.2%
23.5%
100.0%

558,154
13,701
9,286
6,457
16,810
604,408

92.3%
2.3%
1.5%
1.1%
2.8%
100.0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΟΣΔΕ, 2019
Επιπλέον, η ανάλυση των στοιχείων του ΔΙΓΕΛΠ/RICA για την τριετία 2015-2017, δείχνει ότι, κατά
μέσο όρο και στους δύο προαναφερθέντες τύπους περιοχών, το ΓΟΕ αυξάνεται σημαντικά, όσο το
μέγεθος της εκμετάλλευσης ξεπερνά τα 20 εκτάρια (βλ. τον επόμενο πίνακα). Ειδικότερα, στις ορεινές
περιοχές, στην κλάση μεγέθους 20,1 – 25,0 εκτάρια, το ΓΟΕ για την έκταση της εκμετάλλευσης μέχρι τα
20 εκτάρια, αντιστοιχεί στο 79% του συνολικού ΓΟΕ της εκμετάλλευσης (δηλ. τα 11.760 € ως ποσοστό
των 14.965 €). Επίσης, στην κλάση μεγέθους 25,1 – 30,0 εκτάρια, το ΓΟΕ για την έκταση της
εκμετάλλευσης μέχρι τα 20 εκτάρια, αντιστοιχεί στο 51% του συνολικού ΓΟΕ της εκμετάλλευσης (δηλ.
τα 11.760 € ως ποσοστό των 23.089 €). Παρόμοια είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά στις περιοχές με
φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός τ
και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα
Έκταση
Εκμετάλλευση Γεωργικό
Το ΓΟΕ για την έκταση Γεωργικό
Οικογενειακό Το ΓΟΕ για την
ς (Εκτάρια)
Οικογενειακό
της
εκμετάλλευσης Εισόδημα
(ΓΟΕ)
ανά εκμετάλλευσης μέ
Εισόδημα (ΓΟΕ) ανά μέχρι τα 20 εκτάρια, ως εκμετάλλευση (€)
εκτάρια, ως ποσοσ
Ορεινές περιοχές
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εκμετάλλευση (€)

< 20,0
20,1 - 25,0
25,1 - 30,0

11.760
14.965
23.089

ποσοστό του ΓΟΕ της
μέσης
εκμετάλλευσης
κάθε κατηγορίας

της μέσης εκμ
κάθε κατηγορίας
10.273
12.513
20.450

79%
51%

82%
50%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΔΙΓΕΛΠ/RICA, 2015-2017
Επομένως, με βάση τα παραπάνω δεδομένα:
Στις ορεινές περιοχές, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, και στις περιοχές με
ειδικά μειονεκτήματα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο
μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως εξής:
- Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
- Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται το 80%
της ενίσχυσης,
- Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται το 50%
της ενίσχυσης,
- Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης, πέραν των 30 ha εκταρίων, δεν χορηγείται ενίσχυση.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, όπως παραπάνω.
Ως προς την έκταση που αναμένεται να λάβει τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που προβλέπονται στην
παρέμβαση, ανά τύπο περιοχής, σημειώνονται τα εξής:
Από την τελική κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού προκύπτει ότι η Συνολική Δημόσια Δαπάνη
για την παρούσα παρέμβαση, για την πενταετία 2023-2027, προβλέπεται να ανέλθει σε 1.275.384.615 €
(στην οποία αντιστοιχεί Συνολική Κοινοτική Συμμετοχή 829.000.000 €, δεδομένου ότι το ποσοστό
συγχρηματοδότησης είναι 65%). Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια Δημόσια Δαπάνη για την ίδια περίοδο θα
διαμορφωθεί σε 255.076.923 €.
Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2019, οι εκτάσεις στις οποίες δόθηκε αντισταθμιστική
ενίσχυση ανέρχονται συνολικά σε 2.504.550 εκτάρια, οι οποίες κατανέμονται στις επιμέρους περιοχές,
όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Όμως, με βάση τις μοναδιαίες τιμές που υπολογίστηκαν παραπάνω
(119,2 € ανά εκτάριο και 87,8 € ανά εκτάριο) και το ύψος της δημόσιας δαπάνης που προαναφέρθηκε, οι
εκτιμώμενες εκτάσεις θα ανέλθουν σε 2.418.397 εκτάρια.
Τύπος
Περιοχής

Εκτάσεις
(εκτάρια)

Ορεινές
1.409.690
Με
φυσικά
μειονεκτήματα,
967.581
εκτός
των
ορεινών
Με
ειδικά
127.279
μειονεκτήματα
Σύνολο
2.504.550
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2019 Εκτιμώμενες Εκτάσεις 20232027 (εκτάρια)
1.361.198,80
934.297,68

122.900,80
2.418.397,27
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Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ, 2019 και νέοι υπολογισμοί

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 13 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Τα σχετικά κριτήρια για τον ΠΟΕ είναι:
The legal basis (Article 10 and Annex II of the Draft CAP Plan Regulation) further indicates paragraph 13
of Annex 2 to the Agreement on Agriculture as most appropriate basis for notifying ANC interventions:
(a) Eligibility for such payments shall be limited to producers in disadvantaged regions. Each such region
must be a clearly designated contiguous geographical area with a definable economic and administrative
identity, considered as disadvantaged on the basis of neutral and objective criteria clearly spelt out in law
or regulation and indicating that the region’s difficulties arise out of more than temporary circumstances.
(b) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the type or volume
of production (including livestock units) undertaken by the producer in any year after the base period
other than to reduce that production.
(c) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the prices,
domestic or international, applying to any production undertaken in any year after the base period.
(d) Payments shall be available only to producers in eligible regions, but generally available to all
producers within such regions.
(e) Where related to production factors, payments shall be made at a degressive rate above a threshold
level of the factor concerned.
(f) The payments shall be limited to the extra costs or loss of income involved in undertaking agricultural
production in the prescribed area.
Η παρέμβαση πληροί όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια και συνεπώς ακολουθούνται όλες οι αρχές του
“Green Box”. Ειδικότερα:
α) Η επιλεξιμότητα περιορίζεται στους παραγωγούς σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των ορεινών, καθώς και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Οι περιοχές αυτές
είναι σαφώς καθορισμένες γεωγραφικά, με προσδιορίσιμη οικονομική και διοικητική ταυτότητα,
θεωρούνται μειονεκτικές βάσει ουδέτερων και αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζονται σαφώς στη
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νομοθεσία ή τους κανονισμούς και οι δυσκολίες τους προκύπτουν από συνθήκες που δεν είναι
προσωρινές.
(β) Το ποσό των πληρωμών σε οποιοδήποτε έτος, δε σχετίζεται, ούτε βασίζεται στον τύπο ή τον όγκο της
παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των ζωικών μονάδων), που ανέλαβε ο παραγωγός σε οποιοδήποτε
έτος μετά την περίοδο βάσης.
(γ) Το ποσό των πληρωμών σε οποιοδήποτε έτος δε σχετίζεται, ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες ή
διεθνείς, που ισχύουν για οποιαδήποτε παραγωγή που έχει αναληφθεί σε οποιοδήποτε έτος μετά την
περίοδο βάσης.
δ) Οι πληρωμές είναι διαθέσιμες μόνο σε παραγωγούς στις επιλέξιμες περιοχές, αλλά γενικά είναι
διαθέσιμες σε όλους τους παραγωγούς σε αυτές τις περιοχές.
ε) Οι πληρωμές σχετίζονται με συντελεστές παραγωγής (την επιλέξιμη έκταση) και πραγματοποιούνται
με φθίνουσα τιμή πάνω από ένα κατώτατο όριο του σχετικού συντελεστή (20 εκτάρια).
στ) Οι πληρωμές περιορίζονται στο πρόσθετο κόστος ή στην απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η
ανάληψη γεωργικής παραγωγής στις προβλεπόμενες περιοχές.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region
Article
EL
Ελλάδα

EL

Applicable
rate

- 91(3)(a)-Payments for natural or others area-specific 65,00%
constraints under Article 71

789

Min
Rate

Max
Rate

20,00% 65,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Contribution rate(s)

Type of Planned Region(s)
Unit Amount

Result Indicator(s)

MK3-71.1 - Αντισταθμιστική Επιχορήγηση
ενίσχυση ανά εκτάριο για τις
ορεινές περιοχές

91(3)(a)-EL-65,00%

Ομοιόμορφη

R.4; R.7;

MK3-71.2 - Αντισταθμιστική Επιχορήγηση
ενίσχυση ανά εκτάριο για τις
περιοχές
με
φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των
ορεινών

91(3)(a)-EL-65,00%

Ομοιόμορφη

R.4; R.7;

Planned Unit Amount

Type of Support

MK3-71.3 - Αντισταθμιστική Επιχορήγηση
91(3)(a)-EL-65,00%
Ομοιόμορφη
R.4; R.7;
ενίσχυση ανά εκτάριο για τις
περιοχές
με
ειδικά
μειονεκτήματα
Explanation and justification related to the value of the unit amount
MK3-71.1 - Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις ορεινές περιοχές
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα (ΓΟΕ) μεταξύ της τυπικής εκμετάλλευσης σε ορεινές
περιοχές και της τυπικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα (‘λοιπές’ περιοχές). Τα
δεδομένα υπολογισμού προέρχονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ), τα οποία αναφέρονται στον μέσο όρο της τριετίας 2015-2017.
Έτσι, στις ‘λοιπές’ περιοχές, το ΓΟΕ ανά εκτάριο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1.141,0 €, ενώ αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές, σε 1.021,8 €. Επομένως, η
αντισταθμιστική ενίσχυση στις ορεινές περιοχές προτείνεται να είναι ίση με 119,2 € ανά εκτάριο (1.141,0 € ανά εκτάριο – 1.021,8 € ανά εκτάριο). Η
ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών, υπό τη
ρητή αίρεση της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση πληρωμών’ (βλ. παραπάνω).
• Minimum Amount for the Planned unit amount: 89,4 € ανά εκτάριο
• Maximum Amount for the Planned unit amount: 149,0 € ανά εκτάριο
MK3-71.2 - Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα μεταξύ της τυπικής εκμετάλλευσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,

EL

790

EL

εκτός των ορεινών, και της τυπικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα (‘λοιπές’ περιοχές).
Τα δεδομένα υπολογισμού προέρχονται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ), τα οποία αναφέρονται στον μέσο όρο της τριετίας 2015-2017.
Έτσι, στις ‘λοιπές’ περιοχές, αυτές δηλ. που δεν είναι ούτε ορεινές, ούτε υπόκεινται σε φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα, το ΓΟΕ ανά εκτάριο ανέρχεται κατά
μέσο όρο σε 1.141,0 €, ενώ αντίστοιχα στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, σε 1.053,2 €. Επομένως, η αντισταθμιστική ενίσχυση
στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών προτείνεται να είναι ίση με 87,8 € ανά εκτάριο (1.141,0 € ανά εκτάριο – 1.053,2 € ανά εκτάριο).
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση πληρωμών’
(βλ. παραπάνω).
• Minimum Amount for the Planned unit amount: 65,9 € ανά εκτάριο
• Maximum Amount for the Planned unit amount: 109,8 € ανά εκτάριο.
MK3-71.3 - Αντισταθμιστική ενίσχυση ανά εκτάριο για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά
μειονεκτήματα, μετά την νέα οριοθέτηση, και καθορίζεται στα 87,8 € ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου ‘Προοδευτική μείωση πληρωμών’
(βλ. παραπάνω). Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών.
• Minimum Amount for the Planned unit amount: 65,9 € ανά εκτάριο
• Maximum Amount for the Planned unit amount: 109,8 € ανά εκτάριο

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
MK3-71.1
- Planned unit 119,20
Αντισταθμιστική amount
ενίσχυση
ανά (Total Public
εκτάριο για τις Expenditure
ορεινές περιοχές in EUR)
791

2024

2025

2026

2027

119,20

119,20

119,20

119,20

EL

2028

2029

Total
2029

2023

-

Maximum 149,00
Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.12 (unit: 1.361.198,80
Εκτάριο)
MK3-71.2
- Planned unit 87,80
Αντισταθμιστική amount
ενίσχυση
ανά (Total Public
εκτάριο για τις Expenditure
περιοχές
με in EUR)
φυσικούς
Maximum 109,75
περιορισμούς,
Amount for
εκτός
των the Planned
ορεινών
unit amount
(EUR)
O.12 (unit: 934.297,68
Εκτάριο)
MK3-71.3
- Planned unit 87,80
Αντισταθμιστική amount
ενίσχυση
ανά (Total Public
εκτάριο για τις Expenditure
περιοχές
με in EUR)
ειδικά
Maximum 109,75
μειονεκτήματα Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.12 (unit: 122.900,80
Εκτάριο)
O.12 (unit: 2.418.397,27
TOTAL
Εκτάριο)
Annual
255.076.923,00

EL

792

149,00

149,00

149,00

149,00

1.361.198,80

1.361.198,80

1.361.198,80

1.361.198,80

87,80

87,80

87,80

87,80

109,75

109,75

109,75

109,75

934.297,68

934.297,68

934.297,68

934.297,68

87,80

87,80

87,80

87,80

109,75

109,75

109,75

109,75

122.900,80

122.900,80

122.900,80

122.900,80

614.504,00

2.418.397,27

2.418.397,27

2.418.397,27

2.418.397,27

12.091.986,35

255.076.923,00 255.076.923,00 255.076.923,00 255.076.923,00

EL

6.805.994,00

4.671.488,40

1.275.384.615,00

indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out
of
which
for
financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out
of
which
for
financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out
of
which carryover (Total
public
Expenditure
in EUR)
Out
of
which carry-
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829.000.000,00

over (Union
contribution
in EUR)
Out
of
which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation
set out in
Annex XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73
and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out
of
which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation
set out in
Annex XII
(Union
Contribution
in EUR)
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INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Π3-73-1.1 - Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων
Intervention Code (MS)
Π3-73-1.1
Ονομασία παρέμβασης
Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Κοινός δείκτης εκροών
O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 018.05.01

ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 073.05.04

ΑΝ 082.05.05

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
στο
επίπεδο
του Αντιμετωπίζεται
στο
στρατηγικού σχεδίου της στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ
ΚΓΠ

Αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων στη γεωργία
και τη δασοκομία από Υψηλή
πλημμυρικά φαινόμενα και
ξηρασία
Ανασχεδιασμός
της
πολιτικής
για
την
προσαρμογή της γεωργίας Υψηλή
και της δασοκομίας στην
κλιματική αλλαγή
Ενσωμάτωση
μέτρων
αναθεωρημένων ΣΛΑΠ &
εθνικής στρατηγικής για Μέση
την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγής
Έμφαση
στη
μείωση Μέση
795

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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απωλειών από την άρδευση
Βελτίωση υδατικών πόρων
- ενίσχυση και ενδυνάμωση
ΑΝ 085.05.06 του
συστήματος Μέση
διαχείρισης του αρδευτικού
νερού
4 Result indicator(s)

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate
mitigation and adaptation goals in rural areas
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Στην Ελλάδα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους
υδάτινους πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανομή μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της
ζήτησης του για αρδευτική χρήση. Οι βροχοπτώσεις και τα φαινόμενα απορροής λαμβάνουν χώρα κυρίως
την περίοδο του χειμώνα με αποτέλεσμα, κατά την περίοδο αυτή, τεράστιες ποσότητες ύδατος να
χάνονται στην θάλασσα. Αντίθετα το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από έντονη ανομβρία ενώ η ζήτηση για
αρδευτικό νερό είναι μέγιστη αφού οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών είναι μεγάλες και η άρδευση
αποτελεί πολλές φορές καθοριστικό παράγοντα για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων.
Παράλληλα, η κατανάλωση του αρδευτικού νερού στην Ελλάδα πλησιάζει το 82% της συνολικής
κατανάλωσης του νερού καθώς, πέραν της αυξημένης ανάγκης σε νερό άρδευσης κατά τους θερινούς
μήνες, παρατηρούνται μεγάλες απώλειες νερού κυρίως στα πεπαλαιωμένα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα
ενώ και η ιδιωτική άρδευση (κυρίως γεωτρήσεις) χαρακτηρίζεται από αλόγιστη χρήση.
Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα για καλύτερη διαχείριση και
αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.
Η παρούσα παρέμβαση χρηματοδοτεί υποδομές εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν κυρίως στην αύξηση
της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.
Σημειώνεται ότι οι σύγχρονες υποδομές άρδευσης περιλαμβάνονται ως Μέτρα στα εν ισχύ Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/ (κεφ 9- Βασικά Μέτρα.)
Τα προτεινόμενα Μέτρα των ΣΔΛΑΠ περιλαμβάνουν επενδύσεις που αφορούν (α) στη μείωση απωλειών
και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με
στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης, (β) στη χρήση για
άρδευση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. ανακυκλωμένα /επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα) και (γ) σε
ταμιευτήρες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα εξετάζονται με βάσει τις μεθοδολογίες που έχουν
αναπτυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/methodologies-gr/ ("Προσδιορισμός και κριτήρια
αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων" και "Προσδιορισμός των ‘‘εξαιρέσεων’’ της παραγράφου
7, του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (4.7), περί νέων τροποποιήσεων" όταν απαιτείται), καθώς οι
ταμιευτήρες δύνανται να δημιουργήσουν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις σε Επιφανειακά Υδατικά
Συστήματα.
Επιπλέον και με δεδομένο ότι ο τομέας που θα πληγεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην
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Ελλάδα είναι η γεωργία, στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΕΣΠΚΑ) προτείνεται μία παλέτα μέτρων που αφορά επίσης στην αειφόρο και αποτελεσματική
διαχείριση των υδατικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται ως Μέτρα προσαρμογής της γεωργίας στην
κλιματική αλλαγή, δράσεις όπως: εξορθολογισμός των αρδεύσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
των φυτών, υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης, ελαχιστοποίηση των
απωλειών μεταφοράς νερού μέσω αποτελεσματικής συντήρησης των υφισταμένων συλλογικών δικτύων
άρδευσης και αποστράγγισης, ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου
νερού στη φυτική παραγωγή ή σε χώρους πράσινου, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν ελλείψεις,
βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία τεχνητών
ταμιευτήρων σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, επιπροσθέτως των μέτρων βελτίωσης για
την υδατική χρήση κ.α.
https://ypen.gov.gr/wpcontent/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20160406_ESPKA_teliko.pdf (κεφ. 4.1 και
4.6)
Τέλος και στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), τα εγγειοβελτιωτικά έργα
και ειδικότερα η δημιουργία ταμιευτήρων και η αποκατάσταση υφιστάμενων στραγγιστικών δικτύων (ως
συνοδό έργο αρδευτικού δικτύου), περιλαμβάνονται στα Μέτρα των ΣΔΚΠ και μπορούν να συμβάλλουν
αποφασιστικά στην προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα στις αγροτικές περιοχές.
https://floods.ypeka.gr/ (κεφ 10).
Συνεπώς η χρηματοδότηση υποδομών εγγείων βελτιώσεων συμβάλει επιπλέον στην προσαρμογή της
γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στα ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασία, πλημμύρες).
Σε συμφωνία με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα παρέμβαση
περιλαμβάνουν:
• εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους
υποδομών,
• ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
• χρήση ανακυκλωμένων υδάτων,
• προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας,
• έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα,
• έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις,
• έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση,
• έργα που αφορούν καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού
2021/2115.
Οι ακόλουθες αρχές θα διέπουν τα κριτήρια επιλογής:
· Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης.
· Οικονομική ευστάθεια των έργων (κόστος-όφελος).
· Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης.
· Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση εφαρμογή των
επενδύσεων (μελέτες και αδειοδοτήσεις, κλπ).
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· Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία.
Τα εντασσόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τα αναφερόμενα στο ΣΔΛΑΠ της περιοχής που
χωροθετούνται τα έργα.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Δημόσιος φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων.
Στις περιπτώσεις των δημόσιων έργων, ο δημόσιος φορέας είναι:
• η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό
και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της
χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της
γεωργίας ή
• η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία έχει την ευθύνη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών
έργων.
Όροι Επιλεξιμότητας
Οι προτεινόμενες επενδύσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας
του Άρθρου 74 του Καν. 2021/2115 Αναλυτικά ισχύουν τα ακόλουθα ανά κατηγορία προτεινόμενης
επένδυσης:
1. Επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε
υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την
ποσότητα
- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ,
Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να
καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης
- Η επένδυση επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%
2. Επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε
υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την
ποσότητα:
Ισχύουν τα αναγραφόμενα κριτήρια στην παράγραφο 1 και επιπλέον
- Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον
στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτήν.
3. Επενδύσεις συνεπαγόμενες καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης, σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του
οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα:
- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και
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- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ
- Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να
καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης.
4. Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα)
Ισχύουν τα αναγραφόμενα κριτήρια στην παράγραφο 3 και επιπλέον
Οι σωρευτικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός ταμιευτήρα θα συνεκτιμηθούν με τυχόν άλλες
παρεμβάσεις στη σχετική Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) ως εκ τούτου όλα τα εν δυνάμει έργα που αφορούν
στη σχετική ΛΑΠ θα επανεξετάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) της Οδηγίας 2000/60.
5. Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση: (π.χ. αντικατάσταση
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α.) είναι επιλέξιμη.
Απαιτούνται:
- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου,
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ
- Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να
καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης.
6. Επένδυση άρδευσης με χρήση ανακυκλωμένου ύδατος.
- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου και αποδεικνύει ότι η
επένδυση δεν επηρεάζει υπόγειο ή επιφανειακό υδατικό σύστημα., και μόνο εάν η παροχή και η χρήση
του νερού αυτού συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου .
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να
καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης.
-Σε περίπτωση που η επένδυση συνεπάγεται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης ισχύουν οι
αντίστοιχοι ανωτέρω περιορισμοί.
Για το χαρακτηρισμό της κατάστασης των υδατικών σωμάτων θα ληφθούν υπόψη τα ΣΔΛΑΠ που
βρίσκονται σε ισχύ.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στη βάση επιλέξιμων δαπανών που όντως
πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
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Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή για το γεωργικό τομέα και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται
στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 73 παράγραφος 4 σημείο γ
(ι) «δάσωση, δημιουργία και αναγέννηση αγροδασικών συστημάτων, αναδασμός στη δασοκομία και μη
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), συμπεριλαμβανομένων των μη παραγωγικών
επενδύσεων που αποσκοπούν στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των καλλιεργειών από ζημίες
προκαλούμενες από άγρια ζώα», του Καν. (ΕΕ) 2021/211 και το άρθρο 74 παράγραφος 8 σημείο β) «το
100% των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε υποδομές στη γεωργία εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άρδευση» διότι το σύνολο των έργων είναι δημόσια έργα που
υλοποιούνται εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
- Επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του κανονισμού 2021/2115.
- Κόστος για απόκτηση γης που υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του έργου.
- Μεμονωμένα έργα Τεχνητού εμπλουτισμού.

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
15 %
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
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Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο κουτί του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 Γενικές Υπηρεσίες σημείο (g) υπηρεσίες υποδομής,
συμπεριλαμβανομένων: δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δρόμοι και άλλα μέσα μεταφοράς, εγκαταστάσεις
αγοράς και λιμένων, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φράγματα και συστήματα αποχέτευσης και έργα υποδομής
που συνδέονται με περιβαλλοντικά προγράμματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες θα πρέπει να κατευθύνονται μόνο για την παροχή ή την κατασκευή
πάγιων εγκαταστάσεων και αποκλείουν την επιδοτούμενη παροχή εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα, εκτός
από τη δικτύωση των γενικά διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις σε εισροές ή λειτουργικά κόστη, ή προνομιακές χρεώσεις
χρήστη. Η παρέμβαση χρηματοδοτεί αποκλειστικά το κόστος κατασκευής των εγγειοβελτικών έργων [Για
παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης [1] που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού για το σχέδιο
ΚΓΠ].
[1] Για παρεμβάσεις βάσει των άρθρων 65 και 67, εάν η συμμόρφωση με το Πράσινο Κουτί του ΠΟΕ
διασφαλίζεται βάσει της παραγράφου 12 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία το ποσό της πληρωμής περιορίζεται στο πρόσθετο κόστος ή την απώλεια εισοδήματος και αυτό
υποδεικνύεται στην ενότητα 5.3.7 παραπάνω (Μορφή και ποσοστό υποστήριξης/ασφάλιστρα/μέθοδοι
υπολογισμού), αρκεί η σύνδεση με αυτήν την ενότητα.
infrastructural services, including: electricity reticulation, roads and other means of transport, market and
port facilities, water supply facilities, dams and drainage schemes, and infrastructural works associated
with environmental programmes.
In all cases the expenditure shall be directed to the provision or construction of capital works only, and
shall exclude the subsidized provision of on-farm facilities other than for the reticulation of generally
available public utilities. It shall not include subsidies to inputs or operating costs, or preferential user
charges Η παρέμβαση χρηματοδοτεί αποκλειστικά το κόστος κατασκευής των εγγειοβελτικών έργων [For
Rural Development interventions[1] listed in Annex II to the CAP Plan Regulation].
[1]For interventions under Article 65 and Article 67, if WTO Green Box compliance ensured on basis of
paragraph 12 of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture - the amount of payment limited to the
extra costs or loss of income foregone, and this is indicated in section 5.3.7 above (Form and rate of
support/premia/calculation methods), a link-up with that section is sufficient.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

ΜΚ3-73-1.1-1
Αριθμός Επιχορήγηση
υποστηριζόμενων
έργων
ταμίευσης για ανειλημμένα
έργα
υποδομών
εγγείων
βελτιώσεων.

91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

R.27;

ΜΚ3-73-1.1-2
Αριθμός Επιχορήγηση
υποστηριζόμενων
έργων
αρδευτικών
δικτύων
για
ανειλημμένα έργα υποδομών
εγγείων βελτιώσεων.

91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

R.27;

ΜΚ3-73-1.1-3
Αριθμός Επιχορήγηση
υποστηριζόμενων
έργων
ταμίευσης για νέα έργα
υποδομών εγγείων βελτιώσεων.

91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

R.27;

Planned Unit Amount

Type of Support

of Region(s)
Unit

ΜΚ3-73-1.1-4
Αριθμός Επιχορήγηση
91(3)(b)-EL-80,00%
Μέση
υποστηριζόμενων
έργων
αρδευτικών δικτύων για νέα
έργα
υποδομών
εγγείων
βελτιώσεων.
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-1.1-1 - Αριθμός υποστηριζόμενων έργων ταμίευσης για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων.
Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των έργων του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-1.1-2 - Αριθμός υποστηριζόμενων έργων αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων.
Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των έργων του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-1.1-3 - Αριθμός υποστηριζόμενων έργων ταμίευσης για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων.
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Result Indicator(s)

R.27;

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των έργων του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-1.1-4 - Αριθμός υποστηριζόμενων έργων αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων.
Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των έργων του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-1.1-1
- Planned unit
Αριθμός
amount
υποστηριζόμενων (Total Public
έργων ταμίευσης Expenditure
για ανειλημμένα in EUR)
έργα
υποδομών Maximum
εγγείων
Amount for
βελτιώσεων.
the Planned
unit amount
(EUR)
O.22 (unit:
Operations)
ΜΚ3-73-1.1-2
- Planned unit
Αριθμός
amount
υποστηριζόμενων (Total Public
έργων αρδευτικών Expenditure
δικτύων
για in EUR)
ανειλημμένα έργα Maximum
υποδομών εγγείων Amount for
βελτιώσεων.
the Planned
unit amount
(EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

10.650.000,00 10.650.000,00

10.650.000,00 10.650.000,00

11,00

803

Total
2029

11,00

11.700.000,00 11.700.000,00

11.700.000,00 11.700.000,00

17.550.000,00 17.550.000,00

17.550.000,00 17.550.000,00

EL

2023

-

O.22 (unit:
Operations)
ΜΚ3-73-1.1-3
- Planned unit
Αριθμός
amount
υποστηριζόμενων (Total Public
έργων ταμίευσης Expenditure
για
νέα
έργα in EUR)
υποδομών εγγείων Maximum
βελτιώσεων.
Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.22 (unit:
Operations)
ΜΚ3-73-1.1-4
- Planned unit
Αριθμός
amount
υποστηριζόμενων (Total Public
έργων αρδευτικών Expenditure
δικτύων για νέα in EUR)
έργα
υποδομών Maximum
εγγείων
Amount for
βελτιώσεων.
the Planned
unit amount
(EUR)
O.22 (unit:
Operations)
O.22 (unit:
TOTAL
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)

EL

9,00

9,00

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00

13.500.000,00 13.500.000,00

20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00

20.250.000,00 20.250.000,00

2,00

3,00

1,00

6,00

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

6,00

13,00

11,00

30,00

12.889.824,00 65.850.118,00 100.330.265,00 98.566.394,00 75.966.341,00 353.602.942,00
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Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set

EL

10.935.845,00 55.867.848,00 85.121.122,00

805

83.624.638,00 64.450.547,00 300.000.000,00

36.000.000,00 62.000.000,00

62.000.000,00 24.000.000,00

30.542.733,00 52.601.372,00

52.601.372,00 20.361.822,00

EL

out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-73-1.2 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Intervention Code (MS)
Π3-73-1.2
Ονομασία παρέμβασης
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Κοινός δείκτης εκροών
O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
Αντιμετωπίζεται
στο
στο επίπεδο του στρατηγικού
στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Βελτίωση
του
επιπέδου
παροχής Χαμηλή
βασικών υπηρεσιών
4 Result indicator(s)
ΑΝ 129.08.22

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.41 Percentagem da população rural que beneficia de um melhor acesso a serviços e infraestruturas
graças ao apoio da PAC
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός
χαρακτήρας) καθώς επίσης και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου
υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί η δράση για
την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο
τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των
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γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση
και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής
κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις
στο αγροτικό εισόδημα.
Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή
τσιμεντόστρωση.
Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής:
• Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών, αδειοδοτήσεων που
απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου.
• Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
• Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο.
• Χωροταξικά κριτήρια (όπως ορεινές περιοχές).
• Εξυπηρετούμενες
πληθυσμός.

κτηνοτροφικές

ή

μικτές

εκμεταλλεύσεις,

ο

εξυπηρετούμενος/ωφελούμενος

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της
σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές
προϋποθέσεις:
Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά αποκλειστικά πρόσβαση σε γεωργική
γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Η πράξη δεν περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.
Η πράξη προβλέπεται στο σχετικό περιφερειακό ή δημοτικό σχεδιασμό.
Η πράξη προβλέπει υποχρεωτικά ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση.
Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στην πρόσκληση (όπως ύπαρξη
τεχνικών μελετών, καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο για την απόκτηση γης).
Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους της Παρέμβασης.
Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις), που ορίζονται στην
πρόσκληση (όπως αίτηση στήριξης, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις).
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΣΣ ΚΓΠ 2023 –
2027.
Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος
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του ευρύτερου οδικού δικτύου

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η στήριξη αφορά την παροχή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στην βάση επιλέξιμων δαπανών, που όντως
πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Οι παρεμβάσεις αφορούν δημόσια υποδομή και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του
συνολικού προϋπολογισμού (άρθρο 73 επενδύσεις παράγραφος 4 σημείο γ ιι επενδύσεις σε βασικές
υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και σε υποδομές στη γεωργία και τη δασοκομία, όπως καθορίζονται
από τα κράτη μέλη). Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των πράξεων δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €.
Ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
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Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο κουτί του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 Γενικές Υπηρεσίες σημείο (g) υπηρεσίες υποδομής,
συμπεριλαμβανομένων: δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δρόμοι και άλλα μέσα μεταφοράς, εγκαταστάσεις
αγοράς και λιμένων, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φράγματα και συστήματα αποχέτευσης και έργα υποδομής
που συνδέονται με περιβαλλοντικά προγράμματα.
Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες θα πρέπει να κατευθύνονται μόνο για την παροχή ή την κατασκευή
πάγιων εγκαταστάσεων και αποκλείουν την επιδοτούμενη παροχή εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα, εκτός
από τη δικτύωση των γενικά διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις σε εισροές ή λειτουργικά κόστη, ή προνομιακές χρεώσεις
χρήστη.
Η παρέμβαση χρηματοδοτεί αποκλειστικά το κόστος κατασκευής του οδικού έργου.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

EL
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Max
Rate

EL

12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

ΜΚ3-73-1.2-1
Αριθμός Επιχορήγηση
Μέση
υποστηριζόμενων έργων για τη
βελτίωση
πρόσβασης
σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-1.2-1 - Αριθμός υποστηριζόμενων έργων για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Με βάση την υλοποίηση του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.

R.41;

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-1.2-1
- Planned unit
Αριθμός
amount (Total
υποστηριζόμενων Public
έργων
για
τη Expenditure
βελτίωση
in EUR)
πρόσβασης
σε Maximum
γεωργική γη και Amount for
κτηνοτροφικές
the Planned
εκμεταλλεύσεις.
unit amount
(EUR)
O.22
(unit:
Operations)
O.22
(unit:
TOTAL
Operations)

2024

811

Total 2023 2029

2025

2026

2027

2028

2029

325.000,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

38,00

79,00

63,00

20,00

200,00

38,00

79,00

63,00

20,00

200,00

EL

Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution

EL

3.708.213,00 21.371.019,00 19.809.666,00 11.059.583,00 9.107.892,00 65.056.373,00

3.135.000,00 18.067.500,00 16.747.500,00 9.350.000,00

812
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7.700.000,00 55.000.000,00

in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)

EL
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Π3-73-1.3 - Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Intervention Code (MS)
Π3-73-1.3
Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
Ονομασία παρέμβασης
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
Κοινός δείκτης εκροών
O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 018.05.01

ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 050.06.02
ΑΝ 057.04.04

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων
στη γεωργία και τη δασοκομία
Υψηλή
από πλημμυρικά φαινόμενα και
ξηρασία
Ανασχεδιασμός της πολιτικής
για την προσαρμογή της
Υψηλή
γεωργίας και της δασοκομίας
στην κλιματική αλλαγή
Προώθηση πρακτικών για την
διατήρηση/ενίσχυση
της
Υψηλή
βιοποικιλότητας σε γεωργικές
και δασικές εκτάσεις
Σχεδιασμός και λήψη μέτρων Μέση
814

στο
της

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι

EL

για την αύξηση της δέσμευσης
άνθρακα στη γεωργία και τη
δασοκομία
Συντονισμός με την εθνική
ΑΝ 070.06.06 πολιτική για την κλιματική Μέση
αλλαγή
Έμφαση στην προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων ΑΝ 095.06.10
Χαμηλή
πρόληψη και αποκατάσταση
επιπτώσεων πυρκαγιών
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate
mitigation and adaptation goals in rural areas
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η Παρέμβαση στοχεύει σε δύο δράσεις στη πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών σε δάση έναντι
βιοτικών και αβιοτικών απειλών, ως τέτοια ορίζονται οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα
πλημμυρικά φαινόμενα.
Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων
Η αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά)
σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου,
η διάσταση της αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα εισαχθεί οριζόντια στο
πλαίσιο των δράσεων πρόληψης ζημιών και θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή
και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς
δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των
ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης ζημιών είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται
προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.
Δασικές πυρκαγιές
Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και πολύπλευρο. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν
καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα στο δασικό περιβάλλον της χώρας μας,
προκαλώντας την έντονη διάβρωση, την απερήμωση και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθώς
και την απώλεια της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων. Αντίστοιχα, επιφέρουν υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα εφόσον λαμβάνουν χώρα σε περιαστικά
δάση.
Η πρόληψη ζημιών από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με την εισαγωγή κατάλληλων και απαραίτητων
δράσεων πρόληψης οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον (αποφυγή
διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή
υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και προστασία των λεκανών
απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της βιοποικιλότητας,
διατήρηση του μεσογειακού οικοτόπου) αλλά και για την κλιματική αλλαγή (χαμηλά επίπεδα CO2,
άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου).
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Παθογόνοι οργανισμοί
Η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών είναι γνωστό και αναμενόμενο φαινόμενο
στη δασική διαχείριση. Εντούτοις, κατά την τελευταία εικοσαετία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των
αλλαγών στο κλίμα αλλά και της αυξημένης εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών ως συνέπεια του διεθνούς
εμπορίου.
Η προστασία της υγείας των φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών και του τοπίου της
χώρας. Η υγεία των φυτών είναι επίσης σημαντική για την προστασία της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Σε ότι αφορά την αλλαγή του κλίματος, τα δάση επηρεάζονται από τη μεταβολή στη συχνότητα, στην
ένταση, στη διάρκεια και στον χρονισμό των διαταραχών, όπως η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και
παθογόνων οργανισμών.
Το κλίμα επιδρά με άμεσο τρόπο τόσο στην επιβίωση και εξάπλωση των εντόμων και των παθογόνων
οργανισμών όσο και στην ευπάθεια των δασικών οικοσυστημάτων. Μεταβολές στη θερμοκρασία ή στις
βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα ποσοστά επιβίωσης και αναπαραγωγής καθώς και τη διασπορά και
γεωγραφική εξάπλωση των εν λόγω ειδών. Αυτού του είδους η επίδραση φαίνεται καθαρά στην
περίπτωση του φλοιοφάγου εντόμου Ips typographus, το οποίο ενώ είχε δύο γενιές ανά έτος στην Νότια
Ευρώπη, προσφάτως, εμφανίζει και Τρίτη γενιά ανά έτος. Επιπρόσθετα, η ξηρασία επιδρά στην άμυνα
των δέντρων και τα αποδυναμώνει, διευκολύνοντας την αύξηση και άλλων φλοιοφάγων εντόμων. Ο ίδιος
μηχανισμός συμβάλει σε πλήθος οξειών προσβολών εντόμων ή/και παθογόνων σε δάση όπως τα
Peridermium pini (σε δασική πεύκη), Epinotia subsequana και Pityokteines spinidens (κεφαλληνιακή
ελάτη) και πολλών άλλων.
Η δράση αφορά στην πρόληψη της εξάπλωσης των παθογόνων του σχετικού καταλόγου Εθνικού Σχεδίου
Προστασίας σε υφιστάμενα δάση και δασικές εκτάσεις.
Πλημμυρικά φαινόμενα
Τόσο το ξηροθερμικό κλίμα όσο και το ανάγλυφο της χώρας ευνοούν την έντονη χειμαρρικότητα που
παρατηρείται στη χώρα μας, η οποία οδηγεί στην απόσπαση εκατομμυρίων κυβικών μέτρων εδάφους από
τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και τη μεταφορά και απόθεση τους στις πεδινές, προκαλώντας
σοβαρές πλημμύρες και άλλες καταστροφές, όπως υποβάθμιση των εδαφών και επιζήμιες προσχώσεις.
Η πρόληψη της εμφάνισης των σχετικών φαινομένων θα έχει πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για
το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής
ισορροπίας και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας,
προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση των μεσογειακών τοπίων και οικοτόπων).
Δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων
Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά)
σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται
ραγδαία.
Στο πλαίσιο αυτό, το οι δράσεις αποκατάστασης εστιάζεται σε:
αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές
καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του
εδάφους.
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κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που
έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της
εκμετάλλευσης.
Οι δράσεις αποκατάστασης εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του
δασοκομικού δυναμικού
Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης. Το ποσοστό των
ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Δυνητικοί Δικαιούχοι:
α. Δημόσιες Υπηρεσίες
αα. Δασικές Υπηρεσίες
αβ. Δήμοι, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
αγ. Περιφέρειες, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.
β. Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι
ενώσεις τους.
Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι επιλεξιμότητας:
• Η στήριξη στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα παρέχεται μόνο μετά από αναγνώριση από τις κατά τόπους
Δασικές Υπηρεσίες ότι επήλθε το προαναφερόμενο συμβάν και ότι οι σχετικές με αυτό ζημιές έχουν
προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού (υποδομές, επενδύσεις,
έκταση, πυκνότητα βλάστησης κ.λ.π.). Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους
Δασικές Υπηρεσίες.
• Δράσεις σε δημόσια δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα έργων
και εργασιών των Δασικών Υπηρεσιών
• Δράσεις σε ιδιωτικά δάση υλοποιούνται μόνον εφόσον είναι συμβατές με το εγκεκριμένο διαχειριστικό
σχέδιο του δάσους ή της τεχνικής έκθεσης ή του πίνακα υλοτομίας
• Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.
• Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών
μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.
• Για την υλοποίηση απαιτείται αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη/τεχνική έκθεση ανάλογα με το είδος
της παρέμβασης.
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
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(20.000 €).

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται υπό την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επι των επιλέξιμων πραγματοποιθέντων
και καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης.
Για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης Το ποσοστό
ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων με βάση το άρθρο 73 παράγραφος 4 γ σημείο (ιιι)
επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού ύστερα από φυσικές
καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά φαινόμενα και επενδύσεις σε κατάλληλα
προληπτικά μέτρα, καθώς και επενδύσεις για την προστασία της υγείας των δασών, του Καν. 2115/2021.
Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
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Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο κουτί του Παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ με βάση τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 “Γενικές υπηρεσίες σημείο (g)
υπηρεσίες υποδομής,
συμπεριλαμβανομένων: δικτύωση ηλεκτρικής ενέργειας, δρόμοι και άλλα μέσα μεταφοράς,
εγκαταστάσεις αγοράς και λιμένων, εγκαταστάσεις ύδρευσης, φράγματα και συστήματα αποχέτευσης και
έργα υποδομής που συνδέονται με περιβαλλοντικά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες
κατευθύνονται μόνο για την παροχή ή την κατασκευή κεφαλαιουχικών έργων και αποκλείουν την
επιδοτούμενη παροχή εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα, εκτός από τη δικτύωση των γενικά διαθέσιμων
δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Δεν περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε εισροές ή λειτουργικά κόστη,
ούτε προνομιακές χρεώσεις χρήστη”. Η παρέμβαση χρηματοδοτεί αποκλειστικά το κόστος κατασκευής
των έργων.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable Min
rate
Rate

Max
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

ΜΚ3-73-1.3-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
επενδύσεων για δράσεις
πρόληψης ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

91(3)(b)-EL-80,00%

Μέση

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

R.27;

ΜΚ3-73-1.3-2 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(3)(b)-EL-80,00%
Μέση
R.27;
επενδύσεων για δράσεις
αποκατάστασης ζημιών σε
δάση
εξαιτίας
δασικών
πυρκαγιών,
φυσικών
καταστροφών
και
καταστροφικών συμβάντων
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-1.3-1 - Αριθμός επενδύσεων για δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων
Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης της αντίστοιχης παρέμβασης στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-1.3-2 - Αριθμός επενδύσεων για δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων
Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης της αντίστοιχης παρέμβασης στο ΠΑΑ 2014-2020.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Amount

Unit Financial
Year

2023

2024

820

2025

2026

2027

2028

EL

2029

Total 2023 2029

ΜΚ3-73-1.3-1 - Planned unit
Αριθμός
amount (Total
επενδύσεων για Public
δράσεις
Expenditure
πρόληψης ζημιών in EUR)
σε δάση εξαιτίας Maximum
δασικών
Amount for
πυρκαγιών,
the Planned
φυσικών
unit amount
καταστροφών και (EUR)
καταστροφικών
O.22
(unit:
συμβάντων
Operations)
ΜΚ3-73-1.3-2 - Planned unit
Αριθμός
amount (Total
επενδύσεων για Public
δράσεις
Expenditure
αποκατάστασης in EUR)
ζημιών σε δάση Maximum
εξαιτίας δασικών Amount for
πυρκαγιών,
the Planned
φυσικών
unit amount
καταστροφών και (EUR)
καταστροφικών
O.22
(unit:
συμβάντων
Operations)
O.22
(unit:
TOTAL
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative

EL

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

30,00

34,00

3,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

11,00

9,00

2,00

22,00

41,00

42,00

6,00

89,00

67,00

11.153.118,00 18.454.294,00 13.855.177,00 9.945.824,00 6.956.294,00 60.364.707,00

9.240.000,00
821

15.280.000,00 11.480.000,00 8.240.000,00 5.760.000,00 50.000.000,00

EL

financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII

EL
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(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)

EL
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Π3-73-2.1 - Σχέδια
Ανταγωνιστικότητα
Intervention Code (MS)
Ονομασία παρέμβασης

Βελτίωσης

Γεωργικών

Εκμεταλλεύσεων

που

συμβάλουν

στην

Π3-73-2.1
Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην
Ανταγωνιστικότητα
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or
Κοινός δείκτης εκροών
units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ
080.02.03
ΑΝ
103.02.04
ΑΝ
105.02.05
ΑΝ
109.02.06
ΑΝ
112.02.07

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση
της στόχευσης των επενδυτικών μέτρων Μέση
του Πυλώνα ΙΙ
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους Χαμηλή
της μεταποίησης
Περαιτέρω αύξηση του οικονομικού
Χαμηλή
μεγέθους των εκμεταλλεύσεων
Ενίσχυση κλάδων με φθίνουσα πορεία
Χαμηλή
για την αύξηση της παραγωγικότητας
Υποστήριξη για περαιτέρω αύξηση της
Χαμηλή
παραγωγικότητας
(TFP)
στην
824

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

EL

αιγοπροβατοτροφία και τα κηπευτικά
Βελτίωση
της
σχέσης
ύψους
ΑΝ
επενδυμένου κεφαλαίου και μεγέθους Χαμηλή
116.02.08
εκμεταλλεύσεων
Βελτίωση της Ακαθάριστης Αξίας
ΑΝ
Παραγωγής
σε
συγκεκριμένες Χαμηλή
120.01.06
εκμεταλλεύσεις της φυτικής παραγωγής
Αύξηση
παραγωγής
ΑΝ
αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και
Χαμηλή
123.02.09
εγχώριου
πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού
Μείωση της ελλειμματικότητας στα
ΑΝ
κτηνοτροφικά προϊόντα και στις Χαμηλή
130.02.10
ζωοτροφές
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
ΑΝ
τομέα
της
κρεοπαραγωγού Χαμηλή
131.02.11
πτηνοτροφίας
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.9 Percentagem de agricultores que recebem um apoio ao investimento para reestruturar e modernizar,
incluindo melhorar a eficiência dos recursos
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:
• Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί
η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας με την μετατόπιση
σε καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την μείωση του κόστους παραγωγής.
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της
ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της
αγοράς μέσω της αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης (αύξηση
παραγωγικότητας κεφαλαίου, εργασίας, εδάφους).
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
Μέσω της παρέμβασης θα ενισχυθούν επενδύσεις:
i.Μετεγκατάσταση,
και κατασκευών.

ανέγερση,

επέκταση, και

εκσυγχρονισμός

κτιριακών

εγκαταστάσεων

ii.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
iii.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη
χρήση σπόρου.
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iv.Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
v.Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
vi.Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
vii.Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού
επικοινωνιών και γραφείου.
viii.Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα
με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 Ευρώ και δύναται να ανέλθει:
-για θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοοτροφία-χοιροτροφία-πτηνοτροφία έως 500.000 €.
-για λοιπές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έως 200.000 €.
-για λοιπές εκμεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ.
με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης του έτους αναφοράς, ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούμενου προϋπολογισμού
για αιτήσεις μεγαλύτερες των 100.000 Ευρώ.
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής είναι:
-

τεχνοοικονομικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και πρόθεση αναδιάρθρωσης

-

παραγωγή προϊόντων με Ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας

-

αναλογία ύψους προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης

-

χρηματοοικονομική ικανότητα υποψηφίου

-

εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγελματική εμπειρία

-

διοικητική ωριμότητα (στάδιο αδειοδότησης)

-

αξιοποίηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής

- συνέργεια με το μέτρο της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών και της συμπληρωματικής
ενίσχυσης για νέους αγρότες
-

συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών

-

συμμετοχή σε σχήμα συμβολαιακής γεωργίας

Τα κριτήρια δύναται να εξειδικευθούν περεταίρω κατά την έκδοση της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στη περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να παρέχεται στήριξη στους τελικούς
αποδέκτες:
1. για επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία,

EL

826

EL

2. για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για επενδύσεις.
Κατά την εφαρμογή της εν λόγω μορφής στήριξης δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Επιλεξιμότητα δικαιούχων
Δικαιούχοι ή τελικοί αποδέκτες της παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά
σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).
Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να:
·έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα
γεωργού
·είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι δικαιούχοι
του αντίστοιχου μέτρου των νέων γεωργών
·είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά
την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει να:
·έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας
·είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
·έχουν κατ’ ελάχιστο 10 μέλη
·έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς
άλλου νομικού προσώπου.
·εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων
προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ. Εξαιρουμένων των
νεοσυσταθέντων συλλογικών σχημάτων (συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος
υποβολής)
·Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο
καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
·Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το
συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό
πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
Πρόσθετοι όροι επιλεξιμότητας δικαιούχων δύναται να προσδιορίζονται στην οικεία πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.
Επιλεξιμότητα εκμεταλλεύσεων:
Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των φυσικών και νομικών προσώπων, κατά την ημερομηνία υποβολής
αίτησης στήριξης, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
•Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση
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Εκμετάλλευσης του έτους αναφοράς που θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
•Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
•Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (με εξαίρεση τις
εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά και λαμβάνουν προθεσμία
συμμόρφωσης).
Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
•Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις
οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
•Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ
προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα
•Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την ένταξη
•Ο αιτούμενος προϋπολογισμός, στην περίπτωση επιχορηγήσεων, είναι πέραν των εύλογων τιμών της
αγοράς
Πρόσθετοι όροι επιλεξιμότητας εκμεταλλεύσεων δύναται να προσδιορίζονται στην οικεία πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται στο κατάλογο του κεφαλαίου 4.7.1 (κατάλογος μη επιλέξιμων
επενδύσεων).

