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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Στην επιδότηση η αγορά φυτών 
για δενδρώδεις καλλιέργειες 
και αµπελώνες, ευκολότερη 
η αξιολόγηση για στάβλους 

ΜΙΚΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΑ
Μέχρι 24.000 ευρώ στήριξη
για δουλειές σε µικρά χωριά    

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ρόδια, σύκα, ακτινίδια, 
φρούτα του δάσους, αβοκάντο, 
ακρόδρυα, καπνός και κηπευτικά, 
µπαίνουν στις ενισχύσεις   
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N190332 Α∆ΡΑΧΤΙ 200 3,15 € 630,00 €

AN272152 ΝΤΟΦΕΡ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 20 9,62 € 192,48 €

N275607 ΒΟΥΡΤΣΑ ΛΕΥΚΗ 20 2,21 € 44,13 €

L2456N ΓΡΑΝΑΖΙ 21Ζ 20 2,67 € 53,47 €

N193500 ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι 12 7,60 € 91,19 €

N279986 ΚΩΝΙΚΑ ΜΟΥΦΑΣ 200 0,36 € 72,38 €

JD8804 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 20 2,02 € 40,39 €

N112394 ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι 200 0,32 € 63,04 €

N113307 ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι 200 0,35 € 70,04 €

TOTAL    1.257,11 €

N190333 Α∆ΡΑΧΤΙ 200 3,85 € 769,38 €

N277078 Α∆ΡΑΧΤΙ ∆ΙΠΛΟΒΑΜΜΕΝΟ 200 4,17 € 834,42 €

BHC-AN272152 ΝΤΟΦΕΡ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 20 5,86 € 117,14 €

BHC-AN115118 ΝΤΟΦΕΡ ΛΕΥΚΟ 20 5,39 € 107,78 €

N190332 ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 3,67 €

N190333 ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 4,48 €

Ν277078 ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 4,86 €
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BHC-N190333 ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 3,15 €

BHC-Ν277078 ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 3,88 €
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Τ
η δυνατότητα να 
διεκδικούν ισότιµα 
τη συµµετοχή 
τους στα Σχέδια 

Βελτίωσης, δίνουν στους κατόχους 
αροτραίων καλλιεργειών οι 
τελευταίες προσαρµογές στα 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
που φιλοξενούνται στο έντυπο 
«Αγροτικά Προγράµµατα». 
Επιπλέον, όπως φαίνεται στα νέα 
κριτήρια µοριοδότησης (αναλυτική 
παρουσίαση σελ 59-64), δίνεται 
προτεραιότητα σε όσους θέλουν να 
επενδύσουν στην αγορά και φύτευση 
δέντρων, ενώ εύκολα δείχνουν να 
εγκρίνονται επιχειρηµατικά σχέδια 
για στάβλους και θερµοκηπιακές 
εγκαταστάσεις.

∆εύτερη ευκαιρία στα Βιολογικά
Στην 2η πρόσκληση του Μέτρου 

11 «Βιολογική Γεωργία» εντάσσονται 
νέες καλλιέργειες (σελ. 49), µέσα 
στις οποίες περιλαµβάνονται ρόδια, 
ακτινίδια, σύκα, καπνός, φρούτα του 
δάσους, κηπευτικά (εκτός ντοµάτες 
και πιπεριές), αβοκάντο και ακρόδρυα. 
Γενικά, για τις παραπάνω καλλιέργειες 
το πριµ ορίζεται για τα δέντρα στα 90 

ευρώ ανά στρέµµα και για τις ετήσιες 
καλλιέργειες και αροτραίες στα 60 
ευρώ ανά στρέµµα. Επιπλέον, από τα 
κριτήρια ένταξης αφαιρείται ο κόφτης 
Natura και µπαίνουν νέα κριτήρια 
προτεραιότητας.   

Απονιτροποίηση και ∆άσωση
Στο Μέτρο Απονιτροποίησης (σελ. 

40) πραγµατοποιήθηκε η ένταξη 
του ηλίανθου µε την τελευταία 
τροποποίηση των Προγραµµάτων, 
ενώ «παίζει» και η πριµοδότηση 
της ελαιοκράµβης. Σηµειώνεται ότι 
λόγω της διεύρυνσης περιοχών-από 
8 έγιναν 30- και των καλλιεργειών 
όπως το σκληρό σιτάρι που 
παραδοσιακά δεν λάµβαναν πριµ, 
αναµένεται το ενδιαφέρον να είναι 
µεγάλο. Στο Μέτρο 4.2.3 που είναι 
η Μεταποίηση µε δικαιούχους µόνο 
αγρότες  (σελ. 26) η οποία και 
ενσωµατώθηκε στα προγράµµατα 
Leader, όπως φαίνεται διευρύνονται 
οι κλάδοι ενίσχυσης µε µονάδες 
ζωοτροφών, ελαιοτριβεία κ.λπ. Όσον 
αφορά το Μέτρο που περιµένει 
χιλιάδες κόσµος, αν κρίνει κανείς από 
τα τηλεφωνήµατα στα γραφεία της 
Agrenda, δηλαδή τη ∆άσωση (σελ. 

34), στο έντυπο που κρατάτε στα 
χέρια σας βρίσκονται οι πίνακες µε 
την απώλεια εισοδήµατος ανά οµάδα 
καλλιέργειας που «ξεριζώνει» ο 
δικαιούχος για να βάλει δέντρα. Βάσει 
αυτού του πίνακα  θα υπολογίζεται 
το ετήσιο πριµ. Όσον αφορά την 
πρόσκληση, αυτή δεν υπολογίζεται να 
εκδοθεί φέτος. 

Καινούργιες προκηρύξεις
Επιπλέον, προσαρµόστηκαν µε 

επιλέξιµες περισσότερες περιοχές 
στα Μέτρα των Σπάνιων Φυλών 
που θα προκηρυχθεί τον ερχόµενο 
Οκτώβριο και στην Ψευδοσπορά σε 
Ορυζώνες (σελ. 43), ενώ µία νέα 
δράση (σελ. 30) θα ανοίξει ώστε 
να αποζηµιωθούν για την αγορά 
θρυµµατιστή όσοι συµµετέχουν 
στην αγροπεριβαλλοντική 
δράση «∆ιαχείριση φυτικών 
υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην 
ελαιοκαλλιέργεια».

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
νέα δράση που εγκρίθηκε για τους 
µετακινούµενους κτηνοτρόφους 
(σελ.44), ώστε να καλύπτουν τα 
επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από 
την µετάβασή τους στα ορεινά.

Επί ίσοις όροις διεκδικούν 
οι αροτραίες την ένταξή τους 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Επιµέλεια: Γιώργος Κοντονής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ηλίανθος στο πριµ 
Απονιτροποίησης,
παίζει και η ελαιοκράµβη

Οι προσαρµογές στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα ενσωµατωθούν στις προσκλή-
σεις που προγραµµατίζονται να εκδοθούν µέσα 
στο έτος, όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η 
ενσωµάτωση του ηλίανθου στο Μέ-

τρο Απονιτροποίησης µαζί µε την ο-

ριστικοποίηση του πριµ των καινούρ-

γιων καλλιεργειών στη 2η πρόσκλη-

ση των Βιολογικών-90 ευρώ σε ακτινίδια, 60 ευ-

ρώ σε κηπευτικά, ακρόδρυα-αποτελούν µερικές 

από τις κύριες τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν 

για τα τρέχοντα Προγράµµατα. Οι παραπάνω αλ-

λαγές θα ενσωµατωθούν στις προσκλήσεις που 

προγραµµατίζονται να εκδοθούν µέσα στο έτος 

σε Βιολογικά (τέλη του 2017) και Απονιτροποί-

ησης (Ιούνιο-Ιούλιο), ενώ παράλληλα δροµολο-

γούνται νέες δράσεις που περιλαµβάνουν πριµ 

σε µετακινούµενους κτηνοτρόφους που φτάνει 

τα 8 ευρώ ανά στρέµµα.

Αναλυτικότερα, οι κύριες αλλαγές που εγκρίθη-

καν για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο είναι:

Μέτρο 10.1.4 Απονιτροποίηση:
 Εισαγωγή της καλλιέργειας ηλίανθου µε ενί-

σχυση περίπου 32 ευρώ ανά στρέµµα.  Συγκεκρι-

µένα ο ηλίανθος θα είναι επιλέξιµος για το πριµ 

στο πλαίσιο της δέσµευσης αµειψισποράς που α-

ποτελεί µία από τις τέσσερις δράσεις που περιέχο-

νται στο Μέτρο 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης 

νερού από γεωργική δραστηριότητα». 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι 

αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπο-

ρά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

30% της συνολικά ενταγµένηςέκτασης. Ως καλ-

λιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέρ-

γειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρι-

κές (χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή).

Υπενθυµίζεται, ότι για το ζήτηµα αυτό ο Σύν-

δεσµος Βιοκαυσίµων και Βιοντίζελ Ελλάδος είχε 

απευθυνθεί τον περασµένο Απρίλιο στο υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε επιστολή του, δι-

αµαρτυρόµενος για τον αποκλεισµό των ενερ-

γειακών καλλιεργειών από το Μέτρο, οι οποίες 

όπως έλεγε είναι ιδανικές για τη µείωση επιπέ-

δων νιτρορύπανσης του εδάφους.

Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία: 
Νέες οµάδες καλλιεργειών: Ρόδια, σύκα, µικρό-

καρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο µε 90ευρώ α-

νά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βι-

Στα Βιολογικά αφαιρείται ο κό-
φτης Natura 10% και στη θέση 
του µπαίνουν άλλα κριτήρια 
µοριοδότησης.

entheto_new.indd   7 14/06/2017   20:49



8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ηλίανθος θα είναι 
επιλέξιµος για το 
πριµ στο πλαίσιο 
της δέσµευσης 
αµειψισποράς που 
αποτελεί µία από τις 
τέσσερις δράσεις που 
περιέχονται στο Μέτρο 
Απονιτροποίησης

οκαλλιεργητές, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για 

παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρό-

δρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 61,6 ευ-

ρώ για νεοεισερχόµενους, καπνός, φυλλώδη λαχα-

νικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευ-

ρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους.

Επιπλέον αφαιρείται ο κόφτης Natura, και στη 

θέση του µπαίνουν άλλα κριτήρια µοριοδότησης. 

Συγκεκριµένα, για τους νεοεισερχόµενους (∆ρά-

ση 10.1.1) της φυτικής παραγωγής προτεραιότη-

τα θα δίνεται σε:

 Γεωργούς νεαρής ηλικίας.

 Μεγάλες εκτάσεις

 Εκτάσεις που ανήκουν σε περιβαλλοντικά ευ-

αίσθητες περιοχές.

Για τους παλιούς βιοκαλλιεργητές (∆ράση 10.2.1) 

εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσε-

ων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του 

προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες 

αρχές κριτηρίων επιλογής:

 Προτεραιότητα θα δίνεται σε επαγγελµατί-

ες αγρότες.

 Θα µετράει η χρονική διάρκεια προηγούµε-

νης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.

 Εντασσόµενη έκταση. Όσο µεγαλύτερη τό-

σο πιο πολλά µόρια.

 Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλ-

λοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Στα πλαίσια της νέας πρόσκλησης Βιολογι-

κών για την κτηνοτροφία προβλέπονται τα εξής:

Για τους νεοεισερχόµενους (∆ράση 10.1.2) ε-

φόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσε-

ων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του 

προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν οι ακόλουθες 

αρχές κριτηρίων επιλογής:

 Γεωργοί νεαρής ηλικίας.

 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.

Για τους παλιούς κτηνοτρόφους της βιολογι-

κής (∆ράση 10.2.2) εφόσον ο συνολικός προϋ-

πολογισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση 

είναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ι-

σχύουν οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής:

 Προτεραιότητα θα δίνεται σε επαγγελµατί-

ες αγρότες.

 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.

 Θα µετράει η χρονική διάρκεια προηγούµε-

νης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.

Νέο Μέτρο 10.1.11 Βελτίωση 
περιβαλλοντικής κατάστασης 
βοσκήσιµων γαιών

 Η πρώτη δράση αφορά όλους τους µετακι-

νούµενους κτηνοτρόφους και αναλόγως τη χιλι-

οµετρική απόσταση που διανύουν το πριµ φτάνει 

τα 8 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου. Η δεύτερη 

δράση αφορά τους µη µετακινούµενους κτηνο-

τρόφους, οι οποίοι εφόσον δεν βόσκουν τα ζώα 

τους σε µία συγκεκριµένη περίοδο που θα καθο-

Τα κριτήρια 
µοριοδότησησαν 

άλλαξαν στα Σχέδια 
Βελτίωσης µε την 

ελάχιστη βαθµολογία 
ένταξης που οφείλει 

να συλλέξει ο 
ενδιαφερόµενος 

να πέφτει στους 45 
πόντους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ριστεί µε την πρόσκληση, θα λαµβάνουν ενίσχυ-

ση µέχρι 10 ευρώ ανά στρέµµα αναλόγως την υ-

ψοµηετρική ζώνη του βοσκότοπου που κατέχουν.

Νέο Μέτρο 4.4.4 «Θρυµµατιστής  
για τις ελαιοκαλλιέργειας»

 Θα καλύπτει τα έξοδα αγοράς θρυµµατιστή 

κλαδεµάτων για όσους ελαιοκαλλιεργητές ανα-

λάβουν αντίστοιχες δεσµεύσεις στα πλαίσια της 

φιλοπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.6 «∆ιαχείριση 

φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ε-

λαιοκαλλιέργεια». Οι προκηρύξεις αναµένονται 

τον Οκτώβριο του 2018.

Μέτρο 10.1.09 Σπάνιες Φυλές
 Εντάσσονται νέες επιλέξιµες περιοχές όπου 

έχουν εντοπιστεί αυτόχθονες φυλές ζώων. Στο 

ύψος του πριµ  επιπλέον θα υπολογίζονται και τα 

αρσενικά ζώα. στο θεσµικό πλαίσιο που θα εκδο-

θεί τον Αύγουστο της ∆ράσης «10.1.09 ∆ιατή-

ρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγρο-

τικών ζώων», στο ύψος ενίσχυσης στους τοµείς 

βοοτροφίας, αιγο-προβατοτροφίας και χοιρο-

τροφίας περιλαµβάνεται και το κόστος για την 

εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής µε 

αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκα-

πέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, προκει-

µένου να διατηρηθεί η καθαρότητα της φυλής.

Μέτρο 6.2: Στήριξη µικρών αγροτικών 
κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) 

Το ποσό ενίσχυσης αυξάνεται και θα κυµαίνεται 

µεταξύ 11.000 και 24.000 ευρώ ανά δικαιούχο 

(φυσικό πρόσωπο).

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής 

υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο),

β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφο-

ρετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο).

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογι-

κά κατά: α) 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µό-

νιµης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκε-

ται σε περιοχές ορεινές ή σε µικρά νησιά (νησιά 

µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυα-

σµός αυτών των κατηγοριών περιοχών και β) ε-

πιπλέον 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης 

κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε νη-

σιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυ-

γική – µεταναστευτική κρίση.

Μέτρο 4.1.1 Σχέδια Βελτίωσης 
Τα κριτήρια µοριοδότησησαν άλλαξαν εξολοκλή-

ρου, µε την ελάχιστη βαθµολογία που οφείλει να 

συλλέξει ο ενδιαφερόµενος να πέφτει στους 45 

πόντους-από τους 50-ενώ παράλληλα δίνει πε-

ρισσότερες ευκαιρίες ένταξης σε ώριµες αγροτι-

κές µονάδες. Αναλυτική παρουσίαση στις σελ 59-

64 του ειδικού αυτού εντύπου.

 Μέτρο 4.2.3 Μεταποίηση για Αγρότες 
Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη επιπλέον 

τοµέων µεταποίησης και εµπορίας, όπως είναι :

αυγά (π.χ τυποποίηση συσκευασία αυγών), σηρο-

τροφία-σαλιγκάρια, ζωοτροφές, δηµητριακά, ε-

λαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαι-

οτριβείων), προκειµένου οι δικαιούχοι της εν λό-

γω δράσης να έχουν διευρυµένη δυνατότητα υ-

λοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

Μέτρο 8.1 ∆άσωση γαιών 
Έγινε προσθήκη νέου πίνακα για την απώλεια ει-

σοδήµατος βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το 

ετήσιο πριµ που θα λαµβάνουν οι δικαιούχοι του 

Μέτρου. Ο µέγιστος επιλέξιµος αριθµός δέντρων 

που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι µε-

γαλύτερος από 25 ανά στρέµµα,  καθώς η πρότα-

ση για 100 δέντρα ανά στρέµµα δεν εγκρίθηκε α-

πό την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Συλλογικές 
επενδύσεις

Ορίζονται οι 
επενδύσεις που 
υλοποιούνται 
από οµάδες, 

οργανώσεις και 
συνεταιρισµούς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Περιγραφή προτεινόμενων 
τροποποιήσεων ΠΑΑ 2014-2020 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  
Γραμματοσειρά με κόκκινο = Εισαγωγή κειμένου (1Η υποβολή) 

Γραμματοσειρά με κυανό = Εισαγωγή κειμένου (2Η υποβολή) 
  
Κείμενο με διακριτή διαγραφή = Διαγραφή κειμένου (1η υποβολή),  Διαγραφή κειμένου (2η υποβολή) 
 
1η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης   
 
2η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 
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Κείμενο με διακριτή διαγραφή = Διαγραφή κειμένου (1η υποβολή),  Διαγραφή κειμένου (2η υποβολή) 
 
1η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης   
 
2η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Περιγραφή προτεινόμενων 
τροποποιήσεων ΠΑΑ 2014-2020 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  
Γραμματοσειρά με κόκκινο = Εισαγωγή κειμένου (1Η υποβολή) 

Γραμματοσειρά με κυανό = Εισαγωγή κειμένου (2Η υποβολή) 
  
Κείμενο με διακριτή διαγραφή = Διαγραφή κειμένου (1η υποβολή),  Διαγραφή κειμένου (2η υποβολή) 
 
1η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης   
 
2η υποβολή πρότασης 1ης τροποποίησης 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 3 
 

 

ηπειρωτικές) και περιοχές με σημαντική 
αγροτική δραστηριότητα οι οποίες με 
βάση τις χρήσεις γης αποκλείονται (π.χ. 
Βίλια, Αχαρνές, Μαλακάσα), ενώ 
αποκλείεται ορθά το σύνολο του αστικού 
ιστού - Πολεοδομικού Συγκροτήματος της 
Πρωτευούσης και του Πειραιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 

(Περιγραφή των γενικών 
όρων που εφαρμόζονται 
σε περισσότερα από ένα 

μέτρα) 

 

 Γεωργική έκταση: νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης 
γης, μόνιμων λειμώνων και μόνιμων βοσκοτόπων ή μόνιμων 
καλλιεργειών 

 Γεωργός: νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού 
καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και 
τα μέλη της, που διαθέτει εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο 
εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 
ΣΕΕ σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 355 ΣΛΕΕ, και ασκεί 
γεωργική δραστηριότητα· 

 Συλλογικά σχήματα αγροτών: είναι συνεργατικά σχήματα 
που λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών 
καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. 

 Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται 
από συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών 
καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) 

Εισαγωγή των ορισμών της «γεωργικής 
έκτασης» βοηθητικά, βάσει άρθρου 
2§1(στ) καν. (ΕΕ) 1305/2013 και του 
«γεωργού» βάσει του άρθρο 4 §α καν. 
(ΕΕ) 1307/2013. 
Συμπερίληψη των διευκρινήσεων των 
ορισμών που υπάρχουν στο Μ04 και στο 
κεφ. 8.1. 
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και αφορούν στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των υλοποιούμενων επενδύσεων. 

Βοσκότοποι: είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη 
βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη 
μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση 
αγροτικών ζώων. (βλ. Άρθρο 60 του Νόμου 4264/2014, ΦΕΚ 
118/Α/15.5.14) 

• Βοσκότοποι: καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων  και στις οποίες 
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, 
οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή 
παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής 
βλάστηση. Για όλους τους τύπους βοσκοτόπων  δεν 
εφαρμόζεται  ο συντελεστής μείωσης για τον προσδιορισμό της 
επιλέξιμης έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων και να εξαιρούνται 
από τις επιλέξιμες  εκτάσεις βοσκοτόπων τμήματα που είτε 
έχουν απογυμνωθεί (βράχια) είτε έχουν δασωθεί (κάλυψη 
δένδρων στον ανώροφο>40%)...". Ο ορισμός αυτός είναι 
ευρύτερος του άρθρου 4 καν. (ΕΕ) 1307/2013. 

 
Ο ανωτέρω ορισμός αφορά σε δράσεις των άρθρων του άρθρου 
28-31 καν. (ΕΕ) 1305/2013. Σε Παράρτημα: «Τύποι 
βοσκοτόπων» περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι τύποι 
βοσκότοπων που καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισμό. 

Δίνεται ευρύτερος ορισμός από αυτόν που 
ισχύει στον Πυλώνα Ι, βάσει του άρθρου 
5§2β καν. (ΕΕ) 640/2014. 
 
Στο Άρθρο 4 του1307/2013:"...ως 
«μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος 
λειμώνας», (που αναφέρονται από κοινού 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 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 
επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για 
βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής·..." 
Ο διευρυμένος ορισμός που εφαρμόζεται 
στο άρθρο 28 καν. (ΕΕ) περιλαμβάνει 
όλων των ειδών βλάστησης και όχι μόνο 
αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά (θάμνους και/ ή δέντρα) αλλά 
επιπλέον του ορισμού του 1307/2013 και 
φρύγανα, ξυλώδη και υδροχαρή βλάστηση 
σε υδάτινα, παραποτάμια οικοσυστήματα 
και για τις ανάγκες του Γεωργο-
περιβαλλοντικού -κλιματικού μέτρου 
προτείνεται η μη εφαρμογή συντελεστή 
μείωσης (και συνεπώς περιλαμβάνεται 
αλλά δεν περιορίζεται στη γεωργική 
έκταση του Άρθρου 4 Καν.1307/2013).  
Οι τύποι βοσκοτόπων περιλαμβάνουν :"... 
Βοσκότοποι παραλίμνιων και 
παραποτάμιων εκτάσεων.  Η βόσκηση 
αγροτικών ζώων στις παραλίμνιες και 
παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις 
αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική 
πρακτική διαχείρισης της αυτοφυούς 
βλάστησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
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και αφορούν στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των υλοποιούμενων επενδύσεων. 

Βοσκότοποι: είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη 
βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη 
μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση 
αγροτικών ζώων. (βλ. Άρθρο 60 του Νόμου 4264/2014, ΦΕΚ 
118/Α/15.5.14) 

• Βοσκότοποι: καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων  και στις οποίες 
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, 
οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή 
παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής 
βλάστηση. Για όλους τους τύπους βοσκοτόπων  δεν 
εφαρμόζεται  ο συντελεστής μείωσης για τον προσδιορισμό της 
επιλέξιμης έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων και να εξαιρούνται 
από τις επιλέξιμες  εκτάσεις βοσκοτόπων τμήματα που είτε 
έχουν απογυμνωθεί (βράχια) είτε έχουν δασωθεί (κάλυψη 
δένδρων στον ανώροφο>40%)...". Ο ορισμός αυτός είναι 
ευρύτερος του άρθρου 4 καν. (ΕΕ) 1307/2013. 

 
Ο ανωτέρω ορισμός αφορά σε δράσεις των άρθρων του άρθρου 
28-31 καν. (ΕΕ) 1305/2013. Σε Παράρτημα: «Τύποι 
βοσκοτόπων» περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι τύποι 
βοσκότοπων που καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισμό. 

Δίνεται ευρύτερος ορισμός από αυτόν που 
ισχύει στον Πυλώνα Ι, βάσει του άρθρου 
5§2β καν. (ΕΕ) 640/2014. 
 
Στο Άρθρο 4 του1307/2013:"...ως 
«μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος 
λειμώνας», (που αναφέρονται από κοινού 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 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 
επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για 
βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής·..." 
Ο διευρυμένος ορισμός που εφαρμόζεται 
στο άρθρο 28 καν. (ΕΕ) περιλαμβάνει 
όλων των ειδών βλάστησης και όχι μόνο 
αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά (θάμνους και/ ή δέντρα) αλλά 
επιπλέον του ορισμού του 1307/2013 και 
φρύγανα, ξυλώδη και υδροχαρή βλάστηση 
σε υδάτινα, παραποτάμια οικοσυστήματα 
και για τις ανάγκες του Γεωργο-
περιβαλλοντικού -κλιματικού μέτρου 
προτείνεται η μη εφαρμογή συντελεστή 
μείωσης (και συνεπώς περιλαμβάνεται 
αλλά δεν περιορίζεται στη γεωργική 
έκταση του Άρθρου 4 Καν.1307/2013).  
Οι τύποι βοσκοτόπων περιλαμβάνουν :"... 
Βοσκότοποι παραλίμνιων και 
παραποτάμιων εκτάσεων.  Η βόσκηση 
αγροτικών ζώων στις παραλίμνιες και 
παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις 
αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική 
πρακτική διαχείρισης της αυτοφυούς 
βλάστησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

8. Εισαγωγή των ορισμών της «γεωργικής έκτασης» βοηθητικά, βάσει άρθρου 2§1(στ) καν. (ΕΕ) 1305/2013 και του «γεωργού» βάσει του άρθρο 4 §α καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Συμπερίληψη των διευκρινήσεων των ορισμών που υπάρχουν στο Μ04 και στο κεφ. 8.1.

Δίνεται ευρύτερος ορισμός από αυτόν που ισχύει στον Πυλώνα Ι, βάσει του άρθρου 5§2β καν. (ΕΕ) 640/2014.
Στο Άρθρο 4 του1307/2013:»...ως «μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος λειμώνας», (που αναφέρονται από κοινού ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 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 επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να περιλαμβάνει άλλα 
είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των 
κρατών μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις 
βοσκής·...» Ο διευρυμένος ορισμός που εφαρμόζεται στο άρθρο 28 καν. (ΕΕ) περιλαμβάνει όλων των ειδών βλάστησης και όχι μόνο αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (θάμνους και/ ή 
δέντρα) αλλά επιπλέον του ορισμού του 1307/2013 και φρύγανα, ξυλώδη και υδροχαρή βλάστηση σε υδάτινα, παραποτάμια οικοσυστήματα και για τις ανάγκες του Γεωργο-περιβαλλοντικού -κλιματικού 
μέτρου προτείνεται η μη εφαρμογή συντελεστή μείωσης (και συνεπώς περιλαμβάνεται αλλά δεν περιορίζεται στη γεωργική έκταση του Άρθρου 4 Καν.1307/2013). Οι τύποι βοσκοτόπων περιλαμβάνουν 
:»... Βοσκότοποι παραλίμνιων και παραποτάμιων εκτάσεων. Η βόσκηση αγροτικών ζώων στις παραλίμνιες και παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική πρακτική διαχείρισης 
της αυτοφυούς βλάστησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το συνδυασμό της κτηνοτροφίας ως παραγωγικής δραστηριότητας με τη διατήρηση και προστασία σημαντικών ενδιαιτημάτων για την άγρια 
ζωή. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι η απουσία διαχείρισης της βλάστησης και ειδικότερα η απουσία βόσκησης στην παραλίμνια ζώνη πολλών ελληνικών υγροτόπων έχει οδηγήσει στην επέκταση των 
καλαμιώνων, οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ των ανοιχτών επιφανειών νερού και των παρόχθιων χερσαίων διαπλάσεων, όπως είναι τα λιβάδια, τα παραλίμνια δάση και οι καλλιεργούμενοι αγροί. 
Ιδιαίτερη κατηγορία λιβαδιών είναι τα λεγόμενα υγρά λιβάδια και οι καλαμιώνες. Τα υγρά λιβάδια είναι ρηχές παραλίμνιες ή/και παραποτάμιες περιοχές, οι οποίες έχουν χαμηλή βλάστηση και περιοδικά 
κάθε χρόνο πλημμυρίζουν με νερό. Αποτελούν σημαντικούς χώρους διατροφής πολλών απειλούμενων ειδών πτηνών. Οι καλαμιώνες είναι ξυλώδεις φυτο-κοινότητες με κυρίαρχο είδος το ελόφυτο Phrag-
mites australis. Η έκταση των υγρών λιβαδιών και η διαχείριση των καλαμιώνων μπορεί να εξυπηρετεί περιβαλλοντικούς και οικονομικούς – παραγωγικούς στόχους. Τα υγρά λιβάδια βοσκούνται κανονικά 
από πρόβατα και βοοειδή ενώ η διαχείριση των καλαμιώνων απαιτεί τη βόσκηση με βοοειδή (κυρίως βουβάλια). Η παραγωγικότητα των παραλίμνιων εκτάσεων με ξυλώδη βλάστηση ποικίλει ανάλογα 
με τη διαχείρισή τους και γενικά είναι ελαφρώς μικρότερη από αυτή των ποολίβαδων αφού έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν έως και 1,5 ΜΜΖ ανά εκτάριο για περίοδο βόσκησης 6 μηνών....» Η 
τεκμηρίωση της βόσκησης των παραλίμνιων και παραποτάμιων λιβαδικών εκτάσεων ως πρακτική για τη διατήρηση των οικοτόπων συνίσταται στο ότι η βόσκηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
και σχεδιασμό, συχνά χρησιμοποιείται διεθνώς ως μέσο για τη διαχείριση της βλάστησης σε τέτοιες περιοχές με στόχο τη διατήρηση προστατευομένων ειδών. Τα υγρά λιβάδια είναι απαραίτητα για την 
οικολογική ισορροπία παραλίμνιων και παραποτάμιων οικοτόπων και αποτελούν σημαντικούς χώρους διατροφής πολλών απειλούμενων ειδών πτηνών. Η έκταση των υγρών λιβαδιών και η διαχείριση των 
καλαμιώνων μπορεί να εξυπηρετεί περιβαλλοντικούς και οικονομικούς – παραγωγικούς στόχους. Οι υγροτοπικές παραλίμνιες ή παραποτάμιες περιοχές ως χώρος βόσκησης των αγροτικών ζώων μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Διαθέτουν υψηλή ποικιλότητα, ποσότητα και ποιότητα της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης, σε σχέση με τους ημιορεινούς και ορεινούς βοσκότοπους, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
νερού και ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό, δεδομένου ότι το έδαφος είναι ομαλό. Από πλευράς Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων σε υδατικά οικοσυστήματα ποταμών 
ή λιμνών. Ο περιορισμός που υπάρχει σε σχέση με την πρόληψη της ρύπανσης, είναι αφ’ ενός η απαγόρευση της απόρριψης κτηνοτροφικών αποβλήτων σε υδροφορείς και της εφαρμογής τους κοντά σε 
αυτούς (άρ. 3, παρ.1.i-ii της Y.A.1791/74062/2.7.15, ΦΕΚ 1468,Τ. B’), και η απαγόρευση του εφοδιασμού του εδάφους των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου 
από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12μηνών. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων όσο και την 
απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές (άρ. 3, παρ.1.v). Επίσης, εντός των περιοχών που έχουν καθοριστεί ως ζώνες ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης, η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος, είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα, να μην περιέχει άζωτο πάνω από 170 χλγ/εκτάριο (άρ. 3, παρ. 3). 
Επισημαίνεται ότι η επαλήθευση της τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων είναι ιδιαιτέρως δυσχερής.
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17) Οριζόντιες αρχές που καλύπτουν όλα τα μέτρα/δράσεις 
του ΠΑΑ 2014-2020 

Οι πράξεις που ενισχύονται από το ΕΓΤΑΑ: 
 Συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και 

το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό δίκαιο 
(εφαρμοστέο δίκαιο) 

 Διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και αποτρέπουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού  

 Λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και ιδιαίτερα για τις 
επενδύσεις γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης 
περιβαλλοντολογικής επίπτωσης με βάση τη 
συγκεκριμένη, για την επένδυση, νομοθεσία, όταν αυτή 
μπορεί να θίξει το περιβάλλον.  

 

11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ) 

Οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης  
μεταξύ των μέτρων 10 “Γεωργο-περιβαλλοντικές – κλιματικές 
ενισχύσεις”, 11 “Βιολογική Γεωργία” και 14 “Καλή μεταχείριση των 
ζώων” του ΠΑΑ 2014- 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 8-2. 
Επίσης, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο ενταγμένης 
εκμετάλλευσης  μεταξύ των δεσμεύσεων της δράσης 10.1.4 “Μείωση της  
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” και των άλλων δράσεων 
του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις” και του 
Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία” του ΠΑΑ 2014-2020 παρουσιάζονται 
στον παρακάτω Πίνακα 8-3. 
Οι κωδικοί των δράσεων των πινάκων 8-2 και 8-3 επεξηγούνται 
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 8-4. 
Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο 
ενταγμένης εκμετάλλευσης, αθροίζονται τα διαφυγόντα εισοδήματα, οι 
πρόσθετες δαπάνες και τα κόστη συναλλαγής που προκύπτουν από το 
συνδυασμό. Τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασμό, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το ποσά στήριξης του Παραρτήματος ΙΙ του 
καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο ενταγμένης 
εκμετάλλευσης  αγροτεμαχίου ή εκτροφής, μεταξύ των μέτρων 10 
“Γεωργο-περιβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις”, 11 “Βιολογική 
Γεωργία” και 14 “Καλή μεταχείριση των ζώων” του ΠΑΑ 2014- 
2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 8-2.  
Επίσης, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή 
εκτροφής,  ενταγμένης εκμετάλλευσης  μεταξύ των δεσμεύσεων 
της δράσης 10.1.4 “Μείωση της  ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα” και των άλλων δράσεων του Μέτρου 10 “Γεωργο-
περιβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις” και του Μέτρου 11 
“Βιολογική Γεωργία” του ΠΑΑ 2014-2020 παρουσιάζονται στον 
παρακάτω Πίνακα 8-3. 
Οι κωδικοί των δράσεων των πινάκων 8-2 και 8-3 επεξηγούνται 
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 8-4. 
Οι δράσεις που επιτρέπεται να συνδυαστούν, σύμφωνα με τους  
παραπάνω πίνακες, είναι εκείνες των οποίων οι δεσμεύσεις δεν  
επικαλύπτονται και δεν αλληλοαναιρούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ 
Επιτρεπόμενοι Συνδυασμοί Δράσεων”). 
Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων δράσεων σε επίπεδο 
ενταγμένης εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου ή εκτροφής, αθροίζονται 
τα διαφυγόντα εισοδήματα, οι πρόσθετες δαπάνες και τα κόστη 
συναλλαγής που προκύπτουν από το συνδυασμό. Τα ύψη 
ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασμό, δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το ποσά στήριξης του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΕ) 
1305/2013. Για κάθε μέτρο ισχύει το ανώτατο ποσό στήριξης που 
ορίζεται για το αντίστοιχο άρθρο του καν. (ΕΕ) 1305/2013 στο 
Παράρτημα ΙΙ. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης που προκύπτει από το 
συνδυασμό διαφορετικών μέτρων/δράσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ποσών στήριξης των 
αντίστοιχων μέτρων/δράσεων.   

Αναλύεται και διευκρινίζεται περεταίρω η 
υφιστάμενη διατύπωση 
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και αμοιβή καταρτιζόμενων, η ΕΥΕ ΠΑΑ έχει προτείνει την 
ανάθεση σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, της οποίας τα 
αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Δεκέμβρη 2016. 
Η λογική υπολογισμού ή εκτίμησης του μοναδιαίου κόστους για 
την επαγγελματική κατάρτιση, έγκειται στο ότι οι υπολογισμοί 
αυτοί γίνονται στη βάση κοστολόγησης ενός μέσου (ή 
αντιπροσωπευτικού) προγράμματος. 
Δεν απαιτείται. 

27 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ01.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΑ 2014-2020 

  

 

28 
Μ04 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου) 

Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα 
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή 
ενέργειας από βιομάζα. 

Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα 
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. 

Η τροποποίηση είναι σε συμφωνία με το 
άρθρο 13 (σημ. δ) του Καν. (ΕΕ) 
807/2014. 

29 
Μ04 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου) 

Κατόπιν των ανωτέρω, η στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική γεωργία 
σε μια προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της, 
εξοικονόμησης ύδατος, ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική 
γεωργία σε μια προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της, 
εξοικονόμησης ύδατος, ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων 
και προστασίας του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί 
προτεραιότητα στις υλοποιηθούν και επενδύσεις που 
υλοποιούνται από συλλογικά σχήματα, με σκοπό τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας. 

Η τροποποίηση αντιστοιχεί και 
υποστηρίζει προσθήκη σχετικής αρχής 
στα κριτήρια επιλογής του υπομέτρου 4.1. 

30 
Μ4.1.1 

(Δικαιούχοι) 

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του 
ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 
Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: 

1. είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, ή ομάδες αυτών , (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
της περιγραφής των δικαιούχων 
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια όσο αναφορά στα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των ομάδων 
αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις που 
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Νομοθεσία 
2. είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
3. είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της 

γεωργίας.  Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, 
στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών. 

ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) 
Επιπλέον, 
α) τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 
παρακάτω: 

 είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία 

 είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
 

β) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα 
την άσκηση της γεωργίας 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτή έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον δικαιούχοι μπορεί να 
είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. 
Επιπλέον 
α) Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: 

 Να είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία 

 Να είναι Νέοι Γεωργοί του υπομέτρου 6.1 
β) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την 

άσκηση της γεωργίας 
γ) Τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα 

παρακάτω:  
 Να εμφανίζουν στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, 
αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 
των 30.000 €. 

 Να είναι νεοσύστατα. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι  στο μητρώο, το 

οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

τίθενται ανά κατηγορία δικαιούχων 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 
επίσης και συλλογικά σχήματα). 
 

31 

Μ 4.1.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες 
παρ. μη επιλέξιμες 

επενδύσεις) 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός 
μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό 
σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για 
τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης. 

Αναλύεται και διευκρινίζεται περαιτέρω η υφιστάμενη διατύπωση.

28. Η τροποποίηση είναι σε συμφωνία με το άρθρο 13 (σημ. δ) του Καν. (ΕΕ) 807/2014.
29. Η τροποποίηση αντιστοιχεί και υποστηρίζει προσθήκη σχετικής αρχής στα κριτήρια επιλογής του υπομέτρου 4.1.
30. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση της περιγραφής των δικαιούχων προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσο αναφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των ομάδων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις που τίθενται ανά κατηγορία δικαιούχων (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς επίσης και συλλογικά σχήματα).

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕΛ. 59
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Νομοθεσία 
2. είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
3. είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της 

γεωργίας.  Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, 
στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών. 

ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) 
Επιπλέον, 
α) τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 
παρακάτω: 

 είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία 

 είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
 

β) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα 
την άσκηση της γεωργίας 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτή έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον δικαιούχοι μπορεί να 
είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. 
Επιπλέον 
α) Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: 

 Να είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα 
Εθνική Νομοθεσία 

 Να είναι Νέοι Γεωργοί του υπομέτρου 6.1 
β) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την 

άσκηση της γεωργίας 
γ) Τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα 

παρακάτω:  
 Να εμφανίζουν στις τρεις τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, 
αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 
των 30.000 €. 

 Να είναι νεοσύστατα. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι  στο μητρώο, το 

οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

τίθενται ανά κατηγορία δικαιούχων 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 
επίσης και συλλογικά σχήματα). 
 

31 

Μ 4.1.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες 
παρ. μη επιλέξιμες 

επενδύσεις) 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός 
μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό 
σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για 
τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης. 
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32 
Μ4.1.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη 
θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, 
να: 
 αφορούν σε τυπική απόδοση της οποίας το οικονομικό μέγεθος σε 

όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 8.000 € (standard 
output)  

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα 
πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, 
να: 
 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι 

συνταξιούχοι 
Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει  : 
 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης 

να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση 
τις υλοποιούμενες από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την 
ημερομηνία εγκατάστασης. 

 να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης να 
μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν 
επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 αφορούν σε τυπική απόδοση της οποίας το οικονομικό 
μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 
8.000 € (standard output)  

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν 
επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να 
μην είναι συνταξιούχοι 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει 
να: 

 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της 
Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανόμενης της εργασιακής ασφάλειας, κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, με 
εξαίρεση τις υλοποιούμενες από  νέους γεωργούς για τις 
οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

 πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

 μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

Η τροποποίηση αφορά σε αποσαφήνιση 
των όρων επιλεξιμότητας ως προς τα 
φυσικά πρόσωπα και σε προσθήκη για 
εναρμόνιση με την παρ. 5 του άρθρου 17 
του Καν. (ΕΕ) 1305/13.   

33 

Μ4.1.1 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 
 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως : 
 προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται σε 

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

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

 αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας 
 παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση 
 καινοτομία 
 συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

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

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση 
όπως : 

 παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης 
(προτεραιότητα θα δίνεται σε στην αιγο-προβατοτροφία, 
στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και 
σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή) 

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

 δυναμική της εκμετάλλευσης 
 αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας της 

παραγωγικότητας της εργασίας 
 παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων 
 εισαγωγή / χρήση καινοτομίας 
 είδος επενδυτικής δαπάνης  
 συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα 

Η τροποποίηση αφορά σε 
επαναδιατύπωση 2 αρχών για την 
καλύτερη απόδοση τους, ως προς την 
ανάλυση των σχετικών κριτηρίων καθώς 
και στην προσθήκη επιπλέον αρχής με 
σκοπό να δοθεί προτεραιότητα σε 
επενδύσεις από συλλογικά σχήματα.  
Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση 
ορισμένων σημείων για καλύτερη λεκτική 
απόδοση στο κείμενο, σε προσθήκη 
επιπλέον αρχών προκειμένου να 
αναπτυχθούν επιπλέον κριτήρια για την 
επιλογή των καταλληλότερων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να 
ενισχυθούν από το εν λόγω υπομέτρο. 
Επιπλέον έχουν προστεθεί αρχές που 
αφορούν αποκλειστικά στα συλλογικά 
σχήματα ώστε να υπάρχει καλύτερη 
απόδοση των επιμέρους κριτηρίων που θα 
αναπτυχθούν 

31. Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης.

32. Η τροποποίηση αφορά σε αποσαφήνιση των όρων επιλεξιμότητας ως προς τα φυσικά πρόσωπα και σε προσθήκη για εναρμόνιση με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Καν. (ΕΕ) 1305/13.
33. Η τροποποίηση αφορά σε επαναδιατύπωση 2 αρχών για την καλύτερη απόδοση τους, ως προς την ανάλυση των σχετικών κριτηρίων καθώς και στην προσθήκη επιπλέον αρχής με σκοπό να 
δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις από συλλογικά σχήματα. Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση ορισμένων σημείων για καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο, σε προσθήκη επιπλέον αρχών 
προκειμένου να αναπτυχθούν επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να ενισχυθούν από το εν λόγω υπομέτρο.
Επιπλέον έχουν προστεθεί αρχές που αφορούν αποκλειστικά στα συλλογικά σχήματα ώστε να υπάρχει καλύτερη απόδοση των επιμέρους κριτηρίων που θα αναπτυχθούν.
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Δ) σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών, η ένταση ενίσχυσης 
εμφανίζεται στον Πίνακα Μ04-1δ 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) 
ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
που προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 
28 και 29 του Καν. 1305/2013 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο 
σύνολο του υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
συνολικά τις 500.000 €, με την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισμών στον προϋπολογισμό από άλλα μέτρα/δράσεις του 
ΠΑΑ (όπως M4.2.3). 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 δύναται να ανέλθει έως 
το 1.000.000 €. 

35 
Μ4.1.1 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 από ομάδες γεωργών 
συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων. 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.1 σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  

36 
Μ4.1.2 

(Δικαιούχοι) 
Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του 
ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, ή ομάδες αυτών (συνεργατικά σχήματα που 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
της περιγραφής των δικαιούχων 
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια όσον αναφορά στα φυσικά και 
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αλλά και τις RIS3 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με το συλλογικό σχήμα όπως : 

 παραγωγικός προσανατολισμός (προτεραιότητα θα 
δίνεται στην αιγο-προβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά 
και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες 
ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή) 

 οικονομικό μέγεθος  
 δυναμική του συλλογικού σχήματος  
 αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων  
 εισαγωγή / χρήση καινοτομίας 
 συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα 
αλλά και τις RIS3. 

34 
Μ4.1.1 

(ποσά και ποσοστά 
στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 
€. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης. 

 
Πίνακας Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 
29 του Καν. 1305/2013 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις 
τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το 
οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000 €. 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000 €. 
 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
500.000 €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-1 Ένταση 
ενίσχυσης. 

Πίνακας Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης (ως έχει) 
 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 
στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
Α) σε δικαιούχους όπου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) 
δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών την τελευταία 5ετία,  η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-1α 

 
Β) σε συλλογικές επενδύσεις, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-1β 

 
Γ) σε ορεινές περιοχές, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται στον 
Πίνακα Μ04-1γ 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση και εξειδίκευση της έντασης 
ενίσχυσης ανά κατηγορία περιφερειών και 
κατηγορία παρέκκλισης από τα γενικά 
ποσοστά ενίσχυσης.  Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 

Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και 
διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι 
µέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.

80% 70% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά µειονεκτήµατα 75% 50% 50% 50% 40%
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αλλά και τις RIS3 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με το συλλογικό σχήμα όπως : 

 παραγωγικός προσανατολισμός (προτεραιότητα θα 
δίνεται στην αιγο-προβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά 
και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες 
ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή) 

 οικονομικό μέγεθος  
 δυναμική του συλλογικού σχήματος  
 αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων  
 εισαγωγή / χρήση καινοτομίας 
 συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα 
αλλά και τις RIS3. 

34 
Μ4.1.1 

(ποσά και ποσοστά 
στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 
€. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης. 

 
Πίνακας Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 
29 του Καν. 1305/2013 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις 
τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το 
οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000 €. 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000 €. 
 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
500.000 €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-1 Ένταση 
ενίσχυσης. 

Πίνακας Μ04-1 Ένταση ενίσχυσης (ως έχει) 
 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 
στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
Α) σε δικαιούχους όπου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) 
δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών την τελευταία 5ετία,  η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-1α 

 
Β) σε συλλογικές επενδύσεις, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-1β 

 
Γ) σε ορεινές περιοχές, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται στον 
Πίνακα Μ04-1γ 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση και εξειδίκευση της έντασης 
ενίσχυσης ανά κατηγορία περιφερειών και 
κατηγορία παρέκκλισης από τα γενικά 
ποσοστά ενίσχυσης.  
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Δ) σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών, η ένταση ενίσχυσης 
εμφανίζεται στον Πίνακα Μ04-1δ 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) 
ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
που προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 
28 και 29 του Καν. 1305/2013 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο 
σύνολο του υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
συνολικά τις 500.000 €, με την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισμών στον προϋπολογισμό από άλλα μέτρα/δράσεις του 
ΠΑΑ (όπως M4.2.3). 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 δύναται να ανέλθει έως 
το 1.000.000 €. 

35 
Μ4.1.1 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 από ομάδες γεωργών 
συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων. 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.1 σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων, 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  

36 
Μ4.1.2 

(Δικαιούχοι) 
Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του 
ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, ή ομάδες αυτών (συνεργατικά σχήματα που 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
της περιγραφής των δικαιούχων 
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια όσον αναφορά στα φυσικά και 
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πρόσωπα. λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.). 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτή έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον δικαιούχοι μπορεί να 
είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) 
Τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα 
παρακάτω:  

 Να εμφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 
με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, 
αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 
των 30.000 €. 

 Να είναι νεοσύστατα. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι  στο μητρώο, το 

οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των 
συλλογικών σχημάτων αγροτών. 

37 
Μ 4.1.2 

(Επιλέξιμες δαπάνες μη 
επιλέξιμες επενδύσεις) 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 

 
 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
 

Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός 
μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό 
σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για 
τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης 

38 
Μ 4.1.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν 
επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση για την οποία πληρούνται οι 
όροι και υποχρεώσεις που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2. 

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν επιλέξιμοι 
για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης, να: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην 
είναι συνταξιούχοι 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει  : 
 να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, 
με  κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την 
αίτηση  ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την εξοικονόμηση 
ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Η περιγραφή του τρόπου 
εφαρμογής δίνεται στον Πίνακα Μ04-2. Επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και 
επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή 
επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν 
επιλέξιμες για στήριξη θα  πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση για την οποία 
πληρούνται οι όροι και υποχρεώσεις που περιγράφονται 
στον Πίνακα Μ04-2. 

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν 
επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να 
μην είναι συνταξιούχοι 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη πρέπει να: 
 πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 

46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, 
με  κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά 
την αίτηση  ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την 
εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Η 
περιγραφή του τρόπου εφαρμογής δίνεται στον Πίνακα 
Μ04-2. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε 
υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν αποκλειστικά 

Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν 
λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο, 
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. 

34. Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική απόδοση και εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά κατηγορία περιφερειών και κατηγορία παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά ενίσχυσης.
35. Η τροποποίηση αφορά στην αναδιατύπωση του ορισμού των συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 σε αντιστοιχία με τον αναπροσδιορισμού των δικαιούχων, λαμβάνοντας 
υπόψη και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς φορείς.
36. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση της περιγραφής των δικαιούχων προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αναφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των συλλογικών σχημάτων αγροτών.
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και αφορούν στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των υλοποιούμενων επενδύσεων. 

Βοσκότοποι: είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη 
βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη 
μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση 
αγροτικών ζώων. (βλ. Άρθρο 60 του Νόμου 4264/2014, ΦΕΚ 
118/Α/15.5.14) 

• Βοσκότοποι: καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων  και στις οποίες 
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, 
οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή 
παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής 
βλάστηση. Για όλους τους τύπους βοσκοτόπων  δεν 
εφαρμόζεται  ο συντελεστής μείωσης για τον προσδιορισμό της 
επιλέξιμης έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων και να εξαιρούνται 
από τις επιλέξιμες  εκτάσεις βοσκοτόπων τμήματα που είτε 
έχουν απογυμνωθεί (βράχια) είτε έχουν δασωθεί (κάλυψη 
δένδρων στον ανώροφο>40%)...". Ο ορισμός αυτός είναι 
ευρύτερος του άρθρου 4 καν. (ΕΕ) 1307/2013. 

 
Ο ανωτέρω ορισμός αφορά σε δράσεις των άρθρων του άρθρου 
28-31 καν. (ΕΕ) 1305/2013. Σε Παράρτημα: «Τύποι 
βοσκοτόπων» περιλαμβάνονται αναλυτικά όλοι οι τύποι 
βοσκότοπων που καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισμό. 

Δίνεται ευρύτερος ορισμός από αυτόν που 
ισχύει στον Πυλώνα Ι, βάσει του άρθρου 
5§2β καν. (ΕΕ) 640/2014. 
 
Στο Άρθρο 4 του1307/2013:"...ως 
«μόνιμος βοσκότοπος και μόνιμος 
λειμώνας», (που αναφέρονται από κοινού 
ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται 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 
επί πέντε έτη ή περισσότερο· μπορεί να 
περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους 
και/ή δένδρα που προσφέρονται για 
βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα 
αγρωστώδη και λοιπά ποώδη 
κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον 
ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών 
μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και 
εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές 
πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά 
δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής·..." 
Ο διευρυμένος ορισμός που εφαρμόζεται 
στο άρθρο 28 καν. (ΕΕ) περιλαμβάνει 
όλων των ειδών βλάστησης και όχι μόνο 
αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά 
φυτά (θάμνους και/ ή δέντρα) αλλά 
επιπλέον του ορισμού του 1307/2013 και 
φρύγανα, ξυλώδη και υδροχαρή βλάστηση 
σε υδάτινα, παραποτάμια οικοσυστήματα 
και για τις ανάγκες του Γεωργο-
περιβαλλοντικού -κλιματικού μέτρου 
προτείνεται η μη εφαρμογή συντελεστή 
μείωσης (και συνεπώς περιλαμβάνεται 
αλλά δεν περιορίζεται στη γεωργική 
έκταση του Άρθρου 4 Καν.1307/2013).  
Οι τύποι βοσκοτόπων περιλαμβάνουν :"... 
Βοσκότοποι παραλίμνιων και 
παραποτάμιων εκτάσεων.  Η βόσκηση 
αγροτικών ζώων στις παραλίμνιες και 
παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις 
αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική 
πρακτική διαχείρισης της αυτοφυούς 
βλάστησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
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Βοσκότοποι: είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη 
βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη 

• Βοσκότοποι: καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων  και στις οποίες 
αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, 
οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή 
παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής 
βλάστηση. Για όλους τους τύπους βοσκοτόπων  δεν 
εφαρμόζεται  ο συντελεστής μείωσης για τον προσδιορισμό της 
επιλέξιμης έκτασης μόνιμων βοσκοτόπων και να εξαιρούνται 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
     ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
( ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 
  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
   ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ & ΛΟΙΠΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
ΚΤΗΝΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΙ∆ΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
     ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO / HACCP ΚΛΠ

 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ  ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΗ
ΒΙΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΑΣΙΚΟ Η ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ 
∆ΑΣΙΚΟΥΣ  ΧΑΡΤΕΣ  

     ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ.  

     ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ.

   ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ 
ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ  
ΧΑΛΚΙ∆Α ΨΑΡΡΩΝ 4 
ΤΗΛ 2221061404 | ΦΑΞ 2221081115
ΙΣΤΙΑΙΑ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 2 
ΤΗΛ 6944695246 | 6972085374
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πρόσωπα. λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.). 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτή έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον δικαιούχοι μπορεί να 
είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.) 
Τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα 
παρακάτω:  

 Να εμφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 
με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, 
αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 
των 30.000 €. 

 Να είναι νεοσύστατα. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι  στο μητρώο, το 

οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των 
συλλογικών σχημάτων αγροτών. 

37 
Μ 4.1.2 

(Επιλέξιμες δαπάνες μη 
επιλέξιμες επενδύσεις) 

 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 

 
 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
 

Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός 
μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό 
σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για 
τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης 

38 
Μ 4.1.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν 
επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση για την οποία πληρούνται οι 
όροι και υποχρεώσεις που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2. 

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν επιλέξιμοι 
για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης, να: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην 
είναι συνταξιούχοι 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει  : 
 να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 

του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, 
με  κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την 
αίτηση  ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την εξοικονόμηση 
ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Η περιγραφή του τρόπου 
εφαρμογής δίνεται στον Πίνακα Μ04-2. Επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και 
επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή 
επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται 

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν 
επιλέξιμες για στήριξη θα  πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση για την οποία 
πληρούνται οι όροι και υποχρεώσεις που περιγράφονται 
στον Πίνακα Μ04-2. 