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η παροχή της στήριξης γίνεται είτε με την μορφή μέσω μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στην βάση
καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο είτε με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων είτε με
συνδυασμό των δύο μορφών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
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Με δεδομένες τις αναγνωρισμένες ανάγκες και τα ευρήματα της SWOT ανάλυσης προωθούνται κατά
κύριο λόγο επενδύσεις στην κτηνοτροφία και επενδύσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της συνολικής
παραγωγικότητας στη μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης ως
τμήμα της επένδυσης. Τα αυξημένα ποσοστά στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου έχουν νομική
βάση το άρθρο 73 παράγραφος 4 σημείο αιιι, στους νέους γεωργού άρθρο 73 παράγραφος 4 σημείο α ιι
και οι σχετιζόμενες με την μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτελέσματος των
εκμεταλλεύσεων άρθρο 73 παράγραφος 4 σημείο α ικαι στους νέους γεωργούς.
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπάνη διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Γεωργικοί ελκυστήρες

•

Παρελκόμενα γεωργικών ελκυστήρων

Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις ακόλουθες κατηγορίες:
•
Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής (o εξοπλισμός που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογίας αιχμής θα
προσδιορισθεί στην οικεία προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος)
•
Δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που
ως ποσοστό αντιπροσωπεύει μέχρι το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
•

Λοιπές δαπάνες επενδυτικού σχεδίου

Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις ακόλουθες κατηγορίες:
•

Εξοπλισμός που συμβάλλει στην μείωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον

•
Δαπάνες που σχετίζονται με την μείωση χρήσης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό αντιπροσωπεύει
μέχρι το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
•

Δαπάνες θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

•

Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

•
Εξοπλισμός που συμβάλλει στην διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης
Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης
προσαυξάνεται κατά 10%.
Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε:
-

σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπως προσδιορίζονται στο ΣΣ ή

-

από νέους γεωργούς ή

-

από νέους γεωργούς σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Περεταίρω εξειδίκευση του ποσοστού συγχρηματοδότησης και όριο προϋπολογισμού ανά κατηγορία
δαπάνης θα εξειδικευθεί στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων

EL

829

EL

Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό στήριξης) δεν
υπερβαίνει το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης που ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ΧΕ.
Στην περίπτωση κεφαλαίου κίνησης αυτό χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν χρηματοδότηση για
επενδύσεις και το ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις 200000 Ευρώ για οποιοδήποτε διάστημα 3 ετών.
Στην περίπτωση συνδυασμού ΧΕ και επιχορήγησης το συνολικό ποσοστό στήριξης, υπολογιζόμενο ως
άθροισμα του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης και της επιχορήγησης προς το συνολικό
προϋπολογισμό του έργου, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό στήριξης που καθορίζεται στο άρθρο
73, παρ. 4 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
•Ο Φ.Π.Α.
•Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης
•Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
•Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
•Αγορά δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων παραγωγής
•Αγορά ζωϊκού κεφαλαίου
•Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
•Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ή/και επαληθευτούν, δηλαδή δεν δύναται να
πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.
•Οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης/ αυτοπαράδοσης.
•Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων καθώς και τα έξοδα
αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
•Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και
εγγυήσεων.
•Κάθε δαπάνη που έχει ενταχθεί ή χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο επενδυτικών μέτρων παλαιοτέρων ΠΑΑ
•Οι δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτροδότηση).
•Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
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βιομάζα.
•Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
•Η αγορά γης.
•Οι δαπάνες αγοράς τελάρων μεταφοράς.
Η ανωτέρω λίστα μη επιλέξιμων δαπανών είναι ενδεικτική (μη περιοριστική) και στο θεσμικό πλαίσιο
μπορεί να προστεθεί οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115. Επιπλέον περιορισμοί καθορίζονται στη σχετική
συμφωνία χρηματοδότησης.

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
20 %
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
5%
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
(a)Eligibility for such payments shall be determined by reference to clearly-defined criteria in government
programmes designed to assist the financial or physical restructuring of a producer's operations in
response to objectively demonstrated structural disadvantages. Η επιλογή των σχεδίων βασίζεται σε
συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
(b) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the type or volume
of production (including livestock units) undertaken by the producer in any year after the base period
other than as provided for under criterion (e) below. Η παροχή της ενίσχυσης βασίζεται στο ύψος του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με βάση την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ,κατασκευών και
λοιπών δαπανών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.
(c) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the prices,
domestic or international, applying to any production undertaken in any year after the base period. Όπως
προαναφέρθηκε οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και δεν σχετίζεται με την τιμή των προϊόντων στην εγχώρια η διεθνή αγορά.
(d) The payments shall be given only for the period of time necessary for the realization of the investment
in respect of which they are provided. Τα επενδυτικά σχέδια έχουν συγκεκριμένο και δεσμευτικό

EL

831

EL

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
(e) The payments shall not mandate or in any way designate the agricultural products to be produced by
the recipients except to require them not to produce a particular product. Δεν υπάρχει καμία
δέσμευση/υποχρέωση του δικαιούχου αναφορικά με το είδος της παραγωγής.
(f)The payments shall be limited to the amount required to compensate for the structural disadvantage.
Υπάρχει ανώτατο όριο προϋπολογισμού και διασφαλίσεις για την ρεαλιστικότητα και το εύλογο κόστος
των αιτούμενων επενδύσεων των δικαιούχων.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(3)(c)-Operations receiving funding from funds transferred 100,00%
Ελλάδα to the EAFRD in accordance with Articles 17 and 103

20,00% 100,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

EL

of Region(s)
Contribution rate(s) Type
Planned Unit
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-73-2.1-1
Αριθμός Επιχορήγηση
Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα
(Πρόσκληση 2023)

91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(c)-EL-100,00%

R.9;

ΜΚ3-73-2.1-2
Αριθμός Επιχορήγηση
Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα
(Πρόσκληση 2025)

91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(c)-EL-100,00%

R.9;

ΜΚ3-73-2.1-3
Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων για επενδύσεις

91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(c)-EL-100,00%

R.9;

ΜΚ3-73-2.1-4
Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για επενδύσεις

91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(c)-EL-100,00%

R.9;

ΜΚ3-73-2.1-5
Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
κεφάλαιο
κίνησης

91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%
91(3)(c)-EL-100,00%

R.9;

Planned Unit Amount

Type of Support
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ΜΚ3-73-2.1-6
Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
91(2)(b)-EL-80,00% Μέση
R.9;
Τελικών
Αποδεκτών
που
91(2)(a)-EL-85,00%
λαμβάνουν στήριξη από το
91(2)(c)-EL-60,00%
χρηματοδοτικό
εργαλείο
91(3)(c)-EL-100,00%
μικροδανείων για κεφάλαιο
κίνησης
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-2.1-1 - Αριθμός Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα (Πρόσκληση 2023)
Η τιμή του μοναδιαίου κόστους βασίζεται στην ανάλυση των ιστορικών στοιχείων υλοποίησης της παρέμβασης κατά την περίοδο 2014-2020.
ΜΚ3-73-2.1-2 - Αριθμός Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα (Πρόσκληση 2025)
Από την ανάλυση των στοιχείων προϋπολογισμού 10.000 επενδυτικών σχεδίων την περίοδο 2014-2020 εκτιμήθηκε το μέσο μοναδιαίο κόστος
ΜΚ3-73-2.1-3 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για επενδύσεις
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΜΚ3-73-2.1-4 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για επενδύσεις
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.
ΜΚ3-73-2.1-5 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΜΚ3-73-2.1-6 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
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Group
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Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-2.1-1
- Planned unit
Αριθμός Σχεδίων amount
Βελτίωσης
(Total
Γεωργικών
Public
Εκμεταλλεύσεων Expenditure
που
συμβάλουν in EUR)
στην
Maximum
Ανταγωνιστικότητα Amount for
(Πρόσκληση 2023) the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
Livestock
units)
ΜΚ3-73-2.1-2
- Planned unit
Αριθμός Σχεδίων amount
Βελτίωσης
(Total
Γεωργικών
Public
Εκμεταλλεύσεων Expenditure
που
συμβάλουν in EUR)
στην
Maximum
Ανταγωνιστικότητα Amount for
(Πρόσκληση 2025) the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
Livestock
units)
ΜΚ3-73-2.1-3
- Planned unit
Αριθμός Τελικών amount
Αποδεκτών
που (Total
λαμβάνουν στήριξη Public
από
το Expenditure

2024

2025

2026

2027

2028

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

908,00

1.022,00

341,00

835

2029

Total 2023 2029

2.271,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

502,00

565,00

188,00

EL

1.255,00

χρηματοδοτικό
in EUR)
εργαλείο
Maximum
εγγυήσεων
για Amount for
επενδύσεις
the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
Livestock
units)
ΜΚ3-73-2.1-4
- Planned unit
Αριθμός Τελικών amount
Αποδεκτών
που (Total
λαμβάνουν στήριξη Public
από
το Expenditure
χρηματοδοτικό
in EUR)
εργαλείο
Maximum
μικροδανείων για Amount for
επενδύσεις
the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
Livestock
units)
ΜΚ3-73-2.1-5
- Planned unit
Αριθμός Τελικών amount
Αποδεκτών
που (Total
λαμβάνουν στήριξη Public
από
το Expenditure
χρηματοδοτικό
in EUR)
εργαλείο
Maximum
εγγυήσεων
για Amount for
κεφάλαιο κίνησης the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
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Livestock
units)
ΜΚ3-73-2.1-6
- Planned unit
Αριθμός Τελικών amount
Αποδεκτών
που (Total
λαμβάνουν στήριξη Public
από
το Expenditure
χρηματοδοτικό
in EUR)
εργαλείο
Maximum
μικροδανείων για Amount for
κεφάλαιο κίνησης the Planned
unit amount
(EUR)
O.20 (unit:
Livestock
units)
O.20 (unit:
TOTAL
Livestock
units)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out
of
which
for

EL

908,00

1.022,00

1.844,00

1.565,00

1.188,00

1.000,00

7.527,00

25.870.958,00 62.367.487,00 67.235.253,00 74.155.718,00 53.914.889,00 18.809.857,00 302.354.162,00

24.981.375,00 60.222.958,00 65.408.431,00 73.202.594,00 53.374.785,00 18.809.857,00 296.000.000,00

837

EL

financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out
of
which
for
financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out
of
which carryover (Total
public
Expenditure
in EUR)
Out
of
which carryover (Union
contribution
in EUR)
Out
of
which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation
set out in
Annex XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73

EL

838

EL

and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out
of
which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation
set out in
Annex XII
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Π3-73-2.2 - Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Intervention Code (MS)
Π3-73-2.2
Ονομασία παρέμβασης
Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
O.21. Number of supported on-farm non-productive investment
Κοινός δείκτης εκροών
operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention
Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο επίπεδο του στο
στρατηγικό
στρατηγικού
σχέδιο της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Κωδικός Περιγραφή

ΑΝ
Βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ευκαιριών
Υψηλή
002.10.02 κατάρτισης και τεχνολογικών υποδομών
Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή
ΑΝ
της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική Υψηλή
035.04.02
αλλαγή
ΑΝ
Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων
Υψηλή
041.08.01 βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας και ΑΠΕ
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Ναι
Ναι
Ναι
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Προώθηση αξιοποίησης βιομάζας, ΓΚΤ αποβλήτων,
ΑΝ
παραγωγής βιοαερίου και επαναχρησιμοποίησης Υψηλή
048.08.04
νερού
ΑΝ
Λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση
Μέση
062.03.06 των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος
ΑΝ
για προώθηση επενδύσεων στον τομέα της Μέση
065.08.10
βιοοικονομίας
ΑΝ
Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της
Μέση
080.02.03 στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του Πυλώνα ΙΙ
ΑΝ
Έμφαση στη μείωση απωλειών από την άρδευση
Μέση
082.05.05
Ενίσχυση
επενδύσεων
ΑΝ
μείωσης/επεξεργασίας/επαναχρησιμοποίησης ΓΚΤ Μέση
089.08.15
αποβλήτων και βιοδιυλιστηρίων
ΑΝ
Ενίσχυση παραγωγής από ΑΠΕ στην γεωργία και
Χαμηλή
092.04.05 την δασοκομία
ΑΝ
Βελτίωση της σχέσης ύψους επενδυμένου
Χαμηλή
116.02.08 κεφαλαίου και μεγέθους εκμεταλλεύσεων
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.13 Share of livestock units (LU) under support to reduce emissions of greenhouse gases and/or
ammonia, including manure management
R.15 Supported investments in renewable energy production capacity, including bio-based (in MW)
R.16 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate change mitigation
and adaptation, and to the production of renewable energy or biomaterials
R.26 Percentagem de explorações agrícolas que beneficiam de apoio da PAC a investimentos produtivos e
não produtivos relacionados com a proteção dos recursos naturais
R.3 Share of farms benefitting from support for digital farming technology through CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:
• Η προστασία των υδάτων με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται
από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα και μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης
ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία και την αύξηση της
αποθήκευσης ύδατος
• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος, ενέργειας
(ιδιοπαραγωγή από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή μέσω αξιοποίησης
υπολειμματικής βιομάζας) και λοιπών εισροών στην γεωργική παραγωγή (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων)
καθώς και αξιοποίησης παραπροϊόντων/υποπροίόντων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας με στόχο την
μείωση ΓΚΤ αποβλήτων
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της
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ενίσχυσης επενδύσεων αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και συστημάτων γεωργίας ακριβείας.
.
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο
την εξοικονόμηση, καθαρισμούς και επαναχρησιμοποίηση ύδατος (αρδευτικά συστήματα,
στάγδην, μικροκαταιονισμού, δεξαμενές συλλογής ομβρίων, συστήματα μεταφοράς-αγωγοί)
2. Έγγειες βελτιώσεις ( φρεάτια, αντλιοστάσια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισμός αυτών)
3. Μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για
ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνομα Φ/Β συστήματα)
4. Κτιριακές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας και μηχανολογικός εξοπλισμός για την ανάκτηση,
επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων
στην πηγή (αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγωγή compost, κοκ)
5. Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας (άρδευση, λίπανση, παρακολούθηση και ρύθμιση
συνθηκών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων) και απομακρυσμένου ελέγχου
6. Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκμετάλλευσης και αυτοματοποίησης (συστήματα
τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήματα έξυπνου ψεκασμού, ρομποτικά μηχανήματα
καταπολέμησης ζιζανίων) και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας γενικότερα.
7. Επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με συστήματα υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός
εξοπλισμός ρύθμισης και ελέγχου παραγωγής
8. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στη περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να παρέχεται στήριξη στους τελικούς
αποδέκτες:
67.
68.

για επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία,
για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για επενδύσεις.

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω μορφής στήριξης δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
H παρέμβαση συμβάλλει στην κάλυψη ειδικών αναγκών εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων για
την ενίσχυση αμιγώς επενδύσεων που θα συμβάλλουν στα πλαίσια της κυκλικής
οικονομίας/βιοοικονομίας και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εκμεταλλεύσεων:
--στην αύξηση της βιώσιμης ενέργειας (αξιοποίηση βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου) στην γεωργία,
--μείωση της πίεσης στους υδατικούς πόρους βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (επενδύσεις
εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού). Οι επενδύσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση
νερού τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 74 Επενδύσεις στην άρδευση
του Καν(ΕΕ) 2115/2021 και συγκεκριμένα τις παραγράφους :
Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης, πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να
καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επένδυση για τη βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής
εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής μόνο εάν:
α) έχει εκτιμηθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ανάλογα με τις

EL

842

EL

τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης εγκατάστασης ή υποδομής,
β) όταν η επένδυση επηρεάζει συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση
έχει κριθεί λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για λόγους
σχετιζόμενους με την ποσότητα των υδάτων, επιτυγχάνεται πραγματική μείωση της χρήσης ύδατος που
συμβάλλει στην επίτευξη καλής κατάστασης των εν λόγω υδατικών συστημάτων, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρξει σε επίπεδο πρόσκλησης με βάση την ποιοτική και ποσοτική
κατάσταση των υδάτων του κάθε υδατικού διαμερίσματος και τα ποσοστά εξοικονόμησης ( δυνητικής και
πραγματικής).
Περιορισμοί δεν υφίστανταιγια επένδυση σε υφιστάμενη εγκατάσταση που επηρεάζει αποκλειστικά και
μόνο την ενεργειακή απόδοση ή για επένδυση στη δημιουργία ταμιευτήρα ή για επένδυση στη χρήση
υδάτων από ανάκτηση που δεν επηρεάζουν συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.
--παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση,
--στην εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο γεωργικής
εκμετάλλευσης)
--στην μείωση και επεξεργασία/επαναχρησιμοποίηση ΓΚΤ αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών
πρώτων υλών στην πηγή (μείωση κατανάλωσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ πρώτων υλών).
--περιορισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία
Στην παρέμβαση θα ενταχθούν και σχέδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ψηφιακού εκσυγχρονισμού και
αυτοματοποίησης της παραγωγής (επενδύσεις γεωργίας ακριβείας)
Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής είναι:
--η κατά περίπτωση στόχευση του επενδυτικού σχεδίου στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών,
ορθολογικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρωνως ποσοστό συμμετοχής των δαπανών στο συνολικό
προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου
--η μείωση της κατανάλωσης ύδατος που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της επένδυσης (βάσει μελέτης για
την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση)
--η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της επένδυσης (βάσει μελέτης
ενεργειακής επιθεώρησης για την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση)
--ο χαρακτηρισμός της κατάστασης των υδάτων στην λεκάνη απορροής που εδρεύει η εγκατάσταση ως
κακής ποσοτικά και ποιοτικά
--ο περιορισμός του όγκου και της συγκέντρωσης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
--η μείωση του συνόλου των εισροών που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της γεωργίας
ακριβείας (βάσει μελέτης για την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση)
--παραγωγή προϊόντων με Ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας
--αναλογία ύψους προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης
--χρηματοοικονομική ικανότητα υποψηφίου
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--εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγελματική εμπειρία
--διοικητική ωριμότητα (στάδιο αδειοδότησης)
--αξιοποίηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής
--συνέργεια με το μέτρο της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών και της συμπληρωματικής ενίσχυσης
για νέους αγρότες
--συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών
--συμμετοχή σε σχήμα συμβολαιακής γεωργίας
Τα κριτήρια δύναται να εξειδικευθούν περεταίρω κατά την έκδοση της οικείας πρόσκλησης
Επιλεξιμότητα δικαιούχων
Δικαιούχοι της παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα του
αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης θα έχουν την
ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού και για τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να
έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.
Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα θα πρέπει:
--Να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι
δικαιούχοι του αντίστοιχου μέτρου των νέων γεωργών.
--Να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών (πωλήσεις προϊόντων) από αγροτική δραστηριότητα στην
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συμμετοχής (μέσος
όρος φορολογικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας)
--Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά
την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
--Να έχουν τουλάχιστον 10 μέλη
--Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
--Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο
καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
--Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο
αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ.
Εξαιρουμένων των νεοσυσταθέντων συλλογικών σχημάτων (συστάθηκαν εντός της προηγούμενης
τριετίας από το έτος υποβολής)
--Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο
καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
--Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το
συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό
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πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
Το ποσοστό συμμετοχής των δαπανών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ύδατος, την
αξιοποίηση αποβλήτων, την αξιοποίηση παραπροϊόντων -υποπροϊόντων της επένδυσης , τον εξοπλισμό
της ψηφιακής γεωργίας να υπερβαίνει το 60% του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου
Πρόσθετοι όροι επιλεξιμότητας δικαιούχων δύναται να προσδιορίζονται στην οικεία πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επιλεξιμότητα εκμεταλλεύσεων:
Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των φυσικών και νομικών προσώπων, κατά την ημερομηνία υποβολής
αίτησης στήριξης, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
--Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης του έτους αναφοράς
--Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη
ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.
--Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (με εξαίρεση τις
εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά και λαμβάνουν προθεσμία
συμμόρφωσης)
--Στην γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να είναι εγκατεστημένος υδρομετρητής εάν αιτείται ενίσχυση για
την μείωση κατανάλωσης ύδατος
--Στην γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση εάν αιτείται ενίσχυση για την μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης να υπάρχει έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή στην οποία θα αποτυπώνεται η μείωση της
ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την υλοποίηση της επένδυσης
--Η γεωργική /κτηνοτροφική εκμετάλλευση που αιτείται την ενίσχυση για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένη με τοηλεκτρικό δίκτυο και να διασφαλίζεται η χωρητικότητα του
Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσειςπου επιτυγχάνουν αύξηση της
αξίας παραγωγής ως αποτέλεσμα των ενισχυόμενων επενδύσεων.
Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
--Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις
οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
--Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ
προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα
--Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την ένταξη
--Ο αιτούμενος προϋπολογισμός, στην περίπτωση επιχορηγήσεων, είναι πέραν των εύλογων τιμών της
αγοράς
Πρόσθετοι όροι επιλεξιμότητας εκμεταλλεύσεων δύναται να προσδιορίζονται στην οικεία πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
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Η παροχή της στήριξης γίνεται είτε με την μορφή μέσω μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στην βάση
καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο είτε με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων είτε με
συνδυασμό των δύο μορφών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Με δεδομένες τις αναγνωρισμένες ανάγκες και τα ευρήματα της SWOT ανάλυσης προωθούνται κατά
κύριο λόγο επενδύσεις που συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος
της εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα γεωργίας ακριβείας καθώς και
προώθηση επενδύσεων στον τομέα της βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας στα όρια της γεωργικής
εκμετάλλευσης.
Νομική βαση άρθρο 73 παράγραφος 4.
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα
και ανέρχεται στο 70%.
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 Ευρω και δύναται να ανέλθει έως και
100.000 Ευρώ. Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 500.000€.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό στήριξης) δεν
υπερβαίνει το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης που ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ΧΕ.
Στην περίπτωση κεφαλαίου κίνησης αυτό χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν χρηματοδότηση για
επενδύσεις και το ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις 200000 Ευρώ για οποιοδήποτε διάστημα 3 ετών.
Στην περίπτωση συνδυασμού ΧΕ και επιχορήγησης το συνολικό ποσοστό στήριξης, υπολογιζόμενο ως
άθροισμα του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης και της επιχορήγησης προς το συνολικό
προϋπολογισμό του έργου, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό στήριξης που καθορίζεται στο άρθρο
73, παρ. 4 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Additional explanation
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8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
20 %
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
5%
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο Πράσινο Κουτί διότι είναι απόλυτα συμβατή με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 11 του Παραρτήματος 2:
(a) Η επιλογή των σχεδίων βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
(b) Η παροχή της ενίσχυσης βασίζεται στο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με βάση
την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευών και λοιπών δαπανών που περιλαμβάνονται στο
επενδυτικό σχέδιο.
(c) Όπως προαναφέρθηκε οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πρόοδο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου καιδεν σχετίζεται με την τιμή των προϊόντων στην εγχώρια η διεθνή αγορά.
(d) Τα επενδυτικά σχέδια έχουν συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
(e) Δεν υπάρχει καμία δέσμευση/υποχρέωση του δικαιούχου αναφορικά με το είδος της παραγωγής.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article
EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

EL
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Applicable
rate

Min
Rate

Max
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

EL

Contribution rate(s)

Type
of Region(s)
Planned Unit
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-73-2.2-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
επενδυτικών σχεδίων σε
ψηφιακές και πράσινες
επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.3; R.13;
R.16; R.26;

R.15;

ΜΚ3-73-2.2-2 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό εργαλείο
εγγυήσεων για ψηφιακές
και πράσινες επενδύσεις
στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.3; R.13;
R.16; R.26;

R.15;

ΜΚ3-73-2.2-3 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό εργαλείο
μικροδανείων
για
ψηφιακές και πράσινες
επενδύσεις στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.3; R.13;
R.16; R.26;

R.15;

ΜΚ3-73-2.2-4 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από το
χρηματοδοτικό εργαλείο
εγγυήσεων για κεφάλαιο
κίνησης

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.3; R.13;
R.16; R.26;

R.15;

Planned Unit Amount

Type of Support
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ΜΚ3-73-2.2-5 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
91(2)(b)-EL-80,00%
Μέση
Τελικών Αποδεκτών που
91(2)(a)-EL-85,00%
λαμβάνουν στήριξη από το
91(2)(c)-EL-60,00%
χρηματοδοτικό εργαλείο
μικροδανείων
για
κεφάλαιο κίνησης
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-2.2-1 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων σε ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Με βάση τα δεδομένα εφαρμογής επενδυτικών σχεδίων προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

R.3; R.13;
R.16; R.26;

R.15;

ΜΚ3-73-2.2-2 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΜΚ3-73-2.2-3 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.
ΜΚ3-73-2.2-4 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΜΚ3-73-2.2-5 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Amount

Unit Financial
Year

2023

2024

850

2025

2026

2027

2028

EL

2029

Total 2023 2029

ΜΚ3-73-2.2-1 - Planned unit
Αριθμός
amount (Total
επενδυτικών
Public
σχεδίων
σε Expenditure
ψηφιακές
και in EUR)
πράσινες
Maximum
επενδύσεις στις Amount for
γεωργικές
the Planned
εκμεταλλεύσεις unit amount
(EUR)
O.21
(unit:
Operations)
ΜΚ3-73-2.2-2 - Planned unit
Αριθμός Τελικών amount (Total
Αποδεκτών που Public
λαμβάνουν
Expenditure
στήριξη από το in EUR)
χρηματοδοτικό Maximum
εργαλείο
Amount for
εγγυήσεων για the Planned
ψηφιακές
και unit amount
πράσινες
(EUR)
επενδύσεις στις
O.21
(unit:
γεωργικές
Operations)
εκμεταλλεύσεις
ΜΚ3-73-2.2-3 - Planned unit
Αριθμός Τελικών amount (Total
Αποδεκτών που Public
λαμβάνουν
Expenditure
στήριξη από το in EUR)
χρηματοδοτικό Maximum
εργαλείο
Amount for
μικροδανείων για the Planned
ψηφιακές
και unit amount
πράσινες
(EUR)

EL

851

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

828,00

662,00

166,00

1.656,00

EL

επενδύσεις στις O.21
(unit:
γεωργικές
Operations)
εκμεταλλεύσεις
ΜΚ3-73-2.2-4 - Planned unit
Αριθμός Τελικών amount (Total
Αποδεκτών που Public
λαμβάνουν
Expenditure
στήριξη από το in EUR)
χρηματοδοτικό Maximum
εργαλείο
Amount for
εγγυήσεων για the Planned
κεφάλαιο
unit amount
κίνησης
(EUR)
O.21
(unit:
Operations)
ΜΚ3-73-2.2-5 - Planned unit
Αριθμός Τελικών amount (Total
Αποδεκτών που Public
λαμβάνουν
Expenditure
στήριξη από το in EUR)
χρηματοδοτικό Maximum
εργαλείο
Amount for
μικροδανείων για the Planned
κεφάλαιο
unit amount
κίνησης
(EUR)
O.21
(unit:
Operations)
O.21
(unit:
TOTAL
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure

EL

828,00

662,00

166,00

1.656,00

14.489.829,00 23.183.726,00 24.839.706,00 15.524.816,00 4.760.943,00 82.799.020,00
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in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial

EL

12.250.000,00 19.600.000,00 21.000.000,00 13.125.000,00 4.025.000,00 70.000.000,00
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allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)

EL
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Π3-73-2.3 - Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
Intervention Code (MS)
Π3-73-2.3
Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη
Ονομασία παρέμβασης
γεωργικών προϊόντων
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
O.24. Number of supported off-farm productive investment operations or
Κοινός δείκτης εκροών
units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ
013.09.03
ΑΝ
063.03.07
ΑΝ
080.02.03

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αύξηση
της
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της
στόχευσης των επενδυτικών μέτρων του Μέση
Πυλώνα ΙΙ
855

Ναι

Ναι
Ναι

EL

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των
διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων της Μέση
οικονομίας
ΑΝ
Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε
Χαμηλή
100.08.17 όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
ΑΝ
γεωργικών προϊόντων σε υποκλάδους της Χαμηλή
103.02.04
μεταποίησης
ΑΝ
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
Χαμηλή
119.08.21 αγροτικές περιοχές
4 Result indicator(s)
ΑΝ
086.08.14

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.37 New jobs supported in CAP projects
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η Παρέμβαση έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων
διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής,
της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του
περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη
στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας
στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο
καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορηγήσ δίνεται σε
επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά
Πρότυπα) και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.
Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στη χώρα μας. Παρά τις
σημαντικές δυνατότητες που παρουσιάζει για την περαιτέρω ανάπτυξη του με βάση την πολιτική από το
Αγρόκτημα στο πιάτο (έμφαση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, προώθηση υγιεινής διατροφής
και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και προϊόντων με σήματα ποιότητας) παρουσιάζει
σημαντική υστέρηση στο βαθμό διασύνδεσης γεωργικής παραγωγής και πρώτης μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων, χαμηλή παραγωγικότητα και στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν
λόγω έλλειψης σήμανσης αλλά και χαμηλού βαθμού συσκευασίας, τυποποίησης και επαρκούς όγκου
παραγωγής «επώνυμου» προϊόντος που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την είσοδο στη διεθνή
αγοράς.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων των παρακάτω τομέων:
•Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
•Γάλα
•Αυγά
•Διάφορα Ζώα(Μελισσοκομία, Σηροτροφία κλπ)
•Ζωοτροφές
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•Δημητριακά
•Ελαιούχα Προϊόντα
•Οίνος
•Οπωροκηπευτικά
•Άνθη
•Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
•Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
•Ξύδι
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων,
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την
περίπτωση. Οι μετεγκαταστάσεις και ο συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από
εκσυγχρονισμό αυτών.
Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος,
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως
αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού
ενίσχυσης τους κατά 10%. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η «πιστοποίηση» επίτευξης του στόχου
μέσω της αναλυτικής καταγραφής της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης .
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής :
•Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον
•Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
•Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική
•αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
•Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
•Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
•Εξωστρέφεια επιχείρησης
•Εξοικονόμηση ύδατος
•Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
•Μέγεθος της επιχείρησης

Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στη περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να παρέχεται στήριξη στους τελικούς
αποδέκτες:
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1. για επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία,
2. για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για επενδύσεις
στους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προβλέψεις του εθνικού θεσμικού
πλαισίου.
Κατά την εφαρμογή της εν λόγω μορφής στήριξης δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η επιλεξιμότητα για τη Παρέμβαση αφορά στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν
εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικό προϊόν)
Δεν είναι επιλέξιμες αιτήσεις στήριξης που αφορούν :
•σε προβληματικές επιχειρήσεις
•σε λιανικό εμπόριο
•σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
•σε φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις της εν λόγω
παρέμβασης και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.
•σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους
ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο.
•σε ιδρύσεις ελαιοτριβείων
•σε ιδρύσεις σφαγείων με εξαίρεση τις νησιωτικές στις οποίες δύναται να ενισχιθούν ιδρύσεις σφαγείων
ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος, καθώς και ιδρύσεις σφαγείωνπουλερικών με εξαίρεση
τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, με προϋπολογισμό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον τις 400.001 €.
Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν :
•στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό (Παράρτημα Ι της Συνθήκης).
•σε προϋπολογισμό από 400.001€ έως και 5.000.000 €.
•σε βιώσιμες επενδύσεις
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Επιλέξιμοι τελικοί αποδέκτες

EL

858

EL

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη
ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι
γεωργικό (Παράρτημα Ι της Συνθήκης)

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η παροχή της στήριξης γίνεται είτε με την μορφή μέσω μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στην βάση
καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο είτε με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων είτε με
συνδυασμό των δύο μορφών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Στήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 400.001 € και 5.000.000€.
Η ένταση ενίσχυσης είναι:
α) Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου : 65%
β) λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%
γ) λοιπές περιοχές: 40 %
Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται για τις νησιωτικές περιφέρειες λόγω του αυξημένου μεταφορικού
κόστους.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό στήριξης) δεν
υπερβαίνει το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης που ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ΧΕ.
Στην περίπτωση κεφαλαίου κίνησης αυτό χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν χρηματοδότηση για
επενδύσεις και το ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις 200000 Ευρώ για οποιοδήποτε διάστημα 3 ετών.
Στην περίπτωση συνδυασμού ΧΕ και επιχορήγησης το συνολικό ποσοστό στήριξης, υπολογιζόμενο ως
άθροισμα του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης και της επιχορήγησης προς το συνολικό
προϋπολογισμό του έργου, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό στήριξης που καθορίζεται στο άρθρο
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73, παρ. 4 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
Στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης
Δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη προβληματικές επιχειρήσεις
• οι επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου
• σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
• σε φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις της εν λόγω
παρέμβασης και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού
• σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους
ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο.
• σε ιδρύσεις ελαιοτριβείων
• σε ιδρύσεις σφαγείων με εξαίρεση τις νησιωτικές στις οποίες δύναται να ενισχιθούν ιδρύσεις σφαγείων
ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος, καθώς και ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών με εξαίρεση
τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας
• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο Ταμείο
ή χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, ή χρηματοδοτούνται από το ίδιο Ταμείο, στο πλαίσιο άλλου
προγράμματος.
Στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων
Στην περίπτωση στήριξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου, η επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Καν (ΕΕ) αριθ. 2021/2115. Επιπλέον περιορισμοί καθορίζονται στη σχετική
συμφωνία χρηματοδότησης.

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
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Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο ΠΡΑΣΙΝΟ KOYTI διότι είναι απόλυτα συμβατή με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 11:
(a) Η επιλογή των σχεδίων βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν
(b) Η παροχή της ενίσχυσης βασίζεται στο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με βάση
την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ,κατασκευών και λοιπών δαπανών που περιλαμβάνονται στο
επενδυτικό σχέδιο
(c) Όπως προαναφέρθηκε οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πρόοδο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου καιδεν σχετίζεται με την τιμή των προϊόντων στην εγχώρια η διεθνή αγορά.
(d) Τα επενδυτικά σχέδια έχουν συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
(e) Δεν υπάρχει καμία δέσμευση/υποχρέωση του δικαιούχου αναφορικά με το είδος της παραγωγής

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

EL

Contribution rate(s)

Type
of Region(s)
Planned Unit
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-73-2.2-5 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων
για κεφάλαιο κίνησης

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.37;

ΜΚ3-73-2.3-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
επενδυτικών σχεδίων στη
μεταποίηση, εμπορία και
ανάπτυξη
με
τελικό
προϊόν
εντός
του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.37;

ΜΚ3-73-2.3-2 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο εγγυήσεων για
στη μεταποίηση, εμπορία
και ανάπτυξη με τελικό
προϊόν
εντός
του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.37;

Planned Unit Amount

Type of Support

862

EL

ΜΚ3-73-2.3-3 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
Τελικών Αποδεκτών που
λαμβάνουν στήριξη από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων
για
στη
μεταποίηση,
εμπορία και ανάπτυξη με
τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)

91(2)(b)-EL-80,00%
91(2)(a)-EL-85,00%
91(2)(c)-EL-60,00%

Μέση

R.37;

ΜΚ3-73-2.3-4 - Αριθμός Χρηματοπιστωτικό μέσο
91(2)(b)-EL-80,00%
Μέση
R.37;
Τελικών Αποδεκτών που
91(2)(a)-EL-85,00%
λαμβάνουν στήριξη από
91(2)(c)-EL-60,00%
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο εγγυήσεων για
κεφάλαιο κίνησης
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-2.2-5 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.
ΜΚ3-73-2.3-1 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
Ο προσδιορισμός του μοναδιαίου κόστους βασίζεται στα δεδομένα υλοποίησης του Μέτρου 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-2.3-2 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για στη μεταποίηση, εμπορία και
ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΜΚ3-73-2.3-3 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων για στη μεταποίηση, εμπορία και
ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
Η τιμή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του Ταμείου και το εκτιμώμενο μέσο ύψος δανείων.
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ΜΚ3-73-2.3-4 - Αριθμός Τελικών Αποδεκτών που λαμβάνουν στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης
Η τιμή προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της εφαρμογής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-2.2-5 Planned unit
Αριθμός amount
Τελικών
(Total Public
Αποδεκτών που Expenditure
λαμβάνουν
in EUR)
στήριξη από το Maximum
χρηματοδοτικό Amount for
εργαλείο
the Planned
μικροδανείων unit amount
για κεφάλαιο (EUR)
κίνησης
O.24 (unit:
Operations)
ΜΚ3-73-2.3-1 Planned unit
Αριθμός amount
επενδυτικών
(Total Public
σχεδίων
στη Expenditure
μεταποίηση,
in EUR)
εμπορία
και Maximum
ανάπτυξη
με Amount for
τελικό προϊόν the Planned
εντός
του unit amount
Παραρτήματος (EUR)
Ι
(γεωργικό
O.24 (unit:
προϊόν)
Operations)
ΜΚ3-73-2.3-2 Planned unit

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2.520,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

250,00

250,00

250,00

250,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

30,00

90,00

30,00
12.600,00

864

Total 2023
2029

1.000,00

150,00
12.600,00
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12.600,00

12.600,00

-

Αριθμός amount
Τελικών
(Total Public
Αποδεκτών που Expenditure
λαμβάνουν
in EUR)
στήριξη από το Maximum
χρηματοδοτικό Amount for
εργαλείο
the Planned
εγγυήσεων για unit amount
στη
(EUR)
μεταποίηση,
O.24 (unit:
εμπορία
και
Operations)
ανάπτυξη
με
τελικό προϊόν
εντός
του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό
προϊόν)
ΜΚ3-73-2.3-3 Planned unit
Αριθμός amount
Τελικών
(Total Public
Αποδεκτών που Expenditure
λαμβάνουν
in EUR)
στήριξη από το Maximum
χρηματοδοτικό Amount for
εργαλείο
the Planned
μικροδανείων unit amount
για
στη (EUR)
μεταποίηση,
O.24 (unit:
εμπορία
και
Operations)
ανάπτυξη
με
τελικό προϊόν
εντός
του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό
προϊόν)
ΜΚ3-73-2.3-4 Planned unit
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17.640,00

17.640,00

17.640,00

17.640,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

250,00

250,00

250,00

250,00

6.720,00

6.720,00

6.720,00

6.720,00
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800,00

1.000,00

Αριθμός amount
Τελικών
(Total Public
Αποδεκτών που Expenditure
λαμβάνουν
in EUR)
στήριξη από το Maximum
χρηματοδοτικό Amount for
εργαλείο
the Planned
εγγυήσεων για unit amount
κεφάλαιο
(EUR)
κίνησης
O.24 (unit:
Operations)
O.24 (unit:
TOTAL
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial

EL

30,00

90,00

9.408,00

9.408,00

9.408,00

9.408,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1.000,00

980,00

950,00

950,00

950,00

3.950,00

13.463.973,00 48.470.304,00 39.119.933,00 22.289.967,00 18.250.775,00 14.884.781,00 156.479.733,00

11.149.383,00 40.137.780,00 32.500.000,00 18.563.271,00 15.218.456,00 12.431.110,00 130.000.000,00

5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00

4.626.542,00 4.626.542,00 4.626.542,00 4.626.542,00

866
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instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73
and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set

EL
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out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-73-2.4 - Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές
ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
Intervention Code (MS)
Π3-73-2.4
Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από
Ονομασία παρέμβασης
μεταδοτικές ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
O.21. Number of supported on-farm non-productive investment
Κοινός δείκτης εκροών
operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ
081.09.12
ΑΝ
087.09.13
ΑΝ
090.09.14
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Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Κατάρτιση/συμβουλευτική των παραγωγών για
την ευζωία των ζώων και τη χρήση Μέση
κτηνιατρικών φαρμάκων.
Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των
συνθηκών ευζωίας και ενίσχυση των Μέση
ελεγκτικών μηχανισμών
Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση
μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών Μέση
ευζωίας
869

Ναι

Ναι

Ναι
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ΑΝ
107.01.04

Προφύλαξη κτηνοτροφίας από κινδύνους που
Χαμηλή
σχετίζονται με την εμφάνιση επιζωοτιών
Ενημέρωση/ευαισθητοποίησηπολιτών
σε
ΑΝ
θέματα καλής διαβίωσης των παραγωγικών Χαμηλή
111.09.18
ζώων
ΑΝ
Μείωση
της
ελλειμματικότητας
στα
Χαμηλή
130.02.10 κτηνοτροφικά προϊόντα και στις ζωοτροφές
ΑΝ
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
Χαμηλή
131.02.11 της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας
4 Result indicator(s)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.43 Percentagem de cabeças normais (CN) abrangidas por ações apoiadas para limitar a utilização de
antimicrobianos (prevenção/redução)
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση αφορά σε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των
ενσταβλισμένων ζώων με στόχο την μείωση των ασθενειών , την μείωση των τραυματισμών και
γενικότερα την υλοποίηση παρεμβάσεων που οδηγούν στην μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών ως
αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της βιοασφάλειας. Οι επενδύσεις
στοχεύουν στην διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και στη λήψη όλων εκείνων των
μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο των παραγωγικών κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται όλες οι νόσοι των ζώων και οι
ζωονόσοι που δύναται να εμφανιστούν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το ισχύον
κοινοτικό δίκαιο, ζωονόσος είναι κάθε νόσος ή/και λοίμωξη, η οποία είναι φυσιολογικά μεταδοτική,
άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ ζώων και ανθρώπων.
Τα λοιμώδη νοσήματα των ζώων αποτελούν μία πολύ σημαντική ομάδα νοσημάτων που έχουν άμεση
σχέση με τη Δημόσια Υγεία (πχ λύσσα), καθώς και τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της
κτηνοτροφίας (πχ Αφρικανική Πανώλη των χοίρων), ενώ παράλληλα είναι πολύ ισχυρή η απαίτηση των
καταναλωτών για την διακοπή της διαβίωσης των ορνίθων σε κελιά.
Για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα θα πρέπει να ενισχυθούν
επενδύσεις, οι οποίες θα αφορούν στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις
μέσω επαφής με άλλα παραγωγικά ή/και άγρια ζώα ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών.
Η επιτήρηση της συμπεριφοράς των ζώων, η παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης (θερμοκρασία,
υγρασία), η διασφάλιση του κατάλληλου φωτισμού καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, η εγκατάσταση
σύγχρονων συστημάτων καθαρισμού των εγκαταστάσεων, η μόνωση, η αναβάθμιση των συστημάτων
εξαερισμού και η κατάργηση των κλωβών αποτελούν παρεμβάσεις που επιτρέπουν την διαμόρφωση ενός
περιβάλλοντος που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τόσο την εμφάνιση όσο και την μετάδοση των νόσων
και των ζωονόσων.
Τα γενικά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων, που μπορούν[ να
ενισχυθούν μέσω της Παρέμβασης μπορεί να περιλαμβάνουν:
--Εγκατάσταση/Επισκευή συστήματος/εξοπλισμού για τον έλεγχο των τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας
στους χώρους σταυλισμού και την δυνατότητα ειδοποίησης σε μη φυσιολογικές συνθήκες (πχ
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αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, , αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα, μέτρησης
θερμοκρασίας-υγρασίας κλπ)
--Εγκατάσταση/Επισκευή συστήματος εξαερισμού (ανεμιστήρες, κεκλιμένα παράθυρα με πλέγμα, κλπ).
--Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των ζώων στους χώρους σταυλισμού, ώστε να είναι εφικτή
η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση τραυματισμού, δυστοκίας, κλπ.
--Εγκατάσταση συστήματος ψύξης, θέρμανσης και αερισμούκατά προτεραιότητα με την χρήση ΑΠΕ.
--Αντικατάσταση/Επισκευή δαπέδων, λοιπού εξοπλισμού και εσωτερικής περίφραξης, με υλικά που
περιορίζουν τον τραυματισμό των ζώων.
--Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων από
φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα πχ πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού,
καταιονιστήρες νερού κλπ).
Τα γενικά μέτρα βιοασφάλειας, που μπορούν να ενισχυθούν μέσω της Παρέμβασης μπορεί να
περιλαμβάνουν:
--Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιμετρικού φράκτη της εκμετάλλευσης ή ηλεκτρικής περίφραξης
υψηλής έντασης, ώστε να εμποδίζεται η επαφή μεταξύ των παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης και των ανεπιτήρητων ζώων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή/και άγριων ζώων.
--Διαχωρισμός καθαρής και μη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόμων κατά την είσοδό τους στην
εκμετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων ιματισμού, υπόδησης και
απολύμανσης χεριών, εξοπλισμός καθαρισμού και λειτουργικής απολύμανσης υποδημάτων κατά την
είσοδο στους θαλάμους, κλπ.
--Δημιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για την απομόνωση των νεοεισερχόμενων και
των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων.
--Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος ή σταθμού καθαρισμού καιαπολύμανσης των
εισερχομένων οχημάτων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της απολυμαντικής τάφρου, των
φορητών μονάδων απολύμανσης, των πλυστικών υψηλής πίεσης και του συστήματος καταιονισμού για
την ολόπλευρη απολύμανση των οχημάτων.
--Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων, κατά προτεραιότητα με φυσικά υλικά. Κλείσιμο των οπών
(τοιχοποιίας και στεγάστρων) ή/και τοποθέτηση πλεγμάτων στα παράθυρα.
--Κατασκευή ράμπας φόρτωσης / εκφόρτωσης στην περίμετρο της εκμετάλλευσης, ώστε να μην
εισέρχονται εντός αυτής μεταφορικά οχήματα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων.
--Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση υλικών στην εκτροφή, σε περίπτωση υποψίας ή/και
επιβεβαίωσης λοιμώδους νοσήματος (ιματισμός, συστήματα απόρριψης ή/και καταστροφής αναλώσιμων
πεδίου, κλπ).
--Προμήθεια/εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού για την καταχώρηση δεδομένων που αφορούν στο
ζωικό κεφάλαιο (κινήσεις, φαρμακευτικές αγωγές, κλπ), τα προϊόντα, υποπροϊόντα και υλικά της
εκτροφής (ζωοτροφές, κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους.
--Δημιουργία κατάλληλων χώρων συγκέντρωσης κόπρου.
--Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού σε όλες τις θέσεις της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (πχ. στη
ράμπα, στο φράκτη κλπ.)
--Τοποθέτηση/ Ενίσχυσή διχτυών για την κάλυψη εξωτερικών χώρων εκμεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής
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ωοπαραγωγών ορνίθων και ορνιθίων κρεοπαραγωγής.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Δικαιούχοι της Παρέμβασης μπορεί να είναι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα) συστηματικής εκτροφής (αιγοπροβατοτροφίας, βοoτροφίας, χοιροτροφίας,
πουλερικών).
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (κτηνοτρόφου), όπως
αυτή ορίζεται και αποδεικνύεται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων να έχουν κύρια δραστηριότητα
την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της συστηματικής κτηνοτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι
εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό
της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.
Οι δικαιούχοι στην περίπτωση των νομικών προσώπων να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της
γεωργίας και ειδικότερα της κτηνοτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής
τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.
Οι παρεμβάσεις δεν οδηγούν στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στις ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις και
στην αύξηση της παραγωγής
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η σύνταξη έκθεσης βελτίωσης ευζωίας και
βιοασφάλειας από κτηνίατρο με αναλυτικό προσδιορισμό των επενδύσεων.
Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις που στοχεύουν στην εκπλήρωση των υποχρεωτικών όρων και
προϋποθέσεων που προβλέπει η Εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται αποκλειστικά νόμιμα λειτουργούσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
για τον εκσυγχρονισμό τους Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις ίδρυσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό
των επιλέξιμων καταβληθεισών δαπανών από τον δικαιούχο. Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο
δικαιούχο γεωργό. Δύναται η ενεργοποίηση χρηματοδοτικού εργαλείου.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
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flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο.
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των
επιλέξιμων δαπανών. H ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό (κτηνοτρόφο).
Δεδομένου ότι η σημασία πρόληψης είναι εξαιρετικής σημασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο των
νόσων των ζώων και των ζωονόσων το ποσοστό στήριξης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 80%
του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ορίζεται στα 250.000€, ενώ ο
ελάχιστος στα 30.000 €.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
• Ο Φ.Π.Α.
• Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης
• Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
• Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων.
• Αγορά δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων παραγωγής
• Αγορά ζωϊκού κεφαλαίου
• Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
• Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ή/και επαληθευτούν, δηλαδή δεν δύναται να
πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της επένδυσης.
• Οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης/ αυτοπαράδοσης.
• Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων καθώς και τα
έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
• Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και
εγγυήσεων.
• Κάθε δαπάνη που έχει ενταχθεί ή χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο επενδυτικών μέτρων παλαιοτέρων ΠΑΑ
• Οι δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτροδότηση).
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• Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
βιομάζα.
• Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
• Η αγορά γης.
• Οι δαπάνες αγοράς τελάρων μεταφοράς.
Η ανωτέρω λίστα μη επιλέξιμων δαπανών είναι ενδεικτική (μη περιοριστική) και στο θεσμικό πλαίσιο
μπορεί να προστεθεί οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο.