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν 
επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, να: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να 
μην είναι συνταξιούχοι 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη πρέπει να: 
 πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 

46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, 
με  κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά 
την αίτηση  ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την 
εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Η 
περιγραφή του τρόπου εφαρμογής δίνεται στον Πίνακα 
Μ04-2. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε 
υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν αποκλειστικά 

Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν 
λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο, 
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. 
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των όρων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Πίνακα 
Μ04-2. 

 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης 
που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από 
νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση 
για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης. 

 να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. 

 

και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη 
χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται των όρων και 
υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2. 

 συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης που 
ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις 
υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί 
να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο 
από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

 πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

 μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. 

39 

Μ4.1.2 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και το 
υδατικό σώμα όπως : 
 ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος  (δυνητικό και πραγματικό) 

μεγαλύτερο από τα οριζόμενα στον Πίνακα Μ04-2. 
 εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676. 
 εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες 

καλλιέργειες 
 η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση 

έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και 
το υδατικό σώμα όπως : 
 ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος  (δυνητικό και πραγματικό) 

μεγαλύτερο από τα οριζόμενα στον Πίνακα Μ04-2. 
 εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676. 
 εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε 

υδροβόρες καλλιέργειες 
 η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η 

κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή. 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

Η τροποποίηση αφορά σε διαγραφή της 
λέξης «πραγματικό» στην 1η αρχή διότι 
κατά την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης δεν είναι δυνατός ο έλεγχος 
της επίτευξης της πραγματικής 
εξοικονόμησης ύδατος. Παράλληλα, 
προστίθεται επιπλέον αρχή με σκοπό να 
δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις από 
συλλογικά σχήματα. 
Διαγραφή της εν λόγω αρχής διότι στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που θα εκδοθούν θα προσδιορίζεται 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα 
φορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει 
δικαιούχους «ομάδες γεωργών». 

40 
Μ 4.1.2 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 
€. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-3 Ένταση ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-3 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 
29 του Καν. 1305/2013 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις 
τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 €  το 
οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000 €. 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
150.000 €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-3 Ένταση 
ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-3 (ως έχει) 
 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 
στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
Α) σε δικαιούχους όπου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) 
δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών την τελευταία 5ετία,  η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-3α 

 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση των εν λόγω εδαφίων και 
εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά 
κατηγορία περιφερειών και κατηγορία 
παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης. 

37. Διαγραφή για να μην υπάρχει περιορισμός μόνο ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για τις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης
38. Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
39. Η τροποποίηση αφορά σε διαγραφή της λέξης «πραγματικό» στην 1η αρχή διότι κατά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της επίτευξης της 
πραγματικής εξοικονόμησης ύδατος. Παράλληλα, προστίθεται επιπλέον αρχή με σκοπό να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις από συλλογικά σχήματα.
Διαγραφή της εν λόγω αρχής διότι στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθούν θα προσδιορίζεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα φορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει 
δικαιούχους «ομάδες γεωργών».
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των όρων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Πίνακα 
Μ04-2. 

 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης 
που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από 
νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση 
για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης. 

 να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. 

 

και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη 
χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται των όρων και 
υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2. 

 συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης που 
ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις 
υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί 
να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο 
από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

 πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης 

 μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. 

39 

Μ4.1.2 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και το 
υδατικό σώμα όπως : 
 ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος  (δυνητικό και πραγματικό) 

μεγαλύτερο από τα οριζόμενα στον Πίνακα Μ04-2. 
 εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676. 
 εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες 

καλλιέργειες 
 η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση 

έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και 
το υδατικό σώμα όπως : 
 ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος  (δυνητικό και πραγματικό) 

μεγαλύτερο από τα οριζόμενα στον Πίνακα Μ04-2. 
 εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676. 
 εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε 

υδροβόρες καλλιέργειες 
 η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η 

κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή. 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

Η τροποποίηση αφορά σε διαγραφή της 
λέξης «πραγματικό» στην 1η αρχή διότι 
κατά την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης δεν είναι δυνατός ο έλεγχος 
της επίτευξης της πραγματικής 
εξοικονόμησης ύδατος. Παράλληλα, 
προστίθεται επιπλέον αρχή με σκοπό να 
δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις από 
συλλογικά σχήματα. 
Διαγραφή της εν λόγω αρχής διότι στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που θα εκδοθούν θα προσδιορίζεται 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα 
φορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει 
δικαιούχους «ομάδες γεωργών». 

40 
Μ 4.1.2 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 
€. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-3 Ένταση ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-3 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 
29 του Καν. 1305/2013 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις 
τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 €  το 
οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000 €. 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
150.000 €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-3 Ένταση 
ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-3 (ως έχει) 
 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 
στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
Α) σε δικαιούχους όπου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) 
δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών την τελευταία 5ετία,  η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-3α 

 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση των εν λόγω εδαφίων και 
εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά 
κατηγορία περιφερειών και κατηγορία 
παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 23 
 

Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. 
 

Β) σε συλλογικές επενδύσεις, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-3β 

 
Γ) σε ορεινές περιοχές, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται στον 
Πίνακα Μ04-3γ 

 
Δ) σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών, η ένταση ενίσχυσης 
εμφανίζεται στον Πίνακα Μ04-3δ 

 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) 
ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
που προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 
28 και 29 του Καν. 1305/2013 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο 
σύνολο του υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
συνολικά τις 500.000 €, με την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισμών στον προϋπολογισμό από άλλα μέτρα/δράσεις του 
ΠΑΑ (όπως M4.2.3).   
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 ο ανωτέρω 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 €. 

41 
Μ4.1.2 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 ομάδες γεωργών 
συλλογικά σχήματα αγροτών, (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.2, σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και 
διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι 
µέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.

80% 70% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά µειονεκτήµατα 75% 50% 50% 50% 40%
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40. Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική απόδοση των εν λόγω εδαφίων και εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά κατηγορία περιφερειών και κατηγορία παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης.
41. Η τροποποίηση αφορά στην αναδιατύπωση του ορισμού των συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2, σε αντιστοιχία με τον αναπροσδιορισμού των δικαιούχων λαμβάνοντας 
υπόψη και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς φορείς.
42. Προστίθεται φράση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας για ιδιο-κατανάλωση.
Η τροποποίηση είναι σε συμφωνία με το άρθρο 13 (σημ. δ) του Καν. (ΕΕ) 807/2014.…..
Η αλλαγή αφορά σε γενικότερη διατύπωση. Επίσης προστίθεται φράση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας για ιδιο-
κατανάλωση.
43. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση της περιγραφής των δικαιούχων προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αναφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των συλλογικών σχημάτων αγροτών.
44. Προσθήκη των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί και προσθήκη φράσης προκειμένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας.Προστίθεται φράση προκειμένου να καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση.
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Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. 
 

Β) σε συλλογικές επενδύσεις, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-3β 

 
Γ) σε ορεινές περιοχές, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται στον 
Πίνακα Μ04-3γ 

 
Δ) σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών, η ένταση ενίσχυσης 
εμφανίζεται στον Πίνακα Μ04-3δ 

 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) 
ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
που προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 
28 και 29 του Καν. 1305/2013 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο 
σύνολο του υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
συνολικά τις 500.000 €, με την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισμών στον προϋπολογισμό από άλλα μέτρα/δράσεις του 
ΠΑΑ (όπως M4.2.3).   
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 ο ανωτέρω 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 €. 

41 
Μ4.1.2 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 ομάδες γεωργών 
συλλογικά σχήματα αγροτών, (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.2, σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  
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(Επιλέξιμες δαπάνες) διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης 
 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 

υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 
 

της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένης και της 
παραγωγής ενέργειας από αυτά, για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης.  

 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας από 
αυτά, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης. 

παραληφθεί και προσθήκη φράσης 
προκειμένου να καταστεί σαφές ότι 
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. 
 
Προστίθεται φράση προκειμένου να 
καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα 
αξιοποίησης αποβλήτων για την 
παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση. 

45 
Μ 4.1.3 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει  : 
 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης 
που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες 
από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης. 

 να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

 

Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη πρέπει να : 
  συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης που 

ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης της 
εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες 
από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης. 

 πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης  
 μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν 
λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο. 

46 

Μ4.1.3 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

 Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική 

εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία 
 Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν 

σε μείωση των εκπομπών αερίων 
 

 Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική 

εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία 
 Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που 

αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση 
όπως : 

 Ανάγκες εκμετάλλευσης σε ενέργεια 
 Παραγόμενα απόβλητα 
 Δυναμική της εκμετάλλευσης  

Πραγματοποιείται αναδιατύπωση των 
αρχών κριτηρίων επιλογής και προσθήκη 
νέας, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες 
συνάδουν πιο πολύ με  κριτήρια επιλογής 
των επενδυτικών. 
Γίνεται  διαγραφή της αρχής για τη 
συλλογικότητα (1η υποβολή 1ης 
τροποποίησης) διότι στις προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα 
εκδοθούν θα προσδιορίζεται 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα 
αφορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει 
δικαιούχους «συλλογικά σχήματα 
αγροτών» 
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Μ 4.1.3 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 
€ (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων) 
 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-4 Ένταση ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-4 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
150.000 € (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων) 
 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-4 Ένταση 
ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-4(ως έχει) 
 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση των εν λόγω εδαφίων και 
εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά 
κατηγορία περιφερειών και κατηγορία 
παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης. 
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επενδύσεων. 
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Μ4.1.3 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα 
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή 
ενέργειας από βιομάζα καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, 
ο γεωργικός τομέας καλείται να συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό στη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενώ παράλληλα οι 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να διαχειρίζονται κατάλληλα 
τα απόβλητά τους ώστε να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση συνθηκών υγιεινής 
στην εκμετάλλευση. 
….. 
Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της 
χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
 
 

Επιπλέον, ο γεωργικός τομέας καλείται να συμβάλλει στο μέγιστο 
δυνατό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενώ 
παράλληλα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να 
διαχειρίζονται κατάλληλα τα απόβλητά τους ώστε να συμβάλλουν 
στο μέγιστο δυνατό στην προστασία του περιβάλλοντος, στη 
διατήρηση συνθηκών υγιεινής στην εκμετάλλευση αλλά και στην 
παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.  Η χρήση 
ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα 
συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα καθώς και η 
εξοικονόμηση ενέργειας.  
…. 
Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση 
των κτηνοτροφικών αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ενώ παράλληλα δύνανται να τα 
αξιοποιήσουν για την παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης. 
 

Προστίθεται φράση προκειμένου να 
καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα 
αξιοποίησης αποβλήτων για την 
παραγωγή ενέργειας για ιδιο-
κατανάλωση. 
 
Η τροποποίηση είναι σε συμφωνία με το 
άρθρο 13 (σημ. δ) του Καν. (ΕΕ) 
807/2014. 
….. 
Η αλλαγή αφορά σε γενικότερη 
διατύπωση. Επίσης προστίθεται φράση 
προκειμένου να καταστεί σαφές ότι 
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας 
για ιδιο-κατανάλωση. 
 

43 
Μ4.1.3 

(Δικαιούχοι) 

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του 
ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, ή ομάδες αυτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.). 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον 
Καν.1307/2013), όπως αυτή έχει εξειδικευτεί στην εθνική 
νομοθεσία, είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία 
Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης προς ένταξη. Επιπλέον δικαιούχοι μπορεί να 
είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) 
Τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα 
παρακάτω:  
 Να εμφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις με 

κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, 
αποσβέσεων και τόκων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 
30.000 €.  

 Να είναι νεοσύστατα. 
 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι  στο μητρώο, το οποίο 

ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
της περιγραφής των δικαιούχων 
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια όσον αναφορά στα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα καθώς και στον 
προσδιορισμό της έννοιας των 
συλλογικών σχημάτων αγροτών. 

44 Μ 4.1.3  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού 
διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 

Προσθήκη των υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων που εκ παραδρομής είχαν 
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Σχέδια  
Βελτίωσης

Το ύψος της 
ενίσχυσης φτάνει 
το 80% αναλόγως 

την Περιφέρεια 
και το είδος του 

δικαιούχου
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45. Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο.
46. Πραγματοποιείται αναδιατύπωση των αρχών κριτηρίων επιλογής και προσθήκη νέας, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες συνάδουν πιο πολύ με κριτήρια επιλογής των επενδυτικών.
Γίνεται διαγραφή της αρχής για τη συλλογικότητα (1η υποβολή 1ης τροποποίησης) διότι στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθούν θα προσδιορίζεται συγκεκριμένος 
προϋπολογισμός που θα αφορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει δικαιούχους «συλλογικά σχήματα αγροτών»
47. Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική απόδοση των εν λόγω εδαφίων και εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά κατηγορία περιφερειών και κατηγορία παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης.
48. Η τροποποίηση αφορά στην αναδιατύπωση του ορισμού των συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 σε αντιστοιχία με τον αναπροσδιορισμού των δικαιούχων λαμβάνοντας 
υπόψη και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς φορείς.
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(Επιλέξιμες δαπάνες) διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης 
 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 

υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 
 

της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένης και της 
παραγωγής ενέργειας από αυτά, για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης.  

 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ενέργειας από 
αυτά, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης. 

παραληφθεί και προσθήκη φράσης 
προκειμένου να καταστεί σαφές ότι 
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. 
 
Προστίθεται φράση προκειμένου να 
καταστεί σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα 
αξιοποίησης αποβλήτων για την 
παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση. 
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Μ 4.1.3 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Γ.  Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει  : 
 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης 
που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης 
της εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες 
από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης. 

 να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

 

Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη πρέπει να : 
  συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης που 

ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενης της 
εργασιακής ασφάλειας, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες 
από  νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία 
εγκατάστασης, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης στήριξης. 

 πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης  
 μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

Η αλλαγή αφορά σε αναδιατύπωση της εν 
λόγω ενότητας προκειμένου να υπάρχει 
καλύτερη λεκτική απόδοση στο κείμενο. 
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Μ4.1.3 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

 Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική 

εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία 
 Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν 

σε μείωση των εκπομπών αερίων 
 

 Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική 

εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία 
 Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις 
 Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που 

αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων 
 υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων από ομάδες γεωργών 

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση 
όπως : 

 Ανάγκες εκμετάλλευσης σε ενέργεια 
 Παραγόμενα απόβλητα 
 Δυναμική της εκμετάλλευσης  

Πραγματοποιείται αναδιατύπωση των 
αρχών κριτηρίων επιλογής και προσθήκη 
νέας, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες 
συνάδουν πιο πολύ με  κριτήρια επιλογής 
των επενδυτικών. 
Γίνεται  διαγραφή της αρχής για τη 
συλλογικότητα (1η υποβολή 1ης 
τροποποίησης) διότι στις προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα 
εκδοθούν θα προσδιορίζεται 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός που θα 
αφορά αποκλειστικά στους εν δυνάμει 
δικαιούχους «συλλογικά σχήματα 
αγροτών» 
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Μ 4.1.3 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 
€ (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων) 
 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-4 Ένταση ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-4 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες 
υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 
90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι 

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
150.000 € (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων) 
 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-4 Ένταση 
ενίσχυσης 

Πίνακας Μ04-4(ως έχει) 
 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά μέγιστο 20 
ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη 

Η αλλαγή αφορά σε καλύτερη λεκτική 
απόδοση των εν λόγω εδαφίων και 
εξειδίκευση της έντασης ενίσχυσης ανά 
κατηγορία περιφερειών και κατηγορία 
παρέκκλισης από τα γενικά ποσοστά 
ενίσχυσης. 
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οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 
29 του Καν. 1305/2013. 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις 
τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 €  το 
οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000 €. 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. 
 

στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, όπως εμφανίζεται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
Α) σε δικαιούχους όπου κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) 
δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών την τελευταία 5ετία,  η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-4α 

 
Β) σε συλλογικές επενδύσεις, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται 
στον Πίνακα Μ04-4β 

 
Γ) σε ορεινές περιοχές, η ένταση ενίσχυσης εμφανίζεται στον 
Πίνακα Μ04-4γ 

 
Δ) σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών, η ένταση ενίσχυσης 
εμφανίζεται στον Πίνακα Μ04-4δ 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν 
υπερβαίνει το 90% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) 
ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών 
που προηγούνται της αίτησης στήριξης. 
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 
28 και 29 του Καν. 1305/2013. 
 
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης 
στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο 
σύνολο του υπομέτρου 4.1 με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
συνολικά τις 500.000 €, με την επιφύλαξη τυχόν λοιπών 
περιορισμών στον προϋπολογισμό από άλλα μέτρα/δράσεις του 
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ΠΑΑ (όπως M4.2.3). 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 ο ανωτέρω 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 €. 
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Μ4.1.3 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 ομάδες γεωργών από 
συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων. 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.3 σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  
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Μ 4.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης ) 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, 
πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, 
αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων) 

 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, 
πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, 
μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας δημιουργίας 
ζωικών υποπροϊόντων) 

Καλύτερη λεκτική διατύπωση  
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4.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων 
προϊόντων) 

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων 
προϊόντων) 

Η διαγραφή προτείνεται δεδομένου ότι η 
παραγωγή νέων προϊόντων μπορεί να μην 
αφορά σε τελικό προϊόν εντός  
παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό 
προϊόν). 
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Μ 4.2.1 

(Δικαιούχοι) 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. 
 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες 
μεγάλες επιχειρήσεις. 

Καλύτερη λεκτική διατύπωση 
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Μ4.2.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες 
που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
1. Κατασκευή, απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 

οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και 
πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. Αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και 
ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την 
λειτουργία της μονάδας. 

3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση 
αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά 
δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών  απόκτηση 

ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης 
είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του 
συνολικού κόστους των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό 
αυξάνεται στο 15 %. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες 
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων 
στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο 
εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών 
με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και 
εξειδίκευση αυτών. 
Αναδιατύπωση των κατηγοριών των 
επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην 
αγορά οχημάτων με μία πιο γενική 
διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται 
τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας.  
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 69του Καν. 1303/2013. 
 

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και 
διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι 
µέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία.

80% 70% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%

Είδος Παρέκκλισης Μικρά νησιά 
Αιγαίου 

Αν. Μακεδο-
νία-Θράκη,  
Ήπειρος

Θεσσαλία, ∆. Ελλάδα, Κ. 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Κρήτη

Στ. 
Ελλάδα, ∆υτ. 
Μακεδονία

Αττική

Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά µειονεκτήµατα 75% 50% 50% 50% 40%
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49. Καλύτερη λεκτική διατύπωση
50. Η διαγραφή προτείνεται δεδομένου ότι η παραγωγή νέων προϊόντων μπορεί να μην αφορά σε τελικό προϊόν εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν).
51. Καλύτερη λεκτική διατύπωση
52. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών.
Αναδιατύπωση των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην αγορά οχημάτων με μία πιο γενική διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του άρθρου 69του Καν. 1303/2013.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 27 
 

ΠΑΑ (όπως M4.2.3). 
Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης για το σύνολο του υπομέτρου 4.1 ο ανωτέρω 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 €. 

48 
Μ4.1.3 

(Ορισμός συλλογικών 
επενδύσεων) 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από κοινού 
από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους κατά τα οριζόμενα 
στο Μέτρο 9. 

Συλλογικές επενδύσεις: Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από 
κοινού από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
υλοποιούμενων επενδύσεων και αφορούν σε εν δυνάμει 
δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στο Μέτρο 9 ομάδες γεωργών από 
συλλογικά σχήματα αγροτών (συνεργατικά σχήματα που 
λειτουργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όπως αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ.) και αφορούν 
στο σύνολο των μελών τους με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούμενων 
επενδύσεων. 

Η τροποποίηση αφορά στην 
αναδιατύπωση του ορισμού των 
συλλογικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 
δράσης 4.1.3 σε αντιστοιχία με τον 
αναπροσδιορισμού των δικαιούχων 
λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία για τους συλλογικούς 
φορείς.  

49 
Μ 4.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης ) 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, 
πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, 
αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων) 

 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, 
πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, 
μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας δημιουργίας 
ζωικών υποπροϊόντων) 

Καλύτερη λεκτική διατύπωση  

50 
4.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων 
προϊόντων) 

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων 
προϊόντων) 

Η διαγραφή προτείνεται δεδομένου ότι η 
παραγωγή νέων προϊόντων μπορεί να μην 
αφορά σε τελικό προϊόν εντός  
παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό 
προϊόν). 

51 
Μ 4.2.1 

(Δικαιούχοι) 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. 
 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες 
μεγάλες επιχειρήσεις. 

Καλύτερη λεκτική διατύπωση 

52 
Μ4.2.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες 
που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
1. Κατασκευή, απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 

οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και 
πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. Αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και 
ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την 
λειτουργία της μονάδας. 

3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση 
αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά 
δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών  απόκτηση 

ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης 
είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του 
συνολικού κόστους των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό 
αυξάνεται στο 15 %. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες 
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων 
στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο 
εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών 
με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και 
εξειδίκευση αυτών. 
Αναδιατύπωση των κατηγοριών των 
επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην 
αγορά οχημάτων με μία πιο γενική 
διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται 
τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας.  
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 69του Καν. 1303/2013. 
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αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο 
τυποποίησης – μεταποίησης. 

5. Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων. 

6. Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

7. Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς 
τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την 
κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο 
πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. 

8. Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, 
HACCP). 

9. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων). 

10. Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 
του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 
σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή 
ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης 
λογισμικού 

11. Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση 
αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 

 

μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής 
παραγωγικής επένδυσης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, 
αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο 
τυποποίησης – μεταποίησης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
αναγκαίων για τη μεταφορά διφασικού πυρήνα από 
ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας. 

 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

 Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων 
προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες 
με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & 
Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης 
υποπροϊόντων σφαγής. Ενισχύονται μόνο οχήματα που θα 
εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι 
ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να 
παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη 
γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευθούν 
προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.  

 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων (αφορά 
στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν) 
ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του 
προϊόντος. 

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως 
ISO, HACCP). 

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 
φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, 
συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). 

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με 
την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες 
σκοπιμότητας. 

 Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία 
αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
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(συσκευασία, σήμανση). 
 Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 

του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
(συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για 
τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού 

 Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και 
έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 

53 
Μ 4.2.1 

(Επιλέξιμες Δαπάνες) 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
·           Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
·           Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
·           Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
 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. 

Προσθήκη κατηγορίας που αφορά σε μη 
επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 
65§11 καν. (ΕΕ) 1303/2013, η οποία εκ 
παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) 

54 
Μ4.2.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως 

πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 
 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 10.000.000 € 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 

χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται 

προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 
(Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους 
έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού για 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους 
σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου. 

 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων 

(ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 
 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

από 10.000.000 € 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης 

που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που 

θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) – Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 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 Ε.Ε. 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους 
οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε 
προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την 
μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση 
αυτών. 
Διαγραφή κατηγορίας από την 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι 
συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν 
λόγω παράγραφο.  
Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» 
δεδομένου ότι η πληρωμή του 
καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην 
έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη 
υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται 
κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία. 
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53. Προσθήκη κατηγορίας που αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 65§11 καν. (ΕΕ) 1303/2013, η οποία εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην παράγραφο (Όροι 
επιλεξιμότητας).
54. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών.
Διαγραφή κατηγορίας από την παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν λόγω παράγραφο.
Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» δεδομένου ότι η πληρωμή του καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται κατά 
περίπτωση στην εθνική νομοθεσία.
55. Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως προς την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να εξετάζονται περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με 
αυτήν. Επιπλέον προστίθεται αρχή με σκοπό να δίδεται προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια από εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό.
56. Προστίθενται επιπλέον τομείς
Διαγραφή της αναφοράς στην προτεραιότητα 5Ε η οποία εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω ενότητα
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(συσκευασία, σήμανση). 
 Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 

του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
(συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για 
τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού 

 Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και 
έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 

53 
Μ 4.2.1 

(Επιλέξιμες Δαπάνες) 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
·           Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
·           Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
·           Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
 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. 

Προσθήκη κατηγορίας που αφορά σε μη 
επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 
65§11 καν. (ΕΕ) 1303/2013, η οποία εκ 
παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) 

54 
Μ4.2.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως 

πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 
 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 10.000.000 € 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 

χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται 

προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 
(Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους 
έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού για 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους 
σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου. 

 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων 

(ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 
 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

από 10.000.000 € 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης 

που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που 

θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) – Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 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 Ε.Ε. 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους 
οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε 
προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την 
μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση 
αυτών. 
Διαγραφή κατηγορίας από την 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι 
συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν 
λόγω παράγραφο.  
Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» 
δεδομένου ότι η πληρωμή του 
καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην 
έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη 
υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται 
κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία. 
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πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ. 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν 

περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την 
υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από 
το δικαιούχο.  

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις 

55 

Μ4.2.1 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

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 
 Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά 

τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε 
Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή 
και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
 Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

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 
 Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου 
 Εξωστρέφεια επιχείρησης  
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
 Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Μέγεθος της επιχείρησης  

Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να 
συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως 
προς την ωριμότητα του επενδυτικού 
σχεδίου, ώστε να εξετάζονται 
περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με 
αυτήν. Επιπλέον προστίθεται αρχή με 
σκοπό να δίδεται προτεραιότητα στα 
επενδυτικά σχέδια από εταιρείες με 
εξαγωγικό προσανατολισμό. 

56 
Μ4.2.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται επενδύσεις από 
μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και 
αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη, για την περαιτέρω 
μεταποίησή τους. 
Οι τομείς είναι οι εξής: 
 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
 Ζυθοποιία 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός 

πολτός) 
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή 

αμπελοοϊνικής προέλευσης 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται επενδύσεις από 
μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη, για την 
περαιτέρω μεταποίησή τους. 
Οι τομείς είναι οι εξής: 

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
 Ζυθοποιία 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, 

βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα) 
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από 

οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 

 
 
 
Προστίθενται επιπλέον τομείς 
 
Διαγραφή της αναφορά στην 
προτεραιότητα 5Ε η οποία εκ παραδρομής 
συμπεριλήφθηκε στην εν λόγω ενότητα 
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57. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών.
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του άρθρου 69του Καν. 1303/2013.
Η διαγραφή πραγματοποιείται διότι η εν λόγω δράση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014.
Προσθήκη κατηγορίας που αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 65§11 καν. (ΕΕ) 1303/2013, η οποία εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην παράγραφο (Όροι 
επιλεξιμότητας)
Αναδιατύπωση της κατηγορίας των επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν στην αγορά οχημάτων με μία πιο γενική διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.
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 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή 
προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης 
φυτών 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
 Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 
 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
 

 Μονάδες παραγωγής μεταποίησης  γεωργικών προϊόντων 
για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 
διατροφής, 

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας 
προϊόντων θρέψης φυτών 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
 Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 

και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής 
 Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών 

ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι) 

57 
Μ4.2.2 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες 
που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή, απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 

οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και 
πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές 
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που 
εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση 
αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων. 