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ διότι είναι απόλυτα συμβατή με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 11 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ
(a) Η επιλογή των σχεδίων βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν
(b) Η παροχή της ενίσχυσης βασίζεται στο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με βάση
την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ,κατασκευών και λοιπών δαπανών που περιλαμβάνονται στο
επενδυτικό σχέδιο
(c) Όπως προαναφέρθηκε οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πρόοδο υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου και δεν σχετίζεται με την τιμή των προϊόντων στην εγχώρια η διεθνή αγορά.
(d) Τα επενδυτικά σχέδια έχουν συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
(e) Δεν υπάρχει καμία δέσμευση/υποχρέωση του δικαιούχου αναφορικά με το είδος της παραγωγής
(f) Υπάρχει ανώτατο όριο προϋπολογισμού και διασφαλίσεις για την ρεαλιστικότητα και το εύλογο
κόστος των αιτούμενων επενδύσεων των δικαιούχων.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
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Region Article

Applicable Min
rate
Rate

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands
Ελλάδα

80,00%

20,00% 80,00%

EL
- 91(3)(b)-Payments under Article 70, for payments under Article 80,00%
Ελλάδα 72, for suport for non-productive investments referred to in
Article 73, for support for the European Innovation Partnership
under Article 77(1), point(a), and for LEADER under Article
71(1), point(b)

20,00% 80,00%
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

ΜΚ3-73-2.4-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(3)(b)-EL-80,00%
Μέση
R.43;
κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων
που
προβαίνουν σε επενδύσεις
πρόληψης και προστασίας του
ζωικού
κεφαλαίου
από
μεταδοτικές ασθένειες και
βελτίωση
των
συνθηκών
διαβίωσης
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-2.4-1 - Αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές
ασθένειες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
Το μοναδιαίο κόστος υπολογίσθηκε με βάση το εκτιμώμενο μέσο ύψος επενδυτικών σχεδίων

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-2.4-1
- Planned unit
Αριθμός
amount (Total
κτηνοτροφικών
Public
εκμεταλλεύσεων Expenditure in
που προβαίνουν σε EUR)
επενδύσεις
Maximum
πρόληψης
και Amount
for
προστασίας
του the
Planned
ζωικού κεφαλαίου unit amount
από
μεταδοτικές (EUR)

2024

876

2025

2026

2027

2028

2029

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

EL

Total
2029

2023

-

ασθένειες
βελτίωση
συνθηκών
διαβίωσης
TOTAL

EL

και O.21
(unit:
των Operations)

111,00

89,00

22,00

222,00

O.21
(unit:
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public

111,00

89,00

22,00

222,00

3.548.529,00

6.032.500,00

4.435.662,00

3.016.250,00

709.706,00 17.742.647,00

3.000.000,00

5.100.000,00

3.750.000,00

2.550.000,00

600.000,00 15.000.000,00
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Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)
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Π3-73-2.5 - Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές
καταστροφές
Intervention Code (MS)
Π3-73-2.5
Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από
Ονομασία παρέμβασης
φυσικές καταστροφές
Είδος παρέμβασης
INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation
O.21. Number of supported on-farm non-productive investment
Κοινός δείκτης εκροών
operations or units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Ναι
ES rebate system: Ναι
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to
enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability
of agricultural production in the Union
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 035.04.02

ΑΝ 044.01_(WB03)

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
στο
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο της
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Ανασχεδιασμός
της
πολιτικής
για
την
προσαρμογή
της
Υψηλή
γεωργίας
και
της
δασοκομίας
στην
κλιματική αλλαγή
Μετριασμός κινδύνων
κλιματικής
αλλαγής
Υψηλή
(επενδυτικά
κίνητρα,
εκπαίδευση, συμβουλές)
879

Ναι

Ναι

EL

ΑΝ 062.03.06

ΑΝ 070.06.06

Λήψη
μέτρων
προσαρμογής για την
αντιμετώπιση
των Μέση
επιπτώσεων
της
κλιματικής αλλαγής
Συντονισμός με την
εθνική πολιτική για την Μέση
κλιματική αλλαγή

Ναι

Ναι

4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.16 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate change mitigation
and adaptation, and to the production of renewable energy or biomaterials
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Ο γεωργικός τομέας επηρεάζεται περισσότερο από άλλους από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ζημιωθεί το παραγωγικό
δυναμικό και η γεωργική παραγωγή τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά από αυτά μειώνοντας έτσι την
ανταγωνιστικότητά του. Προκειμένου να στηριχθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι τέτοιων δυσμενών κλιματικών φαινόμενων, παρέχεται στήριξη για
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών
των ανωτέρω συμβάντων στην απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό,
προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, τις πλημμύρες, την ξηρασία και τις πυρκαγιές καθώς
και προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
Η Παρέμβαση «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να
στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή
μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων
ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας
και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.
Αφορούν σε προληπτικές δράσεις, με σκοπό τη μείωση των συνεπειών από πιθανές φυσικές
καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα στο παραγωγικό δυναμικό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προληπτικών δράσεων:
1. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως
πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.,
2. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, από παγετό
όπως ανεμομείκτες, συστήματα τεχνικής βροχής, κάθετες τουρμπίνες, ειδικά συστήματα άρδευσης
3. Αγορά υλικών και εγκατάσταση ανεμοφρακτών

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα
του γεωργού ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, συλλογικές
αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά ισχύει).
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Επιλέξιμοι Δικαιούχοι της Παρέμβασης δύνανται να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Συλλογικά
Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα
α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που, την ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων στήριξης, πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει
το 61ο,
ββ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
γγ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και
δδ) να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α.
β) Η ηλικία υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και της
ημερομηνίας γέννησής του υποψηφίου.
2. Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα
α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε νομικό πρόσωπο που την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό και συνεταιριστικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη
νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ),
αβ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’, έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις
μακροχρόνιες υποχρεώσεις της Παρέμβασης,
αγ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας,
αδ) είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ εφόσον υποχρεούται από την κείμενη νομοθεσία,
αε) έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,
αστ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
αζ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
αη) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση και
αθ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς της παρούσας, έχει
εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.
β) Η διάρκεια του νομικού προσώπου υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης. Δεν γίνεται
δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης.
γ) Ο υπεύθυνος υλοποίησης είναι το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν οι αρμόδιοι φορείς.
δ) Για την εφαρμογή της παρούσας όπου γίνεται χρήση του όρου «νομικό πρόσωπο» νοείται το νομικό
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πρόσωπο της παρούσας παραγράφου
3. Δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ)
α) Για την εφαρμογή της παρούσας ως συλλογικά σχήματα γεωργών (ΣΣΓ) νοούνται αποκλειστικά οι
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 4673/2020, οι Ομάδες παραγωγών (Ομ. Π) και οι Οργανώσεις
Παραγωγών (Ο.Π) του Ν 4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Τα ανωτέρω ΣΣΓ δύναται να συμμετέχουν επ’ ωφελεία των μελών τους (δήλωση των αγροτεμαχίων
στο ΟΣΔΕ από τα μέλη) για την αντιπαγετική προστασία ενώ για ενεργητικά συστήματα για την
προστασία των καλλιεργειών από χαλάζι και βροχή μπορούν να συμμετέχουν με αγροτεμάχια που
ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ.
γ) Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε ΣΣΓ που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
γα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
γβ) τα ωφελούμενα από την επένδυση μέλη του ΣΣΓ πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 εάν
είναι φυσικά πρόσωπα ή της περίπτωσης 2 εάν είναι νομικά πρόσωπα,
γγ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις
μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος,
γδ) είναι εγγεγραμμένο και ενήμερο στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την νομοθεσία, εε) είναι
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
γστ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς (αφορά μόνο επενδύσεις
ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι ή και την βροχή σε
αγροτεμάχια που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ),
γζ) έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το προηγούμενο έτος κατά την
ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης (αφορά μόνο επενδύσεις ενεργητικού συστήματος για την
προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι ή και την βροχή σε αγροτεμάχια που ανήκουν κατά
κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ),
γη) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση,
γθ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς της παρούσας
κατονομάζοντας τα ωφελούμενα μέλη από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ιι) η αιτούμενη
επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων και
για) έχει εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.
δ) Η διάρκεια του ΣΣΓ υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης. Δεν γίνεται δεκτή η
αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης.
ε) Συλλογικές επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που υλοποιούνται προς όφελος τουλάχιστον του 50% των
μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού ή της Ομ. Π. ή της Ο.Π. ή πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που
ανήκουν κατά κυριότητα η κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα γεωργών.
στ) Ο υπεύθυνος υλοποίησης είναι το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν οι αρμόδιοι φορείς.
ζ) Στην περίπτωση που το ΣΣΓ υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε: α) οι
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υποχρεώσεις των εδαφίων δδ’ και εε’ της περίπτωσης γ’ πιο πάνω αφορούν το νομικό πρόσωπο στο οποίο
υπάγεται και β) το ΣΣΓ στην περίπτωση αυτή διαθέτει διακριτή λογιστική διαχείριση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό
των επιλέξιμων δαπανών.
Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό ή σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών της οποίας
είναι μέλος ή σε περίπτωση που δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας στο φορέα υλοποίησης των μέτρων
πρόληψης. Είναι δυνατή η ενεργοποίηση χρηματοδοτικού εργαλείου.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο και δεν διαφοροποιείται.

Additional explanation
Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης:
α) Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον
προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις
400.000,00 €.
β) Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον
προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1.000.000€.
γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών ανέρχεται στο 80%.

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is not eligible for support?
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Μη επιλέξιμες δαπάνες
α) Δεν ενισχύονται:
αα) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, όπως δαπάνες για την
κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.λπ.,
ββ) δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους,
γγ) ΦΠΑ, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες,
δδ) δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής (πχ αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο
κ.λπ.), εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
εε) τόκοι χρέους,
στστ) δαπάνες που υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές
δαπάνες,
ζζ) γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 1/01/2014,
ηη) δαπάνες που αφορούν αιτήματα τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης και υλοποιούνται πριν
την υποβολή της αίτησης τροποποίησης,
θθ) δαπάνες αντικατάστασης και
ιι) δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
β) Επίσης δεν ενισχύονται δαπάνες αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων ενεργητικής προστασίας
της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου που δεν έχουν ακόμα αποσβεστεί.

Does the investment contain irrigation?
Ναι
Όχι
Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s)
required (expressed in %)
N/A
Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is
less than good) what is/are the requirement(s) for an effective reduction in water use - expressed in %)
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 11 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση εντάσσεται στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΊ διότι είναι απόλυτα συμβατή με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 11 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ
(a)Eligibility for such payments shall be determined by reference to clearly-defined criteria in government
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programmes designed to assist the financial or physical restructuring of a producer's operations in
response to objectively demonstrated structural disadvantages. Η επιλογή των σχεδίων βασίζεται σε
συγκεκριμένα κριτήρια που προαναφέρθηκαν
(b) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the type or volume
of production (including livestock units) undertaken by the producer in any year after the base period
other than as provided for under criterion (e) below. Η παροχή της ενίσχυσης βασίζεται στο ύψος του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου με βάση την αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ,κατασκευών και
λοιπών δαπανών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο
(c) The amount of such payments in any given year shall not be related to, or based on, the prices,
domestic or international, applying to any production undertaken in any year after the base period. Όπως
προαναφέρθηκε οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου καιδεν σχετίζεται με την τιμή των προϊόντων στην εγχώρια η διεθνή αγορά.
(d) The payments shall be given only for the period of time necessary for the realization of the investment
in respect of which they are provided. Τα επενδυτικά σχέδια έχουν συγκεκριμένο και δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
(e) The payments shall not mandate or in any way designate the agricultural products to be produced by
the recipients except to require them not to produce a particular product. Δεν υπάρχει καμία
δέσμευση/υποχρέωση του δικαιούχου αναφορικά με το είδος της παραγωγής
(f)The payments shall be limited to the amount required to compensate for the structural disadvantage.
Υπάρχει ανώτατο όριο προϋπολογισμού και διασφαλίσεις για την ρεαλιστικότητα και το εύλογο κόστος
των αιτούμενων επενδύσεων των δικαιούχων

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

ΜΚ3-73-2.5-1 - ΜΚ3-73-2.5- Επιχορήγηση
1
Αριθμός
επενδυτικών
σχεδίων
για
δράσεις
ενεργητικής προστασίας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

Μέση

R.16;

ΜΚ3-73-2.5-2 - Αριθμός Επιχορήγηση
Μέση
R.16;
επενδυτικών σχεδίων από
συλλογικά
σχήματα
για
δράσεις
ενεργητικής
προστασίας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-73-2.5-1 - ΜΚ3-73-2.5-1 Αριθμός επενδυτικών σχεδίων για δράσεις ενεργητικής προστασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Με βάση τα δεδομένα από την υλοποίηση του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-73-2.5-2 - Αριθμός επενδυτικών σχεδίων από συλλογικά σχήματα για δράσεις ενεργητικής προστασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Με βάση τα δεδομένα από την υλοποίηση του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-73-2.5-1
- Planned unit
ΜΚ3-73-2.5-1
amount (Total
Αριθμός
Public
επενδυτικών
Expenditure

2024

886

2025

2026

2027

2028

2029

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

EL

Total 2023 2029

σχεδίων
για in EUR)
δράσεις
Maximum
ενεργητικής
Amount for
προστασίας
των the Planned
γεωργικών
unit amount
εκμεταλλεύσεων (EUR)
O.21
(unit:
Operations)
ΜΚ3-73-2.5-2
- Planned unit
Αριθμός
amount (Total
επενδυτικών
Public
σχεδίων
από Expenditure
συλλογικά
in EUR)
σχήματα
για Maximum
δράσεις
Amount for
ενεργητικής
the Planned
προστασίας
των unit amount
γεωργικών
(EUR)
εκμεταλλεύσεων
O.21
(unit:
Operations)
O.21
(unit:
TOTAL
Operations)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution

EL

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

567,00

331,00

47,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

15,00

23,00

4,00

42,00

582,00

354,00

52,00

988,00

945,00

8.061.118,00 11.434.088,00 7.337.853,00 5.217.059,00 3.238.118,00 35.288.236,00

6.840.000,00 9.720.000,00

887

6.240.000,00 4.440.000,00 2.760.000,00 30.000.000,00

EL

in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
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(Total public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(Union
Contribution
in EUR)

EL
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INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up
Π3-75.1 - Εγκατάσταση νέων γεωργών
Intervention Code (MS)
Π3-75.1
Ονομασία παρέμβασης
Εγκατάσταση νέων γεωργών
INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural
Είδος παρέμβασης
business start-up
Κοινός δείκτης εκροών
O.25. Number of young farmers receiving setting-up support
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Ναι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
H σχετική παρέμβαση εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, όπως
περιγράφεται ακολούθως:
α) Στις «αγροτικές περιοχές», έτσι όπως ορίζονται σύμφωνα με τη Τυπολογία της ΕΕ σε επίπεδο Νομού –
NUTS 3 (Νομοί κυρίαρχα ή ενδιάμεσα αγροτικοί, ήτοι το σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός Νομών
Θεσσαλονίκης και Αττικής).
β) Στο Νομό Θεσσαλονίκης, εκτός μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος
Θεσσαλονίκης).
γ) Για το Νομό Αττικής στις περιοχές που έχουν βαθμό Αστικοποποίησης (DGUR_CODE) 2 και 3
(ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες περιοχές) σύμφωνα με σχετική
μεθοδολογία (Degree of Urbanization 2011-DEGURBA, Πηγή: EFGS, JRC, Eurostat, LandScan, REGIOGIS με τους σχετικούς Πίνακες και Χάρτες ανά ΚΜ να βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο
σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b32fcc21c566-45ea-8795-2a9ffe2ac58c/DGUR_2011_Tables_Maps_Countries.zip). Οι εν λόγω περιοχές
χαρακτηρίζονται από αγροτική δραστηριότητα, ενώ αποκλείεται ο κατεξοχήν αστικός ιστός της Αττικής.
Αναλυτικά οι σχετικές περιοχές της Αττικής (COMM_ID Α101 έως και Α462) θα αντιστοιχηθούν σε
Τοπικές Κοινότητες (διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» - Νόμος
3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010 όπως ισχύει) στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business
development in rural areas
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Αντιμετωπίζεται
στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ
890

στο
της

EL

ΚΓΠ
Ενίσχυση
μέτρων
διευκόλυνσης της πρώτης
ΑΝ 016.07.05 εγκατάστασης
νέων Υψηλή
γεωργών
ιδιαίτερα
σε
μειονεκτικές περιοχές
Στήριξη των νέων γεωργών
για τη δημιουργία βιώσιμων
ΑΝ 075.07.07
Μέση
και
ανταγωνιστικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.36 Número de jovens agricultores que se instalaram com o apoio da PAC, com repartição por género
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η αύξηση του αριθμού των γεωργών ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών εξυπηρετεί ένα διττό στόχο
που είναι η δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα με στόχο την βελτίωση
της αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω
των 55 ετών ώστε να συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο αλλά και την πληθυσμιακή αναζωογόνηση
των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα (ορεινές,
αραιοκατοικημένες). Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται με την διαφοροποίηση των ποσών ενίσχυσης. Η
δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων ιεραρχήθηκε υψηλά στις ανάγκες όπως επίσης και η
ανάγκη «Η στήριξη των νέων γεωργών να οδηγεί στην δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Η αύξηση του ποσού του πριμ της πρώτης εγκατάστασης από το επίπεδο
των 20.000€ την περίοδο 2014-2020 στα 40.000€ έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης
ανάγκης.
Κατά την περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023
και το 2025 ενώ στην παρέμβαση περιλαμβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων
νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά μέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων
γεωργών είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (φορολογικά κίνητρα) στο πετρέλαιο που
οδηγεί σε σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
235.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τηρούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
Α) Φυσικά Πρόσωπα:
Ηλικία: έως και 40 ετών (πριν την ημερομηνία των 41ων γενεθλίων).
Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης: Εγκαθίσταται ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, όπου αρχηγός
γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική
ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).
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Εκπαιδευτικά προσόντα:
Κατ’ ελάχιστο, επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής
κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη
τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο
γυμνασίου).
Επαγγελματικά προσόντα /δεξιότητες/ικανότητες:
Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν
επαγγελματικά προσόντα ως εξής:
Άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο
χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από
αρμόδια αρχή, δελτία μισθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις
επαγγελματικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασίου).
Β) Νομικά πρόσωπα:
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο
κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51 %). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να
συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.

69.
Ο δικαιούχος πρέπει είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του
μέτρου, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 1 (Territorial scope). .
71.
Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής για πρώτη φορά αυτόνομης και
ανεξάρτητης γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) η
τυπική απόδοση (standard output) να υπερβαίνει τα κατ’ ελάχιστον όρια που προσδιορίζονται στο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Πρώτη Εγκατάσταση:
Η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση με τη γεωργία από τα φυσικά
πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες που προηγείται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης στήριξης. Συνδέεται , για τα φυσικά πρόσωπα, με την εγγραφή στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα
και , για τα νομικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό
και την εγγραφή του νομικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης.
21.
Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο
ανάπτυξης της γεωργικής του εκμετάλλευσης με διάρκεια έως 4 έτη από την ημερομηνία ένταξης.
Επιχειρηματικό Σχέδιο:
19.
Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει την αρχική κατάσταση της
εκμετάλλευσης, τους στόχους για την ανάπτυξη αυτής και τις σχετικές ενέργειες.
20.
Ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ποσοτικός και αφορά την επίτευξη ελάχιστων
αποδεκτών ορίων παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένης ως τυπική
απόδοση). Ο στόχος, ανάλογα με την μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, αφορά
στην αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης
(εκφρασμένης ως τυπικής απόδοσης) με ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον
κατά 20% της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένης ως τυπική απόδοση) σε σχέση με την
αρχική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και με επίτευξη τουλάχιστον ενός
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ελάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου σε όρους
τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλογα με την έδρα της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο
ή ίσο των:
α) 16.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα,
την Κρήτη και την Εύβοια.
β) 14.000 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό
άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
γ) 10.700 ευρώ εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι σε νησιά με πληθυσμό
μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
14.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο να υπαχθεί εντός συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
και να παραμείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
15.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
16.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου να λαμβάνει ο νέος γεωργός
συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών, χωρίς να είναι απαραίτητο για την
πληρωμή της β δόσης της προκήρυξης του 2021.
12.
Ο νέος γεωργός, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή προσόντα (τίτλο σπουδών / πτυχίο
γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση
– πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από
πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών ), πρέπει να αποκτήσει επαγγελματική εκπαίδευση
εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής του, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα
διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής
γεωργικής εκπαίδευσης. Για τους δικαιούχους της προκήρυξης του 2021 τα επαρκή προσόντα
διαφοροποιούνται (πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού
πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου
προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 150 ωρών), οπότε
και αν δεν τα διαθέτουν, θα πρέπει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξης να έχουν
παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα κατάρτισης τουλάχιστον 150 ωρών.
Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα κριτήρια βαθμολόγησης θα εγκριθούν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και θα περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Στα κριτήρια
βαθμολόγησης θα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική παραγωγή, η
συμμετοχή σε οργάνωση παραγωγών, η σύναψη συμβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής, η
συμμετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με
βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσμιακή
πυκνότητα), τομεακός και διαθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για την πρώτη εγκατάστασή νέων
γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου με την καταβολή της
τελευταίας δόσης να σχετίζεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη
των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ 4

Range of support at beneficiary level
Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Δεν συνδέεται με
συγκεκριμένες δαπάνες αλλά με την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχωνκαι διαμορφώνεται ως
εξής:
Από 30.000 € έως και 42.500 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη
μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 € με βάση τα εξής:
α) αύξηση κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και3.100
κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη η ίση των 35 κατοίκων
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021 ή συνδυασμό αυτών των
κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) αύξηση κατά 10.000 € 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 ενίσχυσης, και τουπολειπόμενο 30% με
την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσό ενίσχυσης είναι ικανοποιητικό ως κίνητρο για την εγκατάσταση νέων γεωργών εάν
συνυπολογισθεί ότι οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν και πρόσθετη συμπληρωματική ενίσχυση από τον πρώτο
πυλώνα, έχουν αυξημένη μοριοδότηση και λαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανεξαρτήτως τύπου
/ κατηγορίας επιλέξιμης επενδυτικής δαπάνης των επενδυτικών σχεδίων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(σχέδια βελτίωσης) του άρθρου 68, εντάσσονται ως δικαιούχοι των δράσεων εκπαίδευσης και παροχής
γεωργικών συμβουλών του άρθρου 72.
Η διαφοροποίηση των ποσών ενίσχυσης βασίζεται στην περιοχή εγκατάστασης του νέου γεωργού με την
πρόσθετη ενίσχυση να δίνεται στις περιοχές με δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση
(αραιοκατοικημένες, ορεινές κα μειονεκτικές και σε μικρά νησιά. Πρόσθετη χρηματοδότηση δίνεται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής κατεύθυνσης λόγω της αναγκαιότητας μείωσης του ελλείματος της
χώρας σε κτηνοτροφικά προϊόντα αλλά και λόγω αυξημένου κόστους δαπανών των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
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Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πορτοκαλί κουτί
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ: Το άρθρο 75 δεν περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Του Κανονισμού (
Πράσινο κουτί ) Η στήριξη παρέχεται υπό την μορφή de minimis δεν σχετίζεται με το είδος και το ύψος
της παραγωγής ενώ σε επίπεδο νέου γεωργού λήπτη της ενίσχυσης , το ύψος της ενίσχυσης είναι
κατά πολύ χαμηλότερο του 1% της αξίας του εκάστοτε προϊόντος (ειδικές ενισχύσεις) ή της συνολικής
γεωργικής παραγωγής (μη ειδικές ενισχύσεις).

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region
Article

Applicable
rate

EL
- 91(3)(c)-Operations receiving funding from funds transferred 100,00%
Ελλάδα to the EAFRD in accordance with Articles 17 and 103

EL

895

Min
Rate

Max
Rate

20,00% 100,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-75.1-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
νέων γεωργών που
προκύπτει
από
ανειλημμένες
υποχρεώσεις από την
εγκατάσταση
νέων
γεωργών και σύσταση
αγροτικών επιχειρήσεων
(Καταβολή Β΄ δόσης

91(3)(c)-EL-100,00%

Ομοιόμορφη

R.36;

ΜΚ3-75.1-2 - Αριθμός Επιχορήγηση
νέων γεωργών που
προκύπτει από την
εγκατάσταση
νέων
γεωργών και σύσταση
αγροτικών επιχειρήσεων
(Προκήρυξη 2023)

91(3)(c)-EL-100,00%

Μέση

R.36;

ΜΚ3-75.1-3 - Αριθμός Επιχορήγηση
91(3)(c)-EL-100,00%
Μέση
R.36;
νέων γεωργών που
προκύπτει από την
εγκατάσταση
νέων
γεωργών και σύσταση
αγροτικών επιχειρήσεων
(Προκήρυξη 2025)
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-75.1-1 - Αριθμός νέων γεωργών που προκύπτει από ανειλημμένες υποχρεώσεις από την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών
επιχειρήσεων (Καταβολή Β΄ δόσης
Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της δεύτερης δόσης του πριμ πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών της προκήρυξης του έτους 2021.
ΜΚ3-75.1-2 - Αριθμός νέων γεωργών που προκύπτει από την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2023)
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Ο μέσος όρος του πριμ πρώτης εγκατάστασης που κυμαίνεται μεταξύ 30.000 - 42.500 €
ΜΚ3-75.1-3 - Αριθμός νέων γεωργών που προκύπτει από την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2025)
Ο μέσος όρος του πριμ πρώτης εγκατάστασης που κυμαίνεται μεταξύ 30.000 - 42.500 €.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Planned
Financial
Group Unit
2023
Year
Amount
ΜΚ3-75.1-1 Planned unit
Αριθμός amount
νέων
(Total Public
γεωργών που Expenditure
προκύπτει
in EUR)
από
Maximum
ανειλημμένες Amount for
υποχρεώσεις the Planned
από
την unit amount
εγκατάσταση (EUR)
νέων
O.25 (unit:
γεωργών και
Beneficiaries)
σύσταση
αγροτικών
επιχειρήσεων
(Καταβολή
Β΄ δόσης
ΜΚ3-75.1-2 Planned unit 25.900,00
Αριθμός amount
νέων
(Total Public
γεωργών που Expenditure
προκύπτει
in EUR)
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2024

25.900,00
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2025

2026

5.850,00

5.850,00

6.300,00

6.300,00

12.820,00

9.400,00

2027

2028

2029

Total 2023 2029

22.220,00

11.100,00
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11.100,00

11.100,00

από
την Maximum
29.750,00
29.750,00
12.750,00
12.750,00
12.750,00
εγκατάσταση Amount for
νέων
the Planned
γεωργών και unit amount
σύσταση
(EUR)
αγροτικών O.25 (unit: 5.968,00
249,00
6.217,00
επιχειρήσεων Beneficiaries)
(Προκήρυξη
2023)
ΜΚ3-75.1-3 Planned unit
25.900,00
25.900,00
11.100,00
Αριθμός amount
νέων
(Total Public
γεωργών που Expenditure
προκύπτει
in EUR)
από
την Maximum
29.750,00
29.750,00
12.750,00
εγκατάσταση Amount for
νέων
the Planned
γεωργών και unit amount
σύσταση
(EUR)
αγροτικών
O.25 (unit:
5.968,00
249,00
6.217,00
επιχειρήσεων
Beneficiaries)
(Προκήρυξη
2025)
Out of which
TOTAL
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
O.25 (unit: 5.968,00
249,00
18.788,00
9.649,00
34.654,00
Beneficiaries)
Annual
154.559.957,00 6.439.998,00 229.559.956,00 61.440.127,00 20.699.995,00 41.399.988,00 75.899.979,00 590.000.000,00
indicative
financial
allocation
(Total public
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expenditure
in EUR)
Annual
154.559.957,00 6.439.998,00 229.559.956,00 61.440.127,00 20.699.995,00 41.399.988,00 75.899.979,00 590.000.000,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
75.000.000,00 55.000.129,00
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
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Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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COOP(77) - Συνεργασία
Π3-77-1.1 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών οργανώσεων
στο τομέα της Γεωργίας
Intervention Code (MS)
Π3-77-1.1
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών
Ονομασία παρέμβασης
οργανώσεων στο τομέα της Γεωργίας
Είδος παρέμβασης
COOP(77) - Συνεργασία
Κοινός δείκτης εκροών
O.28. Number of supported producer groups and producer organisations
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Περιγραφή

Προώθηση
ΑΝ
συνεργασίας/δικτύωσης/συλλογικής
Υψηλή
042.03.02 οργάνωσης των παραγωγών και των κλάδων
της αγροδιατροφής
Αύξηση
συμμετοχής
σε
συλλογικά
ΑΝ
σχήματα/δικτυώσεις
(βελτίωση
της Υψηλή
045.03.03
διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών)
Ενίσχυση δικτυώσεων συνεργασιών για την
ΑΝ
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της Υψηλή
046.03.04
εξωστρέφειας
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
ΑΝ
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής Μέση
066.03.08
προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
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τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply
chain circuits and quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η παρέμβαση στοχεύει στη ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε
συλλογικά σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις ομάδων παραγωγών) αλλά και την δημιουργία
διεπαγγελματικών οργανώσεων στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από
κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της
αγροδιατροφής. Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό της αξίας της γεωργικής παραγωγής που διακινείται μέσω
συλλογικών σχημάτων στην χώρα σε συνδυασμό με τα λοιπά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των
εκμεταλλεύσεων της χώρας (κυριαρχία πολύ μικρών και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων) οδηγεί σε
αυξημένο κόστος αγοράς εισροών, μικρούς όγκους παραγωγής, αδυναμία πρόσβασης σε γνώση και
καινοτομία, αδυναμία πρόσβασης σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, αδυναμία τυποποίησης της
παραγωγής, δυσκολία στην αναζήτηση νέων αγορών. Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω
συλλογικών σχημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην
αλυσίδα αξίας και ικανοποιεί τις διαπιστωθείσες ανάγκες.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών, το
οποίο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε σχέση με
την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών στόχων. Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι
οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών σε έτος προηγούμενο του
έτους υποβολής της αίτησης στήριξης η διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται βάσει του
υπολειπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία αναγνώρισης, οι
προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων παραμένουν οι ίδιες και οι προθεσμίες όπου πρέπει να επιτευχθούν
μειώνονται βάσει του χρόνου που απομένει για την ολοκλήρωση της πενταετίας από την αναγνώριση.
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των
ενεργειών για την επίτευξη αυτών. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου ομαδοποιούνται σε τρείς
ομάδες που σχετίζονται (ι) με την δυναμική της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών (ιι) τις οικονομικές
επιδόσεις (ιιι) συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο. Κάθε
επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δύο στόχους από διαφορετικές ομάδες.
Ενδεικτικά κριτήριά βαθμολόγησης είναι η παραγωγική εξειδίκευση της ομάδας, η έδρα της ομάδας
(ορεινή, μειονεκτική – νησιωτική), ποσοστό μελών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων
με σήμανση.
Οι ετήσιοι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί, ωστόσο κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα
πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί.Απόκλιση από τους τεθέντεςστόχους χωρίς
αιτιολόγηση οδηγεί σε κυρώσεις.
Το επιχειρηματικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
1. Περιγραφή της αρχικής κατάστασης των μελών της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών με
αναλυτική περιγραφή των στοιχείων της εκμετάλλευσης όσον αφορά αποκλειστικά στο προϊόν/προϊόντα
δραστηριοποίησης της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών του υφιστάμενου εξοπλισμού, των
υφιστάμενων υποδομών και της υφιστάμενης κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική).
2. Επιλογή και περιγραφή των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης
παραγωγών: Αναλυτική περιγραφή των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και σχετική έκθεση /
αιτιολόγηση σχετικά με την επίτευξη αυτών. Η έκθεση / αιτιολόγηση θα αφορά στην επιλογή των
συγκεκριμένων στόχων από την Ομάδα / Οργάνωση καθώς και τις ενέργειες αυτής για την επίτευξη των
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στόχων. Στην αναλυτική περιγραφή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται αναφορά
σε ορόσημα/ημερομηνίες επίτευξης καθώς και ο καθορισμός της τιμής στόχου. Η αναλυτική περιγραφή
των ελάχιστων ποσοτικών στόχων θα τεθεί στην προκήρυξη.
3. Περιγραφή της τελικής (μελλοντικής) κατάστασης της ομάδας παραγωγών /οργάνωσης παραγωγών με
αναλυτική περιγραφή στο μέγεθος και τη δυναμικότητα – του προϊόντος/προϊόντων δραστηριοποίησης
της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών, του εξοπλισμού, των υποδομών και της τελικής
κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική).
4. Εκτιμώμενη αξία παραγωγής των προϊόντων της ομάδας παραγωγών /οργάνωσης παραγωγών που
αφορούν στο επιχειρηματικό σχέδιο ανά έτος για το σύνολο της πενταετίας. Σημειώνεται ότι η
εκτιμώμενη αξία παραγωγής πρέπει να είναι ρεαλιστική καθώς αποκλίσεις μεταξύ της εκτιμώμενης αξίας
και της πραγματικής αξίας επιφέρει κυρώσεις.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και
διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα 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 στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 12, για [LKN1] τις
ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 8 και με ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής τις 100.000 και
για τις οργανώσεις παραγωγών 30 για τις οργανώσεις φυτικής παραγωγής και 20 για την ζωική
παραγωγή με ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000 Ευρώ. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για το σύνολο των
νήσων εκτός Κρήτης και Εύβοιας για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται στο 50% των
ανωτέρω.
Η μείωση του ελάχιστου αριθμού μελών για τις νησιωτικές περιοχές κρίνεται αναγκαία λόγω των
υφιστάμενων αγρονομικών συνθηκών αλλά και της αναγνώρισης της αναγκαιότητας δημιουργίας
οικονομιών κλίμακας λόγω του ιδιαίτερα υψηλού μεταφορικού κόστους που επωμίζονται οι παραγωγοί
στις νησιωτικές περιοχές.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του
συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση,
σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016 όπως
ισχύει κάθε φορά.
Μη επιλέξιμοι δικαιούχοι
Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:
Υπό σύσταση ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με
την υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει.
Οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακά προγράμματα με βάση το Άρθρο 3 του Νέου
Κανονισμού.
Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του
κανονισμού 1308/2013.
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Ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών
ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών.
Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια,
όπως αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου.
Όσοι δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.
Ομάδες παραγωγών / οργανώσεις παραγωγών μέλη των οποίων συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη
ομάδα ή οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη για τη σύστασή της για το ίδιο προϊόν από πόρους του ΕΓΤΑΑ
ή του ΕΓΤΕ.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η στήριξη παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης, σε νέες ομάδες, οργανώσεις παραγωγών και
διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια εθνική αρχή.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Έως του ποσοστού 10% της εμπορευθεί σας αξίας παραγωγής (Νομική βάση άρθρο 77παράγραφος 8
σημείο β).
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
1. Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και
διεπαγγελματικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή
ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας
παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
2. Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης
από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα
τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας
/οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Στην περίπτωση
που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης
υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής

EL

904

EL

για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.
3. Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η
οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή
της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών
κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης. Στην περίπτωση
που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος
λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια
αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία
προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται
ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και την
βεβαίωση της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε
ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.
4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
(σύμφωνα με το Άρθρο 77 δεύτερο εδάφιο της παρ. 8β του σχεδίου κανονισμού για τα ΣΣ ΚΓΠ 20232027
8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση,
6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση,
4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση,
2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.
5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική
καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.
6. Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής,
όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.
7. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €.
8. Η ενίσχυση δεν μπορεί να διανέμεται στα μέλη της ομάδας / οργάνωσης.

Range of support at beneficiary level
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση του ύψους ενίσχυσης.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
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10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Περιλαμβάνεται στην Παράγραφο 2 του Παρατήματος 2 του WTO Agreement on Agriculture (Green
Box). Η ενίσχυση τηρεί απόλυτα τους γενικούς όρους του Παρατήματός 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ και
ειδικότερα της παραγράφου 2 «General services» Policies in this category involve expenditures (or
revenue foregone) in relation to programmes which provide services or benefits to agriculture or the rural
community. They shall not involve direct payments to producers or processors αφού η σχετική δαπάνη
παρέχεται στην ομάδα /οργάνωση παραγωγών για την υλοποίηση δράσεων έρευνας, μεταφοράς
τεχνολογίας, δράσεων προώθησης και προβολής, λήψης συμβουλών.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

EL
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

ΜΚ3-77-1.1-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
Μέση
Ομάδων
και
Οργανώσεων
Παραγωγών στο τομέα
της Γεωργίας και της
Δασοκομίας
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-77-1.1-1 - Αριθμός Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στο τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας
Με βάση τα δεδομένα της περιόδου 2014-2020.

Result Indicator(s)

R.10;

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit
Financial Year 2023
Amount
ΜΚ3-77-1.1-1 Planned
unit
Αριθμός amount (Total
Ομάδων
και Public
Οργανώσεων Expenditure in
Παραγωγών
EUR)
στο τομέα της Maximum
Γεωργίας και Amount for the
της
Planned
unit
Δασοκομίας
amount (EUR)
O.28
(unit:
Beneficiaries)
O.28
(unit:
TOTAL
Beneficiaries)

2024

2025

2026

2027

2028

61.021,00

51.297,00

41.573,00

31.849,00

22.125,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2029

Total
2029

150,00

150,00

150,00

150,00
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2023

-

Annual
indicative
financial
allocation
(Total
public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Total
public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
carry-over
(Total
public
Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in

EL

9.153.129,00

7.694.520,00

6.235.912,00

4.777.304,00

3.318.695,00

31.179.560,00

7.743.057,00

6.509.153,00

5.275.248,00

4.041.343,00

2.807.439,00

26.376.240,00
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EUR)
Out of which
needed to reach
the minimum
financial
allocation
set
out in Annex
XII (applicable
to article 95(1)
under article 73
and 75) (Total
public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed to reach
the minimum
financial
allocation
set
out in Annex
XII
(Union
Contribution in
EUR)
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Π3-77-2.1 - Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Intervention Code (MS)
Π3-77-2.1
Ονομασία παρέμβασης
Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Είδος παρέμβασης
COOP(77) - Συνεργασία
O.29. Number of beneficiaries receiving support to participate in official
Κοινός δείκτης εκροών
quality schemes
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Δεν υπάρχουν χωρικές διαφοροποιήσεισ.

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO3 Improve the farmer' position in the value chain
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ
013.09.03
ΑΝ
023.09.08
ΑΝ
060.03.05
ΑΝ
063.03.07
ΑΝ
066.03.08

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων στο Αντιμετωπίζεται στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο
στρατηγικού
της ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Περιγραφή

Αύξηση
της
παραγωγής/τυποποίησης/μεταποίησης ΠΟΠ Υψηλή
ΠΓΕ προϊόντων με δυνατότητες εισόδου στις
αγορές
Σήμανση ελληνικών προϊόντων με σήματα
υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές του Υψηλή
εξωτερικού
Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που διαθέτουν Μέση
σήμανση
Ενίσχυση της θέσης των αγροδιατροφικών
Μέση
προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού
Αύξηση συμμετοχής των γεωργών σε
Μέση
συλλογικά σχήματα (αύξηση της παραγωγής
910

Ναι

Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
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προϊόντων με σήμανση)
4 Result indicator(s)
Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply
chain circuits and quality schemes supported by the CAP
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» η δράση για
τη Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας αποσκοπεί:
α) Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της
πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
β) Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με
έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
γ) Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των συλλογικών
φορέων ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά
χαρακτηριστικά.
δ) Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά μέσω της ενεργοποίησης δράσεων προώθησης
και προβολής.
Επιλέξιμα συστήματα ποιότητας
1. Επιλέξιμα είναι τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της
ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει των οποίων θεσπίστηκαν, και της εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων
εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια:
α) Βιολογική παραγωγή (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 848/2018 καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά
εθνικές διατάξεις.
β) Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον
αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 καθώς και τις ισχύουσες
κάθε φορά εθνικές διατάξεις.
γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.), σε συμμόρφωση με τους Καν. (ΕΚ)
543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008, για το κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων αντίστοιχα, καθώς και
τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις.
δ) Εθνικά συστήματα Ποιότητας AGRO που πληρούν τους όρους της Οδηγίας 1535/2015 καθώς και το
Άρθρο 47 (παρ. (α)) του εφαρμοστικού κανονισμού.
Νέα συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας
1. Στο πλαίσιο της παρέμβασης ενισχύεται είτε η νέα συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας, είτε η
συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας για νέα παραγωγική κατεύθυνση.
2. Ο έλεγχος της νέας συμμετοχής διενεργείται με βάση τα επίσημα στοιχεία που τηρεί ο εκάστοτε
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αρμόδιος φορέας.
3. Δεν είναι επιλέξιμες συμμετοχές που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή στο ίδιο
σύστημα ποιότητας της ίδιας παραγωγικής κατεύθυνσης από το Μέτρο 3.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η Παρέμβαση «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» αποσκοπεί στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων
ποιότητας. Στο πλαίσιο της Παρέμβασης προβλέπεται η Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα
ποιότητας.
Επιλεξιμότητα Δικαιούχων
Για όλα τα επιλέξιμα συστήματα ποιότητας, δικαιούχοι δύνανται να είναι παραγωγοί, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι της δράσης:
α) Παραγωγοί ηλικίας άνω των 60 ετών.
β) Παραγωγικές κατευθύνσεις στις οποίες υλοποιείται Τομεακό Πρόγραμμα.
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες για τη νέα συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας, όπως αυτές
ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο του εκάστοτε συστήματος ποιότητας.
2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο σε ετήσιες δόσεις.
3. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η συμμετοχή σε νέα αναγνωρισμένα Εθνικά η Ενωσιακά συστήματα ποιότητας
που θα τεθούν σε ισχύ την περίοδο 2023-2027.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται υπό την μορφή κατ' αποκοπή ποσού και μέχρι πέντε έτη ανάλογα με τις δαπάνες
συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας που έχουν προσδιορισθεί από σχετική μελέτη.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
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Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο κάθε παραγωγός
στο πλαίσιο των επιμέρους υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προδιαγραφές του εκάστοτε
συστήματος ποιότητας.
Ποσά και ποσοστά στήριξης για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας:
Η ενίσχυση παρέχεται ανά γεωργική εκμετάλλευση για μέγιστη διάρκεια 5 ετών και προκύπτει από τις
επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος ποιότητας, βάσει παραστατικών πλήν συστήματος
AGRO όπου εφαρμόζεται η μέθοδος του Unit Cost.
Για κάθε σύστημα ποιότητας ανά εκμετάλλευση ισχύει ανώτατο επιλέξιμο ετήσιο ποσό ενίσχυσης, όπως
αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα:
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΠΕΔΙΟ
Η
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΔΑΠΑΝΗ/Ε
Σ
ΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΥΣΗ/ΕΤΟΣ
1.
Προϊόνα
ΠΟΠ/ΠΓΕ
810 €
(Καν.(ΕΕ)
1151/2012)
2.
Κρασία
(ΚΥΑ
5833/155045/
12-12-2013)
με ονομασίες
1.300 €
προέλευσης
και
τις
γεωγραφικές
ενδείξεις της
ΕΕ
3. Προϊόντα
Ορεινής
810 €
Παραγωγής
4. Βιολογική
Παραγωγή
2.020 €
Καν.834/07
5.
Κρέας
πουλερικών
και
αυγά
ορνίθων (Καν.
3.000 €
(ΕΚ)
543/2008 &
Καν.
(ΕΚ)
589/2008)
6.
Βόειο
κρέας
2.620 €
ποιότητας
7. AGRO 21.319 €
1/(AGRO 2-
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2)ECOLABEL
8. AGRO 3
2.300 €
9. AGRO 7
1.300 €
10. Agro 2
(πρότυπα
540-856 €
Agro 2.1 και
Agro 2.2)
Ειδικότερα για το για το σύστημα ποιότητας Agro 2 (πρότυπα Agro 2.1 και Agro 2.2) με χρήση
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους (απλοποιημένο κόστος), το κόστος μεταβάλλεται ανάλογα
με τον αριθμό των συμμετεχόντων παραγωγών (μέγεθος της ομάδας γεωργών) που εφαρμόζει το
σύστημα ως ακολούθως: Αν υπάρξουν νέα πρότυπα για τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής
συλλογικών σχημάτων το μέγιστο ποσό συνολικών ετησίων εξόδων και το μοναδιαίο κόστος € / έτος /
γεωργική εκμετάλλευση θα προσδιορισθούν με βάση σχετική μελέτη.