 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, 
HACCP). 

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων). 

 Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 
του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς 
για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 
σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή 
ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης 
λογισμικού 

 Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση 
αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 
 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά 
δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή απόκτηση ή βελτίωση κτιριακών υποδομών  

απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 
οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 
10% του συνολικού κόστους της επένδυσης των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες 
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων 
στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο 
εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως 
μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής 
παραγωγικής επένδυσης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων.

 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων (αφορά 
στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). 
ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του 
προϊόντος. 

 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 
φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, 
συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). 

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών 
με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και 
εξειδίκευση αυτών. 
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 69του Καν. 1303/2013. 
Η διαγραφή πραγματοποιείται διότι η εν 
λόγω δράση εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 
702/2014.  
Προσθήκη κατηγορίας που αφορά σε μη 
επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 
65§11 καν. (ΕΕ) 1303/2013,  η οποία εκ 
παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) 
Αναδιατύπωση της κατηγορίας των 
επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν στην 
αγορά οχημάτων με μία πιο γενική 
διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται 
τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας. 
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  Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
 Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
 

την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες 
σκοπιμότητας. 

 Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία 
αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
(συσκευασία, σήμανση).  

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως 
ISO, HACCP). 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
  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. 

58 
Μ4.2.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
1. Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση (ως πρώτη ύλη) 

όταν το προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη δεν ανήκει στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

2. Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
3. Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα 
4. Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 5.000.000 € 
5. Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται 

προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 
(Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) 

6. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό Πρόγραμμα. 

7. Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους 
εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού για παραβάσεις των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα 
προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου. 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση (ως πρώτη 

ύλη) όταν το προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη δεν 
ανήκει στο παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα 
 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

από 5.000.000 € 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που 

θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) – Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 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 Ε.Ε. 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους 
οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε 
προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την 
μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση 
αυτών. 
Διαγραφή κατηγορίας από την 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι 
συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν 
λόγω παράγραφο. 
Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» 
δεδομένου ότι η πληρωμή του 
καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην 
έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη 
υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται 
κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία. 
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Εµπορία 
Μεταποίηση
Στη ∆ράση 4.2.3 

που αφορά 
επενδύσεις 

από αγρότες, 
προστέθηκαν νέοι 
κλάδοι ενίσχυσης
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58. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών. Διαγραφή κατηγορίας από την παράγραφο (Όροι 
επιλεξιμότητας) διότι συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν λόγω παράγραφο. Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» δεδομένου ότι η πληρωμή του καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην έχει 
γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία.
59. Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως προς την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να εξετάζονται περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με 
αυτήν. Επιπλέον προστίθεται αρχή με σκοπό να δίδεται προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια εξαγωγικού προσανατολισμού.
60. Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη επιπλέον τομέων μεταποίησης και εμπορίας προκειμένου οι δικαιούχοι της εν λόγω δράσης να έχουν διευρυμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.
61. Προσθήκη ορισμένων ενδεικτικών κατηγοριών για καλύτερη κατανόηση του κειμένου.
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πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη Δ.Ο.Υ. 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης 

που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν 

περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την 
υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από 
το δικαιούχο 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις 

59 

M4.2.2 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

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 
 Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά 

τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε 
Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή 
και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

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 
 Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου 
 Εξωστρέφεια επιχείρησης  
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να 
συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως 
προς την ωριμότητα του επενδυτικού 
σχεδίου, ώστε να εξετάζονται 
περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με 
αυτήν. Επιπλέον προστίθεται αρχή με 
σκοπό να δίδεται προτεραιότητα στα 
επενδυτικά σχέδια εξαγωγικού 
προσανατολισμού. 

60 
M4.2.3 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Το εν λόγω καθεστώς θα συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 3Α. Η 
συγκεκριμένη  δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των 
παρακάτω τομέων: 
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, 

αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας, ) 
 Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, 

τυρί, γιαούρτη) 
 Οίνος – Αμπελουργία (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών) 
 Οπωροκηπευτικά (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών) 
 Ζυθοποιία 
 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή 

προϊόντων διατροφής 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
 Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες 

Το εν λόγω καθεστώς θα συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 3Α. Η 
συγκεκριμένη  δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των 
παρακάτω τομέων: 
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως παραγωγή 

κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το 
κρέας) 

 Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων 
γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 

 Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών) 
 Σηροτροφία-σαλιγκάρια 
 Ζωοτροφές  
 Δημητριακά  
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 
 Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη 
επιπλέον τομέων μεταποίησης και 
εμπορίας προκειμένου οι δικαιούχοι της εν 
λόγω δράσης να έχουν διευρυμένη 
δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών 
σχεδίων.  
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γεωργικές πρώτες ύλες) 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός 

πολτός) 
 

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό   
 Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

αποσταγμάτων, ποτών) 
 Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

αποσταγμάτων, ποτών) 
 Ζυθοποιία 
 Μονάδες  παραγωγής  μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για 

την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται η 

παραγωγή αιθέριων ελαίων) 
 Ξύδι (όπως  παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες 

γεωργικές πρώτες ύλες) 
 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (όπως γύρη, 

πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
 Επεξεργασία καπνού 
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Μ 4.2.3 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή 
προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας 

 …. 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός 

πολτός) 
 

 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την 
παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας (όπως 
προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)   

 …. 
 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, 

βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα) 

Προσθήκη ορισμένων ενδεικτικών 
κατηγοριών για καλύτερη κατανόηση του 
κειμένου. 

62 
Μ4.2.3 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες 
που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή, απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 

οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και 
πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές 
συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που 
εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση 
αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικών προδιαγραφών ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως τη συλλογή του αρχικού 
προϊόντος, τη διανομή του τελικού προϊόντος και τη μεταφορά και 
απομάκρυνση των υποπροϊόντων κυρίως για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, 
HACCP). 

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά 
δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες : 
 Κατασκευή απόκτηση ή βελτίωση κτιριακών υποδομών  

απόκτηση ή  βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου 
οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 
10% του συνολικού κόστους των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το 
όριο αυτό αυξάνεται στο 15 % (αφορά μόνο στα επενδυτικά 
σχέδια με τελικό προϊόν γεωργικό). 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες 
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων 
στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο 
εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως 
μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής 
παραγωγικής επένδυσης. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικών προδιαγραφών 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως τη 
συλλογή του αρχικού προϊόντος, τη διανομή του τελικού 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών 
με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και 
εξειδίκευση αυτών. 
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του 
άρθρου 69του Καν. 1303/2013. 
Η προσθήκη πραγματοποιείται διότι η εν 
λόγω δράση εμπίπτει και στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 
702/2014.  
 
Αναδιατύπωση της κατηγορίας των 
επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην 
αγορά οχημάτων με μία πιο γενική 
διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται 
τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής 
νομοθεσίας. 
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γεωργικές πρώτες ύλες) 
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός 

πολτός) 
 

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό   
 Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

αποσταγμάτων, ποτών) 
 Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

αποσταγμάτων, ποτών) 
 Ζυθοποιία 
 Μονάδες  παραγωγής  μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για 

την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται η 

παραγωγή αιθέριων ελαίων) 
 Ξύδι (όπως  παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες 

γεωργικές πρώτες ύλες) 
 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (όπως γύρη, 

πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
 Επεξεργασία καπνού 
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 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 300.000€ 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται 

προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 
(Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17). Ισχύει για όσες 
επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν στήριξη βάσει του κανόνα de minimis 
(Καν. 1407/2013). 

 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους 
έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί η απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε 
προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις 
του παρόντος Μέτρου 

 

 Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 
από 300.000€ 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που 
θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) – Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) και στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 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 Ε.Ε. 
όπως ισχύει κάθε φορά. Ισχύει για όσες επιχειρήσεις δεν 
λαμβάνουν στήριξη βάσει του κανόνα de minimis (Καν. 
1407/2013). 

 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους 
οποίους έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί η απόφαση καταλογισμού για 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή 
τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες 
προσκλήσεις του παρόντος Μέτρου και δεν έχει προσκομισθεί 
απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη Δ.Ο.Υ. 

 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης 
που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν 
περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την 
υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από 
το δικαιούχο 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις 

Διαγραφή των λέξεων «στη Δ.Ο.Υ» 
δεδομένου ότι η πληρωμή του 
καταλογισθέντος ποσού μπορεί να μην 
έχει γίνει στη Δ.Ο.Υ αλλά σε άλλη 
υπηρεσία του Δημοσίου, που προβλέπεται 
κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία. 
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Μ4.2.3 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

 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 
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά 

τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της 
κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό ή και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

 

 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) 

 Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου  
 Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις  RIS3. 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

 

Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να 
συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως 
προς την ωριμότητα του επενδυτικού 
σχεδίου, ώστε να εξετάζονται 
περισσότερα στοιχεία, που συνδέονται με 
αυτήν. 
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 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων). 

 Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) 
του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς 
για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 
σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή 
ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης 
λογισμικού 

 Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και έκδοση 
αναγκαίων αδειοδοτήσεων) 

 
Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 

  Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
 Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

προϊόντος και τη μεταφορά και απομάκρυνση των 
υποπροϊόντων κυρίως για την προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος.  

 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων (αφορά 
στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν) 
ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του 
προϊόντος. 

 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). 

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 
φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, 
συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). 

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, 
μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με 
την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες 
σκοπιμότητας. 

 Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και 
αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία 
αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 
(συσκευασία, σήμανση).  

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως 
ISO, HACCP). 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις : 
  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. 

63 
Μ4.2.3 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως 

πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο δεν δύναται να ενταχθούν οι εξής : 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων 

(ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. 

 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 Αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα 

προϊόντα εκτός ζωοτροφών 

Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση 
των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την 
μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση 
αυτών. 
Διαγραφή κατηγορίας από την 
παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι 
συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν 
λόγω παράγραφο. 

62. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών.
Αλλαγή διατύπωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημ. β) της παρ. 3 του άρθρου 69του Καν. 1303/2013.
Η προσθήκη πραγματοποιείται διότι η εν λόγω δράση εμπίπτει και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014.
Αναδιατύπωση της κατηγορίας των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην αγορά οχημάτων με μία πιο γενική διατύπωση προκειμένου να καλύπτονται τυχόν ανάγκες που προκύπτουν σε 
εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.
63. Η τροποποίηση αφορά σε αναδιατύπωση των όρων επιλεξιμότητας με σκοπό την μεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση αυτών.
Διαγραφή κατηγορίας από την παράγραφο (Όροι επιλεξιμότητας) διότι συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στην εν λόγω παράγραφο.
64. Η τροποποίηση προτείνεται με σκοπό να συμπεριληφθεί νέα γενικότερη αρχή ως προς την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να εξετάζονται περισσότερα στοιχεία, που συνδέονται με αυτήν.
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65 
Μ4.2.3 

(Ποσά και ποσοστά 
στήριξης) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 
300.000  €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-6, για τελικό προϊόν 
που εντάσσεται στο Παράρτημα Ι (γεωργικό προϊόν) της Συνθήκης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται 
έως 300.000  €. 
Η ένταση ενίσχυσης φαίνεται στον Πίνακα Μ04-6, για τελικό 
προϊόν που εντάσσεται στο Παράρτημα Ι (γεωργικό προϊόν) της 
Συνθήκης ενώ δύναται να γίνει και χρήση του κανόνα de minimis 
(Καν.1407/2013). 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στη 
δυνατότητα χρήσης του κανόνα de 
minimis και για τις περιπτώσεις όπου το 
τελικό προϊόν εντάσσεται στο παράρτημα 
Ι της ΣΛΕΕ 

66 

Μ4.3.1 

Μ4.3.2 

Μ4.3.3 

Μ4.3.4 

Μ4.4.1 

Μ4.4.2 

Μ4.4.3 

(Είδος στήριξης) 

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης επιλέξιμων δαπανών 
που όντως πραγματοποιήθηκαν. 

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης επιλέξιμων 
δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν  
 
Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια 
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής. 

67 

Μ4.3.1 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

 Βαθμός περιβαλλοντικής απόδοσης (% δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος). 

 

 Βαθμός περιβαλλοντικής  απόδοσης (% δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος) επίπτωσης. 

 

Η τροποποίηση αφορά στην ευρύτερη 
διατύπωση της αρχής 

68 
Μ4.3.2 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε: 
 Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των 

στοιχειωδών παράλληλων έργων αυτών όπως: μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη 
παράλληλων έργων αναδασμού (βάσει του άρθρου 45§2γ του 
Καν. 1305/2013) 

 Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών 
αποστραγγιστικών έργων και του απαραίτητου αγροτικού 
δικτύου, όπως: κατασκευή τάφρων άρδευσης ή αποστράγγισης 
των τεμαχίων, μικρών τεχνικών έργων (οχετών, μικρών 
σωληνωτών, κ.λπ.) καθώς και οδών πρόσβασης στα νέα τεμάχια 
που θα δημιουργηθούν. 

 Δαπάνες αρχαιολογίας (δαπάνες επιστασίας από Υπηρεσία 
Αρχαιολογίας) και μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΟΚΩ) (μετατόπιση στύλων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.) 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις 
συντήρησης. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της 
περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).  
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε: 
 Μελέτες απαραίτητες για τη διενέργεια των αναδασμών ή των 

στοιχειωδών παράλληλων έργων αυτών όπως: μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη 
παράλληλων έργων αναδασμού (βάσει του άρθρου 45§2γ του 
Καν. 1305/2013) 

 Δαπάνες, που αφορούν την κατασκευή των συνοδών 
αποστραγγιστικών έργων και του απαραίτητου αγροτικού 
δικτύου, όπως: κατασκευή τάφρων άρδευσης ή 
αποστράγγισης των τεμαχίων, μικρών τεχνικών έργων 
(οχετών, μικρών σωληνωτών, κ.λπ.) καθώς και οδών 
πρόσβασης στα νέα τεμάχια που θα δημιουργηθούν. 

 Δαπάνες αρχαιολογίας (δαπάνες επιστασίας από Υπηρεσία 
Αρχαιολογίας) και μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΟΚΩ) (μετατόπιση στύλων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.)  

 Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων στις 
εκτάσεις που θίγονται από τα έργα. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις 
παρεμβάσεις συντήρησης. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός 
της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).  

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη 
κατηγορίας επιλέξιμων δαπανών που εκ 
παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί. 

69 
Μ4.3.2 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν: 
 Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων 

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν: 
 Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων 

Η τροποποίηση αφορά στη διαγραφή 
όρου λόγω τροποποίησης του σχετικού 
εθνικού πλαισίου.  
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επιλογής) αναδασμών. 
 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  αναδασμού. 
 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 

15Ha για την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την αύξηση της 
βιωσιμότητάς τους. 

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν: 
 Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις 

Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις 
Υδάτων κ.α.), 

 Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών νέων 
γεωργών, για την από κοινού ομαδική γεωργική εκμετάλλευση, 
για τη δημιουργία νέων σχημάτων γεωργικών επιχειρήσεων 
καθώς και για την μεγέθυνση των εκτάσεων της γεωργικής 
εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση από αυτό-καλλιεργητές 
(με την έννοια της ιδιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 1 
παρ.12 του Ν.674/77). 

αναδασμών. 
 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  αναδασμού. 
 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο 

από 15Ha για την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την 
αύξηση της βιωσιμότητάς τους. 

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν: 
 Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις 

Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις 
Υδάτων κ.α.), 

 Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών 
νέων γεωργών, για την από κοινού ομαδική γεωργική 
εκμετάλλευση, για τη δημιουργία νέων σχημάτων γεωργικών 
επιχειρήσεων καθώς και για την μεγέθυνση των εκτάσεων 
της γεωργικής εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση από 
αυτό-καλλιεργητές (με την έννοια της ιδιότητας που 
προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.12 του Ν.674/77). 

 

70 
Μ 4.3.4 

(Όροι επιλεξιμότητας) 
 Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που 

τίθενται στην πρόσκληση  

 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) 

Προσθήκη διευκρινίσεων ως προς τους 
κανόνες επιλεξιμότητας που 
προσδιορίζονται στην κάθε πρόσκληση 
για να υπάρχει σχετική σαφήνεια ως προς 
το εν λόγω κριτήριο επιλεξιμότητας 

71 

Μ4.4.3 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 
 Υφιστάμενες παραδοσιακές λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι οποίες 

έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% 
 Κλίσεις 
 Βαθμός διάβρωσης του εδάφους 
 Νησιωτικές περιοχές, ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 
 Εκτάσεις στις οποίες έχει σημειωθεί επεισόδιο πυρκαγιάς εντός των 

τελευταίων 5 ετών 
 Βαθμός υποβάθμισης της βλάστησης αν πρόκειται για βοσκότοπο 

Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 
 Υφιστάμενες παραδοσιακές λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι 

οποίες έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% 
 Κλίσεις 
 Βαθμός διάβρωσης του εδάφους 
 Νησιωτικές περιοχές, ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 
 Εκτάσεις στις οποίες έχει σημειωθεί επεισόδιο πυρκαγιάς 

εντός των τελευταίων 5 ετών 
 Βαθμός υποβάθμισης της βλάστησης αν πρόκειται για 

βοσκότοπο 

Η τροποποίηση αφορά στη διαγραφή 2 
αρχών λόγω του ότι οι ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές μοριοδοτούνται 
κυρίως λόγω μεγάλης κλίσης και 
αυξημένης διάβρωσης οπότε δεν είναι 
σκόπιμο να βαθμολογείται ξεχωριστά η 
κλίση και η διάβρωση. Επιπλέον είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου. 

72 

Μ4.4.4 

«Θρυμματιστής 
κλαδεμάτων για τις 
ελαιοκαλλιέργειας» 

------ Εισαγωγή νέας δράσης Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις 
ελαιοκαλλιέργειας»  

Η νέα δράση εισάγεται ως 
συμπληρωματική της γεωργο-
περιβαλλοντικής δράσης 10.1.6 
«Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» 
προκειμένου να αποκτήσουν θρυμματιστή 
για τα κλαδέματα των ελαιοκαλλιεργείων, 
σύμφωνα με υπόδειξη της DG-Agri 

73 Μ 5.1 

(Σύνδεσμοι σε άλλες 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Διαγραφή της εν λόγω διατύπωσης διότι ο 
τύπος της πράξης που εφαρμόζεται στο εν 
λόγω υπομέτρο δεν αφορά σε δημόσιες 

65. Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα χρήσης του κανόνα de minimis και για τις περιπτώσεις όπου το τελικό προϊόν εντάσσεται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.
66. Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
67. Η τροποποίηση αφορά στην ευρύτερη διατύπωση της αρχής
68. Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη κατηγορίας επιλέξιμων δαπανών που εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί.
69. Η τροποποίηση αφορά στη διαγραφή όρου λόγω τροποποίησης του σχετικού εθνικού πλαισίου.
70. Προσθήκη διευκρινίσεων ως προς τους κανόνες επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται στην κάθε πρόσκληση για να υπάρχει σχετική σαφήνεια ως προς το εν λόγω κριτήριο επιλεξιμότητας
71. Η τροποποίηση αφορά στη διαγραφή 2 αρχών λόγω του ότι οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές μοριοδοτούνται κυρίως λόγω μεγάλης κλίσης και αυξημένης διάβρωσης οπότε δεν είναι 
σκόπιμο να βαθμολογείται ξεχωριστά η κλίση και η διάβρωση. Επιπλέον είναι δύσκολο να εκτιμηθούν σε επίπεδο αγροτεμαχίου.
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παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού. 
 επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία. 
 επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή 
 επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 

ζημιές παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού. 
 επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία. 
 επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή. 
 επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 

79 

Μ6-6.2 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου-υπομέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων 
συμβολής σε στόχους) 

 

Επίσης έμφαση δίδεται σε νησιά που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
την πρόσφατη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση, όπως τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονες 
πιέσεις λόγω του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού 
κύματος (αφίξεις και υποδοχή των προσφυγικών – 
μεταναστευτικών ροών), συνήθως σε βαθμό δυσανάλογο σε σχέση 
με το πληθυσμό τους, την έκτασή τους, τις υποδομές και τις 
κοινωνικοοικονομικές τους συνθήκες αυτών των νησιών. 

Η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση και 
οι νησιωτικές περιοχές που πλήττονται 
ιδιαιτέρως από αυτή προστίθενται στους 
στόχους του υπομέτρου 6.2 (εκκίνηση μη 
γεωργικής δραστηριότητας- επιχείρησης 
σε αγροτικές περιοχές), με παροχή 
επιπλέον ποσού ενίσχυσης για αυτές τις 
περιοχές (βλ. περιγραφή υπομέτρου) 

80 

Μ6-6.1 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου-υπομέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων 
συμβολής σε στόχους) 

Ευρύτερα, το σύνολο των υπομέτρων (6.1,6.2,6.3) συμβάλλουν στην 
περιοχή εστίασης 3α (καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα) καθώς και στην επίτευξη των εγκάρσιων 
στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον και στην περιοχή 
εστίασης 6α (δημιουργία απασχόλησης).  

Ευρύτερα, το σύνολο των υπομέτρων (6.1,6.2,6.3) συμβάλλουν 
στην περιοχή εστίασης 3α (καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών 
στην αγροδιατροφική αλυσίδα) καθώς και στην επίτευξη των 
εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, και το περιβάλλον και τα 
υπομέτρα 6.1 και 6.3 συμβάλλουν και στον εγκάρσιο στόχο για την 
κλιματική αλλαγή  στην περιοχή εστίασης 6α (δημιουργία 
απασχόλησης) . 

Για το  υπομέτρο 6.1 (νέοι γεωργοί) 
προστίθεται η συνεισφορά του στον 
εγκάρσιο στόχο για την κλιματική αλλαγή 
καθότι αυτή μπορεί να αποτιμηθεί (βλ. 
διαμόρφωση σχετικού κριτήριου 
επιλογής, μετά από  κατάταξη – 
χαρακτηρισμό των καλλιεργειών  σε φυτά 
κλιματικής αλλαγής, με πριμοδότηση 
υποψηφίων δικαιούχων των οποίων οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα 
επιχειρηματικά σχέδια αυτών αφορούν 
φυτά κλιματικά αλλαγής)  Η συνεισφορά 
στην κλιματική αλλαγή μπορεί να 
αποτιμηθεί με τον ίδιο τρόπο και για 
υπομέτρο 6.3 (ανάπτυξη μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων).  
Επίσης έγινε διόρθωση (διαγραφή) 
σχετικά με τη συνεισφορά των υπομέτρων 
6.1 και 6.3 καθότι δεν συνδέονται με τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης εκτός 
1γενή τομέα (βλ. περιοχή εστίασης 6α). 

81 
Μ 6.1 

(Δικαιούχοι) 

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική 
ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία 
ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως 
«νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του 
διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα) και 
ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 
και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (όπως 
περιγράφονται παρακάτω σχετικά με το περιεχόμενο του 
επιχειρηματικού σχεδίου).  
Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει γίνει εντός 12 μηνών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τον 
απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για την προετοιμασία του 
επιχειρηματικού σχεδίου και τις σχετικές προπαρασκευαστικές 
ενέργειες (όπως εξεύρεση πόρων, νομικές ή θεσμικές διαδικασίες, 

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά 
επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση 
ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του 
υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία 
αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ) ή με την για πρώτη φορά ανάληψη 
της αρχηγίας, διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης σύμφωνα με 
τα σχετικά νομιμοποιητικά εταιρικά έγγραφα  του διαχειριστή ως 
νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα), και ολοκληρώνεται με 
την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση 
των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (όπως περιγράφονται 
παρακάτω σχετικά με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού 
σχεδίου) 
Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων  (για τα φυσικά πρόσωπα) ή η ανάληψη της 
αρχηγίας, διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης σύμφωνα με 

Κατά την 1η υποβολή της 1ης 
τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε 
αποδεκτή η νέα περιγραφή της 1ης 
εγκατάστασης για τα νομικά πρόσωπα 
(απόκτηση αρχηγίας σύμφωνα με σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα π.χ. 
καταστατικό καθότι το Μητρώο δεν 
κάλυπτε σχετικά τα νομικά πρόσωπα) 
αλλά εκ παραδρομής είχε ξεχαστεί να 
αναφερθεί και στη 2η πρόταση σχετικά με 
τους 12 μήνες περιθώριο από την 1η 
εγκατάσταση (φυσικών και νομικών 
προσώπων), κάτι που προστέθηκε τώρα. 
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νομοθετικές πράξεις) συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες και 
εκ παραδρομής είχε μείνει στο τεχνικό 
δελτίο.  

74 
Μ5.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 

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: 

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας 
αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, 
συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ., 

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του 
ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως 
από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ. 

Σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης των προληπτικών δράσεων 
είναι δημόσιος φορέας ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι: η 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 παρ. 3 
του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και άρθρο 45 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. 
Κατά τα λοιπά και όπου δεν ισχύουν σχετικές παρεκκλίσεις βάσει του 
Καν. 1305/2013, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 του Καν. 
1303/2013. 

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: 

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας 
αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, 
συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ., 

 Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας 
του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών 
εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, 
αισθητήρες καπνού κ.λπ. 

Σε περίπτωση που φορέας υλοποίησης των προληπτικών δράσεων 
είναι δημόσιος φορέας ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι: η 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 
παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και άρθρο 45 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. 
Κατά τα λοιπά και όπου δεν ισχύουν σχετικές παρεκκλίσεις βάσει 
του Καν. 1305/2013, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 του 
Καν. 1303/2013. 
 

Η τροποποίηση αφορά τη διαγραφή 
πρότασης που εκ παραδρομής 
συμπεριλήφθηκε.  
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75 

Μ5.1 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν: 
 Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών 

συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα 
στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος 

 Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις 
μεγαλύτερες αξίες παραγωγής 

 Στον επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία 

 Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη 
περιοχή 

 Σε οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με 
χαμηλότερα εισοδήματα 

 Στους αγρότες των παραμεθόριων 
 Στους αγρότες που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία για το 

προϊόν που θέλουν να εφαρμόσουν ενεργητική προστασία. 
 Στις καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης) ή {ΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής. 

 Στους δικαιούχους των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 
(ΠΑΑ 2014-2020) 

Επιπλέον, στην περίπτωση που δικαιούχος της ενίσχυσης είναι δημόσια 
υπηρεσία, η οποία αναθέτει το έργο και μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αναθέτουσα αρχή, ισχύει η σχετική νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις.  

Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν: 
 Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών 

καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με 
προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται 
συστημικός κίνδυνος 

 Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα 
στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής 

 Στον επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία 

 Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια 
δεδομένη περιοχή 

 Σε οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους 
δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται 
σε συλλογικούς φορείς) 

 Στους αγρότες των παραμεθόριων ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών 

 Στους αγρότες που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία για 
το προϊόν που θέλουν να εφαρμόσουν ενεργητική 
προστασία. 

 Στις καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ 
(Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή {ΓΕ 
(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν 
Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής. 