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

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
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Παράρτημα 2 παράγραφος 2 σημείο ε) υπηρεσίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
γενικής επιθεώρησης και της επιθεώρησης συγκεκριμένων προϊόντων για λόγους υγείας, ασφάλειας,
ταξινόμησης ή τυποποίησης.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned
Amount

Unit Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-77-2.1-1
- Επιχορήγηση
Ομοιόμορφη
R.10;
Αριθμός δικαιούχων
από στήριξη για νέες
συμμετοχές
σε
συστήματα ποιότητας
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-77-2.1-1 - Αριθμός δικαιούχων από στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Τα σχετικά ποσά ανά πρότυπό έχουν προκύψει από σχετική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την υλοποίηση
του σχετικού Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs

Group
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Planned
Unit
Financial Year 2023
Amount
ΜΚ3-77-2.1- Planned
unit
1 - Αριθμός amount (Total
δικαιούχων Public
από στήριξη Expenditure in
για
νέες EUR)
συμμετοχές Maximum
σε
Amount for the
συστήματα Planned
unit
ποιότητας
amount (EUR)
O.29
(unit:
Beneficiaries)
O.29
(unit:
TOTAL
Beneficiaries)

2024

2025

2026

2027

2028

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2029

Total
2029

2023

2.853,00

2.853,00

2.853,00

2.853,00
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-

Annual
indicative
financial
allocation (Total
public
expenditure in
EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Total
public
Expenditure in
EUR)
Out of which
for
financial
instrument
(Union
Contribution in
EUR)
Out of which
carry-over
(Total
public
Expenditure in
EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution in

EL

8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

41.373.775,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

35.000.000,00
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EUR)
Out of which
needed to reach
the
minimum
financial
allocation
set
out in Annex
XII (applicable
to article 95(1)
under article 73
and 75) (Total
public
expenditure in
EUR)
Out of which
needed to reach
the
minimum
financial
allocation
set
out in Annex
XII
(Union
Contribution in
EUR)
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Π3-77-3.1 - Ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω
Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα
και βιωσιμότητα της Γεωργίας (ΕΣΚ-Γεωργίας)
Intervention Code (MS)
Π3-77-3.1
Ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την
Ονομασία παρέμβασης
παραγωγή μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της
Γεωργίας (ΕΣΚ-Γεωργίας)
Είδος παρέμβασης
COOP(77) - Συνεργασία
O.1. Αριθμός έργων επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης
Κοινός δείκτης εκροών
Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

ΑΝ 002.10.02

ΑΝ 003.10.03

ΑΝ 004.10.04

ΑΝ 017.10.07

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
στο
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο της
επίπεδο του στρατηγικού
ΚΓΠ
σχεδίου της ΚΓΠ

Βελτίωση των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, ευκαιριών κατάρτισης Υψηλή
και τεχνολογικών υποδομών
Ενίσχυση των δράσεων που
αφορούν στη διάχυση και
Υψηλή
αξιοποίηση/υιοθέτηση
καινοτομιών μέσω συνεργασιών
Στρατηγική για την παραγωγή,
διάδοση
και
παραγωγική
Υψηλή
αξιοποίηση
καινοτομιών
προώθηση συνεργασιών
Διασύνδεση ερευνητικών φορέων
με επιχειρήσεις και βελτίωση Υψηλή
δικτύων συνεργασίας
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
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Αύξηση
συνεργασιών
με
ΑΝ 024.10.08 επιχειρήσεις
υψηλού Υψηλή
τεχνολογικού επιπέδου
Ενίσχυση των πόρων που
αφιερώνονται στην έρευνα και
ΑΝ 025.10.09
Υψηλή
καινοτομία για το αγροτροφικό
σύστημα
Προώθηση
γνώσης
και
καινοτομίας σε μικρές μονάδεςΑΝ 027.10.10
Υψηλή
ενίσχυση
των
συνεργασιών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Ενίσχυση
συμπράξεων
με
επιχειρήσεις
με
υψηλό
ΑΝ 031.10.12
Υψηλή
τεχνολογικό επίπεδο και της
συμβολαιακής γεωργίας
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance
sustainable economic, social, environmental, climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών
καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων
διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως
επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που
συμβάλλουν κυρίως:
·Στην διαχείριση των φυσικών πόρων και εισροών
·Στην ασφάλεια των τροφίμων και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
·Στην κοινωνικό-οικονομική βιωσιμότητα/ανταγωνιστικότητα
·Στην Υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
·Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
·Στην Βιοποικιλότητα, τη φύση και τη διατήρηση του τοπίου
·Στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.) οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που
διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για την «Υλοποίηση του
Επιχειρηματικού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
Οι δράσεις που θα αναληφθούν αφορούν στο πρωτογενή τομέα (παραγωγή γεωργικών προϊόντων) και
στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων (μεταποίηση) εφόσον αυτά αποτελούν
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προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.
Ειδικότερα, η εν λόγω παρέμβαση στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω των Ε.Ο. – ΕΣΚ Γεωργίας,
για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό
τομέα με στόχο κυρίως:
·Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο
συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
·Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
·Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής
παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
·Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη
συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά
ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές
ανάγκες.
·Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
·Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.
·Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωία και προστασία των παραγωγικών ζώων.
·Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
·Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του
ζωικού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.
·Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την
υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
·Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων,
υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές
και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την
αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
·Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την
αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.
·Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).
Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι
Τα μέλη της συνεργασίας φορέων (Επιχειρησιακή Ομάδα) (εφεξής Ε.Ο.) τα οποία δύναται να διαθέτουν
οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε, Κοιν.ΣΕπ. κλπ.). Τα
σχήματα συνεργασίας φορέων διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.
Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) μέλος να
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δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
ii.Να δραστηριοποιούνται είτε: σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα
(παραγωγή & εμπορία γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων) και στον τομέα των τροφίμων, εφόσον το
μεταποιούμενο προϊόν /προϊόντα αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης ή σε θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
iii.Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε θέματα
που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην
ελληνική επικράτεια.
iv.Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Ε.Ο. ο οποίος και θα είναι
ο Συντονιστής Φορέας του έργου της Ε.Ο.
v.Ο Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο., κατά προτίμηση όμως
συνιστάται να είναι εκείνο το μέλος της Ε.Ο. του οποίου η συμμετοχή του ως ποσοστό στην Ε.Ο. έχει
σημαντική βαρύτητα και να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
vi.Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου
σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου της
ΕΣΚ, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με σχετική εγκύκλιο.
Τα επιμέρους μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:
Τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: μεμονωμένοι
παραγωγοί (ενεργοί γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί,
ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) ή νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΑΕ, κ.λπ.) με κύρια
δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα.
Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ,
ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, κτλ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. και
δύναται να αφορούν σε τομείς όπως η πρώτη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, ανάπτυξης
λογισμικού με χρήση δορυφορικών δεδομένων, τηλεπισκόπησης, αεροφωτογραφιών κλπ για την
παραγωγή λογισμικού με γεωχωρική αναφορά, παραγωγής ζωοτροφών, σιτηρεσιών και γεωργικών
εισροών εν γένει. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία σχετικά με το
αντικείμενο του έργου την οποία και θα ενσωματώνουν στην πράξη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
της Ε.Ο.
·Ερευνητικοί Οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί.
·Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.
·Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.
Είναι δυνατή η χρήση Διευκολυντή Καινοτομίας (Innovation Facilitator) για την παροχή υπηρεσιών
στην Ε.Ο. κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία της σύμπραξης, την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
·Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν το πιλοτικό έργο σε εγκατάσταση των μελών της ομάδας τους,
που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας
·Να μην εκκρεμεί σε βάρος μέλους της Ε.Ο. ανάκτηση ενίσχυσης.
·Να μην τελεί μέλος της Ε.Ο. υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει λάβει
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ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
·Να μην έχει υποβληθεί ομοειδής πρόταση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Δεν δύναται να κριθούν επιλέξιμοι δικαιούχοι για την παρέμβαση οι κάτωθι:
·Σχήματα συνεργασίας που δε διαθέτουν σύμφωνο συνεργασίας ή δεν έχουν ορίσει Συντονιστή Φορέα.
·Υφιστάμενες Ε.Ο. που δεν ξεκινούν νέα δραστηριότητα αλλά συνεχίζουν κάποια δραστηριότητα που
έχουν ήδη ξεκινήσει.
·Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό έργο, δεν
αφορά σε αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση
μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε καινοτομία και δεν συμβάλλει στην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα
της γεωργίας.
·Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα ή σε πιλοτική εφαρμογή εξοπλισμού
που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα έρευνας και αφορά σε προϊόντα, εξοπλισμό ή διαδικασία που
κυκλοφορεί ήδη στην αγορά.
·Ε.Ο. με μέλη που ο ρόλος τους δεν είναι ενεργός ή σύμφωνος με το έργο που περιγράφεται στο
επιχειρησιακό σχέδιο.
·Ε.Ο. με μέλη νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συσταθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στήριξης.
·Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο δεν συμβάλλει στις προτεραιότητες της «ΕΣΚ-ΓΕΩΡΓΙΑ».
·Ε.Ο. με μέλη φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες
προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του
καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ.
·Σχήματα συνεργασίας που έχουν χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτούνται ή έχουν υποβάλει κοινό
επιχειρησιακό σχέδιο από άλλο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της παρούσας ή προηγούμενης
Προγραμματικής Περιόδου για το ίδιο αντικείμενο.
·Ε.Ο. που μέλος της προέρχεται από άλλο Κράτος – Μέλος της ΕΕ και δραστηριοποιείται σε θέματα που
αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα ή/και στον τομέα των τροφίμων ή ο ρόλος του αφορά στη
διάχυση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της
Ε.Ο. χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση παρέχεται με την υποβολή σχετικών δαπανών
που έχουν ήδη καταβληθεί από τον δικαιούχο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης δεν είναι επιλέξιμη η
χρηματοδότηση επενδύσεων και το κόστος συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας. Αναλυτικά οι
επιλέξιμες δαπάνες παρουσιάζονται στην ενότητα 8.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΕΣΚ περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό διακριτών κατηγοριών
δαπανών που διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα και την κατηγορία του φορέα, 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
δοκιμής 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/επιχειρησιακού
σχεδίου.
·Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, το συντονισμό
του (όπως η αμοιβή του διευκολυντή καινοτομίας), δαπάνες ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, δαπάνες
αναλωσίμων που σχετίζονται αποκλειστικά με το πιλοτικό έργο.
·Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας,
φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, κόστος μεταφράσεων).
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. αφορά στο 100% της ενίσχυσης.
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο όπως αυτό ορίζεται
για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά:
α) Συνεργασία σε Περιφερειακό επίπεδο, με ανώτατο ποσό 200.000 €
β) Συνεργασία σε Εθνικό Επίπεδο, με ανώτατο όριο 400.000 €
β) Διακρατική Συνεργασία, με ανώτατο όριο 500.000 €

Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης προσδιορίζεται με βάση την κατηγορία της Περιφέρειας (λιγότερο
ανεπτυγμένη, σε μετάβαση, Νησιά Αιγαίου που είναι εγκατεστημένη καθώς και την έδρα της γεωργικής
/κτηνοτροφικής εκμετάλλευση των γεωργών που συμμετέχουν στην Επιχειρησιακή Ομάδα).
Το ύψος του προϋπολογισμού διαφοροποιείται εάν η ΕΟ ΕΣΚ αφορά σε Περιφερειακή η Εθνική ή
Διακρατική Συνεργασία, λόγω των διαφορετικών ελάχιστων απαιτήσεων που τίθενται για τον
χαρακτηρισμό μιας συνεργασίας ως Περιφερειακής, Εθνικής, Διακρατικής στην σχετική προκήρυξη του
Μέτρου.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
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The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Πράσινο κουτί Παράρτημα 2 παράγραφος 2 σημεία :
(a) research, including general research, research in connection with environmental programmes, and
research programmes relating to particular products.
(d) extension and advisory services, including the provision of means to facilitate the transfer of
information and the results of research to producers and consumers.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

EL
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type of Planned Region(s)
Unit Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-77-3.1-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
Ομοιόμορφη
R.1;
Επιχειρησιακών
Ομάδων
(ΕΟ) στα πλαίσια της
υλοποίησης
του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου
(project)
των
Επιχειρησιακών Ομάδων της
ΕΣΚ
για
την
παραγωγικότητα
και
βιωσιμότητα της γεωργίας
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-77-3.1-1 - Αριθμός Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων
της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας
Με βάση εκτιμήσεις από τη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned
Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-77-3.1-1 - Planned unit
Αριθμός
amount
Επιχειρησιακών (Total Public
Ομάδων (ΕΟ) στα Expenditure
πλαίσια
της in EUR)
υλοποίησης του Maximum
Επιχειρηματικού Amount for
Σχεδίου (project) the Planned
των
unit amount
Επιχειρησιακών (EUR)

2024

926

2025

2026

2027

2028

2029

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

EL

Total 2023 2029

Ομάδων της ΕΣΚ O.1
(unit:
για
την Projects)
παραγωγικότητα
και βιωσιμότητα
της γεωργίας
O.1
(unit:
TOTAL
Projects)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over

EL

236,00

295,00

59,00

590,00

236,00

295,00

59,00

590,00

11.328.000,00 28.320.000,00 26.432.000,00 18.880.000,00 9.608.627,00 94.568.627,00

9.582.882,00

927

23.957.205,00 22.360.058,00 15.971.470,00 8.128.385,00 80.000.000,00

EL

(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable to
article 95(1)
under article
73 and 75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-77-4.1 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Intervention Code (MS)
Π3-77-4.1
Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική
Ονομασία παρέμβασης
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Είδος παρέμβασης
COOP(77) - Συνεργασία
O.31. Αριθμός υποστηριζόμενων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
Κοινός δείκτης εκροών
(LEADER) ή προπαρασκευαστικών δράσεων
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Ναι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής
Η προσέγγιση (LEADER) εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, έτσι όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα
Τυπολογία της ΕΕ σε επίπεδο Νομού – NUTS3 (Νομοί κυρίαρχα ή ενδιάμεσα αγροτικοί),
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής. Συνολικά
θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του Leader οι οποίες συνολικά μπορούν
να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. O μόνιμος
πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους. Οι
περιοχές Leader θα αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες, των οποίων ο συνολικός μόνιμος
πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων
με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός.
Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας
επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις (Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν
σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος
«Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως
«Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα
«Καποδίστριας» (Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α'/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις διοικητικές
διαιρέσεις του «Καλλικράτη».

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
3 Need(s) addressed by the intervention
Κωδικός

EL

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων

Περιγραφή
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Αντιμετωπίζεται στο
στο στρατηγικό σχέδιο της

EL

επίπεδο
του ΚΓΠ
στρατηγικού σχεδίου
της ΚΓΠ
Προώθηση
και
χρηματοδότηση
επενδύσεων
βιοοικονομίας/κυκλικής Υψηλή
οικονομίας και ΑΠΕ
Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων
ΑΝ
των αγροτικών περιοχών σε ψηφιακές Υψηλή
043.08.02
υπηρεσίες
Προώθηση αξιοποίησης βιομάζας, ΓΚΤ
ΑΝ
αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου και Υψηλή
048.08.04
επαναχρησιμοποίησης νερού
Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων
ΑΝ
αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές Μέση
052.08.05
υποδομές
Ενημέρωση
πληθυσμού
και
ΑΝ
κοινωνικοοικονομικών εταίρων για τις Μέση
056.08.08
προτεραιότητες της ΚΓΠ 2023-2027
Εστίαση σε δράσεις για την υποβοήθηση
ΑΝ
της ένταξης στην αγορά εργασίας των Μέση
059.08.09
νέων
Αξιοποίηση θεσμικού πλαισίου για τις
ΑΝ
Αναπτυξιακές Εταιρείες / Υποβοήθηση Μέση
068.08.11
των ΟΤΑ
Οργάνωση και
ανάπτυξη δικτύων
ΑΝ
συλλογής
γεωργοκτηνοτροφικών Μέση
076.08.12
αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο
Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης
ΑΝ
για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας και Μέση
084.08.13
της βιοοικονομίας
Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και των
ΑΝ
διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων Μέση
086.08.14
της οικονομίας
μπλουτισμός τοπικών στρατηγικών για
ΑΝ
την αντιμετώπιση της φτώχειας και του Χαμηλή
093.08.16
κοινωνικού αποκλεισμού
Αύξηση της παραγωγικότητας της
ΑΝ
εργασίας
σε
όλους
τους
τομείς Χαμηλή
100.08.17
οικονομικής δραστηριότητας
Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας
ΑΝ
των αγροτικών περιοχών από τον Χαμηλή
113.08.18
πρωτογενή τομέα
Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχειας
ΑΝ
και του κοινωνικού αποκλεισμού στις Χαμηλή
118.08.20
τοπικές στρατηγικές
ΑΝ
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
Χαμηλή
119.08.21
αγροτικές περιοχές
ΑΝ
Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών
Χαμηλή
129.08.22
υπηρεσιών
4 Result indicator(s)
ΑΝ
041.08.01
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Εν μέρει
Ναι
Ναι

EL

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.38 Percentagem da população rural abrangida por estratégias de desenvolvimento local
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των
πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης,
που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές
μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, β) να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν δράσεις σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και την Πράσινη
Βίβλο για την ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών, γ) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να
αντιμετωπισθούν τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας δ) να
ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές με δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας,
την ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες ε) να προωθήσουν τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας – βιοικονομίας στις αγροτικές περιοχές , στ) να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των
ΤΠΕ για την βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών
και ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων κυρίως μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής Στρατηγικών έξυπνων
χωριών ( SMART VILLAGE).
Η παρέμβαση LEADER αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί
περιγράφονται στην ανάλυση αναγκών που αφορούν στον ειδικό στόχο 8: Προώθηση της απασχόλησης,
της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της
βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας. Δεδομένης όμως της ευελιξίας που πρέπει να έχουν οι
τοπικές στρατηγικές κατά την σύνταξη τους, μέσω της «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασίας, αυτές
μπορούν να συμβάλουν σε οποιοδήποτε από τους 9 ειδικούς στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ο ειδικός στόχος του κάθε τοπικού προγράμματος θα πρέπει
να τεκμηριώνεται πλήρως και να αποτυπώνεται με σαφήνεια στην τοπική στρατηγική του κάθε
προγράμματος.
Σύμφωνα και με τη SWOT ανάλυση, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης μέσω κυρίως του
LEADER και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία
εφαρμόστηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρείες. Με βάση όμως τα ευρήματα των Αξιολογήσεων των
Προγραμμάτων Αγροτικής προηγούμενων προγραμματικών περιόδων είναι ανάγκη να ενισχυθεί η
διάσταση της καινοτομίας, ο πλουραλισμός στις ενισχυόμενες οικονομικές δραστηριότητες και κλάδους
ώστε να εξυπηρετηθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο που εστιάζεται στην εξωστρέφεια και την
ανταγωνιστικότητα και να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες που ανοίγει η κυκλική οικονομία. Παράλληλα
η αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων προϋποθέτει την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Με βάση την υφιστάμενη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας ο αγροδιατροφικός τομέας
μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας ιδιαίτερα εάν συνδεθεί με τον τουρισμό.
Η εξυπηρέτηση των στόχων της πολιτικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο προϋποθέτει την ανάγκη της
άμεσης προσαρμογής της Ελληνικής γεωργίας στα νέα δεδομένα και πρότυπα με έμφαση στην παραγωγή
ασφαλών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων. Η ανάδειξη/προστασία των προϊόντων με σήμανση
(ΠΟΠ , ΠΓΕ) που συνδέουν το γεωργικό προϊόν με την τοπική παράδοσηαποτελεί ένα προνομιακό πεδίο
για την ανάπτυξη δικτυώσεων και cluster μεταξύ του συνόλου των υποκλάδων της αγροδιατροφικής
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αλυσίδας. Επιπροσθέτως η ενίσχυση των δράσεων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, η ανάδειξη της ταυτότητας τους και η προσπάθεια δημιουργίας
/καθιέρωσης στις διεθνείς αγορές προϊόντων ελληνικής προέλευσης μπορεί να ενισχυθεί με την ανάπτυξη
ισχυρότερων διασυνδέσεων με τον τουρισμό με «όχημα» την γαστρονομία.
Η βαθμιαία κάλυψη των αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικά δίκτυα, η δημοσίευση της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού της χώρας στην οποία προσδιορίζεται το περιεχόμενο των ψηφιακών εφαρμογών που
θα αναπτυχθούν για την διευκόλυνση της επικοινωνίας διοίκησης και πολίτη συνθέτουν ένα ασφαλές
πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σχεδιασμένων με βάση τις τοπικές ανάγκες. Η
δικτύωση, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών για την μείωση της
σπάταλης τροφίμων, την υγιεινή διατροφή την οργάνωση δικτύων για την συλλογή επεξεργασία
αποβλήτων αποτελούν νέα πεδία παρεμβάσεων που θα πρέπει να αναδειχθούν κατά την φάση της
διαβούλευσης - σύνταξης της Τοπικής Στρατηγικής Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο
καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (Ταμείο
Ανάκαμψης) αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας
των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.
Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη
δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και
πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της
Περιφέρειας (πχ ΠΕΠ, Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης), με την υλοποίηση δράσεων
δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και
της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» έργων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των
τοπικών ικανοτήτων), καθώς και με δράσεις συνεργασίας, συνδυάζοντας έναν αριθμό παρεμβάσεων του
ΕΓΤΑΑ, και γενικότερα έργων και δράσεων στο πλαίσιο επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΕ) 2021/2115.
Η παρούσα παρέμβαση θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής.
Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου οι
οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών
παρέμβασης LEADER.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και αρμόδια για την τήρηση του
άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι η αρμόδια Αρχή Πληρωμών. Η
διαχείριση των τοπικών προγραμμάτων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ)
2021/1060, είναι αρμοδιότητα των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Παράλληλα, στις Ομάδες Τοπικής
Δράσεις (ΟΤΔ), όπως αυτές θα προκύψουν μετά από διαγωνιστική διαδικασία, θα ανατεθούν και οι
αρμόδιες για την εξέταση της κανονικότητα και ορθότητας των αιτήσεων στήριξης και ως εκ τούτου θα
αποτελούν και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). Η εποπτεία της διαχείρισης θα πραγματοποιείται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς τα θέματα αρμοδιότητας τους. Η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εκτός των άλλων, θα εκδίδει το απαιτούμενο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, θα
επιβλέπει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονιστικών, εθνικών και προγραμματικών απαιτήσεων,
θα είναι αρμόδια για τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής των ΟΤΔ, θα παρέχει συνεχή υποστήριξη στις
ΟΤΔ καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και θα διασφαλίζει ότι γίνονται
όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
Η προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω»
προσέγγισης, και η ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους
προγράμματα θα καλυφθεί χρηματοδοτικά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα
τοπικά προγράμματα και η στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάζουν στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, να αναλύονται οι τομείς υστέρησης, καθώς και να προτείνονται
επεμβάσεις για την ανάπτυξη τους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής με τον κατάλληλο συνδυασμό των
δράσεων και έργων και ενεργειών. Σημαντικό στοιχεία στην προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων
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αποτελεί η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, συλλογικούς φορείς του επιχειρηματικού,
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα, φορείς του δημοσίου, καθώς και οι ενέργειες
εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού.
Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων θα γίνει μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη
χρήση κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις
ενδιαφερόμενες ΟΤΔ να προετοιμάσουν και υποβάλουν τις προτάσεις τους. Η θέσπιση των κριτηρίων
επιλογής θα διασφαλίσει την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν κατά το μέγιστο
δυνατό στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται σε τρεις βασικές
κατηγορίες:
1. Αξιολόγηση της περιοχής παρέμβασης (όπως εξέταση της ορεινότητας και νησιοτικότητας της
προτεινόμενης περιοχής, εξέταση πληθυσμιακών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης της περιοχής,
ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής).
2. Αξιολόγηση της προτεινόμενης στρατηγικής (όπως αξιολόγηση της SWOT ανάλυσης, εξέταση
αποτύπωσης και ιεράρχησης αναγκών, εξέταση της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό
πληθυσμό, εξέταση του πολυτομεακού χαρακτήρα του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος,
εξειδίκευση των προτεινόμενων δράσεων, εξέταση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του
τοπικού προγράμματος με τις λοιπές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης).
3. Αξιολόγηση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (όπως εξέταση της συμμετοχής τοπικών φορέων στην
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος που εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες συμφερόντων και η
εξέταση της στελέχωσης των ΟΤΔ ως προς τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αλλά και την γνωστική
εξειδίκευση αυτών).
Ειδικότερα, για την Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος θα εξεταστεί η σύνθεση αυτών ως
προς τη συμμετοχή τοπικών φορέων όπως πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλογικών φορέων,
φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα ομάδων πολιτών όπως αγροτών, γυναικών, νέων κ.λπ., καθώς και
λοιπών τοπικών φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Παράλληλα, αναφορικά με την εξέταση της
τοπικής στρατηγικής, αυτή θα πρέπει να είναι ανεπτυγμένη σε διακριτούς θεματικούς στόχους βάσει των
οποίων θα αποδεικνύεται και η πολυτομεακότητα αυτής.
Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων θα γίνει σε δύο φάσεις. Κατά την 1η φάση οι υποψήφιοι φορείς
υποβάλουν φάκελο με τα στοιχεία που αφορούν στην περιοχή εφαρμογής, την διαμόρφωση της ΟΤΔ, την
SWOT ανάλυση, την ιεράρχηση των αναγκών και τις ενέργειες διαβούλευσης. Οι προτάσεις εξετάζονται
ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι υποψήφιοι φορείς που τα πληρούν υποβάλουν, κατά την 2 η
φάση, φάκελο με τα στοιχεία της τοπικής στρατηγικής και τους στόχους αυτής, των δράσεων που θα
ενεργοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων και τους σχετικούς οικονομικούς πίνακες. Οι φάκελοι αυτοί
εξετάζονται ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των
συνολικών προτάσεων από ανεξάρτητες επιτροπές αξιολόγησης. Συνεπώς, κατά την πρώτη φάση θα
εξεταστεί, μεταξύ άλλων, η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων περιοχών και των σχημάτων των ΟΤΔ και
κατά τη δεύτερη φάση η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης τοπικής στρατηγικής. Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιήθηκε και κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και θεωρήθηκε επιτυχημένη, και από
τις επιτροπές αξιολόγησης αλλά και από τους υποψήφιους φορείς, δεδομένου ότι δομεί διακριτά τμήματα
στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας ενώ παράλληλα δίνει πρακτικά περισσότερο χρόνο στους
υποψήφιους φορείς στην προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής. Η υποβολή των φακέλων και στις δύο
φάσεις θα γίνει σε προκαθορισμένη ημερομηνία, ίδια για όλους τους φορείς. Ο πρώτος κύκλος επιλογής
των ΟΤΔ (και οι δύο φάσεις) θα ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου που τίθεται από το άρθρο 32 (3)
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της προπαρασκευαστικής
υποστήριξης είναι η υποβολή τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής με χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και
λοιπά Ταμεία (κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα της σχετικής προκήρυξης) και όχι η
επιλογή της. Αναλυτικότερα, στήριξη θα λάβουν τα εταιρικά σχήματα τα οποία μετά και την ολοκλήρωση
της Α΄ φάσης αξιολόγησης, διαπιστωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο σύνολό τους και
καταθέσουν σχέδιο στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την Β΄ φάση αξιολόγησης.
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Α. Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Με την κατηγορία αυτή δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού
χαρακτήρα με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των στόχων των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης. Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη στρατηγική
και το τοπικό πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Παράλληλα, μέσω
της παρούσας δράσης έμφαση θα δοθεί σε έργα που συμβάλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των τοπικών φορέων, της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής
ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας, στην ενίσχυση της
διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των
τοπικών προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας, στη μείωση της
κάθε μορφής μετανάστευσης, στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην
ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής
απομόνωσης, την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στην περιβαλλοντική προστασία και
αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
καθώς και έργων με σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού. Το σύνολο των έργων
θα πρέπει να στοχεύουν μόνο στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Οι
επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα μπορούν να έχουν μόνο έμμεσο χαρακτήρα μέσω της υλοποίησης
πράξεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας οι οποίες συμβάλουν με έμμεσο τρόπο και
στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Μέσω της παρέμβασης μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν
πράξεις που στοχεύουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού
τομέα, διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικών δραστηριοτήτων, ίδρυση και εκσυγχρονισμός
ΜΜΕ στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενεργειακή αναβάθμιση ΜΜΕ).
- Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού (προγράμματα εκπαίδευσης τοπικού πληθυσμού σε τομείς στόχους της
τοπικής στρατηγικής).
- Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού (ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
τοπικού πληθυσμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών).
- Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού (ενίσχυση έργων υποδομής και υπηρεσιών).
- Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και μελετών,
υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό).
- Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος (έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με
σκοπό την ανάδειξη του, έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, έργα αποκατάστασης δασών και δασικών
εκτάσεων).
- Δικτύωση και συνεργασία (συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων, συνεργασία με σκοπό την
κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, Smart Villages).
Ένας βασικός στόχος μέσω των ανωτέρω κατηγοριών θα είναι και η ενίσχυση και προώθηση της
καινοτομίας.
Μέσω της πολιτικής των Smart Villages θα ενισχυθεί η ανάπτυξη τοπικών συνεργατικών σχημάτων για
την κατάρτιση σχεδίων δράσης σε τομείς όπως η ανάπτυξη ευρυζωνικών έργων και εφαρμογών, η
ανάπτυξη έργων στον τομέα της παραγωγής / εξοικονόμησης ενέργειας, η ανάπτυξη έργων
περιβαλλοντικής φύσης, η ανάπτυξη έργων για την εξυπηρέτηση των νέων ή των ηλικιωμένων της
υπαίθρου, η ανάπτυξη έργων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού σε τομείς όπως η
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υγεία και η ανάπτυξη έργω που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Βασικό
χαρακτηριστικό των σχεδίων δράσης θα είναι η κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία και ο ολιστικός
χαρακτήρας των προτεινόμενων δράσεων. Το σύνολο των έργων για να είναι επιλέξιμα θα πρέπει να είναι
αυστηρά τοπικά εστιασμένα.
Η επιλογή των έργων σε κάθε τοπικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
με τη χρήση κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το κοινοτικό και
εθνικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και την κάθε τοπική στρατηγική και θα διαμορφωθούν από την κάθε ΟΤΔ
ξεχωριστά. Κατά αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η επιλογή και υλοποίηση των πράξεων που θα
συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των στόχων των τοπικών στρατηγικών.
Παράλληλα, μέσω των τοπιών προγραμμάτων θα ενισχυθεί και η υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών
σχεδίων συνεργασίας (προπαρασκευή και υλοποίηση). Τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις
τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς
και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον
τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις / αποτελέσματα και
σε περιοχές εκτός της περιοχής εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι υποχρεωτικό
η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής
ή / και διακρατικής συνεργασίας στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις για το/τα δυνητικά σχέδια
συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζουν στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων μέσω
και της μεταφοράς τεχνογνωσίας για την υιοθέτηση πρακτικά εφαρμόσιμων παρεμβάσεων σε θέματα
προτεραιότητας που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για
την προώθηση της ψηφιοποίησης, την κυκλική οικονομία και την κοινωνική ένταξη και την εφαρμογή
του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των προνοιών της κοινωνικής
αιρεσιμότητας.
Β. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας επιλέξιμες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που
στοχεύουν στη στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση
προγράμματος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές. Αναλυτικότερα, σκοπός της
κατηγορίας είναι η στήριξη της λειτουργίας των ΟΤΔ αναφορικά με τη στελέχωση
(συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακινήσεων), τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισμός και την
μηχανοργάνωση, την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις ενέργειες
πληροφόρησης και εμψύχωσης, τις ενέργειες επιμόρφωσης, καθώς και ενέργειες αυτόαξιολόγησης/αξιολόγησης των ΟΤΔ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:
• Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων.
• Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των
προγραμμάτων.
• Την διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Α. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις ΟΤΔ και τις περιοχές εφαρμογής είναι τα
παρακάτω:
Επιλέξιμες ΟΤΔ
1.Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με το
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άρθρο 31του Καν.2021 /1060 ως προς τη δομή και τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης.
2. Οι ΟΤΔ, θα πρέπει να προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης και να
αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και τον τοπικό
πληθυσμό.
3. Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της Ο.Τ.Δ. η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη
με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και τη σχετική προκήρυξη, το καταστατικό της
εταιρικής σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα, να ικανοποιείται η αναγκαία σύνθεση
στο επίπεδο λήψης απόφασης, να υπάρχει ικανοποιητική οικονομική ρευστότητα του φορέα.
4.Στην σύνθεση της εταιρικής σχέσης, με δεδομένη την βαρύτητα που αποδίδει η Κοινή Γεωργική
Πολιτική σε θέματα καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές
περιοχές, πρέπει να συμμετέχουν φορείς που εκ του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους
σχετικούς τομείς.
5. Το προτεινόμενο εταιρικό σχήμα / ΟΤΔ πρέπει να συνιστά νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου –
ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού του.
6. Η έδρα του υποψήφιου φορέα ή παράρτημα αυτής βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή εντός
Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας μέρος της οποίας αποτελεί περιοχή εφαρμογής.
Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής
Οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα επάνω»
προσέγγισης και να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής
και τον τοπικό πληθυσμό.
• Οι περιοχές να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των
χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται
μεταξύ 15.0000- 150.000 κατοίκους.
• Να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες ή τμήματα αυτών, των οποίων ο συνολικός
μόνιμος πληθυσμός είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν
ισχύει ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός. Προκειμένου να εξυπηρετείται το ανωτέρω πληθυσμιακό
όριο ή η τοπική στρατηγική, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης ενός ή περισσότερων οικισμών μιας
Τοπικής / Δημοτικής Κοινότητας. Στους εξαιρούμενους οικισμούς δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στις
εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού περιοχές.
• Να είναι αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού
Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής).
Β. Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή συλλογικοί
φορείς και οργανισμοί καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό 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 οι ΟΤΔ ή μέλος αυτής
τηρώντας τις πρόνοιες του άρθρου 33 παρ 5 του Καν.2021 /1060 περί του διαχωρισμού των καθηκόντων.
Όροι επιλεξιμότητας
Τα έργα θα πρέπει:
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- να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των
επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών προγραμμάτων,
-σε συνάφεια με την κάλυψη αναγκών που αναφέρονται στο ΣΣ ΚΓΠ 2023 -2027,
-να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής,
-να υλοποιούνται σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την
εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο,
-να τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται,
-να συμβάλλουν στην επίτευξη των τιμών των επιμέρους δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνονται στις τοπικές στρατηγικές.
Ειδικότερα, για τα έργα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας δικαιούχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν
τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν.
2021/1060 (άρθρα 31-34) ή λοιποί τοπικοί συλλογικοί φορείς. Στα σχέδια συνεργασίας, που
περιλαμβάνονται στις τοπικές στρατηγικές απαιτείται ο ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Τα
έργα αυτά θα πρέπει:
• Να είναι συνδεδεμένα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και να αποδεικνύεται η
συμπληρωματικότητα τους με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος.
• Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων.
Γ. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 2021/1060 (άρθρα 31-34).
Όροι επιλεξιμότητας
Όλες οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με άμεσο τρόπο
με την λειτουργία τους και ειδικότερα:
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων.
Λειτουργικές δαπάνες.
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός.
Ενέργειες εμψύχωσης και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η συνδρομή παρέχεται υπό την μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
και υπό την μορφή flat rate για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΔ.

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
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N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Ο υπολογισμός του ύψους των δαπανών που παρέχονται υπό την μορφή lump sums έχει νομική βάση το
άρθρο 34 του καν. (ΕΕ) 2021/1060 και υπολογίζεται ως ποσοστό της συνολικής συνδρομής που λαμβάνει
η Ομάδα Τοπικής Δράσης.
Η προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών θα καλυφθεί χρηματοδοτικά από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Α. Στήριξη για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων δράσεων/έργων (ιδιωτικού ή /και δημόσιου χαρακτήρα)
μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400.000 €. Δεδομένου ότι το LEADER στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη αλλά
και ειδικότερα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων
μιας περιοχής κρίνεται σημαντική η ενίσχυση σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού έργων, με καθαρά
τοπικό χαρακτήρα. Μεγαλύτερου προϋπολογισμού παρεμβάσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των
λοιπών αναπτυξιακών πολιτικών της εκάστοτε περιοχής.
Ποσοστά Ενίσχυσης:
Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα περιγράφεται στην τοπική
στρατηγική. Αναλυτικότερά, για την στήριξη της υλοποίησης των πράξεων θα γίνει χρήση του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) και του κανονισμού de
minimis.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά από σχετικό
αίτημα του δικαιούχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ειδικότερα για τα έργα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας που υλοποιούνται από τις ΟΤΔ,
δεδομένης της αναγκαιότητας ενθάρρυνσης ανάπτυξης και υλοποίησης τέτοιων σχεδίων συνεργασίας ως
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, η ένταση ενίσχυσης της
προπαρασκευαστικής φάσης αλλά και της φάσης υλοποίησης καθορίζεται σε 100%. Ο προϋπολογισμός
της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € και το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής. Η τελική πληρωμή του
κάθε σχεδίου συνεργασίας θα πραγματοποιείται μετά και την εξέταση ολοκλήρωσης των ενεργειών
διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού.
Β. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους
ως επιχορήγηση και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(άρθρο 34 του Καν. (EΕ ) 2021/1060) και του τοπικού προγράμματος.
Υποχρεωτικά τα τοπικά προγράμματα περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση δράσεων / ενεργειών σε
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συγκεκριμένες κατηγορίες ενοτήτων όπως ενδεικτικά κυκλική οικονομία, αξιοποίηση ΤΠΕ, κοινωνική
ένταξη, προστασία από φυσικές καταστροφές, αύξηση συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,
καταπολέμηση ψηφιακού αναλφαβητισμού, έργων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των
συλλογικών δράσεων, της δικτύωση και της συνεργασίας (ή όπως αυτά θα εξειδικευτούν στο εθνικό
θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής), σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του τοπικού
Προγράμματος.
Η καταβολή προκαταβολής είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου – ΟΤΔ.
Ο υπολογισμός των έμμεσων δαπανών γίνεται κατ΄ αποκοπή με ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών προσωπικού, (άρθρο 34 , παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060).

Range of support at beneficiary level
Το εύρος του ποσοστού ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου θα προσδιορισθεί κατ' περίπτωση με βάση το
φυσικό αντικείμενο και την στοχοθέτηση των επιμέρους παρεμβάσεων τηρώντας τα ανώτατα όρια που
προσδιορίζονται στο άρθρο 73 παράγραφος 4 του καν. (ΕΕ) 2115/2021.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU
Στα Τοπικά Προγράμματα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις υπό την μορφή παροχής Κρατικής Ενίσχυσης
για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της
οικονομίας. Η κρατική ενίσχυση παρέχεται με βάση τον κανονισμό de minimis ή/και του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού.

Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
What is the added value of the LEADER approach fro Rural Development aimed?
Η προστιθέμενη αξία της προσέγγισης Leader βασίζεται στην bottom up approach για την εκπόνηση
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές, στη
βάση:
Τοπικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης), με τη ενεργή συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων (ΕΔΠ) συλλογικών τοπικών σχημάτων / φορέων που εκπροσωπούν διαφορετικούς
τομείς της οικονομίας και του περιβάλλοντος αλλά και κατηγορίες πολιτών.
H από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, με εξουσία λήψης αποφάσεων τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον
αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, αλλά και την επιλογή των
έργων.
Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια
μεταξύ των δράσεων και έργων διαφορετικών τομέων της τοπικής οικονομίας στο πλαίσιο μιας ολιστικής
αναπτυξιακής τοπικής πολιτικής.
Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
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Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας και δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχημάτων.
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης οι οποίες συντάσσονται και εφαρμόζονται από Ομάδες Τοπικής Δράσης,
με την συμμετοχή των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού μέσω μια ευρείας διαβούλευσης.
Η προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
Η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης τοπικών στρατηγικών και εργαλείων με την
υποστήριξη και τη συνεχή συμμετοχή τοπικών φορέων, όπου αναζητούνται λύσεις σε τοπικό επίπεδο, το
«κοινωνικό κεφάλαιο» θεωρείται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και κινητήρια δύναμη για την
ενδυνάμωση της οικονομικής προόδου και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Ιδιαίτερα μάλιστα,
στο πλαίσιο του LEADER, ο ρόλος και η συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστατικά της προσέγγισης LEADER,η τοπική εταιρική σχέση, οι
συνεργασίες, η δικτύωση, καθώς και η οριζόντια προτεραιότητα που του αποδίδεται από τον Κανονισμό
για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών
περιοχών απορρέουν και πηγάζουν ταυτόχρονα από το λεγόμενο «κοινωνικό κεφάλαιο» μιας περιοχής.
Η ενίσχυση της «πολυ- επίπεδης διακυβέρνηση», δηλαδή η εξέταση των οριζόντιων και κάθετων
διασυνδέσεων μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης (κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση πρώτου και
δεύτερου βαθμού, κοινωνία των πολιτών), η επικουρικότητα και το επίπεδο αποκέντρωσης. Βασικά
στοιχεία στην εφαρμογή του LEADER που συμβάλουν στον στόχο αυτό είναι:
Η διαφάνεια μέσω και της συμμετοχής των τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στη λήψη
αποφάσεων, αλλά και στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επικοινώνηση του τοπικού
προγράμματος.
Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης των μελών των ΟΤΔ.
Η παροχή υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό.
Η προώθηση και διάχυση της καινοτομίας και η ενίσχυση των συνεργατικών έργων και δράσεων.
Βασικό στοιχείο της προστιθέμενης αξίας του LEADER είναι και η επιλογή και υλοποίηση έργων και
δράσεων που χαρακτηρίζονται ως πιο αποτελεσματικά και με περισσότερες θετικές επιπτώσεις στην
τοπική κοινότητα από τα έργα που υλοποιούνται από λοιπές αναπτυξιακές πολιτικές. Βασικό στοιχείο της
επίτευξης αυτής είναι η εφαρμογής πιο στοχευμένων δράσεων μέσω των ΟΤΔ, η επίτευξη μεγαλύτερης
συμπληρωματικότητας μεταξύ των δράσεων και των έργων που υλοποιούνται, καθώς και η ευρύτερη
ενίσχυση καινοτόμων και συλλογικών έργων. Ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων
αυτών είναι και η ευελιξία που δίδεται στις ΟΤΔ ως προς την ελευθερία της σύνταξης της τοπικής
στρατηγικής μέσω της «εκ των κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, καθώς και την επιλογή των δράσεων
αλλά και των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής.

Describe how the basic requirements and principles related to the LEADER approach will be ensured
through the delivery model
Μετά την έγκριση των τοπικών στρατηγικών και με βάση το περιεχόμενο και την στοχοθέτηση τους θα
αντιστοιχηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις με τους κοινούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του
Παρατήματος 1 του καν(ΕΕ) 2115/2021.

Is support from more than one EU fund planned?
Ναι
Όχι
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Would the lead fund option be applied?
Ναι
Όχι

10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
2 Government Service Programmes
2.General services
Policies in this category involve expenditures (or revenue foregone) in relation to programmes which
provide services or benefits to agriculture or the rural community. They shall not involve direct payments
to producers or processors. Such programmes, which include but are not restricted to the following list,
shall meet the general criteria in paragraph 1 above and policy-specific conditions where set out below.
The Local Programs aim at improving the sustainability (economic, social, environmental) of rural areas.
It does not include interventions in the agriculture sector either in the form of aid for loss of income or
price subsidies.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα

EL
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

Type
Planned
Amount

of Region(s)
Unit

Result Indicator(s)

ΜΚ3-71-4.1-1 - Αριθμός Επιχορήγηση
Μέση
R.38;
Στρατηγικών
Τοπικής
Ανάπτυξης
με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)
μέσω του LEADER
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-71-4.1-1 - Αριθμός Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) μέσω του LEADER
Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων της προσέγγισης Leader του ΠΑΑ 2014-2020
κατάλληλα προσαρμοσμένων στο ύψος του προϋπολογισμού της περιόδου 2023-2027.

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-71-4.1- Planned unit 29.670,00
1 - Αριθμός amount
Στρατηγικών (Total Public
Τοπικής
Expenditure
Ανάπτυξης με in EUR)
Πρωτοβουλία Maximum
Τοπικών
Amount for
Κοινοτήτων the Planned
(ΤΑΠΤοΚ) unit amount
μέσω
του (EUR)
LEADER
O.31 (unit: 50,00
Strategies)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

178.021,00

507.359,00

672.028,00

836.697,00

1.001.366,00 1.166.035,00

Total 2023 2029

50,00

942
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TOTAL
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O.31 (unit: 50,00
50,00
Strategies)
Annual
1.483.506,00 8.901.033,00 25.367.945,00 33.601.401,00 41.834.857,00 50.068.313,00 58.301.769,00 219.558.824,00
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
1.250.000,00 7.500.000,00 21.375.000,00 28.312.500,00 35.250.000,00 42.187.500,00 49.125.000,00 185.000.000,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
943
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(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73
and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)

EL
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KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
Π3-78.1 - Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders)
Intervention Code (MS)
Π3-78.1
Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων
Ονομασία παρέμβασης
(stakeholders)
Είδος παρέμβασης
KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
O.33. Number of supported training, advice and awareness actions or
Κοινός δείκτης εκροών
units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business
development in rural areas
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming,
social inclusion and local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable
forestry
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

EL

Περιγραφή

Ιεράρχηση
Αντιμετωπίζεται
στο
προτεραιοτήτων
στο
στρατηγικό σχέδιο της
επίπεδο
του
ΚΓΠ
στρατηγικού σχεδίου
945
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της ΚΓΠ
Παροχή
εκπαίδευσης
για
την
εγκατάλειψη παρωχημένων πρακτικών
ΑΝ 001.10.01
Υψηλή
στον αγροτικό τομέα και στη
μεταποίηση
Βελτίωση
των
εκπαιδευτικών
ΑΝ 002.10.02 υπηρεσιών, ευκαιριών κατάρτισης και Υψηλή
τεχνολογικών υποδομών
Στρατηγική για την παραγωγή,
ΑΝ 004.10.04 διάδοση και παραγωγική αξιοποίηση Υψηλή
καινοτομιών - προώθηση συνεργασιών
Αναβάθμιση
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης καθώς και παροχή
ΑΝ 005.07.01
Υψηλή
συμβουλών με επικέντρωση στους
νέους γεωργούς
Κατάρτιση/συμβουλευτική προς τους
ΑΝ 011.09.02 γεωργούς για την ορθολογική χρήση Υψηλή
των φυτοπροστατευτικών
Λειτουργία του συστήματος AKIS σε
ΑΝ 012.02.01 μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση Υψηλή
και παροχή συμβουλών
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 049.05.02 (AKIS) για δράσεις προστασίας των Υψηλή
φυσικών πόρων (υδατικοί πόροι)
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 051.05.03 (AKIS) για δράσεις προστασίας των Μέση
φυσικών πόρων (έδαφος)
Δράσεις
εκπαίδευσης/ενημέρωσης
ΑΝ 054.08.07 αγροτών
σε
θέματα Μέση
βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 055.04.03 για δράσεις μετριασμού-προσαρμογής Μέση
στην κλιματική αλλαγή (AKIS)
Παροχή κατάρτισης και συμβουλών
ΑΝ 064.06.04 στους παραγωγούς στα πλαίσια του Μέση
AKIS (περιβαλλοντική αιρεσιμότητα)
Κατάρτιση/συμβουλευτική
των
ΑΝ 081.09.12 παραγωγών για την ευζωία των ζώων Μέση
και τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance
sustainable economic, social, environmental, climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
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Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης (ειδικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους) προτείνεται ως παρέμβαση
η οποία απαντά στις περισσότερες από τις ανάγκες των στόχων SO2, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8, SO9,
CCO. Αποτελεί όμως και μια ‘αυτοτελή’ ανάγκη καθώς η παροχή, σε μεγάλη κλίμακα, εξειδικευμένης
τεχνογνωσίας, και η εκπαίδευση των γεωργών, αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την βελτίωση
συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και πληρεξούσιο της επιθυμητής αλλαγής στην
ελληνική γεωργία-κτηνοτροφία.
H Eθνική Αρχή του AKIS με τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων /υπηρεσιών που εμπλέκονται στον
προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων (και σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο ΚΓΠ που αποτελεί
οργανικό μέρος του Συστήματος και των επιμέρους δομών του) θα προχωρήσει αποτελεσματικά σε
προκήρυξη ή εκπόνηση στοχευμένων μελετών που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης-κατάρτισης και
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών – υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομιών.
Η εξυπηρέτηση των στόχων της ΚΓΠ 2023-2027 αλλά και η σημαντική απόκλιση του ποσοστού
γεωργών με πλήρη /βασική γεωργική εκπαίδευση/κατάρτιση σε σχέση με τον μέσο όρο της
προσδιορίζει την ανάγκη έντασης των προσπαθειών της Διοίκησης για την σημαντική διεύρυνση
προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης και τον ριζικό εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση
παρόχων εκπαίδευσης /κατάρτισης

των
Ε.Ε
των
των

Αντικείμενα κατάρτισης Η κατάρτιση-εκπαίδευση, διάρκειας 25-350 ωρών, θα διαφοροποιείται
ανάλογα με το αντικείμενο και την ομάδα στόχο. Στα προγράμματα έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα που
προκύπτουν από τις ανάγκες/προκλήσεις όπως η ανταγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή, η προστασία
των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος), η βιοποικιλότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες, η βιοοικονομία/ κυκλική
οικονομία, η φυτοπροστασία και η καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων, , η ασφάλεια και υγιεινή στην
εργασία , η εργατική νομοθεσία και γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση της
κοινωνικής αιρεσιμότητας . Τα εν λόγω θέματα θα αποτελέσουν αυτοτελή προγράμματα κατάρτισης,
όπου αυτό απαιτείται, ή επιμέρους θεματικές ενότητες ή αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης,
πέραν δηλαδή των κλασικών θεμάτων γεωργικής εκπαίδευσης-κατάρτισης. Στα προγράμματα θα υπάρχει
ικανοποιητική αναλογία θεωρίας και πρακτικής, επιβλεπόμενες εργασίες, κ.λπ. Θα αξιοποιηθούν όλες οι
σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης, θα δοθεί η δυνατότητα δηλαδή υποκατάστασης της «συμβατικής»
κατάρτισης, (λ.χ των τυπικών σεμιναρίων) από σύγχρονες και πιο στοχευμένες μεθοδολογίες
(farmers/discussion groups, peer-to-peer learning, επιδεικτικοί αγροί, κ.ο.κ. καθώς και η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση). Ειδικά για την περίπτωση των κτηνοτρόφων η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος (συνεχής ενασχόληση), την χωροθετηση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων συνήθως σε μεγάλη απόσταση από αστικά /ημιαστικά κέντρα που πραγματοποιούνται οι
τυπικές εκπαιδεύσεις καταρτίσεις αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης συγχρόνων μεθόδων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης-κατάρτισης θα συμβάλλει σημαντικά
και η πρόσβαση των γεωργών στις βάσεις δεδομένων/ αποθετήρια γνώσεων (knowledge reservoirs) που
θα είναι διαθέσιμες αλλά και η αξιοποίηση υφιστάμενων ή/και η δημιουργία νέων εφαρμογών κινητών
συσκευών (και εν γένει των ΤΠΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά στις νεότερες γενιές που είναι πιο εξοικειωμένες
με τις νέες τεχνολογίες ενώ για τις παλιότερες μπορούν να προβλεφθούν διαδικασίες mentoring. Όλες οι
παρεμβάσεις κατάρτισης, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις για την παροχή συμβουλών, θα συμβάλλουν
αλληλοεπικουρούμενες αποφασιστικά στη διάχυση καινοτομιών στον ελληνικό αγροτικό χώρο.

Α. Τυπικά-κλασσικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με παραδοσιακές μεθόδους
διδασκαλίας. Στα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνεται τόσο θεωρητική διδασκαλία όσο και πρακτική
εξάσκηση, ανάλογα με το θεματικό πεδίο. Λαμβάνεται πρόνοια, ο/η ωφελούμενος/η να μην
παρακολουθεί τον ίδιο κύκλο κατάρτισης παραπάνω από μια φορές. Για μεγαλύτερη ευελιξία και
αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου των καταρτιζόμενων ή για απομακρυσμένες περιοχές τα
προγράμματα κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθούν και ως εξ αποστάσεως (e-learning) ή μικτά
(blended learning). Οι τομείς στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα σύμφωνα με τον στρατηγικό
σχεδιασμό αφορούν κυρίως σε: Δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, Νέες
μέθοδοι/διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο γεωργικό και δασικό τομέα που μειώνουν το άμεσο
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κόστος παραγωγής, Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, Αποτελεσματική χρήση των
φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό και στην ενέργεια, τον περιορισμό της χρήσης
λιπασμάτων κα φυτοφαρμάκων κ.λπ. Ενώ για τους κτηνοτρόφους προτάσσεται η εκπαίδευση για την
ορθολογική διατροφή των ζώων, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την ταυτοποίηση των
κτηνοτροφικών προϊόντων τοπικής παραγωγής αλλά και εκπαίδευση για την παραγωγή προϊόντων με
χαμηλό (ή και μηδενικό) αποτύπωμα άνθρακα, η ορθολογική χρήση /περιορισμός των αντιβιοτικών .

Β. Ομάδες Συζήτησης (ΟΣ)- farmers/discussion groups με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Προγράμματα που βασίζονται στη διευκόλυνση διαδικασιών αλληλεπιδραστικής, πρακτικής/βιωματικής
μάθησης. Κάθε ομάδα συζήτησης θα γίνεται με τη συμμετοχή του/της (ειδικά εκπαιδευμένου) συμβούλου
(ως facilitator) και, όπου απαιτείται, άλλων ειδικών, ο/η οποίος/α θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αναδείξουν τις ανάγκες τους, μέσω της συμμετοχικής
παρατήρησης. Κάθε ομάδα θα πρέπει έχει κατά μέσο όρο 10-15 συμμετέχοντες. Οι κύκλοι συναντήσεων
που θα πραγματοποιηθούν και η διάρκειά τους θα είναι ισοδύναμοι των ωρών συνήθους θεωρητικής –
πρακτικής κατάρτισης που θα αντικαταστήσουν και θα απαντούν στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος
του γεωργού-κτηνοτρόφου κοκ και των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν για μακρόχρονη απουσία
από τις εκμεταλλεύσεις τους. Μέσα από τις ΟΣ θα καλυφθεί η ανάγκη της βελτίωσης της
παραγωγικότητας της γεωργίας, η ανάπτυξη εξαγωγικής στρατηγικής, η ορθή επιλογή επενδύσεων, κ.ά.
Μέσα από τις εξειδικευμένες ομάδες συζήτησης ανά κλάδο και την βοήθεια του/της συμβούλου θα
μπορέσουν να απαντηθούν εξειδικευμένες απορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα (εν αντιθέσει με την
μακράς διάρκειας κατάρτιση).

Γ. Επιδείξεις - Επισκέψεις επιδεικτικών αγρών (με έμφαση τα έργα των Επιχειρησιακών Ομάδων της
ΕΣΚ) που θα επιτρέπουν στους γεωργούς «να δουν με τα μάτια τους και, έτσι, να πιστέψουν» στη
χρησιμότητα καινοτομιών (και καλών πρακτικών) που λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες και κυρίως
μέσα από τη μάθηση ομότιμων (peer-to-peer). Αφορά σε μια υποκατηγορία δράσεων με εστίαση στην
εμπειρική/βιωματική μάθηση (μάθηση μέσα από την πράξη). Θα αποτελούν ημερήσιες επισκέψεις για
ανταλλαγή εμπειριών με τον φιλοξενούντα, καινοτόμο γεωργό ή ομάδα παραγωγών με πιθανή έμφαση σε
καίρια ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί όπως η μείωση του κόστους παραγωγής ειδικά στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις εντάσεως εργασίας αλλά και άλλες καινοτομίες (λ.χ σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας,
ψηφιοποίησης, ευζωίας, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ).

Δ. Πιλοτικά εργαστήρια Σκοπός τους είναι η αφομοίωση της γνώσης σε μακροπρόθεσμη βάση και για
το λόγο αυτό οι δραστηριότητες βασίζονται όχι μόνο στην παρατήρηση και την παρακολούθηση αλλά
κυρίως στην πρακτική ανακάλυψη των στοιχείων που συνθέτουν τη γνώση. Η διάρκειά τους είναι 3-5
ημέρες, σε ομάδες έως 15 ατόμων ανά θεματική, για την επικαιροποίηση και τη διαρκή παροχή και
διάχυση της γνώσης και κυρίως των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ. Μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως δύο κύκλοι συζητήσεων/εργαστηρίων στην ίδια ομάδα ωφελούμενων. Η δράση
αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό τρόπο διάχυσης των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ομάδων
των ΕΣΚ και να αποτελέσουν μια από τις μορφές σύνδεσης της έρευνας με την εφαρμογή και την
εισαγωγή καινοτομίας και αποτελεσμάτων γεωργικής έρευνας στο γεωργικό τομέα, μια διαπιστωμένη
ανάγκη σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση.

Ε. Ανταλλαγές ομότιμων (γεωργών) οι οποίες αφορούν στη μάθηση μεταξύ ομότιμων (peer-to-peer
learning) ως προς τον τρόπο εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, στον τρόπο αναζήτησης, πρόσβασης
και κριτικής πρόσληψης πληροφοριών, κ.λπ. κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών που
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επιτρέπουν στους γεωργούς να διαμείνουν σε κάποια εκμετάλλευση της ΕΕ προκειμένου να αποκομίσουν
προσωπική και πρακτική γνώση από κάποιον άλλο/η γεωργό. Ο στόχος είναι η προώθηση της ανταλλαγής
γνώσεων και καλών πρακτικών και η ανακάλυψη νέων τρόπων διεξαγωγής εργασιών, καθώς επίσης και η
εισαγωγή καινοτομιών από άλλους «καινοτόμους» αγρότες. Οι συμμετέχοντες στις βραχυπρόθεσμες
ανταλλαγές συμμετέχουν ενεργά σε όλη την παραγωγική διαδικασία της εκμετάλλευσης που
επισκέπτονται και γενικότερα θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας και
ανταλλαγής γνώσεων.

Στ. Mentoring-Ατομική Καθοδήγηση (ένας/μια προς έναν/μια) κατά την οποία ο/η μέντορας είναι
αυτός/ή ο οποίος συμβουλεύει, καθοδηγεί́ και παρακινεί́ το γεωργό/ αγρότη στην υιοθέτηση καλών
πρακτικών και καινοτομιών. Κατά κύριο λόγο στους εν δυνάμει δικαιούχους των ενισχύσεων για το
περιβάλλον και το κλίμα, για την επιλογή των δεσμεύσεων για τις οποίες θα αιτηθούν ενίσχυση και την εν
γένει ευαισθητοποίησή τους στις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις. Η παρούσα ενέργεια είναι
συμπληρωματική της παροχής εξατομικευμένων συμβουλών στους δικαιούχους του μέτρου, για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Η ατομική καθοδήγηση (mentoring) θα λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά στην κάλυψη της ανάγκης που έχει ιεραρχηθεί πολύ υψηλά από άποψη σημαντικότητας
για «Εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σε θέματα χρήσης του internet
και των προσφερόμενων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών». Με αυτόν τον τρόπο η παρέμβαση θα
συμβάλλει στην άμεση στην άμβλυνση των προβλημάτων ψηφιακού «αναλφαβητισμού» με στόχευση
στις αγροτικές περιοχές ειδικά όπου ο πληθυσμός είναι περισσότερο γερασμένος.

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area
Η παρέμβαση αφορά στην, υπό διάφορες μορφές, παρεχόμενη Εκπαίδευση-Κατάρτιση (αρχική και
συνεχιζόμενη) των απασχολούμενων στο πρωτογενή τομέα (εξαιρείται η αλιεία)
Ωφελούμενοι της παρέμβασης είναι εν γένει ο αγροτικός πληθυσμός, ιδίως οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
μελισσοκόμοι, δασοκόμοι, κ.λπ. (γυναίκες και άνδρες - αρχηγοί και μέλη γεωργικών εκμεταλλεύσεων),
με έμφαση στους επωφελούμενους από άλλες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του
Στρατηγικού Σχεδίου , όπως π.χ. οι «Νέοι Γεωργοί» (SO7) –αλλά και ευρύτερα οι νεοεισερχόμενοι στο
επάγγελμα, τα μέλη των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαικής Σύμπραξης καινοτομίας (CCO), οι
δικαιούχοι δράσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή (SO4,5 & 6) και την ανταγωνιστικότητα
(SO2).
Δικαιούχοι
Όλες οι δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένο Φορέα-πάροχο
επαγγελματικής γεωργικής/αγροτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (και αντίστοιχης ειδικότητας
πιστοποιημένους εκπαιδευτές/τριες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). Ο Φορέας παροχής της
εκπαίδευσης/κατάρτισης πρέπει να έχει εμπειρία στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων. Η θεματολογία, η
διάρκεια κατάρτισης, η αναλογία πρακτικής – θεωρητικής εκπαίδευσης, η μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια,
η εκτιμώμενη αμοιβή ανά μαθητοώρα, στην οποία ενσωματώνεται το συνολικό κόστος της δαπάνης, θα
προσδιορίζεται στην έκδοση της προκήρυξης -πρόσκλησης με βάση την οποία θα επιλέγεται ο
Φορέας/πάροχος. Η επιλογή των παρόχων γίνεται με βάση την έκδοση πρόσκλησης σε πιστοποιημένους
παρόχους, εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλης αρμόδιας
Εθνικής Αρχής. Θα πρέπει ο Φορέας που θα επιλεγεί να έχει πλήρη-αποδεδειγμένη γνώση των
γεωγραφικών ανισοτήτων και των διαφορετικών αναγκών των αγροτικών περιοχών, που χρήζουν
επιμέρους θεματικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης-κατάρτισης των γεωργών και
λοιπών ενδιαφερομένων ομάδων. Τέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης, τη
δυνατότητα δηλαδή υποκατάστασης της «συμβατικής» κατάρτισης, των μέχρι σήμερα καθιερωμένων
(τυπικών) σεμιναρίων από σύγχρονες και πιο στοχευμένες μεθοδολογίες (farmers/discussion groups, peerto-peer learning, επιδεικτικούς αγρούς, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κοκ) προκειμένου να επιτευχθούν οι
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στόχοι του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Σημαντικό είναι να διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τους
ωφελούμενους και να εξασφαλίζει την συνεχή ροή νέας γνώσης προς αυτούς και μετά το πέρας της
κατάρτισης.
Η μορφή της παρεχόμενης εκπαίδευσης – κατάρτισης δύναται να είναι δια ζώσης, ή μέσω τηλεεκπαίδευσης ή συνδυασμός των ανωτέρω με βάση τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
Αποδέκτης της ενίσχυσης είναι ο Πάροχος της εκπαίδευσης – κατάρτισης
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Α. Αποζημίωση εκπαιδευτών και λοιπού́ προσωπικού́ που αφορούν αποκλειστικά́ στην υλοποίηση της
σχετικής ενέργειας. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των υπαλλήλων του Φορέα
που θα επιλεγεί στην περίπτωση που είναι δημόσιος φορέας.
Β. Αποζημίωση εκπαιδευτών, καθοδηγητών, συντονιστών / διευκολυντών ομάδων συζήτησης και
διοικητικού́ προσωπικού́, εφόσον συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη παρέμβαση
Γ. Μετακίνηση, διαμονή́ και διατροφή́ προσωπικού (εκπαιδευτών και διοικητικού́ προσωπικού), που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης και καταρτιζόμενων .
Δ. Απαραίτητες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων
(ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως υλικό κατάρτισης (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής
άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, απαιτούμενος εξοπλισμός
για την υλοποίησης της τηλεκατάρτισης, κ.λπ.
Ε. Λειτουργικές δαπάνες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση των σχετικών
ενεργειών, μεταξύ των οποίων και δαπάνες τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικου.
Στ. Μετακίνηση, διαμονή και διαβίωση των συμμετεχόντων.
Ζ. Δαπάνες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της δράσης από τους ωφελούμενους.
Η. Επενδυτικές δαπάνες (μόνο για έργα επίδειξης σε αγρούς).
Θ. Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης των επιδείξεων, των ομάδων συζήτησης, των πιλοτικών
εργαστηρίων
Οι επιδεικτικοί αγροί και τα πιλοτικά εργαστήρια είναι «πιστοποιημένες δομές» που ανήκουν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικούς Οργανισμούς, είτε σε ιδιωτικούς φορείς, σε Ομάδες παραγωγών,
Επιχειρησιακές Ομάδες με βάση τα οριζόμενα στην σχετική Υπουργική Απόφαση.

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση παρέχεται με την μορφή μοναδιαίου κόστους (unit cost) και κατ' αποκοπή ποσού (lump sum).

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
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Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Το ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέρχεται στο 100% επί των
πραγματικών επιλέξιμων δαπανών.
Τυπικά-κλασσικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:
Για τα υποχρεωτικά προγράμματα εκπαίδευσης νέων αγροτών εκτιμάται το μέσο κόστος ανά δράση
εκπαίδευσης (20 ατόμων) σε 46.000 Ευρώ (Κόστος/μαθητοώρα: 7,7 ευρώ).
Για τα βραχυχρόνια προγράμματα κατάρτισης αγροτών (μέσης διάρκειας 75 ωρών) με χρήση μεθόδων
τηλεκπαίδευσης έχει εκτιμηθεί το μέσο κόστος ανά δράση σε 8.500 Ευρώ (με 25 συμμετοχές ανά δράση
κατά μέσο όρο και Κόστος/μαθητοώρα: 4,5 ευρώ ).
Οι λοιπές δράσεις κατάρτισης περιλαμβάνουν:
·Ομάδες Συζήτησης (ΟΣ)- farmers/discussion groups
·Επιδείξεις - Επισκέψεις επιδεικτικών αγρών
·Πιλοτικά εργαστήρια
·Ανταλλαγές ομοτίμων (γεωργών)
·Mentoring-Ατομική Καθοδήγηση
Αυτές θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό (80%) αλλά και στο εξωτερικό.
Το μέσο κόστος ανά δράση εσωτερικού στις 9.500 Ευρώ, ενώ για τις αντίστοιχες δράσεις εξωτερικού το
μέσο κόστος προϋπολογίζεται στα 18.000 Ευρώ.
Το μέγιστο κόστος μπορεί να ανέλθει έως και 23.000 Ευρώ ανά δράση (για δράσεις εξωτερικού). Το
συνολικά μέσο προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο των λοιπών δράσεων έχει εκτιμηθεί στα 11.000
Ευρώ.
Οι ανωτέρω τιμές έχουν προϋπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα κάθε δράσης όπως: αμοιβές
συντονιστών, έξοδα μετακινήσεων, έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης (διαμονής-φιλοξενίας), καθώς και
λοιπά έξοδα οργάνωσης-συντονισμού της κάθε δράσης

Range of support at beneficiary level
Το ποσοστό ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου είναι ενιαίο.

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
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Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση είναι απόλυτα συμβατή και εντάσσεται στο πράσινο κουτί του Παραρτήματος 2 της
Συμφωνίας του ΠΟΕ με βάση την παράγραφο 2 General services σημείο c) training services, including
both general and specialist training facilities.

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

20,00% 60,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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Max
Rate
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Group

Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ 3-78.1-1 - Δράσεις Επιχορήγηση
τυπικών
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης των Νέων
Γεωργών

Ομοιόμορφη

R.1;

ΜΚ 3-78.1-2 - Δράσεις Επιχορήγηση
τυπικών
προγραμμάτων
βραχυχρόνιας εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Γεωργών

Ομοιόμορφη

R.1;

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

ΜΚ 3-78.1-3 - Δράσεις Επιχορήγηση
Ομοιόμορφη
R.1;
λοιπών
μορφών
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης των Γεωργών
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ 3-78.1-1 - Δράσεις τυπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Νέων Γεωργών
Το μοναδιαίο κόστος εκτιμήθηκε με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος του προσδιοριζόμενου ποσού
(per diem) ανά κράτος-μέλος όπως προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο της Επιτροπής καθώς και την σχετική μελέτη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον
υπολογισμό του κόστους μαθητο-ώρας
ΜΚ 3-78.1-2 - Δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργών
Το μοναδιαίο κόστος εκτιμήθηκε με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος του ποσού (per diem) ανά
κράτος-μέλος όπως προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο της Επιτροπής καθώς και την σχετική μελέτη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον υπολογισμό του
κόστους μαθητο-ώρας.
ΜΚ 3-78.1-3 - Δράσεις λοιπών μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργών
Το μοναδιαίο κόστος εκτιμήθηκε με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος του ποσού δαπάνης (per diem)
ανά κράτος-μέλος όπως προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο της Επιτροπής καθώς και τη σχετική μελέτη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον υπολογισμό του
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κόστους μαθητο-ώρας

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ 3-78.1-1 - Planned unit
Δράσεις
amount
τυπικών
(Total Public
προγραμμάτων Expenditure
εκπαίδευσης
in EUR)
και κατάρτισης Maximum
των
Νέων Amount for
Γεωργών
the Planned
unit amount
(EUR)
O.33 (unit:
ActionsΔράσεις)
ΜΚ 3-78.1-2 - Planned unit
Δράσεις
amount
τυπικών
(Total Public
προγραμμάτων Expenditure
βραχυχρόνιας in EUR)
εκπαίδευσης
Maximum
και κατάρτισης Amount for
των Γεωργών the Planned
unit amount
(EUR)
O.33 (unit:
ActionsΔράσεις)

2024

2025

2026

2027

2028

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

115,00

135,00

250,00

135,00

135,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

844,00

844,00

844,00

844,00

844,00

744,00
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2029

Total 2023
2029

770,00

4.964,00

-

ΜΚ 3-78.1-3 - Planned unit
Δράσεις λοιπών amount
μορφών
(Total Public
εκπαίδευσης
Expenditure
και κατάρτισης in EUR)
των Γεωργών Maximum
Amount for
the Planned
unit amount
(EUR)
O.33 (unit:
ActionsΔράσεις)
O.33 (unit:
TOTAL
ActionsΔράσεις)
Annual
indicative
financial
allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure

EL

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

280,00

280,00

562,00

562,00

562,00

562,00

2.808,00

1.239,00

1.259,00

1.656,00

1.541,00

1.541,00

1.306,00

8.542,00

15.564.963,00 16.448.970,00 24.842.059,00 19.538.014,00 19.538.015,00 12.506.214,00 108.438.235,00

13.205.459,00 13.955.459,00 21.076.232,00 16.576.232,00 16.576.231,00 10.610.387,00 92.000.000,00
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in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73
and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to

EL
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reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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Π3-78.2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders)
Intervention Code (MS)
Π3-78.2
Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων
Ονομασία παρέμβασης
(stakeholders)
Είδος παρέμβασης
KNOW(78) - Knowledge exchange and dissemination of information
O.33. Number of supported training, advice and awareness actions or
Κοινός δείκτης εκροών
units
Contributing to ringfencing Ανανέωση των γενεών: Όχι
requirement for/on
Περιβάλλον: Όχι
ES rebate system:
LEADER: Όχι
1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής: Εθνικό
Κωδικός
Περιγραφή
EL
Ελλάδα
Περιγραφή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
Κωδικός + Περιγραφή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΓΠ Οι συνιστώμενοι ειδικοί στόχοι ΚΓΠ για αυτό το
είδος παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term,
including greater focus on research, technology and digitalisation
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and
air, including by reducing chemical dependency
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve
habitats and landscapes
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business
development in rural areas
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high
quality, safe, and nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as
improving animal welfare and combatting antimicrobial resistances
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation
and digitalisation in agriculture and rural areas, and encouraging their uptake
3 Need(s) addressed by the intervention

Κωδικός

Περιγραφή

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
στο Αντιμετωπίζεται
στο
επίπεδο
του στρατηγικό σχέδιο της
στρατηγικού σχεδίου ΚΓΠ
της ΚΓΠ

Στρατηγική για την παραγωγή,
ΑΝ 004.10.04 διάδοση και παραγωγική αξιοποίηση Υψηλή
καινοτομιών - προώθηση συνεργασιών

EL
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Ναι
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Αναβάθμιση
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης καθώς και παροχή
ΑΝ 005.07.01
Υψηλή
συμβουλών με επικέντρωση στους
νέους γεωργούς
Κατάρτιση/συμβουλευτική προς τους
ΑΝ 011.09.02 γεωργούς για την ορθολογική χρήση Υψηλή
των φυτοπροστατευτικών
Λειτουργία του συστήματος AKIS σε
ΑΝ 012.02.01 μεγάλη κλίμακα για την εκπαίδευση Υψηλή
και παροχή συμβουλών
Προώθηση γνώσης και καινοτομίας σε
μικρές
μονάδες-ενίσχυση
των
ΑΝ 027.10.10
Υψηλή
συνεργασιών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Δημιουργία δομών δικτύωσης και
ΑΝ 033.10.14 συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Υψηλή
αντιμετώπιση της εσωστρέφειας
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 049.05.02 (AKIS) για δράσεις προστασίας των Υψηλή
φυσικών πόρων (υδατικοί πόροι)
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 051.05.03 (AKIS) για δράσεις προστασίας των Μέση
φυσικών πόρων (έδαφος)
Ενημέρωση-κατάρτιση και συμβουλές
ΑΝ 055.04.03 για δράσεις μετριασμού-προσαρμογής Μέση
στην κλιματική αλλαγή (AKIS)
Παροχή κατάρτισης και συμβουλών
ΑΝ 064.06.04 στους παραγωγούς στα πλαίσια του Μέση
AKIS (περιβαλλοντική αιρεσιμότητα)
Κατάρτιση/συμβουλευτική
των
ΑΝ 081.09.12 παραγωγών για την ευζωία των ζώων Μέση
και τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.
Αξιοποίηση
καλών
διεθνών
πρακτικών/μεταφορά
τεχνογνωσίας
ΑΝ 096.09.15
Χαμηλή
για την εφαρμογή των σχετικών
δράσεων
4 Result indicator(s)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κωδικός + Περιγραφή ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι συνιστώμενοι δείκτες αποτελεσμάτων για
τους επιλεγμένους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ της παρούσας παρέμβασης εμφανίζονται με έντονους
χαρακτήρες
R.1 Number of persons benefitting from advice, training, knowledge exchange, or participating in
European Innovation Partnership (EIP) operational groups supported by the CAP in order to enhance
sustainable economic, social, environmental, climate and resource efficiency performance
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting,
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of
operations in both pillars and other relevant information.
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and
area

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations
Η ενίσχυση της παροχής συμβουλών προς τους γεωργούς καταβάλλεται με την μορφή lump sums Οι
λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρέμβασης υπολογίζονται με την μορφή
μοναδιαίου κόστους (unit cost) ανά μαθητο-ώρα που ενσωματώνει κάθε είδους επιμέρους δαπάνη πλην
των δαπανών μετακίνησης φιλοξενίας κλπ που υπολογίζεται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ποσά (per
diem rates) ανά κράτος-μέλος όπως αυτά προσδιορίζονται στον σχετικό κατάλογο της Ε.Ε
(https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf

6 Identification of relevant baseline elements
(relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5))
N/A
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods
Form of support
Grant
Financial instrument
Type of payment
reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary
unit costs
lump sums
flat-rate financing
Basis for the establishment
Σε ότι αφορά την δράση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών:
Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν υπερβαίνει τα 1.500 € ανά
συμβουλή.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές
Η πληρωμή για κάθε συμβουλή γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως:
- 1η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της στήριξης για τη συγκεκριμένη συμβουλή, μετά την
υποβολή του 2ου παραδοτέου.
- 2η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% της στήριξης για τη συγκεκριμένη συμβουλή, μετά
την υποβολή του 3ου παραδοτέου.
Για την εκταμίευση της αμοιβής απαιτείται η σύνταξη και υποβολή τριών παραδοτέων για κάθε
συμβουλή. Με τα παραδοτέα ελέγχεται η παροχή των συμβουλών μέσω του πληροφοριακού συστήματος
και κατά τους επιτόπιους ή άλλους ελέγχους. Συνοπτικά:
·Το 1ο παραδοτέο περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της
εκμετάλλευσης, τον προσδιορισμό του προβλήματος ή των προβλημάτων που καλείται να επιλύσει η
εφαρμογή της/των συμβουλής/-ών και το είδος συμβουλής/τα είδη συμβουλών που αναμένεται να
παρασχεθούν.
·Το 2ο παραδοτέο περιλαμβάνει τον τίτλο και το αναλυτικό περιεχόμενο της συμβουλής, το φύλλο
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ελέγχου (check list) ενεργειών για την εφαρμογή της συμβουλής, που αποτελεί μορφή συμβουλευτικού
πρωτοκόλλου μεταξύ παρόχου-ωφελουμένου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της.
·Το 3ο παραδοτέο είναι η τελική έκθεση του παρόχου για τη δεδομένη συμβουλή που περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της εφαρμογής της συμβουλής και πληροφορίες που σχετίζονται με τους δείκτες
αξιολόγησης.
Προγράμματα κατάρτισης συμβούλων:
Για τα τυπικά – κλασικά προγράμματα εκπαίδευσης των συμβούλων εκτιμάται το μέσο κόστος ανά
δράση εκπαίδευσης (15 ατόμων) σε 12.000 Ευρώ (Κόστος/μαθητοώρα: 12 ευρώ).
Για τα λοιπά προγράμματα εκπαίδευσης των συμβούλων εκτιμάται το μέσο κόστος ανά δράση
εκπαίδευσης (6 ατόμων, τα λοιπά προγράμματα θα καλύψουν το 40% των συμμετεχόντων στα τυπικά
κλασικά προγράμματα) σε 11.000 Ευρώ (Κόστος/μαθητοώρα: 12 ευρώ).

Range of support at beneficiary level

Additional explanation

8 Information regarding State aid assessment
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment:
Ναι
Όχι
Mixed
Type of state aid instrument to be used for clearence:
Notification
GBER
ABER
de minimis
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
N/A
10 WTO compliance
Πράσινο κουτί
Παράγραφος 2 του παραρτήματος 2 του ΠΟΕ
Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η παρέμβαση τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος 2 της
συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού (πράσινο κουτί)
Η παρέμβαση είναι απόλυτα συμβατή και εντάσσεται στο πράσινο κουτί του Παραρτήματος 2 της
Συμφωνίας του ΠΟΕ με βάση την παράγραφο 2 General services σημείο d) extension and advisory
services, including the provision of means to facilitate the transfer of information and the results of
research to producers and consumers διότι αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention
Region Article

Applicable
rate

Min
Rate

85,00%

20,00% 85,00%

EL
- 91(2)(b)-Outermost regions and in the smaller Aegean islands 80,00%
Ελλάδα

20,00% 80,00%

EL
- 91(2)(a)-Less developed regions
Ελλάδα
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Max
Rate

EL

EL
- 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 60,00%
Ελλάδα 108(2), first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU)
2021/1060

EL
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20,00% 60,00%
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12 Planned Unit Amounts - Definition
Type of Planned Unit Region(s)
Amount

Result Indicator(s)

ΜΚ3-78.2-1 - Δράσεις Επιχορήγηση
(Αριθμός)
παροχής
συμβουλών
που
παρέχονται σε γεωργούς
(Πρόσκληση 2023)

Ομοιόμορφη

R.1;

ΜΚ3-78.2-2 - Δράσεις Επιχορήγηση
(Αριθμός)
παροχής
συμβουλών
που
παρέχονται σε γεωργούς
(Πρόσκληση 2026)

Ομοιόμορφη

R.1;

ΜΚ3-78.2-3 - Δράσεις Επιχορήγηση
τυπικών
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Γεωργικών Συμβούλων

Ομοιόμορφη

R.1;

ΜΚ3-78.2-4 - Δράσεις Επιχορήγηση
Ομοιόμορφη
λοιπών
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Γεωργικών Συμβούλων
Explanation and justification related to the value of the unit amount
ΜΚ3-78.2-1 - Δράσεις (Αριθμός) παροχής συμβουλών που παρέχονται σε γεωργούς (Πρόσκληση 2023)
Με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020

R.1;

Group

Planned Unit Amount

Type of Support

Contribution rate(s)

ΜΚ3-78.2-2 - Δράσεις (Αριθμός) παροχής συμβουλών που παρέχονται σε γεωργούς (Πρόσκληση 2026)
Με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.
ΜΚ3-78.2-3 - Δράσεις τυπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργικών Συμβούλων
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Με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020
ΜΚ3-78.2-4 - Δράσεις λοιπών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργικών Συμβούλων
Με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του αντίστοιχου μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs
Group

EL

Planned Unit Financial
2023
Amount
Year
ΜΚ3-78.2-1 - Planned unit
Δράσεις
amount
(Αριθμός)
(Total Public
παροχής
Expenditure
συμβουλών
in EUR)
που παρέχονται Maximum
σε
γεωργούς Amount for
(Πρόσκληση the Planned
2023)
unit amount
(EUR)
O.33 (unit:
ActionsΔράσεις)
ΜΚ3-78.2-2 - Planned unit
Δράσεις
amount
(Αριθμός)
(Total Public
παροχής
Expenditure
συμβουλών
in EUR)
που παρέχονται Maximum
σε
γεωργούς Amount for
(Πρόσκληση the Planned
2026)
unit amount
(EUR)

2024

2025

2026

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

9.799,00

8.710,00

3.266,00

964

2027

2028

2029

Total 2023 2029

21.775,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

EL

O.33 (unit:
ActionsΔράσεις)
ΜΚ3-78.2-3 - Planned unit 12.000,00
Δράσεις
amount
τυπικών
(Total Public
προγραμμάτων Expenditure
εκπαίδευσης in EUR)
και κατάρτισης Maximum 14.500,00
των Γεωργικών Amount for
Συμβούλων
the Planned
unit amount
(EUR)
O.33 (unit: 193,00
ActionsΔράσεις)
ΜΚ3-78.2-4 - Planned unit 11.000,00
Δράσεις
amount
λοιπών
(Total Public
προγραμμάτων Expenditure
εκπαίδευσης in EUR)
και κατάρτισης Maximum 20.000,00
των Γεωργικών Amount for
Συμβούλων
the Planned
unit amount
(EUR)
O.33 (unit: 54,00
ActionsΔράσεις)
O.33 (unit: 247,00
TOTAL
ActionsΔράσεις)
Annual
2.909.976,00
indicative
financial

EL

9.799,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

129,00

193,00

129,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

81,00

81,00

54,00

3.540,00

9.982,00

10.009,00

8.710,00

8.710,00

3.266,00

21.775,00

644,00

270,00

8.710,00

3.266,00

44.464,00

11.449.863,00 10.452.157,00 9.870.162,00 11.152.927,00 10.452.157,00 6.663.250,00 62.950.492,00

965

EL

allocation
(Total public
expenditure
in EUR)
Annual
2.450.000,00 9.640.000,00 8.800.000,00 8.310.000,00 9.390.000,00 8.800.000,00 5.610.000,00 53.000.000,00
indicative
financial
allocation
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
for financial
instrument
(Union
Contribution
in EUR)
Out of which
carry-over
(Total public
Expenditure
in EUR)
Out of which
carry-over
(Union
contribution
in EUR)
Out of which
needed
to

EL
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reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII
(applicable
to
article
95(1) under
article
73
and
75)
(Total public
expenditure
in EUR)
Out of which
needed
to
reach
the
minimum
financial
allocation set
out in Annex
XII (Union
Contribution
in EUR)
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6 Financial plan
6.1 Overview table
Financial Year
2023
(Direct payments (CY
2022
N=FY N+1))
Initial direct payments N/A
1 allocations (initial Annex
V)
2 Cotton (Annex VIII)
N/A
3 Initial direct payments N/A
allocations excluding cotton
(Initial annex IX)
4 Coupled income support N/A
(Article 96)
5 Transfer to EAFRD total N/A
amount
(flexibility+reduction)
Resulting amount
6 Total flexibility - article N/A
103(1)(a) Amount to be
entered
7 If above 25%: of which for N/A
the environmental and
climate-related objectives
(Article 103(2)(a)) - amount
to be entered
8 If above 25%: of which for N/A
the installation of young
farmers (article 103(2)(b)) Amount to be entered
9 Total flexibility %
N/A
10 Transfer to EAFRD of the N/A
estimated
product
of

EL

2024

2025

2026

2027

2028

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

2.075.656.043,00 2.075.656.043,00 2.075.656.043,00 2.075.656.043,00 2.075.656.043,00 10.378.280.215,00

183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 183.996.000,00 919.980.000,00
1.891.660.043,00 1.891.660.043,00 1.891.660.043,00 1.891.660.043,00 1.891.660.043,00 9.458.300.215,00

212.200.570,00 212.200.570,00 212.200.570,00 212.200.570,00 212.200.570,00 1.061.002.850,00
189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 N/A

756.664.016,00

189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 N/A

756.664.016,00

N/A

N/A

10,00

10,00

10,00

969

10,00

N/A
N/A

10,00

EL

11

12

13
15

16
17

reduction, if applicable
(Article 17(5))
Transfer to types of N/A
interventions
in
other
sectors
(article
88(6))
Amount to be entered
Transfer to types of N/A
interventions
in
other
sectors
(article
88(6))
resulting percentage
Transferred from EAFRD: N/A
amount (article 103(1)(b))
Transferred from olive oil N/A
and table olives: (article
88(5)) (only EL, FR and IT)
amount
Adjusted direct payments N/A
allocation (Annex V)
Adjusted direct payments N/A
allocations excluding cotton
before reduction transfer
(Annex IX)

EL

N/A
N/A

1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 2.075.656.043,00 9.621.616.199,00
1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.891.660.043,00 8.701.636.199,00

970

EL

EAGF sectorial
2023
18 Wine (Annex VII)
23.030.000,00
19 Apiculture (Annex X)
6.162.645,00
21 Olive oil and table olives 10.666.000,00
(article 88(4)) (only EL, FR
and IT)
22 Types of interventions in N/A
other sectors from Direct
Payments
EAFRD
2023
23 Initial EAFRD Member 556.953.600,00
State's allocation (Annex
XI)
24 Flexibility transfer to direct
payments - amount (Article
103(b))
amount to be
entered
25 resulting percentage
26 Transferred from direct 94.538.000,00
payments
(flexibility+reduction
estimate), article 17+103
27 Allocated to EU Invest (Article 81)
28 Allocated to LIFE (Article 99) amount
28a Allocated to ERASMUS (Article 99) amount
30 Adjusted EAFRD Member 651.491.600,00
State's allocations (Annex
XI)
Financial Year, minimum 2023
spending
requirements

EL

2024
23.030.000,00
6.162.645,00
10.666.000,00

2025
23.030.000,00
6.162.645,00
10.666.000,00

2026
23.030.000,00
6.162.645,00
10.666.000,00

2027
23.030.000,00
6.162.645,00
10.666.000,00

2028
N/A
N/A
N/A

2024
2025
2026
2027
2028
556.953.600,00 556.953.600,00 556.953.600,00 556.953.600,00 N/A

Σύνολο
115.150.000,00
30.813.225,00
53.330.000,00

Σύνολο
2.784.768.000,00

N/A

N/A
189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 189.166.004,00 N/A

851.202.016,00

N/A
N/A
N/A
746.119.604,00 746.119.604,00 746.119.604,00 746.119.604,00 N/A

3.635.970.016,00

2024

Σύνολο

2025

2026

971

2027

2028

EL

(Articles 92, 93, 95, 97)
31 Reserved for LEADER 5,46
(Article 92(1)) - minimum
5% over the period
resulting percentage
32 Reserved for LEADER - 35.600.000,00
amount to be entered
33 Reserved
for 43,38
environmental and climate
related objectives under
EAFRD (Article 93) (min
35%) - Outermost regions
excluded
resulting
percentage
34 Reserved
for 282.642.883,00
environmental and climate
relate objectives under
EAFRD - amount to be
entered
35 - Out of which for Article 136.742.883,00
70
36 - Out of which for Article 82.900.000,00
71 (50%)
37 - Out of which for Article
72
38 - Out of which for Article 63.000.000,00
73 linked to specific
objectives in Art 6(1) points
(d), (e) and (f) and, as
regards animal welfare, in
Art 6(1), point (i)
38a - Out of which for Article
74 linked to specific
objectives in Art 6(1) points

EL

5,01

5,01

5,01

5,01

N/A

5,09

37.350.000,00

37.350.000,00

37.350.000,00

37.350.000,00

N/A

185.000.000,00

37,88

37,88

37,88

37,88

N/A

38,87

282.642.883,00 282.642.883,00 282.642.883,00 282.642.884,00 N/A

1.413.214.416,00

136.742.883,00 136.742.883,00 136.742.883,00 136.742.884,00 N/A

683.714.416,00

82.900.000,00

414.500.000,00

82.900.000,00

82.900.000,00

82.900.000,00

N/A
N/A

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

N/A

315.000.000,00

N/A

972

EL

(d), (e) and (f) and, as
regards animal welfare, in
Art 6(1), point (i)
39 Διαφορά σε σύγκριση με το N/A
ελάχιστο ποσό
39a To be reserved for young N/A
farmers (Annex XII) (Article 95) (if only DP:
annual amounts to be
respected)
39b Reserved for young farmers 118.000.000,00
40 Reserved for young farmers 45.866.278,00
- needed to reach minimum
requirements
41 - through Complementary N/A
income support for young
farmers
(under
Direct
Payments)
42 "of which needed to reach N/A
minimum requirement" basis for reverse ceiling
43 - through investments by
young farmers (weighted at
50%)
(under
Rural
Development)
44 "of which needed to reach
minimum requirement" basis for reverse ceiling
45 - setting up of young 118.000.000,00
farmers
(under
Rural
Development)
46 "of which needed to reach 45.866.278,00
minimum requirement" basis for reverse ceiling

EL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

140.624.910,40

56.749.801,00

56.749.801,00

56.749.801,00

56.749.801,00

56.749.801,00

283.749.005,00

146.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 28.000.000,00
56.749.801,00 56.749.801,00 56.749.801,00 56.749.801,00 10.883.523,00

730.000.000,00
283.749.005,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

140.000.000,00

10.883.523,00

10.883.523,00

10.883.523,00

10.883.523,00

10.883.523,00

54.417.615,00

N/A

N/A

118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 N/A

590.000.000,00

45.866.278,00

229.331.390,00

45.866.278,00

973

45.866.278,00

45.866.278,00

N/A

EL

47 Minimum amount to be N/A
reserved for eco-schemes
(Article 97)
48 Rebate (where relevant - N/A
optional for MS)
49 Annual amounts reserved N/A
for eco-schemes under DP
51 Total amount for eco- N/A
schemes
52 Rebate
from
rural N/A
development - optional for
MS Article 97 (2-4)
53 Amount
reserved
for N/A
redistributive
payment
(Article 29) - minimum
10% annually applied on
row 17, unless derogation
applies

EL

425.623.509,75 425.623.509,75 425.623.509,75 425.623.509,75 472.915.010,75 2.175.409.049,75

435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 2.175.409.050,00
435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 435.081.810,00 2.175.409.050,00

170.249.404,00 170.249.404,00 170.249.404,00 170.249.404,00 189.166.004,00 870.163.620,00

974

EL

6.2 Detailed financial information and breakdown per intervention and planning of output (TO BE FINALIZED)
6.2.1 Direct Payments
Financial Year

BISS (21)
Π1-21

Βασική

EL

Ημερολογιακό έτος
N = Οικονομικό έτος
N-1
Adjusted
direct
payments allocation
(Annex V)
Cotton (Annex VIII)
Adjusted
direct
payments allocations
excluding
cotton
before
reduction
transfer (Annex IX)
Transfer to EAFRD of
the estimated product
of
reduction,
if
applicable
(Article
17(5))
Maximum
of
indicative
financial
allocations
(article
87(3))
Decoupled
interventions (article
16(2))
Basic
income
support
Βασική
εισοδηματική
στήριξη
για
τη
βιωσιμότητα
Planned unit amount

2024

2025

2026

2027

2028

Total
2028

2024

-

2023

2024

2025

2026

2027

Total
2027

2023

-

1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 1.886.490.039,00 2.075.656.043,00 9.621.616.199,00

183.996.000,00
183.996.000,00
183.996.000,00
183.996.000,00
183.996.000,00
919.980.000,00
1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.702.494.039,00 1.891.660.043,00 8.701.636.199,00

N/A

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

2023

2024

2025

2026

2027

231,39

231,39

231,39

231,39

231,39

975

Total
2027

2023

EL

-

εισοδηματική
στήριξη για τη
βιωσιμότητα, ανά
επιλέξιμο
εκτάριο,
στην
Αγρονομική
Περιφέρεια
Αροτραίων
Καλλιεργειών
(Μέση)
Βασική
εισοδηματική
στήριξη για τη
βιωσιμότητα, ανά
επιλέξιμο
εκτάριο,
στην
Αγρονομική
Περιφέρεια
Μόνιμων
Καλλιεργειών
(Μέση)
Βασική
εισοδηματική
στήριξη για τη
βιωσιμότητα, ανά
επιλέξιμο
εκτάριο,
στην
Αγρονομική
Περιφέρεια
Βοσκοτόπων
(Μέση)
TOTAL

EL

Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.4 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount

196,68

196,68

196,68

196,68

196,68

266,10

266,10

266,10

266,10

266,10

1.763.360,00
408.023.870,40

1.763.360,00
408.023.870,40

1.763.360,00
408.023.870,40

1.763.360,00
408.023.870,40

1.763.360,00
408.023.870,40

Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.4 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount

291,75
247,99

291,75
247,99

291,75
247,99

291,75
247,99

291,75
247,99

335,51

335,51

335,51

335,51

335,51

843.429,00
246.070.410,75

843.429,00
246.070.410,75

843.429,00
246.070.410,75

843.429,00
246.070.410,75

843.429,00
246.070.410,75

Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.4 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.4 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)

189,59
161,15

189,59
161,15

189,59
161,15

189,59
161,15

189,59
161,15

218,03

218,03

218,03

218,03

218,03

1.269.587,00
240.700.999,33

1.269.587,00
240.700.999,33

1.269.587,00
240.700.999,33

1.269.587,00
240.700.999,33

1.269.587,00
240.700.999,33

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

894.795.280,48

976

2.040.119.352,00

1.230.352.053,75

1.203.504.996,65

EL

CRISS (26)
Π1-29

Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Complementary
redistributive income
support
Συμπληρωματική
στήριξη
του
αναδιανεμητικού
εισοδήματος για τη
βιωσιμότητα
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.7 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount

Χορήγηση
συμπληρωματικής
στήριξης
του
αναδιανεμητικού
εισοδήματος για
την βιωσιμότητα
στην Αγρονομική
Περιφέρεια
Αρόσιμων
Εκτάσεων
(Μέση)
Χορήγηση
Planned unit amount

EL

2023

2024

2025

2026

2027

116,93
76,00

116,93
76,00

116,93
76,00

116,93
76,00

116,93
76,00

140,32

140,32

140,32

140,32

140,32

678.691,00
79.359.338,63

678.691,00
79.359.338,63

678.691,00
79.359.338,63

678.691,00
79.359.338,63

678.691,00
79.359.338,63

108,95

108,95

108,95

108,95

108,95

977

Total
2027

2023

396.796.693,15

EL

-

συμπληρωματικής
στήριξης
του
αναδιανεμητικού
εισοδήματος για
την βιωσιμότητα
στην Αγρονομική
Περιφέρεια
Μόνιμων
Καλλιεργειών
(Μέση)
Χορήγηση
συμπληρωματικής
στήριξης
του
αναδιανεμητικού
εισοδήματος για
την βιωσιμότητα
στην Αγρονομική
Περιφέρεια
Βοσκότοπων
(Μέση)
TOTAL

EL

Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.7 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount

70,82

70,82

70,82

70,82

70,82

130,74

130,74

130,74

130,74

130,74

439.305,00
47.862.279,75

439.305,00
47.862.279,75

439.305,00
47.862.279,75

439.305,00
47.862.279,75

439.305,00
47.862.279,75

Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.7 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.7 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)

98,16
63,80

98,16
63,80

98,16
63,80

98,16
63,80

98,16
63,80

117,79

117,79

117,79

117,79

117,79

476.885,75
46.811.105,22

476.885,75
46.811.105,22

476.885,75
46.811.105,22

476.885,75
46.811.105,22

476.885,75
46.811.105,22

174.032.723,60

174.032.723,60

174.032.723,60

174.032.723,60

174.032.723,60

978

239.311.398,75

234.055.526,10

EL

Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
CIS-YF (30)
Συμπληρωματική
εισοδηματική
στήριξη των νέων
γεωργών
Π1-30
Συμπληρωματική
εισοδηματική
στήριξη των νέων
γεωργών
Συμπληρωματική Planned unit amount
εισοδηματική
Minimum Amount for
στήριξη των νέων the
Planned
unit
γεωργών
ανά amount
επιλέξιμο εκτάριο Maximum Amount for
(Ομοιόμορφη)
the
Planned
unit
amount
O.6 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
TOTAL
O.6 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)

EL

2023

2024

2025

2026

2027

70,00
47,00

70,00
47,00

70,00
47,00

70,00
47,00

70,00
47,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

400.000,00
28.000.000,00

400.000,00
28.000.000,00

400.000,00
28.000.000,00

400.000,00
28.000.000,00

400.000,00
28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

979

Total
2027

2023

140.000.000,00

EL

-

Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Eco-scheme (31) Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Π1-31.1
Χρήση ανθεκτικών
και προσαρμοσμένων
ειδών και ποικιλιών
Ανά
εκτάριο Planned unit amount
αποζημίωση για Minimum Amount for
την
the
Planned
unit
αντικατάσταση
amount
ενός
Maximum Amount for
είδους/ποικιλίας
the
Planned
unit
από
άλλο amount
είδος/ποικιλία
O.8 (unit: Εκτάριο)
(Μέση)
Planned output *
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο)

EL

2023

2024

2025

2026

2027

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

22.350,00
13.410.000,00

44.700,00
26.820.000,00

111.750,00
67.050.000,00

111.750,00
67.050.000,00

156.450,00
93.870.000,00

980

Total
2027

2023

268.200.000,00

EL

-

Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Eco-scheme (31) Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Π1-31.2
Επέκταση
της
εφαρμογής περιοχών
οικολογικής
εστίασης
Ετήσια
Planned unit amount
αποζημίωση για Minimum Amount for
ζώνες
the
Planned
unit
οικολογικής
amount
εστίασης
5% Maximum Amount for
(Μέση)
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)

EL

13.410.000,00

26.820.000,00

67.050.000,00

67.050.000,00

93.870.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

200,00
57,00

200,00
57,00

200,00
57,00

200,00
57,00

200,00
57,00

421,00

421,00

421,00

421,00

421,00

260.500,00

260.500,00

260.500,00

260.500,00

260.500,00

981

Total
2027

2023

EL

-

Ετήσια
αποζημίωση για
ζώνες
οικολογικής
εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις
που
διαθέτουν
αρόσιμη έκταση
άνω
των
10
εκταρίων (Μέση)
Ετήσια
αποζημίωση για
ζώνες
οικολογικής
εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις
που
διαθέτουν
αρόσιμη έκταση
μέχρι 10 εκτάρια
(Μέση)
TOTAL

EL

Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)

52.100.000,00

52.100.000,00

52.100.000,00

52.100.000,00

52.100.000,00

240,00
68,40

240,00
68,40

240,00
68,40

240,00
68,40

240,00
68,40

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

298.000,00
71.520.000,00

298.000,00
71.520.000,00

298.000,00
71.520.000,00

298.000,00
71.520.000,00

298.000,00
71.520.000,00

400,00
114,00

400,00
114,00

400,00
114,00

400,00
114,00

400,00
114,00

842,00

842,00

842,00

842,00

842,00

13.040,00
5.216.000,00

13.040,00
5.216.000,00

13.040,00
5.216.000,00

13.040,00
5.216.000,00

13.040,00
5.216.000,00

128.836.000,00

128.836.000,00

128.836.000,00

128.836.000,00

128.836.000,00

982

260.500.000,00

357.600.000,00

26.080.000,00

EL

Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Eco-scheme (31) Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Π1-31.3
Εφαρμογή
ζωνών
οικολογικής
εστίασης
στις
δενδρώδεις.
Ετήσια ενίσχυση Planned unit amount
για τη δημιουργία Minimum Amount for
ζωνών
the
Planned
unit
οικολογικής
amount
εστίασης
στις Maximum Amount for
δενδρώδεις
the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)

EL

2023

2024

2025

2026

2027

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

86.169,00
21.542.250,00

172.339,00
43.084.750,00

344.677,00
86.169.250,00

473.931,00
118.482.750,00

603.185,00
150.796.250,00

21.542.250,00

43.084.750,00

86.169.250,00

118.482.750,00

150.796.250,00

983

Total
2027

2023

420.075.250,00

EL

-

Eco-scheme (31)

Π1-31.4

Ετήσια ενίσχυση
για τη διατήρηση
αγροδασικών
οικοσυστημάτων
πλούσιων
σε
στοιχεία
του
τοπίου
(Ομοιόμορφη)

TOTAL

EL

Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Διατήρηση
αγροδασικών
οικοσυστημάτων
πλούσιων σε στοιχεία
του τοπίου
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο)