 Στους δικαιούχους των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και 
Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020) 

Επιπλέον, στην περίπτωση που δικαιούχος της ενίσχυσης είναι 
δημόσια υπηρεσία, η οποία αναθέτει το έργο και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως αναθέτουσα αρχή, ισχύει η σχετική νομοθεσία 
για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Η αρχή αυτή αλλάζει καθώς οι 
μειονεκτικές και ορεινές περιοχές είναι με 
περισσότερη σαφήνεια καθορισμένες σε 
σχέση με τις παραμεθόριες  και 
παράλληλα εξυπηρετούν τον στόχο της 
αναπτυξιακής σύγκλισης των 
περιφερειών. 
Επίσης διαγράφεται η αρχή σχετικά με τη 
συμβολαιακή γεωργία λόγω της 
δυσκολίας ελεγξιμότητάς της.  
Διευκρίνιση ως προς την εν λόγω αρχή 
σχετικά με την εφαρμογή της κατά την 
αξιολόγηση των εν δυνάμει δικαιούχων.  
 
Επίσης διαγραφή της τελευταίας 
παραγράφου δεδομένου ότι ο τύπος της 
πράξης που εφαρμόζεται στο εν λόγω 
υπομέτρο δεν αφορά σε δημόσιες 
συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες. 
 
 

76 
Μ 5.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για 
πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά ή από δικαιούχο 
δημόσιο φορέα, εφόσον το όφελος είναι συλλογικό 

 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών 
για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά ή από 
δικαιούχο δημόσιο φορέα, εφόσον το προς όφελος του 
συνόλου των μελών  είναι συλλογικό 

Αναδιατύπωση της εν λόγω αναφοράς για 
καλύτερη για αποσαφήνιση της 
περίπτωσης που η ένταση ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 100%. 

77 
Μ 5.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Όταν η ενίσχυση καταβάλλεται σε ομάδα και οργάνωση παραγωγών, το 
ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης, 
για το οποίο είναι επιλέξιμη η επιχείρηση. 

Όταν η ενίσχυση καταβάλλεται σε ομάδα και οργάνωση 
παραγωγών, το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσό της ενίσχυσης, για το οποίο είναι επιλέξιμη η επιχείρηση. 

Δεν αφορά στο αντικείμενο της 
παραγράφου  

78 
Μ5.2 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν σε: 
 επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής, με 

προτεραιότητα σε ζημιές σε προϊόντα που αφορούν σε τομείς 
που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία της περιοχής (πχ 
μονοκαλλιέργεια-μαστίχα Χίου). 

 ύψος ζημιάς, με προτεραιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιάς, 
βάσει εκτιμήσεων. 

 αξία του γεωργικού δυναμικού, με προτεραιότητα στις ζημιές 

Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν σε: 
 επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής, με 

προτεραιότητα σε ζημιές σε προϊόντα που αφορούν σε 
τομείς που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία της 
περιοχής (πχ μονοκαλλιέργεια, μαστίχα Χίου). 

 ύψος ζημιάς, με προτεραιότητα το μεγαλύτερο ποσοστό 
ζημιάς, βάσει εκτιμήσεων. 

 αξία του γεωργικού δυναμικού, με προτεραιότητα στις 

Αφαιρούνται οι 2 αρχές δεδομένου ότι εκ 
παραδρομής είχαν μπει και δεν αφορούν 
στο παρόν μέτρο. Έχει αναφερθεί και στο 
κείμενο των κριτηρίων επιλογής που 
παρουσιάστηκαν στην 1η Επ.Πα, ότι θα 
αφαιρεθούν οι σχετικές αρχές.  
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επιλογής) αναδασμών. 
 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  αναδασμού. 
 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 

15Ha για την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την αύξηση της 
βιωσιμότητάς τους. 

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν: 
 Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις 

Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις 
Υδάτων κ.α.), 

 Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών νέων 
γεωργών, για την από κοινού ομαδική γεωργική εκμετάλλευση, 
για τη δημιουργία νέων σχημάτων γεωργικών επιχειρήσεων 
καθώς και για την μεγέθυνση των εκτάσεων της γεωργικής 
εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση από αυτό-καλλιεργητές 
(με την έννοια της ιδιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 1 
παρ.12 του Ν.674/77). 

αναδασμών. 
 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  αναδασμού. 
 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο 

από 15Ha για την καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την 
αύξηση της βιωσιμότητάς τους. 

Επίσης αποδεικνύουν ότι έχουν: 
 Ωριμότητα μελέτης αναδασμού και έργων (αδειοδοτήσεις 

Δασικών Υπηρεσιών, Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος, Δ/νσεις 
Υδάτων κ.α.), 

 Προϋποθέσεις, για την ενίσχυση πραγματικών και ικανών 
νέων γεωργών, για την από κοινού ομαδική γεωργική 
εκμετάλλευση, για τη δημιουργία νέων σχημάτων γεωργικών 
επιχειρήσεων καθώς και για την μεγέθυνση των εκτάσεων 
της γεωργικής εκμετάλλευσης με αγορά ή ενοικίαση από 
αυτό-καλλιεργητές (με την έννοια της ιδιότητας που 
προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.12 του Ν.674/77). 

 

70 
Μ 4.3.4 

(Όροι επιλεξιμότητας) 
 Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που 

τίθενται στην πρόσκληση  

 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) 

Προσθήκη διευκρινίσεων ως προς τους 
κανόνες επιλεξιμότητας που 
προσδιορίζονται στην κάθε πρόσκληση 
για να υπάρχει σχετική σαφήνεια ως προς 
το εν λόγω κριτήριο επιλεξιμότητας 

71 

Μ4.4.3 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 
 Υφιστάμενες παραδοσιακές λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι οποίες 

έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% 
 Κλίσεις 
 Βαθμός διάβρωσης του εδάφους 
 Νησιωτικές περιοχές, ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 
 Εκτάσεις στις οποίες έχει σημειωθεί επεισόδιο πυρκαγιάς εντός των 

τελευταίων 5 ετών 
 Βαθμός υποβάθμισης της βλάστησης αν πρόκειται για βοσκότοπο 

Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 
 Υφιστάμενες παραδοσιακές λιθόκτιστες αναβαθμίδες οι 

οποίες έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% 
 Κλίσεις 
 Βαθμός διάβρωσης του εδάφους 
 Νησιωτικές περιοχές, ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές 
 Εκτάσεις στις οποίες έχει σημειωθεί επεισόδιο πυρκαγιάς 

εντός των τελευταίων 5 ετών 
 Βαθμός υποβάθμισης της βλάστησης αν πρόκειται για 

βοσκότοπο 

Η τροποποίηση αφορά στη διαγραφή 2 
αρχών λόγω του ότι οι ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές μοριοδοτούνται 
κυρίως λόγω μεγάλης κλίσης και 
αυξημένης διάβρωσης οπότε δεν είναι 
σκόπιμο να βαθμολογείται ξεχωριστά η 
κλίση και η διάβρωση. Επιπλέον είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου. 

72 

Μ4.4.4 

«Θρυμματιστής 
κλαδεμάτων για τις 
ελαιοκαλλιέργειας» 

------ Εισαγωγή νέας δράσης Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις 
ελαιοκαλλιέργειας»  

Η νέα δράση εισάγεται ως 
συμπληρωματική της γεωργο-
περιβαλλοντικής δράσης 10.1.6 
«Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» 
προκειμένου να αποκτήσουν θρυμματιστή 
για τα κλαδέματα των ελαιοκαλλιεργείων, 
σύμφωνα με υπόδειξη της DG-Agri 

73 Μ 5.1 

(Σύνδεσμοι σε άλλες 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Διαγραφή της εν λόγω διατύπωσης διότι ο 
τύπος της πράξης που εφαρμόζεται στο εν 
λόγω υπομέτρο δεν αφορά σε δημόσιες 

72. Η νέα δράση εισάγεται ως συμπληρωματική της γεωργο-περιβαλλοντικής δράσης 10.1.6 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» προκειμένου να 
αποκτήσουν θρυμματιστή για τα κλαδέματα των ελαιοκαλλιεργείων, σύμφωνα με υπόδειξη της DG-Agri
73. Διαγραφή της εν λόγω διατύπωσης διότι ο τύπος της πράξης που εφαρμόζεται στο εν λόγω υπομέτρο δεν αφορά σε δημόσιες συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες και εκ παραδρομής είχε 
μείνει στο τεχνικό δελτίο.
74. Η τροποποίηση αφορά τη διαγραφή πρότασης που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε.
75. Η αρχή αυτή αλλάζει καθώς οι μειονεκτικές και ορεινές περιοχές είναι με περισσότερη σαφήνεια καθορισμένες σε σχέση με τις παραμεθόριες και παράλληλα εξυπηρετούν τον στόχο της 
αναπτυξιακής σύγκλισης των περιφερειών. Επίσης διαγράφεται η αρχή σχετικά με τη συμβολαιακή γεωργία λόγω της δυσκολίας ελεγξιμότητάς της. Διευκρίνιση ως προς την εν λόγω αρχή σχετικά 
με την εφαρμογή της κατά την αξιολόγηση των εν δυνάμει δικαιούχων. Επίσης διαγραφή της τελευταίας παραγράφου δεδομένου ότι ο τύπος της πράξης που εφαρμόζεται στο εν λόγω υπομέτρο 
δεν αφορά σε δημόσιες συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες.
76. Αναδιατύπωση της εν λόγω αναφοράς για καλύτερη για αποσαφήνιση της περίπτωσης που η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.
77. Δεν αφορά στο αντικείμενο της παραγράφου
78. Αφαιρούνται οι 2 αρχές δεδομένου ότι εκ παραδρομής είχαν μπει και δεν αφορούν στο παρόν μέτρο. Έχει αναφερθεί και στο κείμενο των κριτηρίων επιλογής που παρουσιάστηκαν στην 1η 
Επ.Πα, ότι θα αφαιρεθούν οι σχετικές αρχές.
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λοιπές επιχειρηματικές αποφάσεις). 
 

σχετικά έγγραφα (για τα νομικά πρόσωπα)  πρέπει να έχει γίνει 
εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο που 
χρειάζεται για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και 
τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες (όπως εξεύρεση 
πόρων, νομικές ή θεσμικές διαδικασίες, λοιπές επιχειρηματικές 
αποφάσεις) 

82 
Μ6.1 

(Όροι Επιλεξιμότητας) 

 Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη 
της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 
3 έτη και μέγιστη τα 4έτη. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του 
«νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικά, να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (βλ. οι νέοι αγρότες – αρχηγοί ως 
«νεοεισερχόμενοι» για τα φυσικά πρόσωπα και ως “εκπρόσωποι” 
για τα νομικά πρόσωπα) καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή να 
δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

 Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον 
δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης 
εγκατάστασης. 

 Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) 
δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική 
επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με 
γεωργική δραστηριότητα. 

 Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει 
τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000€ (το όριο αυτό 
πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό και στην περίπτωση 
της από κοινού εγκατάστασης βλ. νομικά πρόσωπα) με ανώτερο 
όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης 100.000 €. Για το σύνολο της 
εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση 
ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από 
τον υποψήφιο δικαιούχο. 

 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη 
γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01). 

 Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών 
προσώπων) πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές 
εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας 
(δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης). 

 Πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό 
θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση. 

 Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.2 και 
6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι 

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την 
ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4έτη. 

• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 
του «νέου αγρότη» για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 
ειδικά ειδικότερα,  τα φυσικά πρόσωπα να είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (βλ. οι νέοι αγρότες – αρχηγοί ως 
«νεοεισερχόμενοι» για τα φυσικά πρόσωπα και ως 
“εκπρόσωποι” για τα νομικά πρόσωπα) και τα νομικά 
πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως «κάτοχοι», ενώ η αρχηγία – 
διαχείριση  επί των νομικών προσώπων και η νόμιμη 
εκπροσώπηση αυτών ασκείται από φυσικά πρόσωπα νέους 
γεωργούς . 

• Οι αρχηγοί (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)  καθώς και να 
διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (όπως 
ορίζονται παρακάτω) ή να δεσμεύονται ότι θα τα 
αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών 

• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει εμπίπτουν στον ορισμό των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ). 

• Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται 
για τον δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την 
ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 

• Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών 
προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως 
γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί 
νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα. 

• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να 
έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000€ 
(το όριο αυτό πρέπει να πληρούται ατομικά ανά νέο γεωργό 
και στην περίπτωση της από κοινού εγκατάστασης βλ. 
νομικά πρόσωπα) με ανώτερο όριο για το σύνολο της 
εκμετάλλευσης 100.000 €. Για το σύνολο της εν λόγω 
γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση 
ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ως κύρια 
δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01 
εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7). 

Έγινε διόρθωση για τα νομικά πρόσωπα 
καθότι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) τα 
νομικά πρόσωπα εγγράφονται μόνο ως 
κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
οι αρχηγοί των νομικών προσώπων δεν 
εγγράφονται ως  νεοεισερχόμενοι. Η δε 
ανάληψη της αρχηγίας στα νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα και με τον ορισμό της 
πρώτης εγκατάστασης, θα αποδεικνύεται 
μέσω  σχετικών νομιμοποιητικών 
εταιρικών εγγράφων π.χ. καταστατικό.  
Παράλληλα έγινε φραστική 
αναπροσαρμογή για το κριτήριο σχετικά 
με τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα (έγινε ξεχωριστό κριτήριο). 
 
 
Έγινε σχετική διαγραφή, καθότι η άσκηση 
ελέγχου επί νομικών προσώπων δεν 
συμπίπτει πάντα με την επαγγελματική 
απασχόληση με τη γεωργία, ενώ στο 
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο οι διαχειριστές 
νομικών προσώπων (ακόμα και αυτών με 
γεωργική δραστηριότητα) δεν 
εγγράφονται ως επαγγελματίες αγρότες. 
 
 
Έγινε προσθήκη - επεξήγηση του εύρους 
δραστηριοτήτων ως προς την κύρια 
δραστηριότητά, με σκοπό να 
κατοχυρωθούν ο σαφής γεωργικός 
προσανατολισμός και η γεωργική  
δραστηριότητα του Νομικού προσώπου.  
Ειδικά εξαιρέθηκαν στην ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01 
οι εξής επιμέρους κατηγορίες : ΚΑΔ 01.6 : 
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά 
τη συγκομιδή και ΚΑΔ 01.7: Θήρα, 
τοποθέτηση παγίδων και συναφείς 
δραστηριότητες. 

79. Η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση και οι νησιωτικές περιοχές που πλήττονται ιδιαιτέρως από αυτή προστίθενται στους στόχους του υπομέτρου 6.2 (εκκίνηση μη γεωργικής 
δραστηριότητας- επιχείρησης σε αγροτικές περιοχές), με παροχή επιπλέον ποσού ενίσχυσης για αυτές τις περιοχές (βλ. περιγραφή υπομέτρου)
80. Για το υπομέτρο 6.1 (νέοι γεωργοί) προστίθεται η συνεισφορά του στον εγκάρσιο στόχο για την κλιματική αλλαγή καθότι αυτή μπορεί να αποτιμηθεί (βλ. διαμόρφωση σχετικού κριτήριου 
επιλογής, μετά από κατάταξη – χαρακτηρισμό των καλλιεργειών σε φυτά κλιματικής αλλαγής, με πριμοδότηση υποψηφίων δικαιούχων των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα 
επιχειρηματικά σχέδια αυτών αφορούν φυτά κλιματικά αλλαγής) Η συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτιμηθεί με τον ίδιο τρόπο και για υπομέτρο 6.3 (ανάπτυξη μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Επίσης έγινε διόρθωση (διαγραφή) σχετικά με τη συνεισφορά των υπομέτρων 6.1 και 6.3 καθότι δεν συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εκτός 1γενή 
τομέα (βλ. περιοχή εστίασης 6α).
81. Κατά την 1η υποβολή της 1ης τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε αποδεκτή η νέα περιγραφή της 1ης εγκατάστασης για τα νομικά πρόσωπα (απόκτηση αρχηγίας σύμφωνα με σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα π.χ. καταστατικό καθότι το Μητρώο δεν κάλυπτε σχετικά τα νομικά πρόσωπα) αλλά εκ παραδρομής είχε ξεχαστεί να αναφερθεί και στη 2η πρόταση σχετικά με τους 12 
μήνες περιθώριο από την 1η εγκατάσταση (φυσικών και νομικών προσώπων), κάτι που προστέθηκε τώρα.
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παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού. 
 επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία. 
 επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή 
 επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 

ζημιές παγίου κεφαλαίου & εξοπλισμού. 
 επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία. 
 επιπολασμό της ασθένειας σε μια περιοχή. 
 επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 
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Μ6-6.2 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου-υπομέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων 
συμβολής σε στόχους) 

 

Επίσης έμφαση δίδεται σε νησιά που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
την πρόσφατη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση, όπως τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονες 
πιέσεις λόγω του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού 
κύματος (αφίξεις και υποδοχή των προσφυγικών – 
μεταναστευτικών ροών), συνήθως σε βαθμό δυσανάλογο σε σχέση 
με το πληθυσμό τους, την έκτασή τους, τις υποδομές και τις 
κοινωνικοοικονομικές τους συνθήκες αυτών των νησιών. 

Η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση και 
οι νησιωτικές περιοχές που πλήττονται 
ιδιαιτέρως από αυτή προστίθενται στους 
στόχους του υπομέτρου 6.2 (εκκίνηση μη 
γεωργικής δραστηριότητας- επιχείρησης 
σε αγροτικές περιοχές), με παροχή 
επιπλέον ποσού ενίσχυσης για αυτές τις 
περιοχές (βλ. περιγραφή υπομέτρου) 
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Μ6-6.1 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου-υπομέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων 
συμβολής σε στόχους) 

Ευρύτερα, το σύνολο των υπομέτρων (6.1,6.2,6.3) συμβάλλουν στην 
περιοχή εστίασης 3α (καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα) καθώς και στην επίτευξη των εγκάρσιων 
στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον και στην περιοχή 
εστίασης 6α (δημιουργία απασχόλησης).  

Ευρύτερα, το σύνολο των υπομέτρων (6.1,6.2,6.3) συμβάλλουν 
στην περιοχή εστίασης 3α (καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών 
στην αγροδιατροφική αλυσίδα) καθώς και στην επίτευξη των 
εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, και το περιβάλλον και τα 
υπομέτρα 6.1 και 6.3 συμβάλλουν και στον εγκάρσιο στόχο για την 
κλιματική αλλαγή  στην περιοχή εστίασης 6α (δημιουργία 
απασχόλησης) . 

Για το  υπομέτρο 6.1 (νέοι γεωργοί) 
προστίθεται η συνεισφορά του στον 
εγκάρσιο στόχο για την κλιματική αλλαγή 
καθότι αυτή μπορεί να αποτιμηθεί (βλ. 
διαμόρφωση σχετικού κριτήριου 
επιλογής, μετά από  κατάταξη – 
χαρακτηρισμό των καλλιεργειών  σε φυτά 
κλιματικής αλλαγής, με πριμοδότηση 
υποψηφίων δικαιούχων των οποίων οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα 
επιχειρηματικά σχέδια αυτών αφορούν 
φυτά κλιματικά αλλαγής)  Η συνεισφορά 
στην κλιματική αλλαγή μπορεί να 
αποτιμηθεί με τον ίδιο τρόπο και για 
υπομέτρο 6.3 (ανάπτυξη μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων).  
Επίσης έγινε διόρθωση (διαγραφή) 
σχετικά με τη συνεισφορά των υπομέτρων 
6.1 και 6.3 καθότι δεν συνδέονται με τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης εκτός 
1γενή τομέα (βλ. περιοχή εστίασης 6α). 

81 
Μ 6.1 

(Δικαιούχοι) 

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική 
ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία 
ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως 
«νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του 
διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα) και 
ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 
και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (όπως 
περιγράφονται παρακάτω σχετικά με το περιεχόμενο του 
επιχειρηματικού σχεδίου).  
Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει γίνει εντός 12 μηνών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τον 
απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για την προετοιμασία του 
επιχειρηματικού σχεδίου και τις σχετικές προπαρασκευαστικές 
ενέργειες (όπως εξεύρεση πόρων, νομικές ή θεσμικές διαδικασίες, 

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά 
επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση 
ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του 
υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία 
αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ) ή με την για πρώτη φορά ανάληψη 
της αρχηγίας, διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης σύμφωνα με 
τα σχετικά νομιμοποιητικά εταιρικά έγγραφα  του διαχειριστή ως 
νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα), και ολοκληρώνεται με 
την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση 
των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (όπως περιγράφονται 
παρακάτω σχετικά με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού 
σχεδίου) 
Η αναφερόμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων  (για τα φυσικά πρόσωπα) ή η ανάληψη της 
αρχηγίας, διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης σύμφωνα με 

Κατά την 1η υποβολή της 1ης 
τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε 
αποδεκτή η νέα περιγραφή της 1ης 
εγκατάστασης για τα νομικά πρόσωπα 
(απόκτηση αρχηγίας σύμφωνα με σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα π.χ. 
καταστατικό καθότι το Μητρώο δεν 
κάλυπτε σχετικά τα νομικά πρόσωπα) 
αλλά εκ παραδρομής είχε ξεχαστεί να 
αναφερθεί και στη 2η πρόταση σχετικά με 
τους 12 μήνες περιθώριο από την 1η 
εγκατάσταση (φυσικών και νομικών 
προσώπων), κάτι που προστέθηκε τώρα. 
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δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-
2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό 
σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που 
χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

• Οι αρχηγοί (δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές 
νομικών προσώπων) πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις 
περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική 
εκμετάλλευση και η έδρα του νομικού προσώπου να 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).Πρέπει να 
τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό 
θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή 
χρηματοδότηση. 

• Δεν είναι επιλέξιμοι: δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 
6.2 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (εκκίνηση για μη γεωργικές 
δραστηριότητες, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), 
παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 
2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή 
άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή 
κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα 
μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο. 

 
Εκ παραδρομής, είχε ξεχαστεί για τις έδρες 
νομικών προσώπων, όπως ισχύει για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να υπάρχει  
εγγύτητα με τον τόπο κατοικίας των 
αρχηγών (για να εξασφαλίζεται η 
καθημερινή πρόσβαση και εύρυθμη 
λειτουργία ως προς την άσκηση της 
γεωργικής δραστηριότητας).   

83 
Μ6.1 

(Ποσά και ποσοστά 
ενίσχυσης) 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και είναι σε 
συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ (βλ. 
Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 Απαλλακτικός στη γεωργία, 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
τομέα [2014/C 204/01]). 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και είναι σε 
συμβατότητα με τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά της ΣΕΚ 
(βλ. Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 Απαλλακτικός στη 
γεωργία, Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στον γεωργικό τομέα [2014/C 204/01]). 

Η σχετική διευκρίνιση δεν αφορά στο 
παρόν υπομέτρο δεδομένου ότι η στήριξη 
στους νέους γεωργούς καλύπτεται από το 
άρθρο 42 της ΣΛΕΕ. 
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Μ6.1 

(Ειδικές πληροφορίες για 
την πράξη – περίοδος 
χάριτος για απόκτηση 

επαρκών επαγγελματικών 
προσόντων) 

 

 Ως επαρκή επαγγελματικά προσόντα θεωρούνται : α) κατοχή 
ανάλογης κατεύθυνσης απολυτήριου/ πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου 
5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), β) παρακολούθηση σχετικής 
κατεύθυνσης πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης 
τουλάχιστον 150 ωρών έτσι όπως αποδεικνύεται από σχετική 
βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

 Ως επαρκή επαγγελματικά προσόντα θεωρούνται : α) κατοχή 
ανάλογης κατεύθυνσης απολυτήριου/ πτυχίου τουλάχιστον 
επιπέδου 5 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (χορηγείται 
στους απόφοιτους των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης 
Σ.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων), β) παρακολούθηση σχετικής κατεύθυνσης 
πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 150 
ωρών έτσι όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση – 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Στην αρχική διατύπωση (με  το επίπεδο 5 
ως το ελάχιστο αποδεκτό) δεν 
καλύπτονταν οι επαγγελματικές σχολές 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες ως κύρια 
δραστηριότητα έχουν την  επαγγελματική 
εκπαίδευση στη γεωργία, εντός τη 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο. 
http://www.elgo.gr/index.php/elgo-
demeter-activities/elgo-demeter-
professional-agriculture-education . 

85 Μ6.1 

(Ειδικές πληροφορίες για 
την πράξη – σύνοψη 

απαιτήσεων 
επιχειρηματικού σχεδίου) 

 

Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ως 
δέσμευση ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές 
δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη 
(το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασής) 
όπως και την «πλήρη» ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (ή 
«ισοδύναμη» δέσμευση για διαχειριστές νομικών προσώπων όπως θα 
καθοριστεί στον εθνικό πλαίσιο) το αργότερο εντός 2 ετών από την 
ημερομηνία της απόφασης έγκρισης και διατήρησης αυτής μέχρι την 
ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει 
ως δέσμευση ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές 
δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» 
αγρότη (το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία 
εγκατάστασής) όπως και την «πλήρη» ιδιότητα του 
«επαγγελματία» αγρότη (ή «ισοδύναμη» δέσμευση για 
διαχειριστές νομικών προσώπων όπως θα καθοριστεί στον εθνικό 
πλαίσιο) το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της 
πρώτης εγκατάστασης της απόφασης έγκρισης και διατήρησης 
αυτής μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Το Θεσμικό πλαίσιο του Μητρώου 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(Νόμος 3874/2010 όπως ισχύει) θέτει πιο 
«περιοριστική» προθεσμία, ήτοι την 
απόκτηση της ιδιότητας του 
επαγγελματία αγρότη με εγγραφή στον 
ΟΓΑ εντός 2 ετών από την εγγραφή ως 
νεοεισερχόμενος (ταυτίζεται με την 
πρώτη εγκατάσταση). Για τον λόγο αυτό 
χρησιμοποιείται η εν λόγω  προθεσμία. 
Επίσης η ίδια προθεσμία εφαρμόζεται και 
για τα νομικά πρόσωπα και τους 
αρχηγούς αυτών. 
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Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να διατηρούν ως κύρια 
δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 
και του ΚΑΔ 01.7) ως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης ο αρχηγός της γεωργικής 
εκμετάλλευσης (νομικά και φυσικά πρόσωπα) θα  πρέπει να 

Προστέθηκαν – Εξειδικεύτηκαν  
δεσμεύσεις ως προς τα εξής:   
 α) για τα νομικά πρόσωπα η διατήρηση 
της γεωργικής δραστηριότητας ως κύριας 
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διατηρήσει την αρχηγία του έως την ολοκλήρωση και την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

(σύμφωνα και με το σχετικό κριτήριο 
επιλεξιμότητας),  
β) η διατήρηση της αρχηγίας από το νέο 
γεωργό (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 
κάτι που συνδέεται με την άσκηση 
ελέγχου κατά τρόπο μακροχρόνιο, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς για το 
ΕΓΤΑΑ.  

87 
Μ6.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) 
δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα 
(όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση 
βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική 
οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, 
κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ), 

• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 
κάτοικοι) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά ή 
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, 
πολύ μικρές κοινότητες και νησιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως 
από την προσφυγική – μεταναστευτική κρίση) και στην 
εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και 
την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους 
επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ), 

Προστίθεται νέα  στόχευση στο υπομέτρο 
6.2 με παροχή επιπλέον ποσού ενίσχυσης 
σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 
Αφορά Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις 
λόγω του μεγάλου προσφυγικού – 
μεταναστευτικού κύματος . 

88 
Μ6.2 

(Ποσά και ποσοστά 
ενίσχυσης) 

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 €  έως και 20.000 € ανά 
δικαιούχο (φυσικό  πρόσωπο). 
Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: 
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
αρχιτεκτονικό γραφείο), 
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση 
(α) (π.χ. παντοπωλείο). 
Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 € εφόσον η 
περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε 
περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους 
πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 €  έως και 20.000 
24.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό  πρόσωπο). 
Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: 
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
αρχιτεκτονικό γραφείο), 
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την 
περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο). 
Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά: α)  4.000 € 
εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 
3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών 
περιοχών και β) επιπλέον 4.000 € εφόσον η περιοχή μόνιμης 
κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 

Λόγω της νέας στόχευσης στο υπομέτρο 
6.2 για τη προσφυγική – μεταναστευτική 
κρίση, δίνεται επιπλέον ποσού ενίσχυσης 
σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 
Αφορά Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις 
λόγω του μεγάλου προσφυγικού – 
μεταναστευτικού κύματος  . 

89 

Μ 6.2 

(Μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του ποσού ή 
του ποσοστού στήριξης) 

Τα ποσό ενίσχυσης διαμορφώθηκε μεταξύ 11.000 € έως και 20.000 € 
λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης) και με 
βάση την προηγούμενη υλοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων για 
προώθηση της απασχόλησης σε παλαιότερες προγραμματικές 
περιόδους (με χαρακτηριστικότερο προγράμματα του ΟΑΕΔ για 
στήριξη νέων επαγγελματιών βλ. ενδεικτικά  δημόσια πρόσκληση αρ. 
9/2013) και εκτίμηση βασικών διαστάσεων του κόστους εκκίνησης 
(όπως κόστος ίδρυσης επιχείρησης, ασφαλιστικές υποχρεώσεις). 
 

Τοα ποσό ενίσχυσης διαμορφώθηκε μεταξύ 11.000 € έως και 
240.000 € λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
και συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης) και με βάση την προηγούμενη υλοποίηση παρόμοιων 
παρεμβάσεων για προώθηση της απασχόλησης σε παλαιότερες 
προγραμματικές περιόδους (με χαρακτηριστικότερο 
προγράμματα του ΟΑΕΔ για στήριξη νέων επαγγελματιών βλ. 
ενδεικτικά  δημόσια πρόσκληση αρ. 9/2013) και εκτίμηση 
βασικών διαστάσεων του κόστους εκκίνησης (όπως κόστος 
ίδρυσης επιχείρησης, ασφαλιστικές υποχρεώσεις). 

Διόρθωση ώστε να υπάρχει συμφωνία με 
το μέγιστο ποσό που κατά την 1η υποβολή 
διαμορφώθηκε σε  24.000 ευρώ για της 
τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε 
αποδεκτή (επιπλέον 4.000 € εφόσον η 
περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των 
δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – 
μεταναστευτική κρίση) 

82. Έγινε διόρθωση για τα νομικά πρόσωπα καθότι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) τα νομικά πρόσωπα εγγράφονται μόνο ως κάτοχοι γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και οι αρχηγοί των νομικών προσώπων δεν εγγράφονται ως νεοεισερχόμενοι. Η δε ανάληψη της αρχηγίας στα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με τον ορισμό της πρώτης 
εγκατάστασης, θα αποδεικνύεται μέσω σχετικών νομιμοποιητικών εταιρικών εγγράφων π.χ. καταστατικό.
Παράλληλα έγινε φραστική αναπροσαρμογή για το κριτήριο σχετικά με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (έγινε ξεχωριστό κριτήριο).
Έγινε σχετική διαγραφή, καθότι η άσκηση ελέγχου επί νομικών προσώπων δεν συμπίπτει πάντα με την επαγγελματική απασχόληση με τη γεωργία, ενώ στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο οι 
διαχειριστές νομικών προσώπων (ακόμα και αυτών με γεωργική δραστηριότητα) δεν εγγράφονται ως επαγγελματίες αγρότες.
Έγινε προσθήκη - επεξήγηση του εύρους δραστηριοτήτων ως προς την κύρια δραστηριότητά, με σκοπό να κατοχυρωθούν ο σαφής γεωργικός προσανατολισμός και η γεωργική δραστηριότητα 
του Νομικού προσώπου. Ειδικά εξαιρέθηκαν στην ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01 οι εξής επιμέρους κατηγορίες : ΚΑΔ 01.6 : Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 
συγκομιδή και ΚΑΔ 01.7: Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες.
83. Η σχετική διευκρίνιση δεν αφορά στο παρόν υπομέτρο δεδομένου ότι η στήριξη στους νέους γεωργούς καλύπτεται από το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ.
84. Στην αρχική διατύπωση (με το επίπεδο 5 ως το ελάχιστο αποδεκτό) δεν καλύπτονταν οι επαγγελματικές σχολές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες ως κύρια δραστηριότητα έχουν την 
επαγγελματική εκπαίδευση στη γεωργία, εντός τη υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο. http://www.elgo.gr/index.php/elgo-demeter-activities/elgo-demeter-professional-agriculture-education .
85. Το Θεσμικό πλαίσιο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Νόμος 3874/2010 όπως ισχύει) θέτει πιο «περιοριστική» προθεσμία, ήτοι την απόκτηση της ιδιότητας του 
επαγγελματία αγρότη με εγγραφή στον ΟΓΑ εντός 2 ετών από την εγγραφή ως νεοεισερχόμενος (ταυτίζεται με την πρώτη εγκατάσταση). Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η εν λόγω προθεσμία. 
Επίσης η ίδια προθεσμία εφαρμόζεται και για τα νομικά πρόσωπα και τους αρχηγούς αυτών.
86. Προστέθηκαν – Εξειδικεύτηκαν δεσμεύσεις ως προς τα εξής: α) για τα νομικά πρόσωπα η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας ως κύριας (σύμφωνα και με το σχετικό κριτήριο 
επιλεξιμότητας), β) η διατήρηση της αρχηγίας από το νέο γεωργό (φυσικά και νομικά πρόσωπα), κάτι που συνδέεται με την άσκηση ελέγχου κατά τρόπο μακροχρόνιο, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για το ΕΓΤΑΑ.
87. Προστίθεται νέα στόχευση στο υπομέτρο 6.2 με παροχή επιπλέον ποσού ενίσχυσης σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. Αφορά Νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις λόγω του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού κύματος .
88. Λόγω της νέας στόχευσης στο υπομέτρο 6.2 για τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση, δίνεται επιπλέον ποσού ενίσχυσης σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη προσφυγική – 
μεταναστευτική κρίση. Αφορά Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις λόγω του μεγάλου προσφυγικού – μεταναστευτικού κύματος .
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89. Διόρθωση ώστε να υπάρχει συμφωνία με το μέγιστο ποσό που κατά την 1η υποβολή διαμορφώθηκε σε 24.000 ευρώ 
για της τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε αποδεκτή (επιπλέον 4.000 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / 
έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 44 
 

διατηρήσει την αρχηγία του έως την ολοκλήρωση και την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

(σύμφωνα και με το σχετικό κριτήριο 
επιλεξιμότητας),  
β) η διατήρηση της αρχηγίας από το νέο 
γεωργό (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 
κάτι που συνδέεται με την άσκηση 
ελέγχου κατά τρόπο μακροχρόνιο, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς για το 
ΕΓΤΑΑ.  

87 
Μ6.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι) 
δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα 
(όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση 
βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική 
οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, 
κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ), 

• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 
κάτοικοι) δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά ή 
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, 
πολύ μικρές κοινότητες και νησιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως 
από την προσφυγική – μεταναστευτική κρίση) και στην 
εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και 
την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους 
επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ), 

Προστίθεται νέα  στόχευση στο υπομέτρο 
6.2 με παροχή επιπλέον ποσού ενίσχυσης 
σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 
Αφορά Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις 
λόγω του μεγάλου προσφυγικού – 
μεταναστευτικού κύματος . 

88 
Μ6.2 

(Ποσά και ποσοστά 
ενίσχυσης) 

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 €  έως και 20.000 € ανά 
δικαιούχο (φυσικό  πρόσωπο). 
Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: 
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
αρχιτεκτονικό γραφείο), 
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση 
(α) (π.χ. παντοπωλείο). 
Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 € εφόσον η 
περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε 
περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους 
πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 €  έως και 20.000 
24.000 € ανά δικαιούχο (φυσικό  πρόσωπο). 
Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: 
α) 11.000 € για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. 
αρχιτεκτονικό γραφείο), 
β) 16.000 € για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την 
περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο). 
Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά: α)  4.000 € 
εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 
3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών 
περιοχών και β) επιπλέον 4.000 € εφόσον η περιοχή μόνιμης 
κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 

Λόγω της νέας στόχευσης στο υπομέτρο 
6.2 για τη προσφυγική – μεταναστευτική 
κρίση, δίνεται επιπλέον ποσού ενίσχυσης 
σε νησιά του έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 
τη προσφυγική – μεταναστευτική κρίση. 
Αφορά Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις 
λόγω του μεγάλου προσφυγικού – 
μεταναστευτικού κύματος  . 
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Μ 6.2 

(Μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του ποσού ή 
του ποσοστού στήριξης) 

Τα ποσό ενίσχυσης διαμορφώθηκε μεταξύ 11.000 € έως και 20.000 € 
λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης) και με 
βάση την προηγούμενη υλοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων για 
προώθηση της απασχόλησης σε παλαιότερες προγραμματικές 
περιόδους (με χαρακτηριστικότερο προγράμματα του ΟΑΕΔ για 
στήριξη νέων επαγγελματιών βλ. ενδεικτικά  δημόσια πρόσκληση αρ. 
9/2013) και εκτίμηση βασικών διαστάσεων του κόστους εκκίνησης 
(όπως κόστος ίδρυσης επιχείρησης, ασφαλιστικές υποχρεώσεις). 
 

Τοα ποσό ενίσχυσης διαμορφώθηκε μεταξύ 11.000 € έως και 
240.000 € λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
και συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής 
κρίσης) και με βάση την προηγούμενη υλοποίηση παρόμοιων 
παρεμβάσεων για προώθηση της απασχόλησης σε παλαιότερες 
προγραμματικές περιόδους (με χαρακτηριστικότερο 
προγράμματα του ΟΑΕΔ για στήριξη νέων επαγγελματιών βλ. 
ενδεικτικά  δημόσια πρόσκληση αρ. 9/2013) και εκτίμηση 
βασικών διαστάσεων του κόστους εκκίνησης (όπως κόστος 
ίδρυσης επιχείρησης, ασφαλιστικές υποχρεώσεις). 

Διόρθωση ώστε να υπάρχει συμφωνία με 
το μέγιστο ποσό που κατά την 1η υποβολή 
διαμορφώθηκε σε  24.000 ευρώ για της 
τροποποίησης ΠΑΑ, προστέθηκε και έγινε 
αποδεκτή (επιπλέον 4.000 € εφόσον η 
περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των 
δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από τη προσφυγική – 
μεταναστευτική κρίση) 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 45 
 

90 

Μ6.1 

(Άλλες σημαντικές 
παρατηρήσεις σχετικά με 

την κατανόηση & 
εφαρμογή του μέτρου) 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Θεσμοθετήθηκε το 2010 (Νόμος 
3879/2010 όπως ισχύει κάθε φορά). Έχει 8 επίπεδα εκ των οποίων η 
ανάλυση της αντιστοίχησης πτυχίων – διπλωμάτων αναλύεται για τα 
Επίπεδα 5-8 στον ΠΙΝΑΚΑ Μ06-1. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ Μ06-1 

 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Θεσμοθετήθηκε το 2010 (Νόμος 
3879/2010 όπως ισχύει κάθε φορά). Έχει 8 επίπεδα εκ των 
οποίων η ανάλυση της αντιστοίχησης πτυχίων – διπλωμάτων 
αναλύεται για τα Επίπεδα 53-8 στον ΠΙΝΑΚΑ Μ06-1. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Μ06-1 

 

Επάρκεια  επαγγελματικών προσόντων:  
Αλλαγή πίνακα αντιστοίχισης προσόντων 
έτσι  ώστε να περιλαμβάνονται οι Σχολές 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επιπέδου 3 (όπως 
έχουν ενσωματωθεί και σχετικά με τα 
επαρκή επαγγελματικά προσόντα των 
νέων γεωργών). 
 

91 

Μ7.1 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου-υπομέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων 
συμβολής σε στόχους) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ07-1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ07-1 

Περιγραφή Υπομέτρου 
συμπεριλαμβανομένων επιλέξιμων 
περιοχών:  
Έγιναν οι εξής αλλαγές ως προς τον 
Πίνακα Επιλέξιμων Περιοχών NATURA 
του Υπομέτρου 7.1  που υπάρχει στη 
περιγραφή του Μέτρου 7 και το  
Υπομέτρο 7.1:  
α) Προστέθηκε η Περιοχή των Πρεσπών 
καθότι έχει σημαντική γεωργική 
δραστηριότητα, χωρίς να   αλλάζει 
σημαντικά η συνολική έκταση του 
συνόλου των επιλέξιμων περιοχών. 
Β) Οι Ομάδες Περιοχών αναμορφώθηκαν 
και ο συνολικός τους  αριθμός έγινε 10 
έτσι ώστε να υπάρχει  πιο ισόρροπη 
κατανομή  της  έκτασης κάθε Ομάδας αλλά 
και γιατί  κάποιες από τις επιλέξιμες 
περιοχές NATURA ανακατανεμήθηκαν  
μεταξύ Ομάδων περιοχών. Η ανακατανομή 
και επανένταξη  κάποιων περιοχών 
NATURA σε Ομάδα Περιοχών  έγινε βάσει 
κριτήριων όπως η ομοιότητα των 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Επίπεδο 
Εθνικού 
Πλαισίου 
Προσό-
ντων

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση Ανώτατη 
Εκπαίδευση

Πτυχίο επαγγελµατική ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης Επιπέδου 3 (χορηγείται στους 
αποφοίτους των σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ και ΕΠΑ.Σ. Του ΥΠΑΑΤ
Πτυχίο ΕΠΑ.Σ, Απολυτήριο Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Επιπέδου 4 (Ισότιµο µε το Απολυτήριου 
Γενικού Λυκείου), {Χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις}, Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας. Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, Επιπέδου 4 {Χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Επαγγελµατικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις}
Πτυχίο Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 {Χορηγείται στους 
απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Μετά από πιστοποίηση} ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής 
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 {Χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ µετά 
από πιστοποίηση} ∆ίπλωµα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (Τριτοβάθµιας Ανώτερη και όχι Ανώτατη 
Εκπαίδευση)

Πτυχίο 
Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήµιο/
ΤΕΙ)

  
Μεταπτυχιακό 
∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης
∆ιδακτορικό 
∆ίπλωµα
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1. Μαλακό σιτάρι 152,10 142,20 

2. Σκληρό σιτάρι 253,20 372,50 

3. Κριθάρι 155,40 125,70 

4. Αραβόσιτος  135,10 351,60 

5. Μηδική (σανός) 248,90 601,90 

6. Όσπρια 372,80 420,20 

7. Πατάτες 758,10 1.494,60 

8. Ζαχαρότευτλα - 531,10 
9. Κηπευτικές 

καλλιέργειες 
719,20 2.828,90 

10. Κτηνοτροφικά 
φυτά 

132,20 221,40 

11. Καπνός* 1.475,88 1.829,52 

12. Βαμβάκι 206,80 518,60 

13. Ηλίανθος 192,50 302,30 
14. Αρωματικά 

φυτά 
604,50 1.259,50 

15. Αμπελώνες* 620,60 897,94 
*  Λόγω ύπαρξης πολλών ποικιλιών, έχει υπολογιστεί ο μέσος όρος 
της κατηγορίας. 

Ειδική κατηγορία «Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού» δεν 
υπάρχει στους πίνακες αυτούς, καθώς περιλαμβάνονται 
αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες. 

 
Για την καρυδιά, καστανιά και μαστιχόδεντρο η απώλεια 
εισοδήματος κυμαίνεται ως εξής : 

 καρύδια:   1.103,30€/Ηα έως 1.467,70€/Ηα, 
 κάστανα:   970,60€/Ηα έως 1.496,30€/Ηα,  
 μαστίχα:    439,70€/Ηα έως 594,00€/Ηα, 

Τέλος, σε περίπτωση φύτευσης δενδρυλλίων περιοδικής 
υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας 
ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει η 
υποχρέωση διατήρησης της φυτείας, δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
απώλεια εισοδήματος.  

101 
Μ8.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν 
δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 1.000 δέντρα στο 
εκτάριο. 

 

Η προτεινόμενη αλλαγή  θα συμβάλλει 
στην αύξηση της κάλυψης του εδάφους με 
βλάστηση και την ενίσχυση της 
προστασίας του από τη διάβρωση, τη 
μείωση της απόπλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος, στις ημιορεινές 
και ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω του 
έντονου ανάγλυφου και της έντασης και 

99. Προστέθηκε διαφοροποίηση για τα νησιά του Αιγαίου, όπου υπάρχει ανάγκη για δάσωση. Όμως κυρίως λόγω του έντονου ανάγλυφου σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μικρός κλήρος με 
διάσπαρτα αγροτεμάχια μικρού μεγέθους τα οποία επιδιώκεται να μην αποκλεισθούν από το Μέτρο.
100. Έγινε προσθήκη νέου πίνακα καθότι εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί η απώλεια εισοδήματος που περιγραφόταν στην μελέτη που υπήρχε ως παράρτημα στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020.
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παρεμφερών μελετών που έχει υλοποιήσει 
ο υποψήφιος δικαιούχος, 
αναπροσαρμοσμένες στις επικρατούσες 
συνθήκες και κόστη της αγοράς, είτε β) 
από τουλάχιστον δύο μη δεσμευτικές 
προσφορές που θα ζητηθούν από 
ανεξάρτητους μεταξύ τους 
εξειδικευμένους στο αντικείμενο 
συμβούλους. Ανεξαρτήτως του τρόπου 
που θα επιλεγεί από τον υποψήφιο 
δικαιούχο για τον προσδιορισμό του 
ύψους του προϋπολογισμού της μελέτης,  
βάση για τους υπολογισμούς θα πρέπει να 
αποτελούν τα παρακάτω κριτήρια: η 
συνολική έκταση των περιοχών της 
ομάδας περιοχών, ο αριθμός των 
περιοχών ΝΑΤURA που περιλαμβάνονται 
σε κάθε ομάδα περιοχών  και 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
κριτήρια, ο ΕΦΔ έχει προϋπολογίσει  το 
μέγιστο ύψος προϋπολογισμού που 
μπορεί να χορηγηθεί ανά μελέτη κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 
των υποψηφίων δικαιούχων, με ανώτατο 
όριο αυτό των 90.000€. 

99 
Μ8.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

 Υποβολή μελέτης δάσωσης 
 Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο μικρότερο των 8 ετών 

απαγορεύεται. Απαγορεύεται φύτευση χριστουγεννιάτικων δένδρων 
και ταχυαυξών ειδών για παραγωγή ενέργειας. 

 Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται 
μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους αυτής. 

 Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την  ένταξη στο 
υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με απαραίτητη 
προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι 
περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων), με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση 

 

 Υποβολή μελέτης δάσωσης 
 Η εγκατάσταση φυτειών με περίτροπο χρόνο μικρότερο των 

8 ετών απαγορεύεται. Απαγορεύεται φύτευση 
χριστουγεννιάτικων δένδρων και ταχυαυξών ειδών για 
παραγωγή ενέργειας. 

 Δάσωση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 
επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους 
διαχειριστικούς στόχους αυτής. 

 Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την  ένταξη στο 
υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με εξαίρεση τις 
περιοχές του Αιγαίου (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου) που ορίζεται στα 0,2ha, με απαραίτητη προϋπόθεση 
η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι 
περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων ή 2 
στρεμμάτων ανάλογα), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
έχουμε φυσική αναγέννηση 

 

Προστέθηκε διαφοροποίηση για τα νησιά 
του Αιγαίου, όπου  υπάρχει ανάγκη για 
δάσωση. Όμως κυρίως λόγω του έντονου 
ανάγλυφου σε πολλές περιπτώσεις 
υπάρχει μικρός κλήρος με διάσπαρτα 
αγροτεμάχια μικρού μεγέθους τα οποία 
επιδιώκεται να μην αποκλεισθούν από το 
Μέτρο. 

100 

Μ8.1 

(Μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του ποσού ή 
του ποσοστού στήριξης) 

 

Πίνακας  1: Διαφυγόν εισόδημα (€/Ηα), με βάση το 
Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα οικονομικού έτους 2014 

 Είδος καλλιέργειας Διαφυγόν εισόδημα (€/Ηα) 

 μη 
αρδευόμενα αρδευόμενα 

Έγινε προσθήκη νέου πίνακα καθότι εκ 
παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί η 
απώλεια εισοδήματος που περιγραφόταν 
στην μελέτη που υπήρχε ως παράρτημα 
στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020. 
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1. Μαλακό σιτάρι 152,10 142,20 

2. Σκληρό σιτάρι 253,20 372,50 

3. Κριθάρι 155,40 125,70 

4. Αραβόσιτος  135,10 351,60 

5. Μηδική (σανός) 248,90 601,90 

6. Όσπρια 372,80 420,20 

7. Πατάτες 758,10 1.494,60 

8. Ζαχαρότευτλα - 531,10 
9. Κηπευτικές 

καλλιέργειες 
719,20 2.828,90 

10. Κτηνοτροφικά 
φυτά 

132,20 221,40 

11. Καπνός* 1.475,88 1.829,52 

12. Βαμβάκι 206,80 518,60 

13. Ηλίανθος 192,50 302,30 
14. Αρωματικά 

φυτά 
604,50 1.259,50 

15. Αμπελώνες* 620,60 897,94 
*  Λόγω ύπαρξης πολλών ποικιλιών, έχει υπολογιστεί ο μέσος όρος 
της κατηγορίας. 

Ειδική κατηγορία «Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού» δεν 
υπάρχει στους πίνακες αυτούς, καθώς περιλαμβάνονται 
αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες. 

 
Για την καρυδιά, καστανιά και μαστιχόδεντρο η απώλεια 
εισοδήματος κυμαίνεται ως εξής : 

 καρύδια:   1.103,30€/Ηα έως 1.467,70€/Ηα, 
 κάστανα:   970,60€/Ηα έως 1.496,30€/Ηα,  
 μαστίχα:    439,70€/Ηα έως 594,00€/Ηα, 

Τέλος, σε περίπτωση φύτευσης δενδρυλλίων περιοδικής 
υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας 
ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει η 
υποχρέωση διατήρησης της φυτείας, δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
απώλεια εισοδήματος.  

101 
Μ8.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν 
δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 1.000 δέντρα στο 
εκτάριο. 

 

Η προτεινόμενη αλλαγή  θα συμβάλλει 
στην αύξηση της κάλυψης του εδάφους με 
βλάστηση και την ενίσχυση της 
προστασίας του από τη διάβρωση, τη 
μείωση της απόπλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος, στις ημιορεινές 
και ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω του 
έντονου ανάγλυφου και της έντασης και 
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101. Η προτεινόμενη αλλαγή θα συμβάλλει στην αύξηση της κάλυψης του εδάφους με βλάστηση και την ενίσχυση της προστασίας του από τη διάβρωση, τη μείωση της απόπλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος, στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω του έντονου ανάγλυφου και της έντασης και της συχνότητας των ακραίων κλιματικών φαινομένων (βροχόπτωση, 
χιονόπτωση κ.α.). Ακόμη στις ξηροθερμικές περιοχές της χώρας θα μειώσει το ρυθμό απορροής των κατακρημνισμάτων θα ενισχύσει τη διήθηση τους στο έδαφος βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των 
καλλιεργειών. Η προτεινόμενη τροποποίηση ανακαλείται βάσει των αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης με την ΕΕ 
103. Καθορισμός του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού δένδρων ανά εκτάριο
Αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της κάλυψης του εδάφους με βλάστηση και την ενίσχυση της προστασίας του από τη διάβρωση, τη μείωση της απόπλυσης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, 
στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω του έντονου ανάγλυφου και της έντασης και της συχνότητας των ακραίων κλιματικών φαινομένων (βροχόπτωση, χιονόπτωση κ.α.). Ακόμη στις 
ξηροθερμικές περιοχές της χώρας θα μειώσει το ρυθμό απορροής των κατακρημνισμάτων θα ενισχύσει τη διήθηση τους στο έδαφος βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Η προτεινόμενη 
τροποποίηση ανακαλείται βάσει των αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης με την ΕΕ
107. Οι διαγραφές / αλλαγές αφορούν σε συντακτικές τροποποιήσεις όπως αυτές έχουν προκύψει από την εξειδίκευση των στόχων στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η διαγραφή του δεύτερου 
στόχου αποφασίστηκε δεδομένου ότι ο στόχος αυτός στην ουσία συμπεριλαμβάνεται στους στόχους αύξησης του όγκου ή τιμής προϊόντος ή στους στόχους διαφοροποίησης / καθετοποίησης παραγωγής.
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1. Μαλακό σιτάρι 152,10 142,20 

2. Σκληρό σιτάρι 253,20 372,50 

3. Κριθάρι 155,40 125,70 

4. Αραβόσιτος  135,10 351,60 

5. Μηδική (σανός) 248,90 601,90 

6. Όσπρια 372,80 420,20 

7. Πατάτες 758,10 1.494,60 

8. Ζαχαρότευτλα - 531,10 
9. Κηπευτικές 

καλλιέργειες 
719,20 2.828,90 

10. Κτηνοτροφικά 
φυτά 

132,20 221,40 

11. Καπνός* 1.475,88 1.829,52 

12. Βαμβάκι 206,80 518,60 

13. Ηλίανθος 192,50 302,30 
14. Αρωματικά 

φυτά 
604,50 1.259,50 

15. Αμπελώνες* 620,60 897,94 
*  Λόγω ύπαρξης πολλών ποικιλιών, έχει υπολογιστεί ο μέσος όρος 
της κατηγορίας. 

Ειδική κατηγορία «Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού» δεν 
υπάρχει στους πίνακες αυτούς, καθώς περιλαμβάνονται 
αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες. 

 
Για την καρυδιά, καστανιά και μαστιχόδεντρο η απώλεια 
εισοδήματος κυμαίνεται ως εξής : 

 καρύδια:   1.103,30€/Ηα έως 1.467,70€/Ηα, 
 κάστανα:   970,60€/Ηα έως 1.496,30€/Ηα,  
 μαστίχα:    439,70€/Ηα έως 594,00€/Ηα, 

Τέλος, σε περίπτωση φύτευσης δενδρυλλίων περιοδικής 
υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας 
ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει η 
υποχρέωση διατήρησης της φυτείας, δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
απώλεια εισοδήματος.  

101 
Μ8.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν 
δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 1.000 δέντρα στο 
εκτάριο. 