2023

2024

2025

2026

2027

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

87.500,00
21.875.000,00

175.000,00
43.750.000,00

262.500,00
65.625.000,00

262.500,00
65.625.000,00

350.000,00
87.500.000,00

984

Total
2027

2023

284.375.000,00

EL

-

Annual
indicative 21.875.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Eco-scheme (31) Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Π1-31.5
Ενίσχυση
2023
παραγωγών για την
εφαρμογή μεθόδων
γεωργίας ακριβείας
με τη χρήση του
εργαλείου/εφαρμογής
διαχείρισης εισροών
και παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
παραμέτρων
Ετήσια ενίσχυση Planned unit amount
500,00

EL

43.750.000,00

65.625.000,00

65.625.000,00

87.500.000,00

2024

2025

2026

2027

500,00

500,00

500,00

500,00

985

Total
2027

2023

EL

-

για τη χρήση
ψηφιακού
εργαλείου
και
εφαρμογή
σχεδίου
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
(Μέση)
TOTAL

Eco-scheme (31)

EL

Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
17.750,00
Planned output * 8.875.000,00
Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Annual
indicative 8.875.000,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare

35.500,00
17.750.000,00

53.250,00
26.625.000,00

53.250,00
26.625.000,00

53.250,00
26.625.000,00

17.750.000,00

26.625.000,00

26.625.000,00

26.625.000,00

986

106.500.000,00

EL

Π1-31.6

Περιβαλλοντική
διαχείριση-βελτίωση
μόνιμων βοσκοτόπων
Ενίσχυση για τη Planned unit amount
βελτίωση
της Minimum Amount for
περιβαλλοντικής the
Planned
unit
κατάστασης
amount
βοσκήσιμων
Maximum Amount for
γαιών σε περιοχές the
Planned
unit
που
amount
αντιμετωπίζουν
O.8 (unit: Εκτάριο)
κίνδυνο
Planned output *
ερημοποίησης
Planned unit amount
λόγω διάβρωσης
(Μέση)
Ενίσχυση για τη Planned unit amount
Εφαρμογή
Minimum Amount for
προγράμματος
the
Planned
unit
εμπλουτισμού και amount
βελτιστοποίησης Maximum Amount for
του
σιτηρεσίου the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.8 (unit: Livestock
units)
Planned output *
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Livestock
units)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)

EL

2023

2024

2025

2026

2027

60,00
11,00

60,00
11,00

60,00
11,00

60,00
11,00

60,00
11,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

175.000,00
10.500.000,00

175.000,00
10.500.000,00

175.000,00
10.500.000,00

175.000,00
10.500.000,00

175.000,00
10.500.000,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1.049.873,00

1.049.873,00

1.049.873,00

1.049.873,00

1.049.873,00

10.498.730,00

10.498.730,00

10.498.730,00

10.498.730,00

10.498.730,00

20.998.730,00

20.998.730,00

20.998.730,00

20.998.730,00

20.998.730,00

987

Total
2027

2023

52.500.000,00

52.493.650,00

EL

-

Eco-scheme (31)

Π1-31.7

Ενίσχυση για τη
διατήρηση
και
προστασία
καλλιεργειών σε
εκτάσεις
με
αναβαθμίδες
(Ομοιόμορφη)

TOTAL

EL

Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Διατήρηση
και
προστασία
καλλιεργειών
σε
εκτάσεις
με
αναβαθμίδες
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.8 (unit: Εκτάριο)

2023

2024

2025

2026

2027

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

45.000,00
11.250.000,00

45.000,00
11.250.000,00

45.000,00
11.250.000,00

45.000,00
11.250.000,00

45.000,00
11.250.000,00

988

Total
2027

2023

56.250.000,00

EL

-

Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Eco-scheme (31) Schemes for the
climate,
the
environment
and
animal welfare
Π1-31.8
Διατήρηση μεθόδων
βιολογικής γεωργίας
και κτηνοτροφίας.
Ενίσχυση για την Planned unit amount
διατήρηση
Minimum Amount for
μεθόδων
the
Planned
unit
βιολογικής
amount
γεωργίας (Μέση) Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Εκτάριο)

EL

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

522,00
334,00

522,00
334,00

522,00
334,00

522,00
334,00

522,00
334,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

1.440,00

126.240,00

126.240,00

126.240,00

126.240,00

126.240,00

989

Total
2027

2023

EL

-

Planned output *
Planned unit amount
Ενίσχυση για την Planned unit amount
διατήρηση
Minimum Amount for
μεθόδων
the
Planned
unit
βιολογικής
amount
κτηνοτροφίας
Maximum Amount for
(Μέση)
the
Planned
unit
amount
O.8 (unit: Livestock
units)
Planned output *
Planned unit amount
TOTAL
O.8 (unit: Livestock
units)
Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)

EL

65.897.280,00

65.897.280,00

65.897.280,00

65.897.280,00

65.897.280,00

317,00
247,00

317,00
247,00

317,00
247,00

317,00
247,00

317,00
247,00

347,00

347,00

347,00

347,00

347,00

174.400,00

174.400,00

174.400,00

174.400,00

174.400,00

55.284.800,00

55.284.800,00

55.284.800,00

55.284.800,00

55.284.800,00

121.182.080,00

121.182.080,00

121.182.080,00

121.182.080,00

121.182.080,00

990

329.486.400,00

276.424.000,00

EL

Sum of indicative
allocations
for
decoupled
interventions
Coupled
income
support (16(3)(a))amount - binding
ceiling
CIS (32)
Συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη
Π1-32.1
Στήριξη
Συνδεδεμένου
Εισοδήματος
Φυτική Παραγωγή
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
Σκληρού Σιταριού the
Planned
unit
ανά
εκτάριο amount
επιλέξιμης
Maximum Amount for
έκτασης
the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
Μαλακού
the
Planned
unit
Σιταριού
ανά amount
εκτάριο
Maximum Amount for
επιλέξιμης
the
Planned
unit
έκτασης
amount
(Ομοιόμορφη)
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Συνδεδεμένη
Planned unit amount

EL

1.444.797.064,08 1.510.499.564,08 1.624.564.064,08 1.656.877.564,08 1.737.886.064,08

2023

2024

2025

2026

2027

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

160.000,00
16.000.000,00

160.000,00
16.000.000,00

160.000,00
16.000.000,00

160.000,00
16.000.000,00

160.000,00
16.000.000,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

100,00
70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

58.240,00
5.824.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

991

Total
2027

2023

80.000.000,00

29.120.000,00

EL

-

Ενίσχυση
Κριθαριού
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Ρυζιού
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Σπόρων
προς σπορά ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Πρωτεϊνούχων
Κτηνοτροφικών
Ψυχανθών
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης

EL

Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

130,00

130,00

130,00

130,00

130,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

83.200,00
8.320.000,00

300,00
210,00

300,00
210,00

300,00
210,00

300,00
210,00

300,00
210,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

26.460,00
7.938.000,00

432,00
302,00

432,00
302,00

432,00
302,00

432,00
302,00

432,00
302,00

562,00

562,00

562,00

562,00

562,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

9.500,00
4.104.000,00

192,00
134,00

192,00
134,00

192,00
134,00

192,00
134,00

192,00
134,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

992

41.600.000,00

39.690.000,00

20.520.000,00

EL

έκτασης
(Ομοιόμορφη)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Πρωτεϊνούχων
Σανοδοτικών
Ψυχανθών
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
βιομηχανικής
τομάτας
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
για
πορτοκάλια
χυμοποίησης ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη

EL

O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount

74.984,00
14.396.928,00

74.984,00
14.396.928,00

74.984,00
14.396.928,00

74.984,00
14.396.928,00

74.984,00
14.396.928,00

83,00
58,00

83,00
58,00

83,00
58,00

83,00
58,00

83,00
58,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

194.935,00
16.179.605,00

194.935,00
16.179.605,00

194.935,00
16.179.605,00

194.935,00
16.179.605,00

194.935,00
16.179.605,00

512,00
358,00

512,00
358,00

512,00
358,00

512,00
358,00

512,00
358,00

666,00

666,00

666,00

666,00

666,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

4.363,00
2.233.856,00

407,00
285,00

407,00
285,00

407,00
285,00

407,00
285,00

407,00
285,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

8.780,00
3.573.460,00

285,00

285,00

285,00

285,00

285,00

993

71.984.640,00

80.898.025,00

11.169.280,00

17.867.300,00

EL

Ενίσχυση
οσπρίων
για
ανθρώπινη
κατανάλωση ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
σπαραγγιού ανά the
Planned
unit
εκτάριο
amount
επιλέξιμης
Maximum Amount for
έκτασης
the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
ζαχαροτεύτλων
the
Planned
unit
ανά
εκτάριο amount
επιλέξιμης
Maximum Amount for
έκτασης
the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
συμπύρηνου
the
Planned
unit
ροδάκινου
ανά amount
εκτάριο
Maximum Amount for
επιλέξιμης
the
Planned
unit
έκτασης
amount

EL

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

371,00

371,00

371,00

371,00

371,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

29.365,00
8.369.025,00

495,00
347,00

495,00
347,00

495,00
347,00

495,00
347,00

495,00
347,00

644,00

644,00

644,00

644,00

644,00

1.548,00
766.260,00

1.548,00
766.260,00

1.548,00
766.260,00

1.548,00
766.260,00

1.548,00
766.260,00

505,00
354,00

505,00
354,00

505,00
354,00

505,00
354,00

505,00
354,00

657,00

657,00

657,00

657,00

657,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

1.363,00
688.315,00

164,00
115,00

164,00
115,00

164,00
115,00

164,00
115,00

164,00
115,00

213,00

213,00

213,00

213,00

213,00

994

41.845.125,00

3.831.300,00

3.441.575,00

EL

(Ομοιόμορφη)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση
Κορινθιακής
Σταφίδας
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση καρπών
με κέλυφος ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Μήλων
ανά
εκτάριο
επιλέξιμης
έκτασης
(Ομοιόμορφη)

TOTAL

EL

O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.10 (unit: Εκτάριο)
Planned output *
Planned unit amount
O.10 (unit: Εκτάριο)

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

5.732,00
940.048,00

348,00
244,00

348,00
244,00

348,00
244,00

348,00
244,00

348,00
244,00

452,00

452,00

452,00

452,00

452,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

10.111,00
3.518.628,00

137,00
96,00

137,00
96,00

137,00
96,00

137,00
96,00

137,00
96,00

178,00

178,00

178,00

178,00

178,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

28.799,00
3.945.463,00

472,00
330,00

472,00
330,00

472,00
330,00

472,00
330,00

472,00
330,00

614,00

614,00

614,00

614,00

614,00

8.685,00
4.099.320,00

8.685,00
4.099.320,00

8.685,00
4.099.320,00

8.685,00
4.099.320,00

8.685,00
4.099.320,00

995

4.700.240,00

17.593.140,00

19.727.315,00

20.496.600,00

EL

Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
CIS (32)
Συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη
Π1-32.2
Στήριξη
Συνδεδεμένου
Εισοδήματος - Ζωική
Παραγωγή
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
Ενίσχυση
Minimum Amount for
Πρόβειου
και the
Planned
unit
Αίγειου κρέατος amount
ανά
επιλέξιμο Maximum Amount for
ζώο
the
Planned
unit
(Ομοιόμορφη)
amount
O.11 (unit: Head)

EL

100.896.903,00

100.896.903,00

100.896.903,00

100.896.903,00

100.896.903,00

2023

2024

2025

2026

2027

12,00
10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

12,00
10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

5.405.206,00

5.405.206,00

5.405.206,00

5.405.206,00

5.405.206,00

996

Total
2027

2023

EL

-

Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Βοείου
Κρέατος
ανά
επιλέξιμο
ζώο
(θηλυκό ζώο που
έχει γεννήσει στο
έτος ενίσχυσης) –
Μέτρο
Α
(Ομοιόμορφη)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Βοείου
Κρέατος
ανά
επιλέξιμο
ζώο
(θηλυκά
και
αρσενικά
ζώα
ηλικίας
11-12
μηνών) – Μέτρο
Β (Ομοιόμορφη)
Συνδεδεμένη
Ενίσχυση Βοείου
Κρέατος
ανά
επιλέξιμο
ζώο
(αρσενικά
και
θηλυκά ζώα, για
σφαγή σε ηλικία
14-24 μηνών) –
Μέτρο
Γ
(Ομοιόμορφη)
TOTAL

EL

Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.11 (unit: Head)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.11 (unit: Head)
Planned output *
Planned unit amount
Planned unit amount
Minimum Amount for
the
Planned
unit
amount
Maximum Amount for
the
Planned
unit
amount
O.11 (unit: Head)
Planned output *
Planned unit amount
O.11 (unit: Head)

64.862.472,00

64.862.472,00

64.862.472,00

64.862.472,00

64.862.472,00

40,00
34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

40,00
34,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

210.000,00
8.400.000,00

200,00
170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

200,00
170,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

12.600,00
2.520.000,00

250,00
213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

250,00
213,00

313,00

313,00

313,00

313,00

313,00

140.800,00
35.200.000,00

140.800,00
35.200.000,00

140.800,00
35.200.000,00

140.800,00
35.200.000,00

140.800,00
35.200.000,00

997

324.312.360,00

42.000.000,00

12.600.000,00

176.000.000,00

EL

Annual
indicative
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
CIS (32)
Συνδεδεμένη
εισοδηματική
στήριξη
Π1-32.3
Στήριξη
2023
Συνδεδεμένου
Εισοδήματος
Μεταξοσκώληκες
Συνδεδεμένη
Planned unit amount
245,00
Ενίσχυση
Minimum Amount for 196,00
σηροτροφίας ανά the
Planned
unit
κουτί
amount

EL

2024

2025

2026

2027

245,00
196,00

245,00
196,00

245,00
196,00

245,00
196,00

998

Total
2027

2023

EL

-

πιστοποιημένου
μεταξόσπορου
(Ομοιόμορφη)
[Ένα
πιστοποιημένο
κουτί
μεταξόσπορου
των 20.000 αυγών
μεταξοσκώληκα
(10 g) του είδους
Bombyx mori ]
TOTAL
[Ένα
πιστοποιημένο
κουτί
μεταξόσπορου
των 20.000 αυγών
μεταξοσκώληκα
(10 g) του είδους
Bombyx mori ]

CSPC (34-38a)
Π1-36

EL

Maximum Amount for 294,00
the
Planned
unit
amount

O.11 (unit: Head)
Annual
indicative 321.195,00
financial
allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which needed
to reach the minimum
ringfencing
requirement (Annex
X) (only under article
27)
(Union
contribution)
Out of which needed
carried
over
expenditure
(applicable only to
eco-scheme and only
with type of payment
"compensatory"
(article 28(6)(b)) if the
intervention contains
carry over)
Ειδική ενίσχυση για
το βαμβάκι
Ειδική Ενίσχυση για 2023
το Βαμβάκι

294,00

294,00

294,00

294,00

321.195,00

321.195,00

321.195,00

321.195,00

2024

2025

2026

2027

999

Total
2027

2023

EL

-

101.218.098,00
101.218.098,00
101.218.098,00
101.218.098,00
Sum of indicative 101.218.098,00
allocations
for
coupled
interventions
Sum of all indicative 1.546.015.162,08 1.611.717.662,08 1.725.782.162,08 1.758.095.662,08 1.839.104.162,08
direct
payments
allocations

EL

1000

EL

6.2.2 Sectoral
Financial Year
Οπωροκηπευτικά
Επιχειρησιακά
O.35 (unit: Operational
Προγράμματα
Programmes)
Οργανώσεων
Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Μελισσοκομικά προϊόντα
ADVIBEES (55(1)(a)) - advisory services,
technical assistance, training, information
and exchange of best practices, including
through networking, for beekeepers and
beekeepers' organisations
Π2-55.1 - Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική
βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις
μελισσοκόμων
Υποστήριξη
O.37 (unit: Beekeepers)
μελισσοκόμων
από
τη
λειτουργία των
Κέντρων
Μελισσοκομίας
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Υποστήριξη
O.37 (unit: Beekeepers)
μελισσοκόμων
από
τη

EL

2023

2024

2025

2026

2027

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2028

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

725.000,00

725.000,00

725.000,00

725.000,00

725.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

1001

Total
financial
allocation

50.000.000,00

2028

Total

3.625.000,00

EL

Financial Year
λειτουργία του
Ηλεκτρονικού
Δικτύου
Μελισσοκομίας
«Μέλινετ»
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Αριθμός
O.37 (unit: Beekeepers)
εκπαιδευόμενων
μελισσοκόμων
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
INVAPI (55(1)(b)) - investments in tangible
and intangible assets, as well as other
actions
Π2-55.2 - Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών –
Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και
έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού
της κυψέλης (Aethina tumida)
Αριθμός
O.37 (unit: Beehives)
μελισσοσμηνών
(κυψελών) που
ενίσχυονται
από
το
προγράμμα
στοχευμένης
επιτήρησης και
έγκαιρης
ανίχνευσης του
μικρού

EL

2023

2024

2025

2026

2027

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1002

2028

Total
financial
allocation

100.000,00

675.000,00

2028

Total

EL

Financial Year
σκαθαριού της
κυψέλης
(Aethina
tumida) (Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
INVAPI (55(1)(b)) - investments in tangible
and intangible assets, as well as other
actions
Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός της εποχιακής
μετακίνησης των μελισσοσμηνών
Αριθμός
O.37 (unit: Beehives)
μελισσοσμηνών
(κυψελών) που
υποστηρίζονται
από
την
ενίσχυση της
νομαδικής
μελισσοκομίας
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Αριθμός
O.37 (unit: Beehives)
μελισσοσμηνών
(κυψελών) που
υποστηρίζονται
με εξοπλισμό
για
τη
διευκόλυνση
των
μετακινήσεων
(Μέση)

EL

2023

2024

2025

2026

2027

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.065.145,00

3.065.145,00

3.065.145,00

3.065.145,00

3.065.145,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1003

2028

Total
financial
allocation

250.000,00

2028

Total

15.325.725,00

EL

Financial Year

Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
O.37 (unit: )

Αριθμός
δράσεων
μελισσοκόμων
Οργανώσεων
που
υποστηρίζονται
για
το
εμπλουτισμό
της
μελισσοκομικής
χλωρίδας της
Χώρας (Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ACTLAB (55(1)(c)) - actions to support
laboratories for the analysis of apiculture
products, bee losses or productivity drops,
and substances potentially toxic to bees
Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης για την αύξηση
του αριθμού και τους εύρους
των
αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών
προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με
στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων
στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας
των προϊόντων τους·
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
αναλύσεων
μελιού και των
άλλων
μελισσοκομικών

EL

2023

2024

2025

2026

2027

1.562.500,00

1.562.500,00

1.562.500,00

1.562.500,00

1.562.500,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1004

2028

Total
financial
allocation
7.812.500,00

175.000,00

2028

Total

EL

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2028

Total
financial
allocation

προϊόντων
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
εργαστηρίων
ανάλυσης
μελιού και των
άλλων
μελισσοκομικών
προϊόντων που
ενισχύονται
(στήριξη
λειτουργίας)
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
COOPAPI (55(1)(e)) - συνεργασία με
ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση
ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα
της
μελισσοκομίας
και
των
μελισσοκομικών προϊόντων
Π2-55.5 - Συνεργασία με ειδικευμένους
φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της
μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών
προϊόντων·
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
έργων
εφαρμοσμένης
έρευνας
(Μέση)

EL

1005

750.000,00

375.000,00

2028

Total

EL

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Καταγραφή,
O.37 (unit: Actions)
χαρτογράφηση,
αξιολόγηση και
διαχείριση
μελισσοκομικής
χλωρίδας
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Εθνικός
O.37 (unit: Actions)
Φορέας
Διαφύλαξης
και
Βελτίωσης
του
γενετικού
υλικού των
Ελληνικών
Φυλών
Μελισσών
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
PROMOBEES (55(1)(f)) - promotion,
communication and marketing including
market monitoring actions and activities
aimed in particular at raising consumer
awareness about the quality of the
apiculture products

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

EL

1006

2028

Total
financial
allocation
375.000,00

75.000,00

375.000,00

EL

Financial Year
Π2-55.6 - Προώθηση, επικοινωνία και
μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων
και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της
αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
δράσεων για
τη στήριξη της
προώθησης
του μελιού και
των
άλλων
προϊόντων της
κυψέλης και
προβολή του
κλάδου
της
μελισσοκομίας
– ενίσχυση της
καινοτομίας
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Αριθμός δράσεων O.37 (unit: Actions)
για έρευνα αγοράς
του μελιού και των
λοιπών
μελισσοκομικών
προϊόντων
προώθηση
της
ανταγωνιστικότητας
και
της
εξωστρέφειας
(Μέση)
Annual indicative financial

EL

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2023

2024

2025

2026

2027

2028

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1007

Total
financial
allocation
Total

500.000,00

75.000,00

EL

Financial Year

allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
ACTQUAL (55(1)(g)) - δράσεις για τη
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
Π2-55.7 - Δράσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
δράσεων για τη
ταυτοποίηση
τύπων
ελληνικών
μελισσοκομικών
προϊόντων
–
ανάδειξη
ενδείξεων
υγείας (Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Αριθμός
O.37 (unit: Actions)
δράσεων για την
αναγνώριση
μελιού και των
λοιπών
μελισσοκομικών
προϊόντων ως
ΠΟΠ,
ΠΓΕ,
ΕΠΙΠ (Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Sum of indicative allocations and outputs
for interventions for μελισσοκομικά
προϊόντα

EL

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total
financial
allocation

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

6.197.645,00

6.197.645,00

6.197.645,00

6.197.645,00

6.197.645,00

30.988.225,00

1008

250.000,00

EL

Financial Year
Οίνος
RESTRVINEY (58(1)(a)) - αναδιάρθρωση
και μετατροπή αμπελώνων
Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή
αμπελώνων
Αριθμός
O.36 (unit: Εκτάριο)
εκταρίων από
την εφαρμογή
αναδιάρθρωσης
και μετατροπής
των
αμπελώνων
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
INVWINE (58(1)(b)) - investments in
tangible and intangible assets in winegrowing farming systems, excluding
operations relevant to the type of
intervention provided for in point (a),
processing
facilities
and
winery
infrastructure, as well as marketing
structures and tools
Π2-58.2 - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα
περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής
Αριθμός
O.36 (unit: Actions)
επενδυτικών
σχεδίων
σε
υλικά και άυλα
περιουσιακά
στοιχεία στις
αμπελουργικές

EL

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total
financial
allocation

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total

562,19

562,19

562,19

562,19

562,19

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

1009

40.000.000,00

2028

Total

EL

Financial Year
εκμεταλλεύσεις
οινοπαραγωγής
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
GREENWINE (58(1)(c)) - green harvesting,
which means the total destruction or
removal of grape bunches while still in their
immature stage, thereby reducing the yield
of the relevant area to zero and excluding
non-harvesting comprising of leaving
commercial grapes on the plants at the end
of the normal production cycle
Π2-58.3 - Πρώιμη συγκομιδή
Αριθμός
O.36 (unit: Εκτάριο)
εκταρίων
όπου
εφαρμόζεται
το μέτρο της
πρώιμης
συγκομιδής
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
INFOR (58(1)(h)) - δράσεις ενημέρωσης
σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που
διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες
ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση
οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας
της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Π2-58.4 - Ειδικό μέτρο στήριξης της

EL

2023

2024

2025

2026

2027

6.630.000,00

6.630.000,00

6.630.000,00

6.630.000,00

6.630.000,00

2023
400,00

2024
400,00

2025
400,00

2026
400,00

2027
400,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2023

2024

2025

2026

2027

1010

2028

Total
financial
allocation

33.150.000,00

2028

Total

5.000.000,00

2028

Total

EL

Financial Year
ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την
υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την
προώθηση συστημάτων ποιότητας που
καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις
Αριθμός
O.36 (unit: Actions)
δράσεων για
ενημέρωση
και
ενθάρρυνση
για
την
υπεύθυνη
κατανάλωση
οίνου ή την
προώθηση
συστημάτων
ποιότητας
που
καλύπτουν
τις
ονομασίες
προέλευσης
και
τις
γεωγραφικές
ενδείξεις
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
PROMOWINE (58(1)(k)) - προώθηση που
πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες
Π2-58.5 - Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
Αριθμός
O.36 (unit: Actions)
δράσεων

EL

2023

2024

2025

2026

2027

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2023
34,00

2024
34,00

2025
34,00

2026
34,00

2027
34,00

1011

2028

Total
financial
allocation

10.000.000,00

2028

Total

EL

Financial Year

2023

2024

2025

2026

2027

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

2028

Total
financial
allocation

για
την
προώθηση
οίνων σε
Τρίτες
Χώρες
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)
Sum of indicative allocations and outputs
for interventions for οίνος
Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά
Αριθμός
O.35 (unit: Operational
Επιχειρησιακών Programmes)
Προγραμμάτων
Εργασίας
Οργανώσεων
Ελαιουργικών
Φορέων (ΕΟΦ)
(Μέση)
Annual indicative financial
allocation
(Total
Union
expenditure in EUR)

EL

23.030.000,00 23.030.000,00 23.030.000,00 23.030.000,00 23.030.000,00

82,00

82,00

82,00

82,00

115.150.000,00

82,00

10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00 10.666.000,00

1012

27.000.000,00

53.330.000,00

EL

6.2.3 Rural Development
Financial Year

2023

Investments,
including
investments
in
irrigation
Π3-73-1.1
Έργα
υποδομών 2023
εγγείων
βελτιώσεων
Αριθμός
Planned unit amount
υποστηριζόμενων
(Total
Public
έργων ταμίευσης Expenditure
in
για
ανειλημμένα EUR)
έργα
υποδομών Maximum Amount
εγγείων
for the Planned unit
βελτιώσεων.
amount (EUR)
(Μέση)
O.22
(unit:
91(3)(b)-ELOperations)
80,00%

2024

2025

2026

2027

2028

2029
(including
payments of
Q4 2029)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00 10.650.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00 11.700.000,00

17.550.000,00

17.550.000,00

17.550.000,00 17.550.000,00

INVEST (73-74)

Αριθμός
υποστηριζόμενων
έργων αρδευτικών
δικτύων
για
ανειλημμένα έργα
υποδομών εγγείων
βελτιώσεων.
(Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%

EL

11,00

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.22
(unit:
Operations)

9,00

1013

EL

Αριθμός
υποστηριζόμενων
έργων ταμίευσης
για
νέα
έργα
υποδομών εγγείων
βελτιώσεων.
(Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.22
(unit:
Operations)

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00 13.500.000,00

20.250.000,00

20.250.000,00

20.250.000,00

20.250.000,00 20.250.000,00

2,00

3,00

1,00

Αριθμός
υποστηριζόμενων
έργων αρδευτικών
δικτύων για νέα
έργα
υποδομών
εγγείων
βελτιώσεων.
(Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.22
(unit:
Operations)

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

6,00

13,00

11,00

TOTAL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)

12.889.824,00

65.850.118,00

100.330.265,00 98.566.394,00 75.966.341,00

10.935.845,00

55.867.848,00

85.121.122,00

EL

1014

83.624.638,00 64.450.547,00

EL

INVEST (73-74)

EL

Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Investments,
including
investments
in
irrigation

1015

36.000.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00 24.000.000,00

30.542.733,00

52.601.372,00

52.601.372,00 20.361.822,00

EL

Π3-73-1.2

Βελτίωση
2023
πρόσβασης
σε
γεωργική γη και
κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Αριθμός
Planned unit amount
υποστηριζόμενων
(Total
Public
έργων
για
τη Expenditure
in
βελτίωση
EUR)
πρόσβασης
σε Maximum Amount
γεωργική γη και for the Planned unit
κτηνοτροφικές
amount (EUR)
εκμεταλλεύσεις.
O.22
(unit:
(Μέση)
Operations)
TOTAL

EL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

325.000,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

38,00

79,00

63,00

20,00

38,00
3.708.213,00

79,00
21.371.019,00

63,00
19.809.666,00

20,00
11.059.583,00 9.107.892,00

3.135.000,00

18.067.500,00

16.747.500,00

9.350.000,00

1016

7.700.000,00

EL

INVEST (73-74)

Π3-73-1.3

EL

Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Investments,
including
investments
in
irrigation
Πρόληψη
και 2023
αποκατάσταση
ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών,
φυσικών
καταστροφών και
καταστροφικών
συμβάντων

2024

2025

1017

2026

2027

2028

2029

EL

Αριθμός
επενδύσεων
για
δράσεις πρόληψης
ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών,
φυσικών
καταστροφών και
καταστροφικών
συμβάντων (Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.22
(unit:
Operations)

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

30,00

34,00

3,00

Αριθμός
επενδύσεων
για
δράσεις
αποκατάστασης
ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών,
φυσικών
καταστροφών και
καταστροφικών
συμβάντων (Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.22
(unit:
Operations)

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

11,00

9,00

2,00

TOTAL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

41,00
11.153.118,00

42,00
18.454.294,00

6,00
13.855.177,00

9.945.824,00

6.956.294,00

9.240.000,00

15.280.000,00

11.480.000,00

8.240.000,00

5.760.000,00

EL

1018

EL

Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL

1019

EL

INVEST (73-74)

Π3-73-2.1

Αριθμός Σχεδίων
Βελτίωσης
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα
(Πρόσκληση 2023)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%
Αριθμός Σχεδίων
Βελτίωσης
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα

EL

Investments,
including
investments
in
irrigation
Σχέδια Βελτίωσης 2023
Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που
συμβάλουν
στην
Ανταγωνιστικότητα
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.20
(unit:
Operations)

2024

2025

2026

2027

2028

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

908,00

1.022,00

341,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

1020

2029

EL

(Πρόσκληση 2025) O.20
(Μέση)
Operations)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%

(unit:

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
επενδύσεις (Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.20
(unit:
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

EL

502,00

1021

565,00

188,00

EL

επενδύσεις (Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%

O.20
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
κεφάλαιο κίνησης
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.20
(unit:
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

EL

(unit:

1022

EL

κεφάλαιο κίνησης O.20
(Μέση)
Operations)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(c)-EL100,00%
TOTAL

EL

(unit:

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

908,00
25.870.958,00

1.022,00
62.367.487,00

1.844,00
67.235.253,00

1.565,00
74.155.718,00

1.188,00
1.000,00
53.914.889,00 18.809.857,00

24.981.375,00

60.222.958,00

65.408.431,00

73.202.594,00

53.374.785,00 18.809.857,00

1023

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
INVEST (73-74)
Investments,
including
investments
in
irrigation
Π3-73-2.2
Ψηφιακές
και 2023
πράσινες
επενδύσεις
στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
Αριθμός
Planned unit amount
επενδυτικών
(Total
Public
σχεδίων
σε Expenditure
in
ψηφιακές
και EUR)
πράσινες
Maximum Amount
επενδύσεις
στις for the Planned unit
γεωργικές
amount (EUR)

EL

2024

2025

2026

2027

2028

2029

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

1024

EL

εκμεταλλεύσεις
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

O.21
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
ψηφιακές
και
πράσινες
επενδύσεις
στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.21
(unit:
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

EL

(unit:

828,00

1025

662,00

166,00

EL

ψηφιακές
και O.21
πράσινες
Operations)
επενδύσεις
στις
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

(unit:

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
κεφάλαιο κίνησης
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.21
(unit:
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

EL

1026

EL

κεφάλαιο κίνησης O.21
(Μέση)
Operations)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
TOTAL

EL

(unit:

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

828,00
14.489.829,00

662,00
23.183.726,00

166,00
24.839.706,00

15.524.816,00 4.760.943,00

12.250.000,00

19.600.000,00

21.000.000,00

13.125.000,00 4.025.000,00

1027

EL

INVEST (73-74)

Π3-73-2.3

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Investments,
including
investments
in
irrigation
Στήριξη
για 2023
επενδύσεις
στη
μεταποίηση/
εμπορία
και/ή
ανάπτυξη
γεωργικών
προϊόντων
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

2024

2025

1028

2026

2027

2028

2029

2.520,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

EL

κεφάλαιο κίνησης O.24
(Μέση)
Operations)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

(unit:

Αριθμός
επενδυτικών
σχεδίων
στη
μεταποίηση,
εμπορία
και
ανάπτυξη με τελικό
προϊόν εντός του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.24
(unit:
Operations)

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων για στη

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

EL

250,00

250,00

250,00

250,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

30,00

90,00

30,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

17.640,00

17.640,00

17.640,00

17.640,00

1029

EL

μεταποίηση,
O.24
εμπορία
και Operations)
ανάπτυξη με τελικό
προϊόν εντός του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
μικροδανείων για
στη
μεταποίηση,
εμπορία
και
ανάπτυξη με τελικό
προϊόν εντός του
Παραρτήματος
Ι
(γεωργικό προϊόν)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

EL

(unit:

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.24
(unit:
Operations)

1030

200,00

200,00

200,00

200,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

2.520,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

250,00

250,00

250,00

250,00

EL

Αριθμός Τελικών
Αποδεκτών
που
λαμβάνουν στήριξη
από
το
χρηματοδοτικό
εργαλείο
εγγυήσεων
για
κεφάλαιο κίνησης
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.24
(unit:
Operations)

TOTAL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)

EL

6.720,00

6.720,00

6.720,00

6.720,00

9.408,00

9.408,00

9.408,00

9.408,00

250,00

250,00

250,00

250,00

30,00
13.463.973,00

90,00
48.470.304,00

980,00
39.119.933,00

950,00
22.289.967,00

950,00
950,00
18.250.775,00 14.884.781,00

11.149.383,00

40.137.780,00

32.500.000,00

18.563.271,00

15.218.456,00 12.431.110,00

5.460.000,00

5.460.000,00

5.460.000,00

5.460.000,00

4.626.542,00

4.626.542,00

4.626.542,00

4.626.542,00

1031

EL

INVEST (73-74)

EL

Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Investments,
including
investments
in
irrigation

1032

EL

Π3-73-2.4

Αριθμός
κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων
που προβαίνουν σε
επενδύσεις
πρόληψης
και
προστασίας
του
ζωικού κεφαλαίου
από
μεταδοτικές
ασθένειες
και
βελτίωση
των
συνθηκών
διαβίωσης (Μέση)
91(3)(b)-EL80,00%
TOTAL

EL

Επενδύσεις
2023
πρόληψης
και
προστασίας
του
ζωικού κεφαλαίου
από
μεταδοτικές
ασθένειες
και
βελτίωση
των
συνθηκών
διαβίωσης
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.21
(unit:
Operations)

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

111,00

89,00

22,00

111,00
3.548.529,00

89,00
6.032.500,00

22,00
4.435.662,00

3.016.250,00

709.706,00

3.000.000,00

5.100.000,00

3.750.000,00

2.550.000,00

600.000,00

1033

EL

Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL

1034

EL

INVEST (73-74)

Investments,
including
investments
in
irrigation
Π3-73-2.5
Επενδύσεις
στις 2023
γεωργικές
εκμεταλλεύσεις για
την προστασία από
φυσικές
καταστροφές
ΜΚ3-73-2.5-1
Planned unit amount
Αριθμός
(Total
Public
επενδυτικών
Expenditure
in
σχεδίων
για EUR)
δράσεις
Maximum Amount
ενεργητικής
for the Planned unit
προστασίας
των amount (EUR)
γεωργικών
O.21
(unit:
εκμεταλλεύσεων
Operations)
(Μέση)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

567,00

331,00

47,00

Αριθμός
επενδυτικών
σχεδίων
από
συλλογικά σχήματα
για
δράσεις
ενεργητικής
προστασίας
των
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
(Μέση)

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.21
(unit:
Operations)

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

15,00

23,00

4,00

TOTAL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)

582,00
8.061.118,00

354,00
11.434.088,00

52,00
7.337.853,00

5.217.059,00

3.238.118,00

EL

1035

EL

Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)

EL

6.840.000,00

1036

9.720.000,00

6.240.000,00

4.440.000,00

2.760.000,00

EL

COOP (77)
Π3-77-1.1

Αριθμός Ομάδων
και Οργανώσεων
Παραγωγών
στο
τομέα
της
Γεωργίας και της
Δασοκομίας
(Μέση)

TOTAL

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Συνεργασία
Σύσταση Ομάδων 2023
και Οργανώσεων
Παραγωγών
και
Διεπαγγελματικών
οργανώσεων στο
τομέα
της
Γεωργίας
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.28
(unit:
Beneficiaries)
Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

61.021,00

51.297,00

41.573,00

31.849,00

22.125,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150,00
9.153.129,00

7.694.520,00

6.235.912,00

4.777.304,00

3.318.695,00

7.743.057,00

6.509.153,00

5.275.248,00

4.041.343,00

2.807.439,00

2029

150,00

1037

EL

COOP (77)

EL

Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Συνεργασία

1038

EL

Π3-77-2.1

Συστήματα
2023
Ποιότητας
Γεωργικών
Προϊόντων
και
Τροφίμων
Αριθμός
Planned unit amount
δικαιούχων
από (Total
Public
στήριξη για νέες Expenditure
in
συμμετοχές
σε EUR)
συστήματα
Maximum Amount
ποιότητας
for the Planned unit
(Ομοιόμορφη)
amount (EUR)
O.29
(unit:
Beneficiaries)
TOTAL
Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)

EL

2024

2025

2026

2027

2028

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

2.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.853,00
8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

8.274.755,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

2029

2.853,00

1039

EL

COOP (77)

EL

Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Συνεργασία

1040

EL

Π3-77-3.1

Αριθμός
Επιχειρησιακών
Ομάδων (ΕΟ) στα
πλαίσια
της
υλοποίησης
του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου (project)
των
Επιχειρησιακών
Ομάδων της ΕΣΚ
για
την
παραγωγικότητα
και
βιωσιμότητα
της
γεωργίας
(Ομοιόμορφη)
TOTAL

EL

Ανάπτυξη
2023
συνεργασιών
με
σκοπό
τη
διασύνδεση
της
έρευνας με την
παραγωγή
μέσω
Επιχειρησιακών
Ομάδων (ΕΟ) της
Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης
Καινοτομίας
για
την
παραγωγικότητα
και
βιωσιμότητα
της
Γεωργίας
(ΕΣΚ-Γεωργίας)
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.1 (unit: Projects)

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

236,00

295,00

59,00

236,00
11.328.000,00

295,00
28.320.000,00

59,00
26.432.000,00

1041

18.880.000,00 9.608.627,00

EL

Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)

EL

9.582.882,00

1042

23.957.205,00

22.360.058,00

15.971.470,00 8.128.385,00

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
COOP (77)
Συνεργασία
Π3-77-4.1
Στήριξη για τοπική 2023
ανάπτυξη μέσω του
LEADER
(ΤΑΠΤοΚ - Τοπική
Ανάπτυξη
με
Πρωτοβουλία
Τοπικών
Κοινοτήτων)
Αριθμός
Planned unit amount 29.670,00
Στρατηγικών
(Total
Public
Τοπικής
Expenditure
in
Ανάπτυξης
με EUR)
Πρωτοβουλία
Maximum Amount
Τοπικών
for the Planned unit
Κοινοτήτων
amount (EUR)
(ΤΑΠΤοΚ) μέσω O.31
(unit: 50,00
του
LEADER Strategies)
(Μέση)
TOTAL

EL

Planned output
50,00
Annual
indicative 1.483.506,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 1.250.000,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

178.021,00

507.359,00

672.028,00

836.697,00

1.001.366,00

1.166.035,00

8.901.033,00

25.367.945,00

33.601.401,00

41.834.857,00

50.068.313,00 58.301.769,00

7.500.000,00

21.375.000,00

28.312.500,00

35.250.000,00

42.187.500,00 49.125.000,00

1043

EL

Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL

1044

EL

INSTAL (75)

Π3-75.1
Αριθμός
νέων
γεωργών
που
προκύπτει
από
ανειλημμένες
υποχρεώσεις από
την εγκατάσταση
νέων γεωργών και
σύσταση
αγροτικών
επιχειρήσεων
(Καταβολή
Β΄
δόσης
(Ομοιόμορφη)
91(3)(c)-EL100,00%
Αριθμός
νέων
γεωργών
που
προκύπτει από την
εγκατάσταση νέων
γεωργών
και
σύσταση
αγροτικών
επιχειρήσεων
(Προκήρυξη 2023)
(Μέση)
91(3)(c)-EL100,00%

EL

Setting up of young
farmers and new
farmers and rural
business start-up
Εγκατάσταση νέων 2023
γεωργών
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.25
(unit:
Beneficiaries)

Planned unit amount 25.900,00
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 29.750,00
for the Planned unit
amount (EUR)
O.25
(unit: 5.968,00
Beneficiaries)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5.850,00

5.850,00

6.300,00

6.300,00

12.820,00

9.400,00

25.900,00

11.100,00

11.100,00

11.100,00

29.750,00

12.750,00

12.750,00

12.750,00

249,00

1045

EL

Αριθμός
νέων
γεωργών
που
προκύπτει από την
εγκατάσταση νέων
γεωργών
και
σύσταση
αγροτικών
επιχειρήσεων
(Προκήρυξη 2025)
(Μέση)
91(3)(c)-EL100,00%

Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.25
(unit:
Beneficiaries)

25.900,00

25.900,00

11.100,00

29.750,00

29.750,00

12.750,00

5.968,00

249,00

TOTAL

Planned output
5.968,00
249,00
Annual
indicative 154.559.957,00 6.439.998,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 154.559.957,00 6.439.998,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)

18.788,00
9.649,00
229.559.956,00 61.440.127,00

20.699.995,00

41.399.988,00 75.899.979,00

229.559.956,00 61.440.127,00

20.699.995,00

41.399.988,00 75.899.979,00

EL
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Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
ANC (71)
Φυσικοί ή άλλοι
περιορισμοί
ανά
περιοχή
Π3-71
Ενισχύσεις
σε 2023
περιοχές
που
χαρακτηρίζονται
από φυσικά ή άλλα
ειδικά
μειονεκτήματα
Αντισταθμιστική
Planned unit amount 119,20
ενίσχυση
ανά (Total
Public
εκτάριο για τις Expenditure
in
ορεινές
περιοχές EUR)
(Ομοιόμορφη)
Maximum Amount 149,00
91(3)(a)-ELfor the Planned unit
65,00%
amount (EUR)

EL

75.000.000,00

55.000.129,00

2024

2025

2026

2027

119,20

119,20

119,20

119,20

149,00

149,00

149,00

149,00
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2028

2029

EL

Αντισταθμιστική
ενίσχυση
ανά
εκτάριο για τις
περιοχές
με
φυσικούς
περιορισμούς,
εκτός των ορεινών
(Ομοιόμορφη)
91(3)(a)-EL65,00%

O.12 (unit: Εκτάριο)
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.12 (unit: Εκτάριο)

1.361.198,80
87,80

1.361.198,80
87,80

1.361.198,80
87,80

1.361.198,80
87,80

1.361.198,80
87,80

109,75

109,75

109,75

109,75

109,75

934.297,68

934.297,68

934.297,68

934.297,68

934.297,68

87,80

87,80

87,80

87,80

109,75

109,75

109,75

109,75

122.900,80

122.900,80

122.900,80

122.900,80

Αντισταθμιστική
ενίσχυση
ανά
εκτάριο για τις
περιοχές με ειδικά
μειονεκτήματα
(Ομοιόμορφη)
91(3)(a)-EL65,00%

Planned unit amount 87,80
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 109,75
for the Planned unit
amount (EUR)
O.12 (unit: Εκτάριο) 122.900,80

TOTAL

Planned output
2.418.397,27
2.418.397,27
2.418.397,27
2.418.397,27
2.418.397,27
Annual
indicative 255.076.923,00 255.076.923,00 255.076.923,00 255.076.923,00 255.076.923,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00 165.800.000,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)

EL
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EL

KNOW (78)

EL

Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Knowledge
exchange
and
dissemination
of
information

1049

EL

Π3-78.1

Δράσεις τυπικών
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Νέων
Γεωργών
(Ομοιόμορφη)
Δράσεις τυπικών
προγραμμάτων
βραχυχρόνιας
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Γεωργών
(Ομοιόμορφη)
Δράσεις
λοιπών
μορφών
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των
Γεωργών
(Ομοιόμορφη)

TOTAL

EL

Εκπαίδευση
- 2023
κατάρτιση
γεωργών
και
λοιπών
ενδιαφερόμενων
ομάδων
(stakeholders)
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

57.500,00

115,00
8.500,00

135,00
8.500,00

250,00
8.500,00

135,00
8.500,00

135,00
8.500,00

8.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

844,00
11.000,00

844,00
11.000,00

844,00
11.000,00

844,00
11.000,00

844,00
11.000,00

744,00
11.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

280,00
1.239,00
15.564.963,00

280,00
1.259,00
16.448.970,00

562,00
1.656,00
24.842.059,00

562,00
1.541,00
19.538.014,00

562,00
562,00
1.541,00
1.306,00
19.538.015,00 12.506.214,00

1050

2029

EL

Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)

EL

13.205.459,00

13.955.459,00
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21.076.232,00

16.576.232,00

16.576.231,00 10.610.387,00

EL

KNOW (78)

Π3-78.2

Δράσεις (Αριθμός)
παροχής
συμβουλών
που
παρέχονται
σε
γεωργούς
(Πρόσκληση 2023)
(Ομοιόμορφη)
Δράσεις (Αριθμός)
παροχής
συμβουλών
που
παρέχονται
σε
γεωργούς
(Πρόσκληση 2026)
(Ομοιόμορφη)
Δράσεις τυπικών
προγραμμάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
των

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Knowledge
exchange
and
dissemination
of
information
Συμβουλευτικές
2023
υπηρεσίες γεωργών
και
λοιπών
ενδιαφερόμενων
ομάδων
(stakeholders)
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Planned unit amount 12.000,00
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)

2024

2025

2026

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

9.799,00

8.710,00

3.266,00

12.000,00

12.000,00
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2027

2028

2029

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

9.799,00
12.000,00

8.710,00

3.266,00

EL

Γεωργικών
Συμβούλων
(Ομοιόμορφη)

Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.33 (unit: )
Δράσεις
λοιπών Planned unit amount
προγραμμάτων
(Total
Public
εκπαίδευσης
και Expenditure
in
κατάρτισης
των EUR)
Γεωργικών
Maximum Amount
Συμβούλων
for the Planned unit
(Ομοιόμορφη)
amount (EUR)
O.33 (unit: )
TOTAL
Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)

EL

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

193,00
11.000,00

129,00
11.000,00

193,00
11.000,00

129,00
11.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

54,00
247,00
2.909.976,00

81,00
10.009,00
11.449.863,00

8.710,00
10.452.157,00

81,00
3.540,00
9.870.162,00

54,00
9.982,00
11.152.927,00

8.710,00
3.266,00
10.452.157,00 6.663.250,00

2.450.000,00

9.640.000,00

8.800.000,00

8.310.000,00

9.390.000,00

8.800.000,00

1053

5.610.000,00

EL

Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
ENVCLIM (70)
Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Π3-70-1.1
Προστασία άγριας 2023
ζωής εντός των
προστατευόμενων
περιοχών
Προστασία άγριας Planned unit amount 174,00
ζωής εντός των (Total
Public
προστατευόμενων
Expenditure
in
περιοχών (Μέση)
EUR)
91(2)(a)-ELMaximum Amount 174,00
85,00%
for the Planned unit
91(3)(b)-ELamount (EUR)

EL

2024

2025

2026

2027

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00

174,00
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2028

2029

EL

80,00%

O.14 (unit: Εκτάριο) 4.693,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

4.693,00

TOTAL

Planned output
4.693,00
Annual
indicative 816.526,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 639.614,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

4.693,00
816.526,00

4.693,00
816.526,00

4.693,00
816.526,00

4.693,00
816.526,00

639.614,00

639.614,00

639.614,00

639.614,00

EL
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EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
ENVCLIM (70)
Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Π3-70-1.2
Ενισχύσεις για την
προστασία
του
αγροτικού τοπίου
Ενίσχυση για τη Planned unit amount
διατήρηση
του (Total
Public
παραδοσιακού
Expenditure
in
ελαιώνα
της EUR)
Άμφισσας
Maximum Amount
(Ομοιόμορφη)
for the Planned unit
91(2)(a)-ELamount (EUR)
85,00%
O.14 (unit: Εκτάριο)
91(3)(b)-EL80,00%

EL

2023

2024

2025

2026

2027

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

580,00

2.434,00

2.434,00

2.434,00

2.434,00

2.434,00
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2028

2029

EL

Ενίσχυση για τη Planned unit amount 765,00
διατήρηση
του (Total
Public
παραδοσιακού
Expenditure
in
αμπελώνα
της EUR)
Θήρας
Maximum Amount 765,00
(Ομοιόμορφη)
for the Planned unit
91(2)(a)-ELamount (EUR)
85,00%
O.14 (unit: Εκτάριο) 914,00
91(3)(b)-EL80,00%

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

765,00

914,00

914,00

914,00

914,00

TOTAL

3.348,00
2.111.353,00

3.348,00
2.111.353,00

3.348,00
2.111.353,00

3.348,00
2.111.353,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

EL

Planned output
3.348,00
Annual
indicative 2.111.353,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 1.760.000,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

1057

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
ENVCLIM (70)
Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Π3-70-1.3
Εφαρμογή
2023
εναλλακτικών
μεθόδων
φυτοπροστασίας με
στόχο τη μείωση
των
φυτοφαρμάκων
Ετήσια ενίσχυση Planned unit amount 210,00
για
την (Total
Public
εναλλακτική
Expenditure
in
καταπολέμηση
EUR)
ζιζανίων
στους Maximum Amount 210,00
ορυζώνες
for the Planned unit
(Ομοιόμορφη)
amount (EUR)

EL

2024

2025

2026

2027

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

1058

2028

2029

EL

91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(b)-EL80,00%

O.14 (unit: Εκτάριο) 15.553,00

15.553,00

15.553,00

15.553,00

15.553,00

Ετήσια ενίσχυση
για την εφαρμογή
της
μεθόδου
σεξουαλικής
σύγχυσης
των
μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(2)(c)-EL60,00%
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount 474,00
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 490,00
for the Planned unit
amount (EUR)
O.14 (unit: Εκτάριο) 111.995,00

474,00

474,00

474,00

474,00

490,00

490,00

490,00

490,00

111.995,00

111.995,00

111.995,00

111.995,00

TOTAL

Planned output
127.548,00
Annual
indicative 56.351.881,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 47.841.031,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

127.548,00
56.351.881,00

127.548,00
56.351.881,00

127.548,00
56.351.881,00

127.548,00
56.351.880,00

47.841.031,00

47.841.031,00

47.841.032,00

47.841.032,00

EL
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EL

Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL

1060

EL

ENVCLIM (70)

Π3-70-1.4
Αριθμός
ενισχυόμενων
εκταρίων για την
προστασία
και
διατήρηση τοπικών
αβελτίωτων
πληθυσμών
ποικιλιών
(φυτογενετικού
υλικού)
που
κινδυνεύουν από
γενετική διάβρωση
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%
Αριθμός
ενισχυόμενων
Μονάδων Ζωικού
Κεφαλαίου
(ΜΖΚ)από
τη
διατήρηση
των
απειλούμενων

EL

Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Προστασία
και
διατήρηση
γενετικών πόρων
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.19 (unit: Εκτάριο)

2023

2024

2025

2026

2027

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

3.143,00

3.143,00

3.143,00

3.143,00

3.143,00

474,00

474,00

474,00

474,00

490,00

490,00

490,00

490,00

Planned unit amount 474,00
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 490,00
for the Planned unit
amount (EUR)
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2028

2029

EL

αυτόχθονων φυλών O.19
(unit: 30.680,00
αγροτικών
ζώων Livestock units)
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

30.680,00

30.680,00

30.680,00

30.680,00

Αριθμός
ενισχυόμενων
έργων από την
προστασία
των
γενετικών πόρων
στη κτηνοτροφία
(Μέση)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

Planned unit amount 400.000,00
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 480.000,00
for the Planned unit
amount (EUR)
O.19
(unit: 42,00
Operations)

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

42,00

42,00

42,00

42,00

TOTAL

Planned output
Annual
indicative 14.715.821,00
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative 12.485.038,00
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)

14.715.821,00

14.715.821,00

14.715.821,00

14.715.821,00

12.485.038,00

12.485.038,00

12.485.038,00

12.485.038,00

EL
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Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL
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EL

ENVCLIM (70)

Π3-70-2.1

Αριθμός
ενισχυόμενων
εκταρίων από την
μετατροπή
σε
βιολογικές
πρακτικές
και
μεθόδους
παραγωγής
στη
γεωργία
(Ομοιόμορφη)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Ενισχύσεις για τη 2023
μετατροπή
σε
βιολογικές
πρακτικές
και
μεθόδους
(νεοεισερχόμενοι
στη
βιολογική
γεωργία
και
κτηνοτροφία)
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)
O.17 (unit: Εκτάριο)

Αριθμός
Planned unit amount
ενισχυόμενων
(Total
Public
εκταρίων
Expenditure
in
(βοσκοτόπων) από EUR)
τη μετατροπή σε Maximum Amount
βιολογικές
for the Planned unit
πρακτικές
και amount (EUR)

EL

2024

2025

2026

2027

2028

377,00

377,00

377,00

377,00

377,00

452,00

452,00

452,00

452,00

452,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

106.342,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

215,00

215,00

215,00

215,00

215,00

1064

2029

EL

μεθόδους
O.17 (unit: Εκτάριο)
παραγωγής
στην
κτηνοτροφία
(Ομοιόμορφη)
91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

118.617,00

118.617,00

118.617,00

118.617,00

118.617,00

TOTAL

224.959,00
61.291.176,00

224.959,00
61.291.176,00

224.959,00
61.291.176,00

224.959,00
61.291.176,00

224.959,00
61.291.178,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

EL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

1065

EL

ENVCLIM (70)

Π3-70-3.1
Αριθμός Ζωικών
Μονάδων
(ΖΜ)
που υπόκεινται σε
δεσμεύσεις καλής
μεταχείρισης των
παραγωγικών ζώων
(Ομοιόμορφη)

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Καλή μεταχείριση 2023
(ευζωία)
των
παραγωγικών ζώων
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount
for the Planned unit
amount (EUR)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

349,30

349,30

349,30

349,30

349,30

715,50

715,50

715,50

715,50

715,50

1066

EL

91(2)(b)-EL80,00%
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

O.18
(unit:
Livestock units)

33.740,00

33.740,00

33.740,00

33.740,00

TOTAL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)

33.740,00
12.071.646,00

33.740,00
12.071.646,00

33.740,00
11.596.844,00

33.740,00
33.740,00
11.596.844,00 11.596.844,00

10.241.696,00

10.241.696,00

9.838.869,00

9.838.869,00

EL
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33.740,00

9.838.870,00

EL

ENVCLIM (70)

Π3-70-4.1
Αριθμός
συντηρούμενων
εκταρίων
που
προέρχονται από
δράσεις δάσωσης
και
δημιουργίας
δασικών εκτάσεων
(Ομοιόμορφη)
91(2)(a)-EL85,00%
91(3)(b)-EL80,00%

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)
Environmental,
climate-related and
other management
commitments
Δάσωση
και 2023
δημιουργία
δασικών εκτάσεων
Planned unit amount
(Total
Public
Expenditure
in
EUR)
Maximum Amount 3.490,00
for the Planned unit
amount (EUR)
O.16 (unit: Εκτάριο)

2024

3.490,00

2025

3.490,00

2026

2027

2028

2029

1.115,00

1.115,00

1.115,00

1.115,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

63.426,00

1068

EL

TOTAL

EL

Planned output
Annual
indicative
financial allocation
(Total
public
expenditure in EUR)
Annual
indicative
financial allocation
(Union Contribution
in EUR)
Out of which for
financial instrument
(Total
public
Expenditure
in
EUR)
Out of which for
financial instrument
(Union Contribution
in EUR)
Out of which carryover (Total public
Expenditure
in
EUR)
Out of which carryover
(Union
contribution
in
EUR)
Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex
XII
(applicable to article
95(1) under article
73 and 75) (Total
public expenditure
in EUR)
1069

17.680.147,00

17.680.147,00

17.680.147,00 17.680.147,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

EL

Out of which needed
to
reach
the
minimum financial
allocation set out in
Annex XII (Union
Contribution
in
EUR)

EL

1070

EL

EL

1071

EL

7 Σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού
7.1 Προσδιορισμός των φορέων διακυβέρνησης και συντονισμού + των φορέων ελέγχου
Authority type
Οργανισμός πληρωμών

Institution name
ΕΓΤΕ ΕΓΤΑΑ Responsible name
Διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου
Κοινοτικών
Δημήτριος
Μελάς, Δομοκού 5, 10445
Y
Y
dimitrios.melas@opekepe.gr
Ενισχύσεων Προσανατολισμού
Πρόεδρος
Αθήνα
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ
ΚΑΠ (η σύνθεση θα οριστεί με
απόφαση
του
Υπουργού Y
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων)

Y

Δημήτριος Παπαγιαννίδης,
Γενικός
Γραμματέας Λεωφόρος Αθηνών
dpapagiannidis@mou.gr
Ενωσιακών Πόρων και 58, 10441 Αθήνα
Υποδομών, Πρόεδρος

Γενικές
Διευθύνσεις
Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
Περιφερειακής
Αγροτικής
και ενδιάμεσοι φορείς που
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
δεν προβλέπονται στον
N
των Περιφερειών, μέσω των
κανονισμό, με περιγραφή
υπηρεσιών τους (επενδύσεις,
του ρόλου τους
νέοι γεωργοί)

Y

na
(responsible
na
(responsible
name,
name, address and
address and email are not
na@na.gr
email
are
not
availlable yet)
availlable yet)

Διεύθυνση
Αγροτικής
Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και
και ενδιάμεσοι φορείς που
Διεθνών Σχέσεων – Τμήμα
δεν προβλέπονται στον
Y
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και
κανονισμό, με περιγραφή
Ευρωπαϊκών Σχέσεων (θεσμικό
του ρόλου τους
πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων)

N

Θεοδωρίδου
Χρυσούλα Αχαρνών 2, 10432
ctheodoridou@minagric.gr
Προϊσταμένη Τμήματος
Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
ΥΠΑΑΤ – Γενική Διεύθυνση
και ενδιάμεσοι φορείς που
Τροφίμων
(τομεακά
δεν προβλέπονται στον
Y
προγράμματα,
συνδεδεμένες
κανονισμό, με περιγραφή
ενισχύσεις)
του ρόλου τους

N

Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Αχαρνών 2, 10432
Προϊστάμενος
Γενικής
vmichalopoulos@minagric.gr
Αθήνα
Διεύθυνσης Τροφίμων

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι ΥΠΑΑΤ-Διεύθυνση
και ενδιάμεσοι φορείς που Προγραμματισμού
και
δεν προβλέπονται στον Επιχειρησιακών Προγραμμάτων N
κανονισμό, με περιγραφή (επενδύσεις
μεταποίησης
του ρόλου τους
εμπορίας γεωργικών προϊόντων)

Y

Σκαλιστήρη 19 &
Μπουρντάς Χριστόδουλος
Πατησίων 207Α, chbourntas@minagric.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
11253 Αθήνα

Επιτροπή
παρακολούθησης

EL
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EL

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
και ενδιάμεσοι φορείς που
Περιφερειακών Προγραμμάτων
δεν προβλέπονται στον
N
(παρεμβάσεις δημοσίων έργων
κανονισμό, με περιγραφή
υποδομών)
του ρόλου τους

Y

na
(responsible
na
(responsible
name,
name, address and
address and email are not
na@na.gr
email
are
not
availlable yet
availlable yet

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
και ενδιάμεσοι φορείς που
ΥΠΑΑΤ-Διεύθυνση Υγείας των
δεν προβλέπονται στον
N
Ζώων (επενδύσεις πρόληψης)
κανονισμό, με περιγραφή
του ρόλου τους

Y

Αλεξανδρόπουλος Θωμάς Καπνοκοπτηρίου
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 6, 10433 Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
και ενδιάμεσοι φορείς που
Ενέργειας -Γενική Διεύθυνση
δεν προβλέπονται στον
N
Δασών
και
Δασικού
κανονισμό, με περιγραφή
Περιβάλλοντος (δασικά μέτρα)
του ρόλου τους

Y

Ευάγγελος
Γκουντούφας Τέρμα Αλκμάνος,
ggram@hq.minagric.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 115 28 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕπιτροπή
Δημοσιονομικού
Ελέγχου
(ΕΔΕΛ)
Διεύθυνση
Γ΄
Y
Πιστοποίησης
δαπανών
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Εγγυήσεων
(Ε.Γ.Τ.Ε.)
και
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής
Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Y

Μαργιόλη Μαρία

Πανεπιστημίου 57,
m.margioli@edel.gr
10564 Αθήνα

Πυριοβολή Παναγιώτα

Λεωφόρος Αθηνών
54-56,
10446 ppyriovoli@mou.gr
Αθήνα

Φορέας πιστοποίησης

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Παρεμβάσεων εκτός ΟΣΔΕ
Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
(πρώην
Ειδική
Υπηρεσία
και ενδιάμεσοι φορείς που
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020)
δεν προβλέπονται στον
Y
(επενδύσεις
στις
γεωργικές
κανονισμό, με περιγραφή
εκμεταλλεύσεις, νέοι γεωργοί,
του ρόλου τους
έγγειες βελτιώσεις, γεωργικές
συμβουλές,
κατάρτιση,

EL

Y

1073

thalexandropoulos@minagric.gr

EL

συνεργασία, LEADER, τομεακά
προγράμματα πυλώνα Ι)
Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
ΥΠΑΑΤ-Διεύθυνση
και ενδιάμεσοι φορείς που
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
δεν προβλέπονται στον
N
Κλιματικής
Αλλαγής
κανονισμό, με περιγραφή
(αγροπεριβαλλοντικά)
του ρόλου τους

Y

Δάβαρης
Δημήτριος Αχαρνών
381,
ddavaris@minagric.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 11143 Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
ΥΠΑΑΤ-Διεύθυνση
Ζωικών
και ενδιάμεσοι φορείς που
Γενετικών
Πόρων
και
δεν προβλέπονται στον
N
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων
κανονισμό, με περιγραφή
(αγροπεριβαλλοντικά)
του ρόλου τους

Y

Ηλιοπούλου
Ελισάβετ Βερανζέρου
46,
ve46u081@minagric.gr
Προϊσταμένη Διεύθυνσης 104 38 Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι ΥΠΑΑΤΔιεύθυνση
και ενδιάμεσοι φορείς που Συστημάτων
Ποιότητας,
δεν προβλέπονται στον Βιολογικής Παραγωγής και N
κανονισμό, με περιγραφή Γεωγραφικών
Ενδείξεων
του ρόλου τους
(βιολογική γεωργία)

Y

Τζαβάρα
Ελένη Αχαρνών 2, 101 76
etzavara@minagric.gr
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
και ενδιάμεσοι φορείς που Οργανισμός
Ελληνικών
δεν προβλέπονται στον Γεωργικών
Ασφαλίσεων N
κανονισμό, με περιγραφή (ΕΛΓΑ) (επενδύσεις πρόληψης)
του ρόλου τους

Y

Λυκουρέντζος
Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι Ελληνικός
και ενδιάμεσοι φορείς που Οργανισμός
δεν προβλέπονται στον (ΕΛΓΟ
κανονισμό, με περιγραφή (επιμόρφωση
του ρόλου τους
συμβούλων)

Y

Χατζηνικολάου
Νιρβάνα 68 &
Παναγιώτης
Διευθύνων Κουρτίδου 56-58 info@elgo.gr
Σύμβουλος
111 45 Αθήνα

Άλλοι εξουσιοδοτημένοι
ΥΠΑΑΤ Γενική Διεύθυνση
και ενδιάμεσοι φορείς που
Γεωργίας
(τομεακά
δεν προβλέπονται στον
Y
προγράμματα,
συνδεδεμένες
κανονισμό, με περιγραφή
ενισχύσεις)
του ρόλου τους

N

Πολύμερος
Απόστολος
Μενάνδρου
Προϊστάμενος
Γενικής
10552 Αθήνα
Διεύθυνσης Γεωργίας

Συντονισμός
AKIS, Εθνική Επιτροπή Συντονισμού
N
συμπεριλαμβανομένης
συστήματος AKIS (Θα οριστεί

Y

1.
Μπαγινέττας 1. Αχαρνών 2,
ggram@hq.minagric.gr
Κωνσταντίνος
Γενικός 10432 Αθήνα 2.

EL

Γεωργικός
«ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΔΗΜΗΤΡΑ) N
γεωργικών

1074

Ανδρέας Μεσογείων
45,11510 Αθήνα

22,

gmanagement@elga.gr

apolymeros@minagric.gr

EL

της παροχής συμβουλών με
Υπουργική
Απόφαση)
σε
γεωργικές ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ
εκμεταλλεύσεις
— ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Σχετικός
φορέας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
συντονισμού
ΣΧΕΣΕΩΝ
Ελληνικός
Γεωργικός
Οργανισμός
«ΔΗΜΗΤΡΑ»
(ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ)

Γραμματέας
Αγροτικής Νιρβάνα 68 &
Πολιτικής και Διεθνών Κουρτίδου 56-58
Σχέσεων 2. Χατζηνικολάου 111 45 Αθήνα
Παναγιώτης
Διευθύνων
Σύμβουλος
ΕΛΓΟ
(info@elgo.gr)

Y

1.
Μπαγινέτας
Κωνσταντίνος
Γενικός
Γραμματέας
Αγροτικής
Πολιτικής και Διεθνών Αχαρνών 2, 10432
ggram@hq.minagric.gr
Σχέσεων
2. Μπάζιος Αθήνα
Δημήτριος Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
(dbazios@minagric.gr)

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Άλλοι εξουσιοδοτημένοι Παρεμβάσεων εντός ΟΣΔΕ (eco
και ενδιάμεσοι φορείς που schemes, ενισχύσεις σε περιοχές
δεν προβλέπονται στον με
φυσικά
και
ειδικά Y
κανονισμό, με περιγραφή μειονεκτήματα
του ρόλου τους
αγροπεριβαλλοντικά αγροτικής
ανάπτυξης)

Y

na
(responsible
na
(responsible
name,
name, address and
address and email not
email not available na@na.gr
available yet because is a
yet because is a
new Authority)
new Authority)

Διαχειριστική αρχή

ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- Y
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ
ΚΑΠ

Y

Νικόλαος
Προϊστάμενος
ΚΑΠ

Φορέας ελέγχου

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων
Y
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Y

Ρέππα Αθανασία

Y

Μπαγινέττας Κωνσταντίνος
Γενικός
Γραμματέας Αχαρνών 2, 10432
ggram@hq.minagric.gr
Αγροτικής Πολιτικής και Αθήνα
Διεθνών Σχέσεων

Αρμόδια αρχή

ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Y
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ
για το σχέδιο ΚΓΠ (πρβλ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Y
άρθρο 43 παράγραφος 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
του ΚΚΔ)
ΣΧΕΣΕΩΝ

EL
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Μανέτας,
Λεωφόρος Αθηνών
ΕΥΔ ΣΣ
nmanetas@mou.gr
58, 10441 Αθήνα
Δομοκού 5, 10445
athanasia.reppa@opekepe.gr
Αθήνα

EL

Brief description of the set up and organisation of the Competent Authority

EL
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7.2 Περιγραφή των δομών παρακολούθησης και αναφοράς
Οι οργανωτικές και λειτουργικές διευθετήσεις για την καταγραφή, διατήρηση, διαχείριση, ποιοτικό
έλεγχο και αναφορά των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που απαιτούνται για την παρακολούθηση
του ΣΣΚΓΠ παρακάτω:
Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους Φορείς Έκδοσης Θεσμικού Πλαισίου
και Λεπτομερειών Εφαρμογής των παρεμβάσεων που θα οριστούν καταρτίζουν τους δείκτες εκροών και
αποτελέσματος κάθε παρέμβασης σε επίπεδο μεμονωμένου δικαιούχου, τόσο κατά την υποβολή προς
έγκριση της αίτησης στήριξης, όσο και κατά την υποβολή και έγκριση αιτήσεων πληρωμής (μερική
υλοποίηση, τελική υλοποίηση) και προδιαγράφουν τον τρόπο καταχώρησης και το χρονοδιάγραμμα
τήρησης στα πληροφοριακά συστήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις διάφορες παρεμβάσεις. Τα
κύρια πληροφοριακά συστήματα, όπως και στην τρέχουσα περίοδο, είναι:
α) Το πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω
του οποίου γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων στήριξης που αφορούν ιδιωτικά μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και διαλειτουργεί με το ΟΣΔΕ, όπου απαιτείται, και το ΟΠΣΣΑ
β) Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αγροτικής ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) μέσω του οποίου γίνεται η
διαχείριση των αιτήσεων στήριξης αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν δημόσιες υποδομές αλλά και η
διαχείριση όλων των χρηματορροών όλων των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης
γ) Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) των παρεμβάσεων με
βάση την έκταση και τα ζώα τόσο του ΕΓΤΕ όσο και του ΕΓΤΑΑ.
(δ) Ειδικές εφαρμογές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των τομεακών
προγραμμάτων του ΕΓΤΕ και ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που διαλειτουργούν με τα λοιπά
συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Διαχειριστική Αρχή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταρτίζουν επίσης τις απαιτήσεις επεξεργασίας, υπολογισμών
και εξαγωγής των σχετικών δεικτών και υπολογισμών από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα καθώς
και τα τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία αυτά θα γίνονται διαθέσιμα για τους σκοπούς της
έγκαιρης παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του ΣΣΚΓΠ και υποβολής των
σχετικών ετήσιων εκθέσεων για εξέταση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και την τελική υποβολή
των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων, της εκκαθάρισης λογαριασμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) όσο και της ετήσιας
αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης από την Επιτροπή.
Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταρτίζει επίσης το πρόγραμμα της τακτικής
συλλογής στατιστικών και άλλων δεδομένων από τις διάφορες υπηρεσίες και αρχές, που απαιτούνται για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΣΚΓΠ και προβαίνει σε κατάλληλες διοικητικές συμφωνίες με
αυτές, όπου χρειάζεται (π.χ. Εθνική Στατιστική Αρχή, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, κλπ)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
To Γενικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΣΚΓΠ θα αναπτυχθεί από τη Διαχειριστική Αρχή με
τη συνδρομή του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξουσιοδοτημένων ενδιαμέσων φορέων. Θα περιγράφει τις γενικές
διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, ελέγχων και επιβολής κυρώσεων
όλων των κατηγοριών παρεμβάσεων και μέτρων που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική στήριξη στο
ΣΣΚΓΠ.
Κύριος στόχος του Γενικού Συστήματος και Ελέγχου είναι η αποτύπωση του τρόπου κατανομής
αρμοδιοτήτων και εφαρμογής όλων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και
μέτρων που θα έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να δρομολογηθούν ώστε να διασφαλίζεται η
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συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα :
• Η εξακρίβωση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα
ταμεία·
• η εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης ιδίως όσον αφορά τους τομείς υψηλής
επικινδυνότητας, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του κόστους και των οφελών
καθώς και της αναλογικότητας των μέτρων·
• η πρόληψη, ο εντοπισμός και η διόρθωση των περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης·
• η επιβολή αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων σύμφωνα με την ενωσιακή
νομοθεσία ή, ελλείψει αυτής, με την εθνική νομοθεσία και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η κίνηση νομικών
διαδικασιών προς τον σκοπό αυτό·
• η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εντόκως και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η κίνηση
νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό αυτό.
Το Γενικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου περιγράφει τους γενικούς κοινούς κανόνες που διέπουν τις
διαδικασίες, τους ρόλους των εμπλεκομένων φορέων σε κάθε διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
διαδρομή ελέγχου και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και τον τρόπο συμμόρφωσης προς γενικές
ενωσιακές απαιτήσεις, όπως π.χ. η συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, τις
κρατικές ενισχύσεις κλπ.
Το Γενικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κατηγοριοποιεί τις παρεμβάσεις σύμφωνα με κοινά
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου μιας κατηγορίας
παρεμβάσεων από την άλλη (π.χ. άμεσες ενισχύσεις - μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα, τομεακές
παρεμβάσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, δημόσια έργα και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
χρηματοπιστωτικά μέσα, τοπικά προγράμματα ανάπτυξης, κλπ) καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα
που τις υποστηρίζουν.
Περιγράφει επίσης τον τρόπο άσκησης ελέγχων εποπτείας σε εξουσιοδοτημένους Ενδιάμεσους Φορείς,
καθώς και όλες τις οριζόντιες διαδικασίες που αφορούν απαιτούμενες αναφορές προς την Επιτροπή
(παρατυπιών, κλπ).
Το Γενικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί το γενικό πρότυπο, το οποίο εν συνεχεία
εξειδικεύεται στο θεσμικό πλαίσιο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε συγκεκριμένου μέτρου ή
παρέμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ειδικότερες απαιτήσεις βάσει τόσο των Κανονισμών όσο
και εκτελεστών πράξεων, όπου προβλέπεται, να εκδίδει η Επιτροπή για την ενιαία ρύθμιση λεπτομερειών
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το ολοκληρωμένο σύστημα της νέας προγραμματικής περιόδου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων·
β) σύστημα υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και με βάση τα ζώα·
γ) σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων·
δ) σύστημα για την ταυτοποίηση των δικαιούχων των παρεμβάσεων και των μέτρων που εξασφαλίζει τη
δυνατότητα ταυτοποίησης όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τον ίδιο δικαιούχο
ε) σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων·
στ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που επιτρέπει την επαλήθευση
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των δικαιωμάτων με τις αιτήσεις και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.
ζ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων.
Την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το υφιστάμενο ΟΣΔΕ διαθέτει το σύνολο σχεδόν των ανωτέρω
αναφερόμενων υποσυστημάτων -- εκτός από το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων όπως
προδιαγράφεται για τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων,
πραγματοποιούνται και έλεγχοι με τηλεπισκόπηση.
Επομένως, πρόσθετη απαίτηση της νέας προγραμματικής περιόδου στα πλαίσια του ολοκληρωμένου
συστήματος είναι η ανάπτυξη και θέση σε εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (Area
Monitoring System), δηλαδή των διαδικασιών τακτικής και συστηματικής παρατήρησης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των γεωργικών δραστηριοτήτων και πρακτικών στις γεωργικές
εκτάσεις με έμφαση στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, από τα δεδομένα των δορυφόρων
Copernicus Sentinels ή άλλα δεδομένα με τουλάχιστον ισοδύναμη αξία.
Το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων θα βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2023,
τουλάχιστον για ένα ορισμένο αριθμό παρεμβάσεων, και σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2024,
για το σύνολο των παρεμβάσεων.
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παρακολούθησης της ενωσιακής στήριξης, το κράτος
μέλος χρησιμοποιεί το εν λόγω ολοκληρωμένο σύστημα και για άλλες ενωσιακές παρεμβάσεις
(αμπελοοινικός τομέας).
Επίσης θα διενεργεί ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας
• του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων,
• του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών
• του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων.
Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, και το άρθρο 10, του Καν (ΕΕ) 2021/2116, η χώρα μας
υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας έκθεσης επιδόσεων σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού
σχεδίου της ΚΓΠ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Η τελευταία ετήσια έκθεση επιδόσεων, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, και
το άρθρο 10 του Καν (ΕΕ) 2021/2116, θα περιλαμβάνει σύνοψη των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.
Η ετήσια έκθεση επιδόσεων θα περιέχει βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ παραπέμποντας σε δημοσιονομικά δεδομένα και σε
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο κατά περίπτωση. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται :
α) οι επιτευχθείσες εκροές,
β) οι δαπάνες που δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς και είναι σχετικές με τις εκροές που
αναφέρονται στο στοιχείο α), πριν από την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ή άλλων μειώσεων, και για
το ΕΓΤΑΑ, λαμβανομένης υπόψη της ανακατανομής των κονδυλίων που προέρχονται από ακύρωση ή
ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116,
γ) τον λόγο των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο β) προς τις συναφείς εκροές που αναφέρονται
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στο στοιχείο α) («επιτευχθέν μοναδιαίο ποσό»),
δ) αποτελέσματα και απόκλιση από τα αντίστοιχα ορόσημα που έχουν τεθεί.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω αναλύονται ανά μοναδιαίο ποσό, όπως ορίζεται στο
στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 111 στοιχείο η) για τους σκοπούς της εκκαθάρισης
επιδόσεων.
Ως προς την έκθεση ποιοτικών στοιχείων θα περιέχονται :
α) συνοπτική παρουσίαση της προόδου που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του στρατηγικού
σχεδίου για την ΚΓΠ σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, β) δυσκολίες /προβλήματα που
επηρεάζουν την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τις αποκλίσεις από
τα ορόσημα, κατά περίπτωση, αναφέροντας τους λόγους και, εφόσον είναι σχετικό, περιγράφοντας τα
μέτρα που έχουν ληφθεί.
Για τα χρηματοδοτικά μέσα, επιπλέον θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:
α) επιλέξιμες δαπάνες ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος,
β) ύψος εξόδων διαχείρισης και αμοιβών που δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες,
γ) το ποσό, ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος, ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που
κινητοποιήθηκαν εκτός από το ΕΓΤΑΑ,
δ) τους τόκους και τα άλλα έσοδα που δημιουργούνται από τη στήριξη που παρέχει η συνεισφορά του
ΕΓΤΑΑ σε χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και
επιστραφέντες πόροι που αποδίδονται στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 62 του εν λόγω
κανονισμού,
Για την υποστήριξη των ανωτέρω, εκτός των βελτιώσεων και επεκτάσεων που θα απαιτηθούν στα
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή
δημιουργούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΓΠ (ΟΠΣΚΓΠ), που θα αποτελεί το
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και τήρησης των πλήρων στοιχείων και δεδομένων
προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου, υλοποίησης και αξιολόγησης του ΣΣΚΓΠ, μέσω του
οποίου θα γίνονται και όλες οι απαιτούμενες διαβιβάσεις και ανταλλαγές εκθέσεων και δεδομένων
με την ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οριζόντιου Κανονισμού, με αλληλοεπίδραση μεταξύ των
διαφορετικών ενοτήτων των υποσυστημάτων ενιαία αίτηση ενίσχυσης, σύστημα παρακολούθησης
εκτάσεων, σύστημα υπολογισμού πληρωμής και επιβολής κυρώσεων κτλ.
Την ευθύνη σχεδιασμού του νέου Πληροφοριακού Συστήματος θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ
συνεπικουρούμενος από τη Διαχειριστική Αρχή, ενώ την ευθύνη υλοποίησης και παραγωγικής
λειτουργίας του συστήματος θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
7.3 Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου και τις κυρώσεις
7.3.1 IACS - Integrated Administration and Control System
Is IACS used to manage and control interventions in the wine sector as laid down in Title III of
Regulation (EU) ../... [CAP Strategic Plan Regulation]? : Ναι
Is IACS used to manage and control conditionality? : Ναι
Article 65(4)(d) of the HZR gives the possibility to MS to define the "agricultural parcel". Please provide
the definition of "agricultural parcel" in your Member State.
Ως «αγροτεμάχιο» νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από έναν γεωργό και καλύπτει μία
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μόνο ομάδα καλλιεργειών. Ωστόσο, όπου απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης στο
πλαίσιο μιας μόνο ομάδας καλλιεργειών, η προαναφερθείσα χρήση μειώνει και άλλο το αγροτεμάχιο.

7.3.1.1 All elements of the IACS as set out in the Regulation [HZR] are established and operating as from
1 January 2023
All elements of the IACS as set out in the Regulation [HZR] are established and operating as from 1
January 2023 : Ναι
7.3.1.1.1 Identification system for agricultural parcels (LPIS)
To LPIS της Ελλάδας έχει δομηθεί και βασίζεται στο Physical Block. Η απαίτηση “the correct
classification of agricultural area as arable land, permanent grassland or permanent crop and attribution
of one unique category per reference parcel” θα οδηγήσει σε έναν υπερβολικόκατακερματισμό των
αγροτεμαχίων αναφοράς του LPIS, με μεγάλη υπολογιστική επιφόρτιση των συστημάτων καθώς και
μεγάλη δυσχέρεια στην διαχείριση και στον διαμοιρασμό δεδομένων.
Στη χώρα μας απαντάται μεγάλη ποικιλία σε είδη καλλιεργειών και ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής
εμφανίζονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες καλλιεργειών (μόνιμες, αρόσιμες, βοσκότοπος). Αυτό
δυσχεραίνει την διαχείριση σε συνδυασμό επιπλέον από την ύπαρξη μικρού κλήρου (μικρά μεγέθη
αγροτεμαχίων). Είναι πολύ σύνηθες σε μια περιοχή οπουδήποτε στην επικράτεια, που χαρακτηρίζεται
αρόσιμη, να εμφανίζονται διάσπαρτα αγροτεμάχια ως μόνιμης καλλιέργειας, και αντιστρόφως. Σε αυτές
τις περιπτώσεις και με βάσει την παραπάνω απαίτηση, πρέπει οι εν λόγω διάσπαρτες καλλιέργειες –
αγροτεμάχια να επισημανθούν ως μεμονωμένα αγροτεμάχια αναφοράς, με τις παραπάνω επιπτώσεις.
Η εν λόγω κατάσταση σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί με την εισαγωγή της πληροφορίας σε clip types,
δηλαδή χαρακτηρισμός κάλυψης μέσω δημιουργίας πολυγώνων όλων των τμημάτων (επιλέξιμων και μη)
σε επίπεδο κάλυψης γης ενός αγροτεμαχίου αναφοράς, ανεξαρτήτως του κωδικού κάλυψης του
αγροτεμαχίου αναφοράς. Θεωρείται ότι η μόνη διαφορά με την παραπάνω απαίτηση είναι ότι δεν θα
αποτελούν ξεχωριστά αγροτεμάχια αναφοράς, ωστόσο καλύπτεται η ουσία της απαίτησης που είναι η
κατηγοριοποίηση (classification) της κάλυψης γης εντός του αγροτεμαχίου αναφοράς.
Επιπλέον το ΚΜ προβλέπεται το 2023 να έχει επικαιροποιημένο ΣΑΑ για περίπου το 50% της
επικράτειας, με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης για το σύνολο της επικράτειας να τοποθετείται στα
μέσα του 2024

7.3.1.1.2 Geo-spatial (GSA) and an animal-based application system (GSA)
Η χώρα μας προχωρά στην ανάπτυξη εφαρμογής υποβολής γεωχωρικής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η
ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο/η γεωργός κατ’
έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι ενισχύσεις των παρεμβάσεων στήριξης όπως περιγράφονται
στο ΣΣ. Η εν λόγω αίτηση αποτελεί δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία, ανάλογα
με την περίπτωση, ενδεικτικά περιλαμβάνει :
ι) τα στοιχεία ταυτότητας του/της δικαιούχου
ιι) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, που αφορούν στο σύνολο των παρεμβάσεων για τις οποίες
αιτείται την ενίσχυση ο γεωργός
ιιι) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη
θέση τους και, ανάλογα με το αίτημα ενίσχυσης, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των
περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο
ιv) το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου. Γίνεται διασύνδεση με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής.
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ιιι) κάθε απαραίτητη πρόσθετη αναγκαία πληροφορία, δικαιολογητικά έγγραφα.

7.3.1.1.3 Are you applying an automatic claim system (in the meaning of Article 65(4)(f)) of the HZR?
For area-based interventions? : Όχι
For animal-based interventions? : Ναι
7.3.1.1.4 Area monitoring system (AMS)
Για το έτος 2023 θα λειτουργεί το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων α) για την παρέμβαση BISS
(πρώην BPS) β) για την παρέμβαση ειδικής ενίσχυσης βάμβακος γ) για την παρέμβαση συνδεδεμένης
ενίσχυσης του ρυζιού. Από το έτος 2024 το Σύστημα θα λειτουργεί και για τις υπόλοιπές παρεμβάσεις,
δηλαδή για όλες τις στρεμματικές παρεμβάσεις που υπάρχουν στο ΟΣΔΕ.

7.3.1.1.6 System for the identification and registration of payment entitlements, where applicable
Are requirements set out in Article 71 of the HZR fullfilled? : Ναι
7.3.1.1.7 System for the identification and registration of animals in the meaning of article 65(4)(c)
[Article 66(1)(g) HZR]
Do you have a system for the identification and registration of animals referred to in Article 66(1)(g) of
HZR? : Ναι
system for the identification and registration of bovine animals laid down by Regulation (EC) No
1760/2000 of the European Parliament and of the Council : Ναι
system for the identification and registration of ovine and caprine animals laid down by Council
Regulation (EC) No 21/2004 : Ναι
system for the identification and registration of pigs laid down by Council Directive 2008/71/EC : Ναι

7.3.2 Non-IACS
7.3.2.1 Brief description on the penalty system for non-IACS interventions in line with the principles of
effectiveness, proportionality and dissuasiveness
Non-IACS EAGF

Non-IACS EAFRD

7.3.2.2 Brief description of the control system for non-IACS (control methods, cross-checks, durability of
investments and related ex-post checks, etc)
Non-IACS EAGF

Non-IACS EAFRD

7.3.2.3 Public procurement rules?
Brief description how the compliance with public procurement rules is fulfilled.
Η Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΓΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες ενωσιακούς και
εθνικούς κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης,
της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισμού
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καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ειδικότερα η Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΓΠ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των
διαδικασιών διακήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης τροποποίησης των δημοσίων συμβάσεων που
συγχρηματοδοτούνται από το ΣΣ ΚΓΠ
Για τις συμβάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο
που λαμβάνεται υπόψιν και μνημονεύεται στις οικείες αποφάσεις διακήρυξης υπό ανάθεση συμβάσεων ή
στις αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται από τα αποφασίζοντα όργανα των Δικαιούχων.
Η διαδικασία ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και είναι κοινή για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από ενωσιακούς πόρους
Προγράμματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο και
οι προϋποθέσεις απαλλαγής από αυτόν, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και κάθε
σχετικό θέμα εφαρμογής των ελέγχων αυτών.
7.4 Προϋποθέσεις
7.4.1 Control system for conditionality
7.4.1.1 Description of the control system for conditionality
Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου της πολλαπλής συμμόρφωσης που στηρίζεται σε
επιτόπιους ελέχους και ελεγχους εξ' αποστάσεως με τεχνικά μέσα.
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7.4.1.2 Types of checks
SMR / GAEC

Types of checks

GAEC01 - Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in relation to agricultural area Administrative
checks,
Area
at national, regional, sub-regional, group-of-holdings or holding level in comparison to the reference year monitoring system, On-the-spot
2018.Maximum decrease of 5% compared to the reference year.
control, Remote sensing
GAEC02 - Protection of wetland and peatland

Administrative
checks,
Area
monitoring system, On-the-spot
control

GAEC03 - Ban on burning arable stubble, except for plant health reasons

Administrative
checks,
Area
monitoring system, On-the-spot
control

GAEC04 - Establishment of buffer strips along water courses

Administrative
checks,
Area
monitoring system, On-the-spot
control

Administrative
checks,
Area
GAEC05 - Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, including consideration of the slope
monitoring system, On-the-spot
gradient
control
GAEC06 - Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive

Administrative
checks,
Area
monitoring system, On-the-spot
control

GAEC07 - Crop rotation in arable land, except for crops growing under water

On-the-spot control, Administrative
checks

GAEC08 - Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas or features.Minimum share of at least
4% of arable land at farm level devoted to non-productive areas and features, including land lying fallow. Where a
farmer commits to devote at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and features, including land lying
fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance with Article 28(5a), the share to be attributed to compliance with Administrative
checks,
Area
this GAEC shall be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level if this includes also catch monitoring system, On-the-spot
crops or nitrogen fixing crops, cultivated without the use of plant protection products, of which 3% shall be land lying control
fallow or non-productive features. Member States should use the weighting factor of 0,3 for catch crops.Retention of
landscape features.Ban on cutting hedges and trees during the bird breeding and rearing season.As an option, measures
for avoiding invasive plant species
GAEC09 - Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as environmentally-sensitive permanent Administrative checks, On-the-spot
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grasslands in Natural 2000 sites

control

SMR01 - Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 of the European Parliament and of the Council establishing a
framework for Community action in the field of water policy: Article 11(3), point (e), and point (h), as regards On-the-spot control
mandatory requirements to control diffuse sources of pollution by phosphates
SMR02 - Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution On-the-spot control, Administrative
caused by nitrates from agricultural sources: Articles 4 and 5
checks
SMR03 - Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the Administrative checks, On-the-spot
conservation of wild birds: Article 3(1), Article 3(2), point (b), Article 4(1), (2) and (4)
control
SMR04 - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild flora and Administrative checks, On-the-spot
fauna: Article 6(1) and (2)
control
SMR05 - Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying
down the general principles and requirements of food law, laying down procedures in matters of food safety: Articles On-the-spot control
14 and 15, Article 17(1) and Articles 18, 19 and 20
SMR06 - Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of
Administrative checks, On-the-spot
certain substances having a hormonal or thyrostatic action and beta-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC,
control
88/146/EEC and 88/299/EEC: Article 3, points (a), (b), (d) and (e), and Articles 4, 5 and 7
SMR07 - Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009
Administrative checks, On-the-spot
concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and
control
91/414/EEC: Article 55, first and second sentence
SMR08 - Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a
framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to (5);
Administrative checks, On-the-spot
Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in protected areas defined on the basis of Directive
control
2000/60/EC and Natura 2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of pesticides and disposal of
remnants
SMR09 - Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of
On-the-spot control
calves: Articles 3 and 4
SMR10 - Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of
On-the-spot control
pigs: Articles 3 and 4
SMR11 - Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes:
On-the-spot control
Article 4
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7.4.2 Penalty system for conditionality
7.4.2.1 Description on the penalty system for conditionality

7.4.2.2 Definition and application of ‘reoccurrence’ (calculation and time span covered):

7.4.2.3 Definition and application of ‘intentionality’

7.4.3 Indication of the application of a simplified control system for small farmers
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7.4.4 Competent control bodies responsible for the checks of conditionality practices, statutory management requirements

SMR / GAEC Paying Agency Name

EL

Name of the Control body

Name of the responsible for the check
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Διεύθυνση Ηλεκτρονική διεύθυνση
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7.5 Social conditionality
7.5.1 Description of the control system for social conditionality

7.5.2 Description on the penalty system for social conditionality
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8 Modernisation: AKIS and digitalisation
8.1 AKIS
8.1 Overall envisaged organisational set-up of the improved AKIS
Σύμφωνα με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα που αφορούν στο ελληνικό Σύστημα Γεωργικής Γνώσης
και Καινοτομίας (ΑKIS 2.0) που παρατίθενται στο πλαίσιο της Ανάλυσης SWOT και με τα αποτελέσματα
της ίδιας της Ανάλυσης SWOT αφενός και αφετέρου της Ανάλυσης των Αναγκών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΣ της ΚΑΠ (συμπεριλαμβανόμενης της
διαβούλευσης) προκύπτει αβίαστα η ανάγκη άμεσης ανα-συγκρότησης του AKIS στη χώρα καθώς
λείπουν οι βασικοί κρίκοι/διασυνδέσεις και η επικοινωνία μεταξύ των δρώντων του Συστήματος (του
συστήματος δικτύου ατόμων και οργανισμών που εμπλέκονται στη δημιουργία, διάχυση και χρήση
γνώσης-καινοτομιών στη γεωργία και συναφείς δραστηριότητες-ΕC 2019-βλέπε σχήμα 8.1).
Σχήμα 8.1 Γραφική απεικόνιση του AKIS (Πηγή: SWG SCAR-AKIS)

Όλα εξάλλου τα πρόσφατα κείμενα που αφορούν στις πολιτικές της ΕΕ αλλά και η έρευνα (εγχώρια και
διεθνής) υποδεικνύουν[1] σαφώς την ανάγκη αυτή για ανασυγκρότηση του AKIS γενικότερα στην ΕΕ
αλλά και ειδικότερα στη χώρα. Το ελληνικό Σύστημα AKIS εμφανίζεται ουραγός στην ΕΕ
χαρακτηριζόμενο ως ‘αδύναμο, ασυντόνιστο και κατακερματισμένο’ (weak and fragmented), ήτοι με
ασθενή διασύνδεση μεταξύ των (εν δυνάμει) εμπλεκόμενων φορέων, έλλειψη ισχυρού φορέα /πόρων σε
εθνικό επίπεδο που υποστηρίζουν το σύστημα και έλλειψη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
στους/στις γεωργούς προς όφελός τους. Η προτεινόμενη οργανωτική δομή προσπαθεί να θεραπεύσει όλα
τα παραπάνω με παρεμβάσεις και μέτρα τα οποία θα συνδυαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
συνεισφέρουν στον εγκάρσιο στόχο της ενίσχυσης και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας στην
γεωργία και γενικότερα στις αγροτικές περιοχές της χώρας, ενθαρύνοντας παράλληλα την υιοθέτηση των
καινοτομιών.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση-στρατηγική- για τον εκσυγχρονισμό του AKIS θα επιτευχθεί μέσα από
παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά (βλ. Σχήμα 8.2). Συγκεκριμένα, οι «Γεωργικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες» (Άρθρο 13), τα «Ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα ΚΓΠ» (Άρθρο 113) και η
«Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (Άρθρο 114)
από κοινού θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση/στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό, την
καινοτομία και τη γνώση, ιδίως μέσω της ενίσχυσης που προβλέπεται με τις παρεμβάσεις που αφορούν
στην «Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών» (Άρθρο 78) και τη «Συνεργασία» (Άρθρο 77).
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Σχήμα 8.2. Τομείς παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη του εγκάρσιου στόχου της ΚΓΠ
Βασικό στοιχείο του ΣΣ της ΚΓΠ για την επερχόμενη προγραμματική περίοδο είναι η προτεραιοποίηση
σχεδιασμού των σχετικών Άρθρων-Μέτρων και η διάθεση των οικονομικών, ανθρώπινων και λοιπών
πόρων που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των σχετικών
παρεμβάσεων και παράληλλα η θεματική (τομεακή) εξειδίκευση αλλά και η γεωγραφική εξειδίκευση.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εθνικού ΑKIS 2.0 προτείνεται η δημιουργία ενός ‘Συντονιστικού’
οργάνου AKIS (βλέπε σχήμα 8.3), καταρχάς με συμπερίληψη των παραγόντων που συγκροτούν τον
‘πυρήνα’ ενός τέτοιου συστήματος ήτοι του ΥΠΑΑΤ (π.χ. Γ. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) και άλλων
δημόσιων φορέων[1] όπως η ΕΥΔ-ΠΑΑ (π.χ. ΕΑΔ/Δίκτυο ΚΓΠ και υπεύθυνοι σχετικών
Μέτρων/δράσεων), ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (π.χ. Γ. Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, Γ. Δ/νση Αγροτικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), τα γεωπονικά ΑΕΙ και το ΓΕΩΤΕΕ[2].
Σε μια δεύτερη φάση το σχήμα αυτό μπορεί να διευρυνθεί όσον αφορά αφενός στη σύνθεσή του με τη
συμπερίληψη άλλων ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων (Stakeholders), όπως για παράδειγμα οι
συλλογικοί φορείς των γεωργών[3] και αφετέρου άλλων εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας των
γεωργικών προϊόντων (ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ΕΣΥΦ, ΣΠΕΛ, ΣΕΑΜ, ΕΚΑΓΕΜ, ΣΕΠΥ, ΣΕΒΤ,
SMs/λιανεμπόριο, Εξαγωγείς, Καταναλωτές, κ.λπ. κ.λπ.) και αφετέρου στη λειτουργία του με τη
δημιουργία επιμέρους κλαδικών ή θεματικών επιτροπών. Είναι κρίσιμη η ανάγκη για ισχυρότερη και
ουσιαστικότερη συμμετοχή αφενός των ίδιων των ομάδων γεωργών (συλλογικών σχημάτων
εκπροσώπησης, διεπαγγελματικών οργανώσεων, κλαδικών οργάνων κλπ) καθώς και φορέων
(stakeholders) που εκπροσωπούν ανεξάρτητες πρωτοβουλίες, τον ιδιωτικό τομέα, τομεακά /
επαγγελματικά όργανα εκπροσώπησης, την κοινωνία των πολιτών (καταναλωτών κ.α.) που
δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Ενώ παράλληλα όπως προέκυψε από
την SWOT Ανάλυση και την Ανάλυση Αναγκών εντοπίζονται γεωγραφικές ανισότητες και διαφορές που
χρήζουν επιμέρους θεματικές και γεωγραφικές προσεγγίσεις.
Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού οργάνου του AKIS που αποτελείται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα
συνεπικουρούμενο από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπττυξης, μπορεί, αναλόγως της ημερήσιας διάταξης (θεματικής ή γεωγραφικής
εξειδίκευσης) να συμμετέχουν και να συνδράμουν με γνώση εκπρόσωποι σημαντικών εθνικών Σημείων
Επαφής (contact point) όπως π.χ. των EIP-AGRI, H2020, ERASMUS+, κ.λπ βοηθώντας τις ροές γνώσης.
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Σχήμα 8.3. Συγκρότηση AKIS
Περαιτέρω στο πλαίσιο της παραπάνω δομής του ΑΚΙS θα λειτουργήσουν 2 εξειδικευμένες δομές
υποστήριξης (back offices) που την ευθύνη λειτουργίας τους θα έχει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα:
η δομή υποστήριξης των γεωργικών συμβούλων και η
η δομή υποστήριξης της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης (βλ. ανάλυση παρακάτω).
Το συντονιστικό όργανο θα είναι υπεύθυνο και για την ‘καθημερινή’ λειτουργία του Συστήματος (και των
υποστηρικτικών δομών του), τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και την υποβοήθηση της εφαρμογής
των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής του AKIS. Mε επικεφαλής το Δίκτυο της ΚΓΠ, θα είναι επίσης
υπεύθυνο αφενός της καμπάνιας ενημέρωσης-προώθησης[1] τόσο για όλα προαναφερθέντα Άρθρα/και
σχετικές δράσεις όσο και για το σύνολο των έργων/δράσεων που υλοποιούνται ή υποστηρίζονται στο
πλαίσιο τους ΣΣ της ΚΓΠ).
Υπογραμμίζεται ότι με βάση τις προβλέψεις του Άρθρου 113 για το ρόλο του Εθνικού Δικτύου ΚΓΠNational CAP network (δικτύωση, ενθάρρυνση-προώθηση της καινοτομίας, κ.λπ.) το εν λόγω Δίκτυο
μπορεί και πρέπει να αναλάβει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του AKIS για την εξασφάλιση συνεργειών και
επικοινωνίας μεταξύ των παρεμβάσεων. Το Εθνικό Δίκτυο της ΚΓΠ, το οποίο θα εγκατασταθεί, κατά το
μέγιστο, 12 μήνες μετά την έγκριση του ΣΣ από την ΕΕ, και το οποίο αποσκοπεί στη δικτύωση
ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων (Stakeholders) συμπεριλαμβανόμενων των συμβούλων, των
ερευνητών και άλλων εμπλεκομένων στην καινοτομία, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όπως
υπογραμμίστηκε παραπάνω. Εξάλλου μεταξύ άλλων, στόχοι του Εθνικού Δικτύου είναι η ενθάρρυνσηπροώθηση της καινοτομίας στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και η υποστήριξη των διαδικασιών
αφενός ανταλλαγής και αφετέρου οικοδόμησης γνώσεων (Άρθρο 113(3d)). Ιδίως του σκέλους του που
αφορά στην Καινοτομία.
[1]

Σημαντική θα είναι η συμβολή των ΤΠΕ (internet, email, social media).