 

Η προτεινόμενη αλλαγή  θα συμβάλλει 
στην αύξηση της κάλυψης του εδάφους με 
βλάστηση και την ενίσχυση της 
προστασίας του από τη διάβρωση, τη 
μείωση της απόπλυσης των θρεπτικών 
στοιχείων από το έδαφος, στις ημιορεινές 
και ορεινές περιοχές της χώρας, λόγω του 
έντονου ανάγλυφου και της έντασης και 
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της συχνότητας των ακραίων κλιματικών 
φαινομένων (βροχόπτωση, χιονόπτωση 
κ.α.). Ακόμη στις ξηροθερμικές περιοχές 
της χώρας θα μειώσει το ρυθμό απορροής 
των κατακρημνισμάτων θα ενισχύσει τη 
διήθηση τους στο έδαφος βελτιώνοντας 
την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση ανακαλείται 
βάσει των αποτελεσμάτων 
διαπραγμάτευσης με την ΕΕ 

102 

Μ8.2 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν: 
 Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν 

το κάθε είδος δίνει διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, 
βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λπ.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα 
καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας. 

 τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις 
 τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την 

υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (Κατάταξη 
των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,) 

 σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης 
πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012) 

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν: 
 Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα 

όταν το κάθε είδος δίνει διαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, 
ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λπ.) στο ίδιο αγροδασικό 
σύστημα καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της 
βιοποικιλότητας. 

 τις αρόσιμες επικλινείς αρδευόμενες εκτάσεις 
 τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την 

υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών 
(Κατάταξη των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,) 

 σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης 
πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012) 

 

103 

Μ8.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
την πράξη - Δημιουργία 
γεωργο-δασοκομικών 

συστημάτων) 

Γεωργο-δασικά συστήματα 
Μέγιστη πυκνότητα 250 δέντρα ανά εκτάριο 
Δασολιβαδικά συστήματα 
Ελάχιστη πυκνότητα 5 δέντρα ανά εκτάριο 
Μέγιστη πυκνότητα 40 δέντρα ανά εκτάριο 
 

Γεωργο-δασικά συστήματα 
Μέγιστη πυκνότητα 250 1.000 δέντρα ανά εκτάριο  
Δασολιβαδικά συστήματα 
Ελάχιστη πυκνότητα 5 δέντρα ανά εκτάριο 
Μέγιστη πυκνότητα 40 δέντρα ανά εκτάριο 
 

Καθορισμός του ελάχιστου και του 
μέγιστου αριθμού δένδρων ανά εκτάριο 
Αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση της 
κάλυψης του εδάφους με βλάστηση και 
την ενίσχυση της προστασίας του από τη 
διάβρωση, τη μείωση της απόπλυσης των 
θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, στις 
ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας, 
λόγω του έντονου ανάγλυφου και της 
έντασης και της συχνότητας των ακραίων 
κλιματικών φαινομένων (βροχόπτωση, 
χιονόπτωση κ.α.). Ακόμη στις 
ξηροθερμικές περιοχές της χώρας θα 
μειώσει το ρυθμό απορροής των 
κατακρημνισμάτων θα ενισχύσει τη 
διήθηση τους στο έδαφος βελτιώνοντας 
την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση ανακαλείται 
βάσει των αποτελεσμάτων 
διαπραγμάτευσης με την ΕΕ 

104 
Μ8.3 

(Είδος στήριξης) 

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 
1303/13. Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων ή 
συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων. 

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 
1303/13. Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων 
ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων. 

Χρήση της δυνατότητας βάσει του άρθρου 
45 καν. (ΕΕ) 1305/2013  
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108. Η αλλαγή έχει προκύψει από την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής μέσω και της διαβούλευσης αυτών. 
109. Από την περιγραφή της δράσης: Στην υπό αγρανάπαυση έκταση, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.λπ.
110. Ο θρυμματιστής δεν μπορεί να θεωρηθεί μη παραγωγική επένδυση για το λόγο αυτό η αγορά του δύναται να ενισχυθεί από τις επενδύσεις σε άυλα και υλικά στοιχεία.
111. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
112. Εφόσον σε όλες τις δράσεις αναφερόμαστε σε διαφυγόν εισόδημα, σε πρόσθετα κόστη και σε κόστος συναλλαγής που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι 
δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί.
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική έκταση.
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Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παρ. 
4 του άρθρου 45 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013. 

105 
Μ8.4 

(Είδος στήριξης) 

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του 
Καν.1303/13.Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών μέσων 
ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων. 

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του 
Καν.1303/13.Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής χρηματοδοτικών 
μέσων ή συνδυασμού επιχορήγησης και χρηματοδοτικών μέσων. 
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παρ. 
4 του άρθρου 45 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013. 

106 
Μ8.6 

(Είδος στήριξης) 

Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή χρηματοδοτικών 
μέσων ή συνδυασμού και των δύο. 
 

Η στήριξη παρέχεται ως επιχορήγηση, ή συνδρομή 
χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο. 
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παρ. 
4 του άρθρου 45 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013. 

107 
Μ 9 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

3. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι 
μετρήσιμοι, συμπληρώνονται βάσει τυποποιημένου σχεδίου, το 
οποίο αποτελεί μέρος της αίτησης ενίσχυσης και αφορούν  ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα: 

i. Αύξηση ή μεταβολή του όγκου παραγωγής ή της αξίας αυτού. 
ii. Εξεύρεση νέων αγορών. 
iii. Καθετοποίηση / διαφοροποίηση της παραγωγής. 
iv. Μεταβολή του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 

και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού "καθεστώτος ποιότητας" 
(πχ πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες 
γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, 
πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή). 

v. Αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις ετήσιες 
καλλιέργειες) με σκοπό τη μείωση των εισροών ή/και την αύξηση 
των εκροών της εκμετάλλευσης ή την αύξηση της αξίας του 
εμπορεύσιμου προϊόντος. 

vi. Συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης.  
vii. Αντικατάσταση εξοπλισμού ή απόκτηση νέου με σκοπό την επίτευξη 

επιδόσεων (πχ την αύξηση της αποδοτικότητας ή την μείωση των 
εισροών).  

viii. Δημιουργία νέων υποδομών ή βελτίωση ή/και επέκταση 
υφιστάμενων.  

ix. Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, 
καθώς και της αποδοτικότητας της χρήσης των μέσων παραγωγής. 

x. Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή /και προϊόντων 
στη γεωργία, κτηνοτροφία ή δασοκομία. 

xi. Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων.  
xii. Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και του κλίματος. 
Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και χρήσης 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

3. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι 
μετρήσιμοι, συμπληρώνονται βάσει τυποποιημένου σχεδίου, 
το οποίο αποτελεί μέρος της αίτησης ενίσχυσης και αφορούν  
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

i. Αύξηση ή μεταβολή του όγκου παραγωγής ή της αξίας αυτού. 
ii. Εξεύρεση νέων αγορών. 
iii. Καθετοποίηση / διαφοροποίηση της παραγωγής. 
iv. Μεταβολή Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται 

στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού 
"καθεστώτος ποιότητας" (πχ πιστοποιημένη βιολογική 
παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη 
ολοκληρωμένη παραγωγή). 

v. Αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις ετήσιες 
καλλιέργειες) με σκοπό τη μείωση των εισροών ή/και την 
αύξηση των εκροών της εκμετάλλευσης ή την αύξηση της αξίας 
του εμπορεύσιμου προϊόντος. 

vi. Συλλογικές ενέργειες προβολής και προώθησης.  
vii. Αντικατάσταση εξοπλισμού ή απόκτηση νέου με σκοπό την 

επίτευξη επιδόσεων (πχ την αύξηση της αποδοτικότητας ή την 
μείωση των εισροών).  

viii. Δημιουργία νέων υποδομών ή βελτίωση ή/και επέκταση 
υφιστάμενων.  

ix. Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, 
καθώς και της αποδοτικότητας της χρήσης των μέσων 
παραγωγής. 

x. Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή /και 
προϊόντων στη γεωργία, κτηνοτροφία ή δασοκομία. 

xi. Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων.  
xii. Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και του κλίματος. 
Συμμετοχή σε μέτρα / δράσεις κατάρτισης, συνεργασίας και 

Οι διαγραφές / αλλαγές αφορούν σε 
συντακτικές τροποποιήσεις όπως αυτές 
έχουν προκύψει από την εξειδίκευση των 
στόχων στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα, η διαγραφή του δεύτερου 
στόχου αποφασίστηκε δεδομένου ότι ο 
στόχος αυτός στην ουσία 
συμπεριλαμβάνεται  στους στόχους 
αύξησης του όγκου ή τιμής προϊόντος ή 
στους στόχους διαφοροποίησης / 
καθετοποίησης παραγωγής.    

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 54 
 

χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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Μ 9 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που: 
 εφαρμόζουν κάποιο από τα συστήματα ποιότητας που 

περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ, 
 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν 

στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών του ΠΑΑ, 
 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν 

στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ, 
 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε 

γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και 
συστήνουν το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των δράσεων 
αυτών 

 δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα,  
 δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών 
που: 
 εφαρμόζουν κάποιο από τα συστήματα ποιότητας που 

περιγράφονται στο υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ, 
 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που 

συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών του ΠΑΑ 
γεωργούς νεαρής ηλικίας, 

 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που 
συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ, 

 αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που 
συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ και συστήνουν το σχετικό σχήμα και για την 
εφαρμογή των δράσεων αυτών 

 δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα,  
 δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

Η αλλαγή έχει προκύψει από την 
εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής μέσω 
και της διαβούλευσης αυτών.  
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M10 

(Γενική περιγραφή του 
μέτρου, 

συμπεριλαμβανομένης της 
λογικής παρέμβασης και 
της συμβολής του στους 
τομείς εστίασης και τους 
διατομεακούς στόχους) 

 της αγρανάπαυσης μέσω της ελάχιστης  κατεργασίας του εδάφους 
στις υπό αγρανάπαυση ζώνες και 

 της ζώνης ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται με 
επιφανειακά νερά μέσω της ελάχιστης  κατεργασίας του εδάφους 
στις ζώνες αυτές. 

 της αγρανάπαυσης μέσω της ελάχιστης μη κατεργασίας του 
εδάφους στις υπό αγρανάπαυση ζώνες και 

 της ζώνης ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται με 
επιφανειακά νερά μέσω της ελάχιστης μη κατεργασίας του 
εδάφους στις ζώνες αυτές. 

Από την περιγραφή της δράσης: Στην υπό 
αγρανάπαυση έκταση, απαγορεύεται η 
άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής 
δραστηριότητας η οποία μπορεί να 
αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα 
της έκτασης (π.χ. άροση, λίπανση, χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
άρδευση κ.λπ. 
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Οι δικαιούχοι της δράσης Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων βοσκοτόπων  μπορούν να ενισχυθούν από το 
υπομέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» για την αγορά 
περίφραξης. 
Οι δικαιούχοι της δράσης Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια μπορούν να ενισχυθούν από το 
μέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» για την αγορά 
τεμαχιστή των κλαδεμάτων 

Οι δικαιούχοι της δράσης Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων βοσκοτόπων  μπορούν να ενισχυθούν από το 
υπομέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» για την 
αγορά περίφραξης. 
Οι δικαιούχοι της δράσης Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια μπορούν να ενισχυθούν από 
το μέτρο 4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» υπομέτρο 
4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Μ4.4.4. 
«Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες» για την 
αγορά τεμαχιστή θρυμματιστή των κλαδεμάτων. 
 

Ο θρυμματιστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 
μη παραγωγική επένδυση για το λόγο 
αυτό η αγορά του δύναται να ενισχυθεί 
από τις επενδύσεις σε άυλα και υλικά 
στοιχεία. 

111 
Μ10.1.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε σε καθορισμένα σταθερά 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα οποία 
κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης. 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

112 Μ10.1.1 Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και 

Εφόσον σε όλες τις δράσεις 
αναφερόμαστε σε διαφυγόν εισόδημα, σε 
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Μ10.1.4 

Μ10.1.6 

Μ10.1.7 

Μ10.1.8 

Μ10.1.9 

Μ10.1.10 

(Δικαιούχοι) 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων. 
Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. 
 

πρόσθετα κόστη και σε κόστος 
συναλλαγής που προκύπτουν από την 
αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται 
ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα, να είναι δηλαδή 
γεωργοί. 
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη  η 
προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική 
έκταση. 

113 

Μ10.1.1 

Μ10.1.2 

Μ10.1.3 

Μ10.1.4 

Μ10.1.5 

Μ10.1.6 

Μ10.1.7 

Μ10.1.8 

Μ10.1.10 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

 Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης  Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 

Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους 
επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση  
και όχι επιλεξιμότητα  και ελέγχεται 
καθόλη την περίοδο της δέσμευσης 

114 
Μ10.1.1 

(Μέθοδοι επαλήθευσης των 
δεσμεύσεων) 

Η δέσμευση ελέγχεται μέσω: 
α) επιτόπιων ελέγχων την κατάλληλη χρονική περίοδο (λαμβάνοντας 
υπόψη το είδος της καλλιέργειας και τον παραγωγικό της κύκλο) 

Η δέσμευση ελέγχεται μέσω: 
α) επιτόπιων ελέγχων την κατάλληλη χρονική περίοδο 
(λαμβάνοντας υπόψη το είδος της καλλιέργειας και τον 
παραγωγικό της κύκλο) 
 

Στην περιγραφή του τύπου πράξης έχει 
ήδη καθοριστεί η περίοδος μεταξύ Ιουνίου 
– Σεπτεμβρίου 

115 

Μ10.1.2 

Μ10.1.3 

Μ10.1.6 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε 
καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και 
συνίστανται στα παρακάτω: 
 

Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, 
εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια 
της πενταετίας και Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της δράσης  είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται 
σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα 
οποία κατέχονται νόμιμα  κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης. Οι δεσμεύσεις συνίστανται στα παρακάτω: 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

116 

Μ10.1.2 

(Δικαιούχοι) 
 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή «Ελαιώνας της 
Άμφισσας» και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στην περιοχή 
«Ελαιώνας της Άμφισσας» και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

Εφόσον η δέσμευση αναφέρεται σε 
διαφυγόν εισόδημα και πρόσθετο κόστος 
που προκύπτουν από την αγροτική 
δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι 
δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική 
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Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης στην περιοχή «Ελαιώνας της 
Άμφισσας»  
 

δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί. 
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη  η 
προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική 
έκταση. 

117 

Μ10.1.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 
 

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου 

με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά). 
 Να βρίσκονται εντός του ελαιώνα της Άμφισσας.  
 Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 
H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων 
ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα 

Όροι επιλεξιμότητας 
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 

ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια 
(ελιά). 

 Να βρίσκονται εντός του ελαιώνα της Άμφισσας και 
συγκεκριμένα  εντός των διοικητικών ορίων των 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 Δημοτικής Ενότητας 
Άμφισσας, 

 η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και η Τοπική Κοινότητα Κίρρας 
της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, 

 η Δημοτική Κοινότητα Δελφών και η Τοπική Κοινότητα 
Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας Δελφών   

Στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας: 

 Δημοτική Ενότητα Αράχοβας. 
 Να καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας 

ελάχιστου ύψους τεσσάρων μέτρων. 
 Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 
H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων 
ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα και η μέγιστη σε 250 
ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη 
ελαιοτεμαχίων τα οποία αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
του ελαιώνα της Άμφισσας και στα οποία δεν εφαρμόζονται 
συνήθως οι παραδοσιακές, εκτατικής μορφής, καλλιεργητικές 
πρακτικές, αλλά εντατικές μορφές διαχείρισης.      

Διευκρινίζεται η παρακάτω αναφορά στην 
περιγραφή της δράσης: 
Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια 
του Ελαιώνα Άμφισσας, εφόσον τα 
ελαιοτεμάχια αυτά: 
1. βρίσκονται εντός των ορίων του 

παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας, 
2. καλύπτονται από υψίκορμα 

ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας. 
 
Με την τροποποίηση  
1.  καθορίζεται χωρικά ο ελαιώνας της 
Άμφισσας  
2. Καθορίζεται ποια θεωρούνται υψίκορμα 
δέντρα και τίθεται μία μέγιστη πυκνότητα 
προκειμένου να αποκλειστούν νεότερες 
πυκνές φυτεύσεις. 
 

113. Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση και όχι επιλεξιμότητα και ελέγχεται καθόλη την περίοδο της δέσμευσης
114. Στην περιγραφή του τύπου πράξης έχει ήδη καθοριστεί η περίοδος μεταξύ Ιουνίου – Σεπτεμβρίου
115. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
116. Εφόσον η δέσμευση αναφέρεται σε διαφυγόν εισόδημα και πρόσθετο κόστος που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί. Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη 
η προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική έκταση.
117. Διευκρινίζεται η παρακάτω αναφορά στην περιγραφή της δράσης: Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας, εφόσον τα ελαιοτεμάχια αυτά:
1. βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας, 2. καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας.  
Με την τροποποίηση 1. καθορίζεται χωρικά ο ελαιώνας της Άμφισσας 
2. Καθορίζεται ποια θεωρούνται υψίκορμα δέντρα και τίθεται μία μέγιστη πυκνότητα προκειμένου να αποκλειστούν νεότερες πυκνές φυτεύσεις. 
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118 
Μ10.1.2 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 580€/Ha/έτος. 

 

Το μέγιστο ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται σε 
580€/Ha/έτος. Το κόστος των εργασιών χειρονακτικής 
ζιζανιοκτονίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο μέγιστο ποσό και 
ανέρχεται σε 33 € /Ηα/έτος, καταβάλλεται μόνο στους 
δικαιούχους των αγροτεμαχίων με τράφια. 

Ανάλυση του ύψους ενίσχυσης για 
μεγαλύτερη σαφήνεια. 

119 
Μ10.1.2 

(Μέθοδοι επαλήθευσης των 
δεσμεύσεων) 

 η πυκνότητα των δέντρων της ελιάς (μεγαλύτερη από 8 δέντρα 
ύψους τουλάχιστον 4m ανά 0,1 ha) 

 η  μέγιστη και ελάχιστη πυκνότητα των δέντρων της ελιάς 
(μεγαλύτερη από 80 δέντρα και μικρότερη από 250 δέντρα, 
ύψους τουλάχιστον 4m ανά 0,1 εκτάριο) 

Σε συμφωνία με τις αλλαγές στους όρους 
επιλεξιμότητας 

120 
Μ10.1.3 

(Δικαιούχοι) 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και Θηρασία και 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα 
και Θηρασία και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  
Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης στα νησιά Θήρα και Θηρασία 
 

Εφόσον η δέσμευση αναφέρεται σε 
διαφυγόν εισόδημα και πρόσθετο κόστος 
που προκύπτουν από την αγροτική 
δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι 
δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί. 
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη  η 
προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική 
έκταση. 

121 
Μ10.1.4 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Οι δεσμεύσεις της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε 
καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας 
 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια 
καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας και εφαρμόζονται σε σταθερά 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία 
κατέχονται νόμιμα  κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης.  

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

122 
Μ10.1.4 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόμενης έκτασης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται 
καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές. Η 
συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να συνδυαστεί με τη δέσμευση Δ της 
παρούσας δράσης 

Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% 
της αρδευόμενης αρδεύσιμης έκτασης. Ως καλλιέργειες 
αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά 
καλλιεργούνται ως ξηρικές. Η συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να 
συνδυαστεί με τη δέσμευση Δ της παρούσας δράσης. 

Ο όρος αρδεύσιμη είναι ο κατάλληλος 
αφού δηλώνει την γη που έχει τη 
δυνατότητα άρδευσης. Όπου αναφέρεται 
στη δράση ο όρος αρδευόμενη, αυτός 
αντικαθίσταται με τον όρο αρδεύσιμη. 
Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων αυξάνει 
την πολυπλοκότητα της δράσης χωρίς 
ανάλογο περιβαλλοντικό όφελος. 

123 
Μ10.1.4 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Οι δικαιούχοι που αναλαμβάνουν τη δέσμευση, υποχρεούνται να 
πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις (εδαφολογική ανάλυση, 
φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού) στην ενταγμένη 
εκμετάλλευση. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα 
Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του 

Οι δικαιούχοι που αναλαμβάνουν τη δέσμευση, υποχρεούνται να 
πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις (εδαφολογική 
ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού) στην 
ενταγμένη εκμετάλλευση κατά το πρώτο το τρίτο και το πέμπτο 
έτος εφαρμογής. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται 

Προσδιορισμός του χρόνου των 
αναλύσεων. 
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Υ.Π.Α.Α.Τ. ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια. 

 

από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης 
Λιπασμάτων του Υ.Π.Α.Α.Τ. ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά 
εργαστήρια. 

 

124 
Μ10.1.4 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 
κατά μέσο όρο, σε αρδευόμενα αγροτεμάχια που εφάπτονται με 
επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α.). Η 
συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να συνδυαστεί με τη δέσμευση Β της 
παρούσας δράσης 

Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) 
μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αρδευόμενα  αρδεύσιμα αγροτεμάχια 
που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, 
λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.α.). Η 
συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να συνδυαστεί με τη δέσμευση Β 
της παρούσας δράσης. 

Ο όρος αρδεύσιμη είναι ο κατάλληλος 
αφού δηλώνει την γη που έχει τη 
δυνατότητα άρδευσης. 
Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων αυξάνει 
την πολυπλοκότητα της δράσης χωρίς 
ανάλογο περιβαλλοντικό όφελος. 
Διευκρινίζεται περεταίρω ποια 
συμπεριλαμβάνουμε στη διατύπωση 
επιφανειακά ύδατα. 

125 

Μ10.1.4 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 
του προκυρηχθέντος ποσού: 

1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα 
στη δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών 
NATURA)  κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια 
επιλογής: 

 Υδατικά συστήματα με κατώτερη της καλής κατάσταση όσον 
αφορά τη χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων. 

 Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά 
τα υπόγεια ύδατα. 

 

Δεδομένης της στόχευσης της δράσης καταρχάς στην ποιότητα 
των υδάτων και δευτερεύοντος στη βιοποικιλότητα  της 
σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια επιλογής: 

 Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική ποιοτική (χημική) 
κατάσταση όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα. 

 Εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στη δράση. 

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA)   
 Υδατικά συστήματα με κατώτερη της καλής κατάσταση 

όσον αφορά τη χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων. 
 

Τροποποιούνται τα κριτήρια επιλογής 
προκειμένου να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στους στόχους της δράσης. Η 
προηγούμενη διατύπωση έδινε 
μεγαλύτερο βάρος στο κριτήριο που 
αφορά τις περιοχές NATURA. Ωστόσο η 
δράση στοχεύει κυρίως στην ποιότητα 
των υδάτων. 
Το κριτήριο που αφορά τα επιφανειακά 
ύδατα απαλείφεται. Ο χαρακτηρισμός της 
ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων αφορά υδάτινα σώματα. Η 
εδαφική χωρική ενότητα που ευθύνεται 
για την κατάσταση των υδάτινων 
σωμάτων δεν έχει προσδιοριστεί σε αυτή 
τη φάση από τα σχέδια διαχείρισης 
υδάτων επομένως δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός του κριτηρίου για μία 
συγκεκριμένη εκμετάλλευση γης. 
Εκ παραδρομής το κριτήριο «Υδατικά 
συστήματα με κακή ποιοτική κατάσταση 
όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα» είχε 
καταγραφεί σαν «Υδατικά συστήματα με 
κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά τα 
υπόγεια ύδατα» 

126 
Μ10.1.4 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Πίνακας 10-11 (ως έχει) Πίνακας 10-11 (ως έχει με μόνη διαγραφή του κειμένου κάτω από 
τον πίνακα) 

Αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής 
χρηματοδότησης όσον αφορά την 
πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα. 
Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη 
νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου 

118. Ανάλυση του ύψους ενίσχυσης για μεγαλύτερη σαφήνεια.
119. Σε συμφωνία με τις αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας
120. Εφόσον η δέσμευση αναφέρεται σε διαφυγόν εισόδημα και πρόσθετο κόστος που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί. Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη η 
προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» πρόκειται για γεωργική έκταση.
121. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
122. Ο όρος αρδεύσιμη είναι ο κατάλληλος αφού δηλώνει την γη που έχει τη δυνατότητα άρδευσης. Όπου αναφέρεται στη δράση ο όρος αρδευόμενη, αυτός αντικαθίσταται με τον όρο αρδεύσιμη.
Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων αυξάνει την πολυπλοκότητα της δράσης χωρίς ανάλογο περιβαλλοντικό όφελος.
123. Προσδιορισμός του χρόνου των αναλύσεων.
124. Ο όρος αρδεύσιμη είναι ο κατάλληλος αφού δηλώνει την γη που έχει τη δυνατότητα άρδευσης. Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων αυξάνει την πολυπλοκότητα της δράσης χωρίς ανάλογο 
περιβαλλοντικό όφελος. Διευκρινίζεται περεταίρω ποια συμπεριλαμβάνουμε στη διατύπωση επιφανειακά ύδατα.
125. Τροποποιούνται τα κριτήρια επιλογής προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της δράσης. Η προηγούμενη διατύπωση έδινε μεγαλύτερο βάρος στο κριτήριο που αφορά 
τις περιοχές NATURA. Ωστόσο η δράση στοχεύει κυρίως στην ποιότητα των υδάτων. Το κριτήριο που αφορά τα επιφανειακά ύδατα απαλείφεται. Ο χαρακτηρισμός της ποιοτικής κατάστασης 
των επιφανειακών υδάτων αφορά υδάτινα σώματα. Η εδαφική χωρική ενότητα που ευθύνεται για την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων δεν έχει προσδιοριστεί σε αυτή τη φάση από τα σχέδια 
διαχείρισης υδάτων επομένως δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του κριτηρίου για μία συγκεκριμένη εκμετάλλευση γης. Εκ παραδρομής το κριτήριο «Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική 
κατάσταση όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα» είχε καταγραφεί σαν «Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα»
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126. Αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά την πρακτική του πρασινίσματος που σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα. Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής 
χρηματοδότησης όσον αφορά την πρακτική του πρασινίσματος που σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής εστίασης προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα και να προσαρμοστεί στην πρακτική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί.
127. Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά την πρακτική του 
πρασινίσματος που σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής εστίασης προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα και να προσαρμοστεί στην πρακτική που 
εφαρμόζουν οι παραγωγοί. Προσθήκη νέας γραμμής στον Πίνακα για την ενσωμάτωση της καλλιέργειας του Ηλίανθου στις κύριες καλλιέργειες ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων 
Καλλιέργειας (Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών), η οποία με το αριθ. 1393/45453/8.5.2017 έγγραφό της επιβεβαίωσε αφενός ότι ο Ηλίανθος ανήκει στα φυτά που είναι απαιτητικά σε θρεπτικά 
στοιχεία, με το άζωτο να αποτελεί το κυριότερο θρεπτικό συστατικό καθώς επίσης και σε νερό, αφετέρου ότι η ελαιοκράμβη μπορεί να είναι τελείως ξηρική και ως εκ τούτου να αποτελέσει 
δυνητική αμειψισπορά του ηλίανθου. Η ΕΥΔ ΠΑΑ ζήτησε με το υπ’ αριθ. 1443/15.05.2017 έγγραφό της, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της 
καλλιέργειας του Ηλίανθου στη δράση Μ10.1.4 και τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης. Στα Παραρτήματα του ΠΑΑ 2014-2020 έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθ. 922/22.05.2017 επιστολή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τον υπολογισμό της ενίσχυσης όταν η κύρια καλλιέργεια είναι ο Ηλίανθος (επιβεβαίωση ορθότητας και ακρίβειας υπολογισμών αριθ. 925/26.5.2017 
ΓΠΑ) κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020)
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Υ.Π.Α.Α.Τ. ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια. 

 

από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης 
Λιπασμάτων του Υ.Π.Α.Α.Τ. ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά 
εργαστήρια. 