Στην πρώτη συστημική προσέγγιση του ζητήματος οι συμμετέχοντες στο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης
(AKS) ήταν η Γεωργική Έρευνα, η Γεωργική Εκπαίδευση και οι Γεωργικές Εφαρμογές που καταλάμβαναν
τις κορυφές του τριγώνου που απεικόνιζε το Σύστημα ενώ στο κέντρο του ήταν οι Γεωργοί (και οι ανάγκες
τους τις οποίες το Σύστημα έπρεπε να ικανοποιήσει).
[1]
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[2]

Βλ. και σχετικά ερευνητικά ευρήματα στην Ανάλυση SWOT.

[3]

Ενδεχομένως και των Επιχειρησιακών Ομάδων, των Νέων Γεωργών, κ.λπ.

8.2 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα δίκτυα έρευνας και η ΚΓΠ θα
συνεργαστούν στο πλαίσιο του AKIS [άρθρο 114 στοιχείο α) σημείο ii)]
Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της δομής του ΑΚΙS θα λειτουργήσουν 2 εξειδικευμένες δομές
υποστήριξης (back offices), ήτοι η δομή υποστήριξης των Γεωργικών Συμβούλων και η δομή
υποστήριξης της Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης, την ευθύνη στελέχωσης και
λειτουργίας των οποίων θα έχει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Σκοπός της πρώτης εξ αυτών, ήτοι της δομής υποστήριξης των συμβούλων ‘πρώτης γραμμής’ (front
office), είναι η διαπίστωση και κάλυψη των αναγκών των συμβούλων (και των διαμεσολαβητών
καινοτομίας) σε γνώσεις και δεξιότητες και η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Στην υποστηρικτική αυτή δομή δύναται να μετέχουν με την κατάθεση προτάσεων εκπρόσωποι:
α) από την Εθνική Επιτροπή Γεωργικών Συμβουλών/συμβούλων του AKIS, ήτοι από εκπροσώπους των
(πιστοποιημένων) παρόχων συμβουλών (ατόμων και δομών), του ΥΠΑΑΤ και των σχετικών με το θέμα
οργανισμών-φορέων (ΕΥΔ-ΠΑΑ, Δίκτυο ΚΓΠ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, ΓΓΕΚ),
των γεωπονικών/γεωτεχνικών (και συναφών, κατά περίπτωση) ΑΕΙ και του ΓΕΩΤΕΕ, και
β) σχετικών Εργαστηρίων (ή άλλων δομών) των γεωπονικών/γεωτεχνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών
Κέντρων για την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης-ενημέρωσης των συμβούλων (και
συναφείς δραστηριότητες).
Από την πλευρά του, το Εθνικό Δίκτυο ΚΓΠ (ως ολοκληρωμένο μέρος του AKIS αλλά και των επιμέρους
δομών του) με τη συμμετοχή του θα διασφαλίσει και αυτό με τη σειρά του τις απαραίτητες συνέργειες και
την επικοινωνία μεταξύ των προαναφερόμενων ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) αλλά και
ευρύτερα.
Σημειώνεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο του ελληνικού AKIS προβλέπεται μια παρόμοια δομή για τη
Επαγγελματική Γεωργική Εκπαίδευση-Κατάρτιση.
Με βάση τα παραπάνω το συντονιστικό του AKIS θα είναι δυνατόν με τη συνδρομή των 2 παραπάνω
δομών του (και, υπογραμμίζεται, σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο ΚΓΠ που αποτελεί οργανικό μέρος
του Συστήματος και των επιμέρους δομών του) να προχωρήσει αποτελεσματικά σε δράσεις όπως:
α) Η προκήρυξη ή εκπόνηση στοχευμένων μελετών που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης-κατάρτισης και
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών – υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομιών
β) Η δημιουργία των βάσεων δεδομένων/ αποθετηρίων γνώσεων (knowledge reservoirs) του δικτύου των
συμβούλων μέσα, αφενός, από την επιλογή κατάλληλων ερευνητικών αποτελεσμάτων και πληροφοριών
και η παρουσίασή τους στα ελληνικά αξιοποιώντας τις βάσεις δεδομένων της EIP-AGRI και του
HORIZON2020[1] και, αφετέρου, της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των ερευνητών και ακαδημαϊκών
της χώρας (Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ) να συνεισφέρουν στη βάση αυτή. Η γνώση και επίκαιρη
πληροφορία που συλλέγεται μπορεί εκτός της βάσης δεδομένων να αξιοποιηθεί πολλαπλώς (π.χ. στα
προγράμματα κατάρτισης, γεωργών και συμβούλων, σε επιδείξεις και άλλες (εκπαιδευτικού
περιεχομένου) εκδηλώσεις, κ.λπ.) και μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα τοπικά μικροσυστήματα (micro-AKIS) όσον αφορά σε καινοτόμες ιδέες, εκκίνηση Επιχειρησιακών Ομάδων και άλλων
πρωτοβουλιών, τη διασύνδεση των ΕΟ με έργα H2020, κ.λπ. Την ευθύνη για την δημιουργία, λειτουργία
και συντήρηση του αποθετηρίου γνώσης έχει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με το
συντονιστικό όργανο του AKIS.
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γ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την αλληλεπίδραση, μεταξύ άλλων, ιδίως συμβούλων και ερευνητών
(συσκέψεις, διαλέξεις, ενημερώσεις, από κοινού συμμετοχή σε επιδείξεις και άλλες εκδηλώσεις, κ.λπ.),
ιδίως όσον αφορά στις Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ)
δ) Η κατάρτιση και διεξαγωγή προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης (ιδίως σε θέματα μεθοδολογίας
συμβουλευτικών δεξιοτήτων[2] – με έμφαση στην υποστήριξη της διαδραστικής καινοτομίας[3] - και
ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων) καθώς και η συνεχής κατάρτιση των συμβούλων σε θέματα αιχμής
ε) η απασχόληση εξειδικευμένων συμβούλων οι οποίοι θα εργάζονται για την υποστήριξη των
συμβούλων ‘πρώτης γραμμής’ (front office) σε γνώσεις και δεξιότητες
στ) Η διαπίστωση (σε συνεργασία με το ‘συντονιστικό’ και φορείς των γεωργών) των αναγκών της
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών σε προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών
ζ) Η απονομή βραβείων καινοτομίας σε γεωργούς, συμβούλους, και ερευνητές.
Το Εθνικό Δίκτυο της ΚΓΠ από την πλευρά του θα επιδιώξει να επιτύχει τους στόχους του επιπλέον
μέσω:
α) της συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών για δράσεις και καλές πρακτικές που
υλοποιούνται στο πλαίσιο ή υποστηρίζονται από το ΣΣ καθώς και της προόδου των ειδικών στόχων του
Άρθρου 6 (εδώ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η επικοινωνία με τα Ακαδημαϊκά και τα Ερευνητικά
ιδρύματα και θα ενδυναμωθεί αυτή η παρέμβαση μέσω του αποθετηρίου γνώσης (ΑπΓν)
β) της δημιουργίας πλατφορμών, φόρουμ και δράσεων για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων (Stakeholders) και τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων (peer to peer
learning) συμπεριλαμβανόμενων ανταλλαγών με δίκτυα τρίτων χωρών,
γ) της συλλογής πληροφοριών και της διευκόλυνσης της διάχυσής τους καθώς και της δικτύωσης δομών
και έργων που χρηματοδοτούνται (π.χ. Ομάδες Τοπικής Δράσης/ΟΤΔ, Επιχειρησιακές Ομάδες/ΕΟ), και
δ) της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ΕΟ, των ΟΤΔ και παρόμοιων δομών τοπικής ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανόμενων διεθνών συνεργασιών (βλ. Άρθρο 113(4)).
Σε κάθε περίπτωση για την επιτυχία της λειτουργίας του AKIS συνολικά απαραίτητη θεωρείται η
προσέλκυση του ενδιαφέροντος της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας προκειμένου να
συνδράμουν στη διάχυση της γνώσης μεταξύ των actors. Μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση
είναι και η συμβολή στη δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου με:
1. Ενσωμάτωση πρωτογενών δεδομένων γεωργικής παραγωγής / αλυσίδας αξίας αγροδιατροφής.
Κατά βάση, θα ενσωματώνει πληροφορίες, με δυνατότητα πολλαπλών επεκτάσεων και
προσθηκών, όπως: εξοπλισμός και χαρακτηριστικά στοιχεία του, χρήση λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων κ.λπ. εισροών ανά καλλιέργεια, καλλιέργειες-εκτροφές και παραγωγή (φυτική και
ζωική) ανά περιοχή, κ.λπ.
2. Ενσωμάτωση υπαρχόντων ψηφιακών χαρτών. Ενσωμάτωση ψηφιακών υποβάθρων (χαρτών)
σχετικά με τις χρήσεις γης, εδαφολογικά, υδρολογικά, κλιματολογικά κ.λπ. χαρακτηριστικά των
περιοχών (και εν γένει διαθέσιμα δεδομένα)
3. Ενσωμάτωση παραγόμενης γνώσης τόσο από εθνικά όσο και από ευρωπαϊκά και διεθνή
ερευνητικά έργα των ελληνικών ερευνητικών ομάδων κατά το πρότυπο των Practice Abstracts από
το επίσημο αποθετήριο της EPI-AGRI της Ε.Ε. & επιλογή-μετάφραση PAs ελληνικού
ενδιαφέροντος
4. Ψηφιακή δικτύωση του αγροτικού κόσμου. Θα δημιουργηθεί ψηφιακός χώρος διεξαγωγής
συζητήσεων (Forum), όπου γεωργοί/αγρότες, σύμβουλοι, ερευνητές/τριες, κ.λπ. ενδιαφερόμενοι
(stakeholders) θα μπορούν να συνομιλούν για θέματα ενδιαφέροντός τους (μεμονωμένες ή
επιμέρους ομάδες ή όλοι μαζί)
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Επιπλέον, το Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης, οφείλει να αποτελέσει εργαλείο συνεχούς αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης του AKIS υποστηρίζοντας την διαρκή καταγραφή αναγκών των χρηστών και του
κλάδου και να παράγει δεδομένα για την συνεχή εξέλιξη / ανάπτυξή του AKIS. Η δημιουργία και η
αποτελεσματική λειτουργία και χρήση του Ψηφιακού Αποθετηρίου έχει κομβικό ρόλο οριζόντια στην
εφαρμογή του AKIS και προτείνεται να αποτελέσει μια από τις πρώτες δράσεις χρονικά.
Ενώ κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση με το «Ψηφιακό Αποθετήριο» στο πλαίσιο του έργου
«Ψηφιοποίησης της Γεωργίας» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Αξίζει να σημειωθεί εκ νέου στο σημείο αυτό ότι τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας πέραν της
συμμετοχής στις ΕΟ και στη σχεδίαση –λειτουργία της βάσης δεδομένων/ αποθετήρια γνώσεων
(knowledge reservoir), μπορούν να συνδράμουν στην κατάρτιση των συμβούλων, τη συμμετοχή σε κοινά,
πολυσυμμετοχικά (multi-actor) έργα, κ.λπ. Η συμμετοχή των ερευνητών/τριών μπορεί να ενθαρρυνθεί,
λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η αξιολόγησή τους στο πλαίσιο των Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή των
ΑΕΙ[4], με τιμητικές προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις για την παρουσίαση των ερευνών τους, την
καθιέρωση ειδικού βραβείου ερευνητή για τη συμμετοχή του/της στην επίλυση ενός σημαντικού
προβλήματος ή την ενεργή προώθηση μιας καινοτομίας (μέσα από συμμετοχή σε επιδείξεις, ΕΟ, κ.λπ.),
την υποστήριξη δημοσιεύσεων τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και σε εκλαϊκευμένα έντυπα (με
ακροατήριο-στόχο τους/τις γεωργούς), κ.ο.κ. Ένα επιπλέον ενδεχόμενο είναι αυτό της δυνατότητας
μικρών (σε διάρκεια και προϋπολογισμό) έργων για την επίλυση πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων/
αναγκών σε στενή συνεργασία με συμβούλους και γεωργούς (με ‘παράπλευρο όφελος’ την εκπαίδευση
και των συμβούλων και των γεωργών από τους οποίους θα προέλθει και το εκάστοτε σχετικό αίτημα). Η
ανάθεση στοχευμένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών, όπου αυτό προβλέπεται, και η βράβευση
των πλέον πρωτότυπων (κυρίως με όρους επίλυσης προβλημάτων) εξ αυτών αποτελεί μια επιπλέον
δυνατότητα. Η διενέργεια εκδηλώσεων για τους συμβούλους ή/και γεωργούς (π.χ. σειρά
στοχευμένων/εξειδικευμένων διαλέξεων σε ερευνητικά ινστιτούτα και ΑΕΙ) αποτελεί ένα άλλο τρόπο
ενίσχυσης της δικτύωσής και εν δυνάμει κίνητρο για τους ερευνητές.
Οι σύμβουλοι, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλα δίκτυα της ΚΓΠ θα συνεργάζονται
στο πλαίσιο του AKIS. Παράλληλα, Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο πλαίσιο του AKIS μπορεί να
υπογραφούν με διάφορα Υπουργεία (π.χ. Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων/ΓΓΕΤ, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης) και δημόσιους φορείς (π.χ. Περιφέρειες) για τoν από
κοινού σχεδιασμό και εκπόνηση έργων ή το συντονισμό για συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να
συνεισφέρουν στον εγκάρσιο στόχο της υιοθέτησης και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας στη
γεωργία και στις αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT έχει πράγματι καταγραφεί ένα
εύρος σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα τα «Γραφεία/ Μονάδες/ Δομές
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» των ΑΕΙ, αλλά και άλλων φορέων, αντίστοιχα
γραφεία/δομές/θερμοκοιτίδες αλλά και συμπράξεις ή εκδηλώσεις στον τομέα της αγροδιατροφής σε
περιφερειακό επίπεδο, οι δράσεις ΕΤΑΚ στην Αγροδιατροφή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας (πρώην ΓΓΕΤ) και άλλων φορέων, κ.λπ. που όμως εν πολλοίς παραμένουν αποσπασματικές
και ασύνδετες.
Βλ. έργα H2020: EURAKNOS (Θεματικό Δίκτυο των Θεματικών Δικτύων του H2020) και EUREKA
(ευρωπαϊκή βάση δεδομένων – knowledge reservoir – για πρακτική εφαρμογή).
[1]

Βλ.,
το
παράδειγμα
του
ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού
http://www.eufras.eu/index.php/activities/cecra και https://www.cecra.net/en/home/
[2]

CECRA,

Ιδιαίτερα η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση (Innovation broker/ facilitator) της αλληλεπιδραστικής
επικοινωνίας (interactive innovation) μπορεί να οδηγεί σε διακριτή ‘ειδικότητα’ των συμβούλων.
[3]

Εναλλακτικά, θα ήταν ενδεχομένως δυνατή η αναγνώριση των υπηρεσιών των ερευνητών στην επίλυση
προβλημάτων και στη συμμετοχή σε καινοτόμα έργα μετά από συνεργασία του συντονιστικού του AKIS με το
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων.
[4]
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8.3 Περιγραφή της οργάνωσης όλων των συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2, 3 και 4
Όσον αφορά στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες αυτές θα χορηγηθούν υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 15,
ήτοι θα είναι «ανεξάρτητες – αμερόληπτες» (impartial), θα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων όπως
οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις (δηλαδή ‘ολιστικές’), και θα παρέχουν
σύγχρονες (ενημερωμένες) τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες (όπως αυτές παρέχονται από την
Ε&Α), δηλαδή θα είναι πλήρως ενσωματωμένες στο AKIS. Η ανεξαρτησία-αμεροληψία των συμβούλων
διασφαλίζεται αφενός μεν μέσω των προϋποθέσεων που θέτουν τόσο ο Κανονισμός όσο και η ελληνική
νομοθεσία (βλ. Άρθρο 6 της απόφασης του ΥΠΑΑΤ περί θέσπισης του Συστήματος Παροχής Συμβουλών
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), ΦΕΚ 267/01.02.2018 και ΦΕΚ 590Β/22.2.2018) αφετέρου δε
από σχετική υπεύθυνη δήλωση των συμβούλων. Η τήρηση του όρου αυτού μπορεί να αποτελέσει σημείο
της διαδικασίας αξιολόγησης της παροχής συμβουλών/ των συμβούλων. Περαιτέρω σύμφωνα με το
προαναφερόμενο, ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΣΠΣΓΕ), η ένταξη είναι ανοιχτή σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και με αντικειμενική διαδικασία αποκλείει υποψήφιους/ες όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Η ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του AKIS συνεπάγεται ότι, εκτός της
αμεροληψίας, ο/η σύμβουλος (ή ομάδα/ δομή συμβούλων) πρέπει να είναι ικανός/η να παρέχει, όπως
προαναφέρθηκε, ‘ολιστικές’ συμβουλές (π.χ. τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
διαστάσεις ενός προβλήματος και της επίλυσής του) προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες
(γεωγραφικές, κοινωνικοοικονομικές, θεματικές κ.α.). Περαιτέρω ένας αριθμός συμβούλων θα πρέπει να
μπορεί να δρα ως διαμεσολαβητής/τρια καινοτομίας (innovation broker/ facilitator) ήτοι να παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομιών, να συμμετέχει στις Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ)[1] και να έχει
πρόσβαση/ μοιράζεται τις γνώσεις που παράγονται από αυτές. Όλοι οι σύμβουλοι πρέπει να λαμβάνουν
υποχρεωτικά την κατάλληλη τεχνική και μεθοδολογική εκπαίδευση/κατάρτιση (για ένα συγκεκριμένο
αριθμό ημερών ανά έτος) και ιδιαίτερα (τουλάχιστον όσοι θα εμπλακούν ως διαμεσολαβητές καινοτομίας
σε ΕΟ) σε θέματα υποστήριξης καινοτομιών - με έμφαση στην αλληλεπιδραστική καινοτομία (interactive
innovation)[2], διαμεσολάβησης, υποστήριξης των ΕΟ και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήσης/ αξιοποίησης
ψηφιακών εργαλείων και δημιουργίας νέων).
Απαιτείται δηλαδή εξειδικευμένη κατάρτιση των συμβούλων σε θέματα μεθοδολογίας (προσαρμοσμένη
προσέγγιση σε άνδρες όσο και σε γυναίκες γεωργούς) μέσα από μεθόδους και τεχνικές επικοινωνίας και
συμβουλευτικής – που είναι γνωστές ως μέθοδοι Γεωργικών Εφαρμογών - συμπεριλαμβανόμενων και
των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτές μπορούν επιπλέον θα υποστηριχτούν τόσο από εκδηλώσεις/
συναντήσεις (ημερίδες, εθνικές και διεθνείς ανταλλαγές (cross visits[3]), μαθητεία, ενημερωτικό
φυλλάδιο, διαγωνισμοί, κ.λπ.) όσο και από την ηλεκτρονική ή/και φυσική δικτύωση των συμβούλων που,
συνολικά, θα ενισχύσουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των συμβούλων.
Τα παραπάνω συνεπάγονται, με τη σειρά τους, ότι: α) οι σύμβουλοι θα αποζημιώνονται για το χρόνο που
αφιερώνουν στις εν λόγω δραστηριότητες και β) θα έχουν στη διάθεσή τους: β1) ένα μηχανισμό
υποστήριξης (back-office) και β2) ένα μηχανισμό δικτύωσης. Ο πρώτος αφορά τόσο στην ενημέρωση,
μέσω της κατάρτισης (βλ. (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), ΦΕΚ 267/01.02.2018 για τα θεματικά πεδία κατάρτισης των
συμβούλων) και του μηχανισμού δικτύωσης , των συμβούλων πάνω στις επίκαιρες (ενημερωμένες)
τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες (όπως αυτές παρέχονται από την Ε&Α) όσο και στη
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών των συμβούλων τόσο με ερευνητές όσο και με
(καινοτόμους) παραγωγούς/ επιχειρηματίες του αγροτικού χώρου (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό) μέσω συναντήσεων, επισκέψεων και ανταλλαγών ούτως ώστε στη συνέχεια να παρέχουν,
ποικιλοτρόπως, αυτές τις τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες στον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, ο
μηχανισμός αυτός θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση (μέσω της κατάρτισης και της δικτύωσης
των συμβούλων) μεθοδολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της (αλληλεπιδραστικής) καινοτομίας και
τη συμβουλευτική διαδικασία (συμπεριλαμβανόμενων ψηφιακών εργαλείων[4]).
Από την άλλη, ο μηχανισμός δικτύωσης αφορά κυρίως στην ψηφιακή διασύνδεση των συμβούλων, τη
δημιουργία δηλαδή ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμπεριλαμβάνει τη βάση δεδομένων των συμβούλων
(που θα είναι εν μέρει ανοικτή προς τον αγροτικό πληθυσμό περιέχοντας δεδομένα όπως: η εκπαίδευση
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και κατάρτιση, η εμπειρία, η συνεχής επιμόρφωση και οι σχετικές πιστοποιήσεις, οι εμπειρίες εθνικών και
διεθνών ανταλλαγών, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και δίκτυα συμβούλων, κ.λπ.) και, επιπλέον, θα
τους τροφοδοτεί με κατάλληλες γνώσεις και πληροφορίες – knowledge hub/ knowledge reservoirs (π.χ. με
αποτελέσματα – practice abstracts – των έργων HORIZON2020, της έρευνας και γνώσης των εγχώριων
ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των ΕΟ και των ομάδων εστίασης (focus groups) της EIPAGRI - ιδίως των ελληνικών ΕΟ, κ.λπ.), και θα αποτελεί, μεταξύ άλλων, και φόρουμ ανταλλαγής
γνώσεων και εμπειριών (συμπεριλαμβανόμενων για παράδειγμα τεχνικών θεμάτων, τεχνικών και
εργαλείων συμβουλευτικής, κ.λπ.) μεταξύ των ιδίων των συμβούλων[5]. Ο ψηφιακός μηχανισμός
δικτύωσης θα συμπληρώνεται από τις εκδηλώσεις κ.λπ. γεγονότα, με φυσική παρουσία, που
προαναφέρθηκαν[6]. Τέλος, σημαντική θεωρείται η δικτύωση των ελλήνων συμβούλων με ευρωπαϊκούς
οργανισμούς και δίκτυα[7] (π.χ. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωργικών και Αγροτικών Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών - EUFRAS[8]). Τέτοιες δράσεις χρηματοδοτούνται στη βάση του Άρθρου 72 (Ανταλλαγή
γνώσεων και πληροφοριών).
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο φορέας ο οποίος εκπροσωπεί-δικτυώνει-συνδέει τους μέχρι σήμερα 3.084
Γεωργικούς Συμβούλους που έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ. Ενώ αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί καθώς επί του πιεστηρίου υπάρχει σχετική νέα
πρόσκληση πιστοποίησης από τον ΕΛΓΟ. Η συμμετοχή των πιστοποιημένων συμβούλων, τουλάχιστον
όσον αφορά στην εφαρμογή των προνοιών/ ενισχύσεων του Κανονισμού, στην προαναφερθείσα
πλατφόρμα ψηφιακής διασύνδεσης/ δικτύωσης, τις εκπαιδεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις του AKIS (και
της αντίστοιχης δομής του) κρίνεται απολύτως απαραίτητη/ υποχρεωτική /όπως άλλωστε και η
επαναεκπαίδευσή τους με βάση την απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων.
Παράλληλα, μπορεί να προβλεφθεί βραβείο συμβούλου με αναφορά στην επιτυχημένη επίλυση σοβαρού
προβλήματος ή την προώθηση καινοτομίας (μέσω επίδειξης ή ΕΟ, κ.λπ.).
Για την επίτευξη των στόχων αυτών οι δομές συμβούλων[9] θα μπορούν να δρουν σε ατομικό (γεωργού,
κ.λπ.), ομαδικό και κοινοτικό (χωρικό) επίπεδο αξιοποιώντας τα σχετικά ‘κουπόνια’ (vouchers) που θα
προβλεφθούν ανάλογα με τον τύπο συμβουλής και δράσης τους. Σημαντική είναι και η ίδια η διαδικασία
παροχής συμβουλών η οποία πρέπει να προβλέπει τρία τουλάχιστον στάδια: α) την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, β) την παροχή της συμβουλής και γ) την εκ των υστέρων αποτίμηση[10].
[1]

Με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου συμβούλου ανά ΕΟ.

Βλ. για παράδειγμα το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό "Certificate for European Consultants in Rural Areas"
(CECRA), http://www.eufras.eu/index.php/activities/cecra και https://www.cecra.net/en/home/
[2]

Τα αποτελέσματα/ εμπειρίες των οποίων θα μοιράζονται (υποχρεωτικά) οι επωφελούμενοι με τους
υπόλοιπους συμβούλους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (βλ. παρακάτω).
[3]

[4]

Βλ. για παράδειγμα του έργο FAIRshare (H2020) https://www.h2020fairshare.eu/

Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την αξιολόγηση των συμβούλων από την πλευρά των
γεωργών –‘πελατών’ τους (online rating system).
[5]

Περαιτέρω, η δικτύωση των συμβούλων θα τους δώσει ταυτότητα και την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια
επαγγελματική ομάδα.
[6]

[7]

Βλ. έργο (Η2020) i2connect https://i2connect-h2020.eu/

[8]

http://www.eufras.eu/

[9]

Βλ. και τρέχον ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020

[10]

Βλ. και τρέχον ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020
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8.4 Description of how innovation support is provided as referred to in Article 114(a)(ii)
Σημαντικά στοιχεία της διάχυσης γνώσεων και πληροφοριών και καινοτομίας προς τον αγροτικό
πληθυσμό θα είναι: α) η κατάρτιση, β) οι επιδείξεις, γ) οι ανταλλαγές και δ) η ψηφιοποίηση.
Όσον αφορά στην κατάρτιση απαραίτητος θεωρείται τόσο ο ‘εκσυγχρονισμός’ της όσο και η επέκτασή
της πέραν των δικαιούχων του προγράμματος των «Νέων Γεωργών». Το πρώτο θα πρέπει να αφορά:
1. στο ίδιο το πρόγραμμα (διάρκεια, αντικείμενα[1], αναλογία θεωρίας και πρακτικής, μαθητεία,
επιβλεπόμενες εργασίες, κ.λπ.).
2. στη μεθοδολογία μάθησης, τη δυνατότητα δηλαδή υποκατάστασης της «συμβατικής» κατάρτισης,
δηλαδή των μέχρι σήμερα καθιερωμένων (τυπικών) σεμιναρίων από σύγχρονες και πιό
στοχευμένες μεθοδολογίες. Για παράδειγμα ομάδες γεωργών (farmers/discussion groups), οι
οποίες μέσω τακτών συναντήσεων στις εκμεταλλεύσεις τους (ή σε άλλες δράσεις π.χ. επιδείξεις,
συναντήσεις εργασίας, διαλέξεις, ΕΟ, κλπ.) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πάντα με τη
συμμετοχή του/της (ειδικά εκπαιδευμένου) συμβούλου (ως facilitator) και, όπου απαιτείται, άλλων
ειδικών. Θα μπορούσε να ενισχυθεί η από κοινού (ομοτίμων) μάθηση (peer-to-peer learning) στον
τρόπο εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, στον τρόπο αναζήτησης, πρόσβασης και κριτικής
πρόσληψης πληροφοριών, κ.λπ., και η παροχή (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης[2].
Επομένως, απαιτείται πιο στοχευμένη σε διάρκεια, αντικείμενα, αναλογία θεωρίας και πρακτικής,
μαθητεία, επιβλεπόμενες εργασίες αλλά και με μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση (χρήση
εφαρμογών κινητών ψηφιακών συσκευών) και στο «πρασίνισμα» της γεωργίας. Για την επίτευξη των
παραπάνω θεωρείται, όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη η λειτουργία, στο πλαίσιο της εθνικής
επιτροπής/ του συντονιστικού του AKIS, δομής υποστήριξης της Επαγγελματικής Γεωργικής
Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (κατ’ αντιστοιχία της δομής υποστήριξης των Γεωργικών Συμβούλων).
Από την άλλη, οι επιδείξεις[3] (και μάλιστα ένα δίκτυο επιδεικτικών αγρών – ιδίως των ΕΟ, αλλά και των
ΑΕΙ, των ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων, όπως ο ΕΛΓΟ) και οι ανταλλαγές (αλλά και οι πάσης
φύσης ευκαιρίες αλληλεπίδρασης που προαναφέρθηκαν) αποτελούν μόνιμη επιδίωξη της ΚΓΠ καθώς
επιτρέπουν στους γεωργούς «να δουν με τα μάτια τους και, έτσι, να πιστέψουν» στη χρησιμότητα
καινοτομιών που λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες και κυρίως μέσα από τη μάθηση ομοτίμων (peerto-peer)[4]. Τέλος, η ψηφιοποίηση με την έννοια της πρόσβασης των γεωργών στις βάσεις δεδομένων/
αποθετήρια γνώσεων (knowledge reservoirs) που θα είναι διαθέσιμες και για τους συμβούλους (ή, κατά
περίπτωση, σε πιο ‘εκλαϊκευμένες’ εκδοχές τους) αλλά, ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία ή/και
αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών κινητών συσκευών (και εν γένει των ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά (ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές που είναι πιο εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες – για τις
παλιότερες μπορούν να προβλεφθούν κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης ή/και διαδικασίες
μεντόρων[5]). Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλών, θα συμβάλλουν
αλληλοεπικουρούμενες αποφασιστικά στη διάχυση καινοτομιών στον ελληνικό αγροτικό χώρο.
Από την άλλη, οι Επιχειρησιακές Ομάδες της EIP-AGRI αποσκοπούν στη συνδημιουργία (μέσα από τη
στενή συνεργασία γεωργών, συμβούλων, ερευνητών, επιχειρήσεων και άλλων κατά περίπτωση
ενδιαφερόμενων μερών – stakeholders) καινοτόμων λύσεων πάνω σε προβλήματα των παραγωγών. Εδώ
σημαντικός είναι ο ρόλος των αποκαλούμενων διαμεσολαβητών καινοτομίας που διαδραματίζουν
καταλυτικό ρόλο στη διασύνδεση ατόμων και φορέων γύρω από μια ιδέα που μπορεί να μετατραπεί σε
καινοτομία καθώς και στην ανακάλυψη ιδεών που προέρχονται από την πράξη (π.χ. γεωργούςδασοκόμους-αλιείς) και, περαιτέρω, διευκολύνουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων/έργων. Έτσι, ο
ρόλος τους αφορά στην υποστήριξη των (εν δυνάμει) εταίρων να διασυνδεθούν και, στη συνέχεια, τη
διευκόλυνση της έναρξης και ομαλής λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων με συγκεκριμένους στόχους.
Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη ειδικής κατάρτισης όσων συμβούλων το επιθυμούν ώστε να
αναλάβουν το ρόλο αυτό.
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Πέραν όμως της συγκεκριμένης στόχευσης των ΕΟ καθώς και συμμετοχής σε αυτές εξαρχής (κατά το
σχεδιασμό) τόσο των γεωργών όσο και συμβούλων - διαμεσολαβητών καινοτομίας (innovation brokers/
facilitators), απαιτούνται και δράσεις υποστήριξής τους με γνώση και τεχνογνωσία (π.χ. master classes
των επικεφαλής/ εκπροσώπων των ΕΟ), διευκόλυνσης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων τους (π.χ.
θεματικές επιδείξεις και συναντήσεις/ εργαστήρια (workshops) ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών
(εθνικές και διεθνείς), υποστήριξη νέων ΕΟ, ανταλλαγές (π.χ. γεωργών, συμβούλων, ερευνητών),
δημιουργίας περιλήψεων (practice abstracts) για τη διάδοση των αποτελεσμάτων - μέσω του Δικτύου
ΚΓΠ και των αποθετηρίων γνώσης της πλατφόρμας δικτύωσης των συμβούλων) και ‘επιβίωσής τους’
μετά το τέλος των έργων (δικτύωση, συνέχιση της επικοινωνίας των καλών πρακτικών, αξιοποίηση ως
‘τόπων’ εκπαίδευσης, κ.α.).
Σημειώνεται επίσης εδώ η δυνητική συνεισφορά των Ομάδων Τοπικής Δράσης -Αναπτυξιακών Εταιρειών
(ΟΤΔ), ως φορείς που εμπλέκονται στο εκάστοτε micro-AKIS, στις ΟΕ καθώς γνωρίζουν την περιοχή
τους και μπορούν να διευκολύνουν τις σχετικές διαδικασίες αλληλεπιδραστικής καινοτομίας για την
εξεύρεση εφαρμόσιμων, καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα των γεωργών, ενώ από την άλλη δράσεις
των τοπικών προγραμμάτων LCLD/LEADER μπορούν να λάβουν τη μορφή ΕΟ.
Για την επιτυχία των παραπάνω προφανώς απαιτείται μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης (από το
Δίκτυο ΚΓΠ και το ‘συντονιστικό’ του AKIS) ώστε οι τελικά επωφελούμενοι να καταστούν ενήμεροι για
τις ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις και να παρακινηθούν ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές.
Με αυτή την έννοια εγκαθιδρύεται ένας μηχανισμός υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας που, σε
γενικές γραμμές, αφορά στην ενημερότητα και διάδοση (μεταφορά) γνώσεων και καινοτομιών, τη
συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών, τη δικτύωση και/ για τη συν-δημιουργία καινοτομίας, και
την οικοδόμηση ικανοτήτων. ‘Βασικό εργαλείο’ για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η εθνική
επιτροπή του AKIS, συμπεριλαμβανόμενων των 2 δομών που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιό της. Όπως
προαναφέρθηκε, διαμέσου της εθνικής επιτροπής και των δομών της διασφαλίζεται η αμφίδρομη
επικοινωνία ούτως ώστε και τα ερευνητικά αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και
συνθήκες της ελληνικής παραγωγής, να διαχέονται προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους/ χρήστες αλλά και
οι ανάγκες της αγροτικής οικονομίας αλλά και ευρύτερα της αλυσίδας αξίας να εντοπίζονται,
αναδεικνύονται και επιλύονται (είτε μέσα από δράσεις «συνεργασίας» είτε μεταφερόμενες στους φορείς
που πραγματοποιούν αντίστοιχη έρευνα). Η σύνθεση των εν λόγω «οργάνων» (συμπεριλαμβανόμενης της
διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας/αποθετηρίου στο οποίο θα είναι δυνατή τόσο η πρόσβαση σε όσο
και η ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και ιδεών/ αναγκών και η δικτύωση μεταξύ όλων των
ενδιαφερόμενων - αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία - αποθετήρια/δίκτυα/επαφές) θεωρείται ότι
διασφαλίζει την εν λόγω αμφίδρομη προσέγγιση.
Με μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση (χρήση εφαρμογών κινητών ψηφιακών συσκευών) και στο (με
βάση τις εκάστοτε θεσμικές ρυθμίσεις και στρατηγικές) «πρασίνισμα» της γεωργίας. Ενδεικτικά (και μόνο)
το περιεχόμενο πρέπει να εκσυγχρονιστεί σε ζητήματα καινοτομίας (τεχνολογικής και κοινωνικής), κυκλικής
βιοοικονομίας και προσαρμογής στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και σε θέματα όπως η
οργάνωση και διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, η ασφάλεια και υγιεινή (πέραν της, αυτονόητης, παραγωγής
ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, π.χ. σωματική και ψυχική υγεία, διαχείριση του εργασιακού στρες, κ.λπ.
τόσο του ίδιου του παραγωγού όσο και του τυχόν εργατικού δυναμικού που απασχολεί), κ.λπ.
[1]

Πέραν των εμπειριών και αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19 αλλά και των εκπαιδευόμενων σε
απομακρυσμένες ή/και νησιωτικές περιοχές, η εξ αποστάσεως κατάρτιση καλύπτει και την ειδική μέριμνα
που θα πρέπει να δοθεί στις γυναίκες γεωργούς ιδίως κατά τις περιόδους ειδικών συνθηκών (λ.χ
εγκυμοσύνης και λοχείας).
[2]

[3]

Βλ. https://farmdemo.eu/doc/project

Ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις όσον αφορά στο «πρασίνισμα» (ιδίως στη μείωση της χρήσης εισροών αλλά
και σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις).
[4]
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[5]

Βλ. https://www.wisefarmer.eu/

8.5 Στρατηγική ψηφιοποίησης [άρθρο 114 στοιχείο β)]
Ο οριζόντιος εκσυγχρονισμός του ελληνικού πρωτογενή τομέα αποτελεί προτεραιότητα και πρόκληση για
τη χώρα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Ως εκ
τούτου, προβλέπονται ορισμένες παρεμβάσεις της ΚΑΠ που θα συμβάλουν στην προώθηση της
ψηφιοποίησης στη γεωργία, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα
αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT και την αξιολόγηση των αναγκών. Μέσα από παρεμβάσεις στον
τομέα της ψηφιοποίησης, η στρατηγική προσέγγιση θέτει τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
γεωργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων.
Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT και η εκτίμηση αναγκών υπογράμμισαν τη σημασία της αναβάθμισης των
τεχνολογικών υποδομών και της ενσωμάτωσης των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην παραγωγική
διαδικασία (ΑΝ 002.10.02). Αυτό θα επιτευχθεί με την ενίσχυση των επενδύσεων σε συστήματα
αυτοματισμού, ψηφιοποίησης και γεωργίας ακριβείας. Συγκεκριμένα, επενδύσεις που αφορούν σε: i)
γεωργικό εξοπλισμό και μηχανήματα ακριβείας (άρδευση, λίπανση, παρακολούθηση και ρύθμιση
συνθηκών θερμοκηπίου), ii) επενδύσεις ψηφιοποίησης και αυτοματισμών τηλεχειρισμού (συστήματα
τηλεχειρισμού τρακτέρ, έξυπνα συστήματα έγχυσης, ρομποτικά μηχανήματα ελέγχου ζιζανίων), iii)
ψηφιακό εξοπλισμό ρύθμισης και ελέγχου παραγωγής καλύπτονται από την Παρέμβαση Π3-73-2.2. Οι
επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό προφίλ των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, ενώ θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα των γεωργικών εισροών. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιοχές μετάβασης, λιγότερο
ανεπτυγμένες, καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου στο
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. No 229/2013) θεωρούνται ως περιοχές στόχοι για την αποφυγή
ψηφιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
επενδυτικών μέτρων. Ενδεικτικά κριτήρια επιλεξιμότητας όπως: η αξιοποίηση εξοπλισμού τελευταίας
τεχνολογίας, η μείωση των εισροών που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής γεωργίας
ακριβείας, καθώς και το μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική εμπειρία και η οικονομική ικανότητα του
υποψηφίου κ.λπ. θα συμπεριληφθούν για να διασφαλιστεί η υψηλή απόδοση της στρατηγικής
ψηφιοποίησης. Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα (R.3.), ένα μερίδιο των εκμεταλλεύσεων θα επωφεληθεί από
την υποστήριξη των επενδύσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην
προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγή και των μετριασμό των επιπτώσεων της (R.16), μέσω της ΚΓΠ.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής ψηφιοποίησης είναι η βελτίωση της απόδοσης μέσω της
συνεργασίας. Η εκτίμηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε σκιαγράφησε την αναγκαιότητα υποστήριξης
και ανάπτυξης συνεργασιών, για δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών
και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα (ΑΝ 002.10.02, ΑΝ 003.10.03, ΑΝ 004.10.04, ΑΝ 017.10.07 , ΑΝ
024.10.08, ΑΝ 025.10.09, ΑΝ 027.10.10, ΑΝ 031.10.12). Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί η
Παρέμβαση Π3-77-3.1, με στόχο τα μέλη των Επιχειρησιακών Ομάδων ως δικαιούχους, για τη
διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης και την υποστήριξη της ευρείας διάδοσης των τεχνολογικών
καινοτομιών. Η παρέμβαση περιστρέφεται γύρω από νέες, καινοτόμες διαδικασίες, στην πρωτογενή
παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, καθώς και στην εξερεύνηση νέων
γεωργικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν κυρίως στους τομείς: i) διαχείρισης
φυσικών πόρων και εισροών, ii) ασφάλειας των τροφίμων και παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, iii)
κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας, iv) υγιεινής και ευημερίας των ζώων v)
μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, vi) βιοποικιλότητας και διατήρησης της φύσης και του
τοπίου vii) αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων του κλίματος αλλαγή. Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα
(R.1PR) ορισμένοι άνθρωποι θα επωφεληθούν (με τη μορφή επιχορήγησης) από την υποστήριξη
συμβουλών, κατάρτισης, ανταλλαγής γνώσεων ή συμμετοχής σε επιχειρησιακές ομάδες ή άλλες
ομάδες/δράσεις συνεργασίας.
Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης SWOT και των αναγκών (ΑN 001.10.01, ΑN 002.10.02, ΑN 004.10.04),
η παροχή κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ αποτελεί βασικό στοιχείο
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για την προώθηση της καινοτομίας και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό κλάδο.
Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα
προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, να εγκαταλειφθούν
απαρχαιωμένες γεωργικές πρακτικές και να προετοιμαστούν κατάλληλα οι αγρότες προκειμένου να
ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και να διασφαλισθεί ότι
αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση βιώσιμων πράσινων πρακτικών. Η εισαγωγή μιας
κουλτούρας δια βίου μάθησης είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να
αυξηθούν τα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων στη γεωργία και να ενισχυθεί η καινοτομία. Η παροχή
εκπαίδευσης (ιδιαίτερα μέσω σύγχρονων μεθόδων) σε ψηφιακά εργαλεία και καινοτομίες προβλέπεται
στην Παρέμβαση Π3-78.1 η οποία περιλαμβάνει: i) τυπικά-κλασσικά προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, ii) Ομάδες Συζήτησης - αγρότες / ομάδες συζήτησης
με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, iii) επιδείξεις - επισκέψεις επιδεικτικών αγρών, iv) πιλοτικά
εργαστήρια, v) ανταλλαγές μεταξύ ομότιμων και vi) ατομική καθοδήγηση. Δικαιούχοι της παρέμβασης
είναι ο αγροτικός πληθυσμός, ιδίως αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, δασολόγοι κ.λπ. π.χ οι «Νέοι
Αγρότες» (ΕΣ7) - αλλά και οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα, τα μέλη των Επιχειρησιακών Ομάδων
(ΕΟ), οι δικαιούχοι δράσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή (ΕΣ4,5 & 6) και την
ανταγωνιστικότητα (ΕΣ2). Η εκπαίδευση θα ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο και την ομάδα-στόχο.
Στο ίδιο πλαίσιο, η εκτίμηση αναγκών υπογράμμισε την ανάγκη (ΑN 004.10.04, ΑN 027.10.10, ΑN
033.10.14) να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη καλά συντονισμένων δομών που προάγουν τη
ροή της γνώσης και της καινοτομίας και ενισχύουν τις συνεργασίες, ενσωματώνοντας παράλληλα
υπηρεσίες δικτύωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στην επέκταση της προσφερόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης/κατάρτισης των συμβούλων και την αναμόρφωση του συστήματος AKIS, μέσω της
Παρέμβασης Π3-78.2. Ειδικά σε ό,τι αφορά θέματα καινοτομίας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι μπορούν να
απασχοληθούν ως Διαμεσολαβητές Καινοτομίας στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Ομάδων, δηλαδή
να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση/μοιράζονται
τη γνώση που παράγουν. Ως προϋπόθεση, όλοι οι σύμβουλοι πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη
τεχνική και μεθοδολογική εκπαίδευση/εκπαίδευση (για ορισμένο αριθμό ημερών ετησίως) και ιδιαίτερα
(τουλάχιστον όσοι θα εμπλακούν ως διαμεσολαβητές καινοτομίας σε ΕΟ) σε θέματα υποστήριξης της
καινοτομίας - με έμφαση στη διαδραστική καινοτομία (interactive innovation) και αφετέρου στην
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση / αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δημιουργία νέων). Ως
αναμενόμενο αποτέλεσμα (R.1PR) και των δύο παρεμβάσεων, ορισμένα άτομα θα επωφεληθούν από την
υποστήριξη για συμβουλές, εκπαίδευση, ανταλλαγή γνώσεων ή συμμετοχή σε Επιχειρησιακές Ομάδες ή
άλλες ομάδες/δράσεις συνεργασίας.
Οι προβλεπόμενες δράσεις που περιστρέφονται γύρω από την εκπαίδευση (Π3-78.2, Π3-78.1) θα
ωφεληθούν από τη συμμετοχή της χώρας στις ακόλουθες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τις δυνατότητες του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και θα οδηγήσουν στη διάδοση προηγμένων ψηφιακών
τεχνολογιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
• Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Blockchain
(European Blockchain Partnership) τον Μάιο του 2018. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με στόχο να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών μελών στους τομείς των
ΤΠΕ και του Blockchain.
• Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη τον Μάιο του 2018.
Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή
όλων των κρατών μελών, σε μια βασική τεχνολογία που αναμένεται να γίνει βασικός μοχλός για την
οικονομική ανάπτυξη μέσω της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και για την κοινωνία συνολικά.
• Επίσης, τον Μάιο του 2018, η Ελλάδα υπέγραψε με τη Βουλγαρία και τη Σερβία την πρωτοβουλία
διασυνοριακού διαδρόμου 5G. Αυτό το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των χωρών θα επιτρέψει ένα
καλύτερο περιβάλλον για τη δοκιμή και την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G.
• Μια άλλη θετική εξέλιξη τον Νοέμβριο του 2017, ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας ως 12ης χώρας-
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μέλους στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς υποδομών υπολογιστών και
δεδομένων με την υπογραφή της δήλωσης Υπολογιστικής Υψηλής Απόδοσης (η δήλωση EuroHPC).
• Η Ελλάδα είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency,
ESA). Η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη της συμμετοχής της στην
ESA και πιθανές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας (υποδομές ΤΠΕ, ιατρικές εφαρμογές,
παρακολούθηση περιβάλλοντος κ.λπ.) ίδρυσε εντός του 2018 τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό
(Hellenic Space Agency, HSA), με την αποστολή να διαμορφώσει τη διαστημική στρατηγική της χώρας
και να προωθήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διαστημικά προγράμματα.
• Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στην Κοινή Επιχείρηση ECSEL(ECSEL Joint Undertaking), η οποία
χρηματοδοτεί έργα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης σε
βασικές τεχνολογίες ενεργοποίησης, απαραίτητες για την ανταγωνιστική ηγεσία της Ευρώπης στην εποχή
της ψηφιακής οικονομίας.
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Annexes
Annex I on the ex-ante evaluation and the strategic environmental assessment (SEA) referred to in
Directive 2001/42/EC
1. Summary of ex-ante evaluation process and results
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2. Recommendations of the ex-ante evaluation and SEA and how they have been addressed
Title
Reference

/ Category
recommendation

of Ημερομηνία SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 SO9 XCO

3. Ex-ante evaluation report
No document attached

4. Strategic environmental assessment report
No document attached
Annex II on the SWOT analysis
See attached document(s)
Annex III on the consultation of the partners
No document attached
Annex IV on the crop-specific payment for cotton (where relevant)
See the intervention(s) for crop-specific payment for cotton (if relevant) encoded in chapter 5
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Annex V on the additional national financing provided within the scope of the CAP Strategic Plan
Basis
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Intervention

Budget

higher number a higher aid providing
Additional information
of beneficiaries intensity
financing to a
certain
operation
within
the
intervention
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The annual estimated amount of national financial assistance in the Fruits & Vegetables sector per region
concerned and the total for the Member State

Annex VI on transitional national aid (where relevant)
No document attached
Other annex: Consistency with and contribution to the Union targets for 2030
National contribution to the EU 2030 target of 50% reduction of nutrient losses, while ensuring no
deterioration in soil fertility

National contribution to the EU 2030 target of 10% of agricultural area under high-diversity landscape
features.

National contribution to the EU 2030 target of 25% of the EU’s agricultural land under organic farming

National contribution to the EU 2030 targets of 50% reduction of the overall use and risk of chemical
pesticides, and use of more hazardous pesticides

National contribution to the EU 2030 target of 50% reduction of sales of antimicrobials for farmed
animals and in aquaculture

National contribution to the EU 2025 target to roll-out of fast broadband internet in rural areas to achieve
the objective of 100% access
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