 

124 
Μ10.1.4 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 
κατά μέσο όρο, σε αρδευόμενα αγροτεμάχια που εφάπτονται με 
επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α.). Η 
συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να συνδυαστεί με τη δέσμευση Β της 
παρούσας δράσης 

Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) 
μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αρδευόμενα  αρδεύσιμα αγροτεμάχια 
που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, 
λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.α.). Η 
συγκεκριμένη δέσμευση δύναται να συνδυαστεί με τη δέσμευση Β 
της παρούσας δράσης. 

Ο όρος αρδεύσιμη είναι ο κατάλληλος 
αφού δηλώνει την γη που έχει τη 
δυνατότητα άρδευσης. 
Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων αυξάνει 
την πολυπλοκότητα της δράσης χωρίς 
ανάλογο περιβαλλοντικό όφελος. 
Διευκρινίζεται περεταίρω ποια 
συμπεριλαμβάνουμε στη διατύπωση 
επιφανειακά ύδατα. 

125 

Μ10.1.4 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 
του προκυρηχθέντος ποσού: 

1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα 
στη δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών 
NATURA)  κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια 
επιλογής: 

 Υδατικά συστήματα με κατώτερη της καλής κατάσταση όσον 
αφορά τη χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων. 

 Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά 
τα υπόγεια ύδατα. 

 

Δεδομένης της στόχευσης της δράσης καταρχάς στην ποιότητα 
των υδάτων και δευτερεύοντος στη βιοποικιλότητα  της 
σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια επιλογής: 

 Υδατικά συστήματα με κακή ποσοτική ποιοτική (χημική) 
κατάσταση όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα. 

 Εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στη δράση. 

Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA)   
 Υδατικά συστήματα με κατώτερη της καλής κατάσταση 

όσον αφορά τη χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων. 
 

Τροποποιούνται τα κριτήρια επιλογής 
προκειμένου να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στους στόχους της δράσης. Η 
προηγούμενη διατύπωση έδινε 
μεγαλύτερο βάρος στο κριτήριο που 
αφορά τις περιοχές NATURA. Ωστόσο η 
δράση στοχεύει κυρίως στην ποιότητα 
των υδάτων. 
Το κριτήριο που αφορά τα επιφανειακά 
ύδατα απαλείφεται. Ο χαρακτηρισμός της 
ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών 
υδάτων αφορά υδάτινα σώματα. Η 
εδαφική χωρική ενότητα που ευθύνεται 
για την κατάσταση των υδάτινων 
σωμάτων δεν έχει προσδιοριστεί σε αυτή 
τη φάση από τα σχέδια διαχείρισης 
υδάτων επομένως δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός του κριτηρίου για μία 
συγκεκριμένη εκμετάλλευση γης. 
Εκ παραδρομής το κριτήριο «Υδατικά 
συστήματα με κακή ποιοτική κατάσταση 
όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα» είχε 
καταγραφεί σαν «Υδατικά συστήματα με 
κακή ποσοτική κατάσταση όσον αφορά τα 
υπόγεια ύδατα» 
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Πίνακας 10-11 (ως έχει) Πίνακας 10-11 (ως έχει με μόνη διαγραφή του κειμένου κάτω από 
τον πίνακα) 

Αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής 
χρηματοδότησης όσον αφορά την 
πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα. 
Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη 
νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου 
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Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 
εφαρμόζονται και σε γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως 
Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 
υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 95% της ενίσχυσης του πίνακα 
10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό την έκταση που αντιστοιχεί 
σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της ενίσχυσης της δέσμευσης. 
Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α 
«Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 30% της αρδευόμενης έκτασης» της δράσης 10.1.4 που είναι 
υπόχρεοι EFA και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA 
αγρανάπαυση, υπολογίζεται ως ποσοστό της ενίσχυσης του 
παραπάνω πίνακα με τον  τρόπο που περιγράφεται στις «Ειδικές 
πληροφορίες για το μέτρο». 

δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής 
της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά 
την πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα και να προσαρμοστεί στην 
πρακτική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί. 

127 
Μ10.1.4 

(Ισχύοντα ποσά και 
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Πίνακας 10-12 (ως έχει) 
 

Πίνακας 10-12 (Αλλάζει και ο Πίνακας με το ύψος ενίσχυσης) 

 

Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη 
νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου 
δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής 
της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά 
την πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα και να προσαρμοστεί στην 
πρακτική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί. 
Προσθήκη νέας γραμμής στον Πίνακα για 
την ενσωμάτωση της καλλιέργειας του 
Ηλίανθου στις κύριες καλλιέργειες ύστερα 
από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων 
Καλλιέργειας (Τμήμα Βιομηχανικών 
Φυτών), η οποία με το αριθ. 
1393/45453/8.5.2017 έγγραφό της 
επιβεβαίωσε αφενός ότι ο Ηλίανθος 
ανήκει στα φυτά που είναι απαιτητικά σε 
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Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 
εφαρμόζονται και σε γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως 
Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 
υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 95% της ενίσχυσης του πίνακα 
10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό την έκταση που αντιστοιχεί 
σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της ενίσχυσης της δέσμευσης. 
 
Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Β «Ξηρική 
αμειψισπορά που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόμενης έκτασης» της δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA 
και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά 
ψυχανθές και ως EFA πάλι τα ψυχανθή υπολογίζεται ως ποσοστό 
της ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα με τον τρόπο που 
περιγράφεται στις «Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο» 
 

θρεπτικά στοιχεία, με το άζωτο να 
αποτελεί το κυριότερο θρεπτικό 
συστατικό καθώς επίσης και σε νερό, 
αφετέρου ότι η ελαιοκράμβη μπορεί να 
είναι τελείως ξηρική και ως εκ τούτου να 
αποτελέσει δυνητική αμειψισπορά του 
ηλίανθου.  
Η ΕΥΔ ΠΑΑ ζήτησε με το υπ’ αριθ. 
1443/15.05.2017 έγγραφό της, από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να 
εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της 
καλλιέργειας του Ηλίανθου στη δράση 
Μ10.1.4 και τον υπολογισμό του ύψους 
ενίσχυσης. Στα Παραρτήματα του ΠΑΑ 
2014-2020 έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθ. 
922/22.05.2017 επιστολή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΓΠΑ) με τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
όταν η κύρια καλλιέργεια είναι ο Ηλίανθος 
(επιβεβαίωση ορθότητας και ακρίβειας 
υπολογισμών αριθ. 925/26.5.2017 ΓΠΑ) 
κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020) 
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Πίνακας 10-14 (ως έχει) 
Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης εφαρμόζονται και σε 
γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως Περιοχή Οικολογικής 
Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος εφαρμόζει την πρακτική της 
αγρανάπαυσης για την τήρηση της υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 
95% της ενίσχυσης του πίνακα 10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό 
την έκταση που αντιστοιχεί σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της 
ενίσχυσης της δέσμευσης. 
 

Πίνακας 10-14 (ως έχει με μόνη διαγραφή του κειμένου κάτω από 
τον πίνακα) 

 
Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 
εφαρμόζονται και σε γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως 
Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 

Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη 
νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου 
δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής 
της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά 
την πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα και να προσαρμοστεί στην 
πρακτική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί. 
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Απονιτροποίηση
Η προκήρυξη θα εκδοθεί µέσα στο 
φετινό καλοκαίρι µε επιλέξιµες τις 

φθινοπωρινές καλλιέργειες του 
2017 και τις εαρινές του 2018
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Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 
εφαρμόζονται και σε γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως 
Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 
υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 95% της ενίσχυσης του πίνακα 
10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό την έκταση που αντιστοιχεί 
σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της ενίσχυσης της δέσμευσης. 
 
Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Β «Ξηρική 
αμειψισπορά που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόμενης έκτασης» της δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA 
και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά 
ψυχανθές και ως EFA πάλι τα ψυχανθή υπολογίζεται ως ποσοστό 
της ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα με τον τρόπο που 
περιγράφεται στις «Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο» 
 

θρεπτικά στοιχεία, με το άζωτο να 
αποτελεί το κυριότερο θρεπτικό 
συστατικό καθώς επίσης και σε νερό, 
αφετέρου ότι η ελαιοκράμβη μπορεί να 
είναι τελείως ξηρική και ως εκ τούτου να 
αποτελέσει δυνητική αμειψισπορά του 
ηλίανθου.  
Η ΕΥΔ ΠΑΑ ζήτησε με το υπ’ αριθ. 
1443/15.05.2017 έγγραφό της, από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να 
εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης της 
καλλιέργειας του Ηλίανθου στη δράση 
Μ10.1.4 και τον υπολογισμό του ύψους 
ενίσχυσης. Στα Παραρτήματα του ΠΑΑ 
2014-2020 έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθ. 
922/22.05.2017 επιστολή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΓΠΑ) με τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
όταν η κύρια καλλιέργεια είναι ο Ηλίανθος 
(επιβεβαίωση ορθότητας και ακρίβειας 
υπολογισμών αριθ. 925/26.5.2017 ΓΠΑ) 
κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020) 
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Πίνακας 10-14 (ως έχει) 
Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης εφαρμόζονται και σε 
γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως Περιοχή Οικολογικής 
Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος εφαρμόζει την πρακτική της 
αγρανάπαυσης για την τήρηση της υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 
95% της ενίσχυσης του πίνακα 10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό 
την έκταση που αντιστοιχεί σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της 
ενίσχυσης της δέσμευσης. 
 

Πίνακας 10-14 (ως έχει με μόνη διαγραφή του κειμένου κάτω από 
τον πίνακα) 

 
Στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης 
εφαρμόζονται και σε γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως 
Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (EFA), και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 

Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη 
νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου 
δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής 
της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά 
την πρακτική του πρασινίσματος που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου να μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά 
δεδομένα και να προσαρμοστεί στην 
πρακτική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί. 
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υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 95% της ενίσχυσης του πίνακα 
10-11, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό την έκταση που αντιστοιχεί 
σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της ενίσχυσης της δέσμευσης. 
 
Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Δ «Ζώνη 
ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο 
όρο, σε αρδεύσιμα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με επιφανειακά 
ύδατα» της δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA και επιλέγουν 
να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση υπολογίζεται ως 
ποσοστό της ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα με τον τρόπο που 
περιγράφεται στις «Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο». 
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Πίνακας 10-13  

Πίνακας 10-13 (ως έχει με μόνη προσθήκη  κειμένου κάτω από τον 
πίνακα) 

 

Η δράση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες 
περιοχές όπου υπάρχουν προγράμματα 
δράσεις των ευπρόσβλητων από τα 
νιτρικά ζωνών και για συγκεκριμένες 
δενδροκαλλιέργειες οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε αυτά τα 
προγράμματα. Οι τιμές που υπάρχουν για 
άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας 
όπου δεν υφίστανται Προγράμματα 
δράσης με δενδρώδεις καλλιέργειες 
απαλείφονται για να μην δημιουργηθούν 
λανθασμένες εντυπώσεις όσον αφορά το 
πεδίο εφαρμογής της δράσης, 
Το πρόσθετο κόστος για τις 
εργαστηριακές αναλύσεις διαχωρίζεται 
και επιμερίζεται σε τρία έτη. 
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Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένους 
βοσκοτόπους καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένους 
βοσκοτόπους καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας που κατέχονται 
νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 

Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 
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Σύμφωνα με τη ΣΕΣ, η διαχείριση της δράσης θα εκχωρηθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
 

Σύμφωνα με τη ΣΕΣ, η διαχείριση της δράσης θα εκχωρηθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
 

Διαγράφεται μία εκ παραδρομής 
αναφορά, η οποία αφορούσε στην 1η 
υποβολή του ΠΑΑ 2014-2020.  
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Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων. 
Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες  αυτών, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι γεωργικής γης. 

Εφόσον σε όλες τις δράσεις 
αναφερόμαστε σε διαφυγόν εισόδημα, σε 
πρόσθετα κόστη και σε κόστος 
συναλλαγής που προκύπτουν από την 
αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται 
ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα, να είναι δηλαδή 
γεωργοί. 
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος 
επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην 
πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη  η 
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προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  

133 

Μ10.1.6 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη 
δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι 
εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο 
επιλογής: 

 Επικλινή εδάφη 
 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι 
εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο 
επιλογής: 

 Επικλινή εδάφη  Νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές  

Η διάβρωση, η αντιμετώπιση της οποίας 
αποτελεί στόχο της δράσης, εντοπίζεται  
κατά κανόνα σε ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές 
είναι χωρικά καθορισμένες και το κριτήριο 
μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. 

134 
Μ10.1.7 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της 
ψευδοσποράς στη ρυζοκαλλιέργεια με στόχο τη μείωση της χρήσης των 
προφυματικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες. 
 

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής 
πρακτικής της ψευδοσποράς στη ρυζοκαλλιέργεια με στόχο τη 
μείωση της χρήσης των  προφυματικών  ζιζανιοκτόνων στους 
ορυζώνες και τη μείωση της επικινδυνότητας για τη 
βιοποικιλότητα από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. 

Ακριβέστερη διατύπωση με έμφαση στη 
βιοποικιλότητα 

135 

10.1.7 

10.1.8 

10.1.10 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια 
καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα σταθερά 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία 
κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης. 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

136 
10.1.7 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τις περιοχές 
συστηματικής ρυζοκαλλιέργειας της χώρας παρουσιάζεται στο Χάρτη 
Μ10-3. 
Χάρτης 10-3 

 

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τις 
σημαντικότερες περιοχές συστηματικής ρυζοκαλλιέργειας της 
χώρας όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Χάρτη Μ10-3. 

 

Επειδή ο προηγούμενος χάρτης είχε 
βασιστεί στα στοιχεία της ΕΑΕ του 2011, 
δεν περιελάμβανε την περιοχή του Έβρου 
στην οποία δηλώνονταν τότε πολύ λίγα 
αγροτεμάχια με ρύζι. Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια η καλλιέργεια ρυζιού στον Έβρο 
έχει επεκταθεί και η περιοχή αυτή 
κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί στην 
δράση. 

128. Διαγραφή από τον Πίνακα και προσθήκη νέας παραγράφου στο κείμενο του μέτρου δεδομένου ότι αλλάζει ο τρόπος αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά την πρακτική του 
πρασινίσματος που σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής εστίασης προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα και να προσαρμοστεί στην πρακτική που 
εφαρμόζουν οι παραγωγοί.
129. Η δράση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχουν προγράμματα δράσεις των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών και για συγκεκριμένες δενδροκαλλιέργειες οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε αυτά τα προγράμματα. Οι τιμές που υπάρχουν για άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υφίστανται Προγράμματα δράσης με δενδρώδεις καλλιέργειες 
απαλείφονται για να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της δράσης,
Το πρόσθετο κόστος για τις εργαστηριακές αναλύσεις διαχωρίζεται και επιμερίζεται σε τρία έτη.
130. Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
131. Διαγράφεται μία εκ παραδρομής αναφορά, η οποία αφορούσε στην 1η υποβολή του ΠΑΑ 2014-2020.
132. Εφόσον σε όλες τις δράσεις αναφερόμαστε σε διαφυγόν εισόδημα, σε πρόσθετα κόστη και σε κόστος συναλλαγής που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα ξεκαθαρίζεται ότι οι 
δικαιούχοι πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα, να είναι δηλαδή γεωργοί.
Από τη στιγμή που τίθεται ο όρος επιλεξιμότητας «Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου» δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
133. Η διάβρωση, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί στόχο της δράσης, εντοπίζεται κατά κανόνα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές είναι χωρικά καθορισμένες 
και το κριτήριο μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
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134. Ακριβέστερη διατύπωση με έμφαση στη βιοποικιλότητα
135. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
136. Επειδή ο προηγούμενος χάρτης είχε βασιστεί στα στοιχεία της ΕΑΕ του 2011, δεν περιελάμβανε την περιοχή του Έβρου στην οποία δηλώνονταν τότε πολύ λίγα αγροτεμάχια με ρύζι. Ωστόσο 
τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια ρυζιού στον Έβρο έχει επεκταθεί και η περιοχή αυτή κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί στην δράση.
137. Το σχέδιο εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη εκμετάλλευση εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της.
138. Διευκρίνηση
139. Αναφορά στο αρσενικό που είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή του κοπαδιού.
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Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  

133 

Μ10.1.6 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη 
δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι 
εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο 
επιλογής: 

 Επικλινή εδάφη 
 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι 
εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο 
επιλογής: 

 Επικλινή εδάφη  Νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές  

Η διάβρωση, η αντιμετώπιση της οποίας 
αποτελεί στόχο της δράσης, εντοπίζεται  
κατά κανόνα σε ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές 
είναι χωρικά καθορισμένες και το κριτήριο 
μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. 

134 
Μ10.1.7 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της 
ψευδοσποράς στη ρυζοκαλλιέργεια με στόχο τη μείωση της χρήσης των 
προφυματικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες. 
 

Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής 
πρακτικής της ψευδοσποράς στη ρυζοκαλλιέργεια με στόχο τη 
μείωση της χρήσης των  προφυματικών  ζιζανιοκτόνων στους 
ορυζώνες και τη μείωση της επικινδυνότητας για τη 
βιοποικιλότητα από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. 

Ακριβέστερη διατύπωση με έμφαση στη 
βιοποικιλότητα 

135 

10.1.7 

10.1.8 

10.1.10 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια 
καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα σταθερά 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας τα οποία 
κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης. 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

136 
10.1.7 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τις περιοχές 
συστηματικής ρυζοκαλλιέργειας της χώρας παρουσιάζεται στο Χάρτη 
Μ10-3. 
Χάρτης 10-3 

 

Η περιοχή παρέμβασης της δράσης περιλαμβάνει τις 
σημαντικότερες περιοχές συστηματικής ρυζοκαλλιέργειας της 
χώρας όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο Χάρτη Μ10-3. 

 

Επειδή ο προηγούμενος χάρτης είχε 
βασιστεί στα στοιχεία της ΕΑΕ του 2011, 
δεν περιελάμβανε την περιοχή του Έβρου 
στην οποία δηλώνονταν τότε πολύ λίγα 
αγροτεμάχια με ρύζι. Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια η καλλιέργεια ρυζιού στον Έβρο 
έχει επεκταθεί και η περιοχή αυτή 
κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί στην 
δράση. 
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137 
Μ10.1.8 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδοπτέρων που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη δράση είναι 
η χρήση εξαεριστήρων (dispensers) που απελευθερώνουν συνθετική 
φερομόνη των μικρολεπιδοπτέρων με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η 
σύζευξη των ακμαίων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των 
επιβλαβών προνυμφών. Η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου θα 
υποκαταστήσει σταδιακά τη χημική καταπολέμηση 
των  εντομολογικών εχθρών των δέντρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους 
οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. 
Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια 
καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. Τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής 
γίνεται μικτή χρήση φερομονών & χημικών. Τα επόμενα τρία έτη 
εφαρμογής γίνεται χρήση μόνο φερομονών 

Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδοπτέρων που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη δράση 
είναι η χρήση εξαεριστήρων (dispensers) που απελευθερώνουν 
συνθετική φερομόνη των μικρολεπιδοπτέρων με αποτέλεσμα να 
μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων και να ελαχιστοποιείται ο 
πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών. Η εφαρμογή της 
παραπάνω μεθόδου θα υποκαταστήσει σταδιακά τη χημική 
καταπολέμηση των  ανωτέρω εντομολογικών εχθρών των 
δέντρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάκαμψη της 
βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η 
δράση. 
Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. Τα πρώτα δύο 
έτη εφαρμογής γίνεται μικτή χρήση φερομονών & χημικών. Τα 
επόμενα τρία έτη εφαρμογής γίνεται χρήση μόνο φερομονών. 
Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διαθέτουν και να 
εφαρμόζουν Σχέδιο Εφαρμογής της δράσης στην ενταγμένη 
εκμετάλλευση το οποίο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της 
εγκατάστασης των ατμιστήρων και των παγίδων 
παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, το 
Σχέδιο Εφαρμογής αναθεωρείται λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα 
όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες και 
οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς 
από τα έντομα – στόχους, και περιγράφει μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων 
στα ενταγμένα αγροτεμάχια.  

Το σχέδιο εφαρμογής της δράσης στην 
ενταγμένη εκμετάλλευση εξασφαλίζει την 
ορθή εφαρμογή της. 

138 

Μ10.1.8 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται στα 387 €/Ha/έτος για τα 
δύο πρώτα έτη και στα 454 €/Ha/έτος για τα επόμενα τρία έτη . 
 

Το ποσό στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης ορίζεται στα 387 €/Ha/έτος 
για τα δύο πρώτα έτη και στα 454 €/Ha/έτος για τα επόμενα τρία 
έτη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής που 
ανέρχεται σε 14€/Ha/έτος. 

Διευκρίνηση 

139 
Μ10.1.9 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Στο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βο-οτροφίας, αιγο-
προβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνεται το κόστος για 
την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) 
αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα 
αναπαραγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί η καθαρότητα της 
φυλής. 

Αναφορά στο αρσενικό που είναι 
απαραίτητο για την αναπαραγωγή του 
κοπαδιού 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕΛ. 65
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140 
10.1.9 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Πίνακας 10-27 

 
 

Πίνακας 10-27 

 

Επέκταση περιοχής κατανομής 
συγκεκριμένων φυλών. 
 
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης 
Αγροτικών Ζώων  & Διατήρησης - 
Διάδοσης Σπάνιων Φυλών), στις περιοχές 
που προτείνεται η επέκταση εφαρμογής 
της σχετικής δράσης έχει εντοπιστεί  
αριθμός ζώων σπάνιων φυλών. 
 

141 
10.1.9 

(Ειδικές πληροφορίες για 
την πράξη) 

 

Στο ύψος ενίσχυσης των θηλυκών βοοειδών, θηλυκών 
αιγοπροβάτων και χοιρομητέρων, έχει ληφθεί υπόψη η εκτροφή 
ενός (1) αρσενικού ζώου αναπαραγωγής για κάθε δεκαπέντε (15) 
θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί η 
καθαρότητα της φυλής στους τομείς βοοτροφίας, αιγο-
προβατοτροφίας και χοιροτροφίας Στα ιπποειδή ενισχύονται τόσο 
τα θηλυκά αναπαραγωγά ζώα όσο και τα αρσενικά αναπαραγωγά 
ζώα. 

Αναφορά στο αρσενικό που είναι 
απαραίτητο για την αναπαραγωγή του 
κοπαδιού. 

142 
Μ10.1.10 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία 
καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται και σε  μη 
καθορισμένα αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική 
πρακτική και, επιπλέον, δεν θέτει σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της 
δέσμευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη 
καθορισμένα αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει 
από έτος σε έτος. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) 
η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας. 

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 
καθορισμένα 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 
καθορισμένα σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της 
πενταετίας. 

Προϋπόθεση για να διαφοροποιούνται τα 
αγροτεμάχια είναι να μην μειώνεται η 
έκταση.  

143 Μ10.1.11 β) σε δημόσιες βοσκήσιμες γαίες ή βοσκήσιμες γαίες OTA από 
κτηνοτρόφο ή ομάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση ομάδας 

β) σε δημόσιες βοσκήσιμες γαίες ή βοσκήσιμες γαίες OTA από 
κτηνοτρόφο ή ομάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση ομάδας 

Διευκρινιστική επανάληψη της 
διατύπωσης που ήδη υπάρχει στις 
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(Περιγραφή του τύπου 
πράξης)* 

κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. 

κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. Η συνεργασία μεταξύ των 
κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην κοινή χρήση του δημόσιου 
βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ  (Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) και επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, 
πιστοποιείται μέσω της σύνταξης σχετικού ιδιωτικού 
συμφωνητικού μεταξύ τους. 

«Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων». 
Διευκρίνιση που απαιτήθηκε κατά τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με ΕΕ. 
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Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με 
αυτοφυή βλάστηση. 
 
 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς  διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με 
αυτοφυή βλάστηση, με δυνατότητα επαναπροσανατολισμού της 
δράσης, βάση των διαθέσιμων στοιχείων  των διαχειριστικών 
σχεδίων βοσκήσιμων γαιών της χώρας, τα οποία θα 
ολοκληρωθούν έως τις  31/12/2019. 
…… 
Τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της χώρας θα 
ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2019. Τα στοιχεία που θα 
προκύψουν για τη  βοσκοφόρτωση και τη βοσκοικανότητα είναι 
απαραίτητα για τον προγραμματισμό της διαχείρισης των 
βοσκήσιμων γαιών αφού εκεί θα διακριθούν οι υπερβοσκημένες 
και οι υποβοσκημένες περιοχές. Η επόμενη προκήρυξη της δράσης 
θα γίνει το 2020 και θα είναι εστιασμένη σε υπερβοσκημένες 
περιοχές για την πρώτη δέσμευση και σε υποβοσκημένες περιοχές 
για τη δεύτερη δέσμευση. 

Έως τις 31/12/2019 θα ολοκληρωθούν τα 
διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων 
γαιών της χώρας. Τα στοιχεία που θα 
προκύψουν για τη βοσκοφόρτωση και τη 
βοσκοικανότητα είναι απαραίτητα για τον 
προγραμματισμό της διαχείρισης των 
βοσκήσιμων γαιών αφού εκεί θα 
διακριθούν οι υπερβοσκημένες και οι 
υποβοσκημένες περιοχές. Η επόμενη 
προκήρυξη της δράσης θα γίνει το 2020 
και θα είναι εστιασμένη σε 
υπερβοσκημένες περιοχές για την πρώτη 
δέσμευση και σε υποβοσκημένες περιοχές 
για τη δεύτερη δέσμευση.  

145 
Μ10.1.11 * 

(Είδος στήριξης) 

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν 
εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, κατά περίπτωση, ως αποτέλεσμα 
της τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. 

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν 
εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, κατά περίπτωση 70% των 
πρόσθετων δαπανών, ως αποτέλεσμα της τήρησης των 
δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, σύμφωνα με τη μελέτη της 
σχετικής δράσης. 

Το 70% των πρόσθετων δαπανών 
θεωρείται ικανό κίνητρο για συμμετοχή. 
Η πρώτη δέσμευση παράγει  
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 
για το βοσκότοπο, κυρίως στη δομή του 
εδάφους, που δεν μεταφράζονται στην 
παραγωγή του ωφελούμενου αλλά να 
γίνουν κατανοητά είναι ικανά για να 
παρακινήσουν τον παραγωγό να 
συμμετέχει. 
Η δεύτερη δέσμευση συνίσταται σε 
διατήρηση μίας περιβαλλοντικά ωφέλιμης 
πρακτικής που φθίνει. Η στήριξη στο 70% 
του κόστους κρίνεται αρκετή για να 
συνεχίσει αυτή η πρακτική να υλοποιείται.  
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Μ10.1.11 * 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 
του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα 
τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση. 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι 
μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, oι εκμεταλλεύσεις που 
έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) 
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
Δεδομένης της στόχευσης της δράσης στην αντιμετώπιση της 
διάβρωσης του εδάφους και δευτερευόντως στη βιοποικιλότητα 

Τα κριτήρια αναδιαμορφώνονται έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους 
στόχους της δράσης. 

140. Επέκταση περιοχής κατανομής συγκεκριμένων φυλών.
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων & Διατήρησης - Διάδοσης Σπάνιων Φυλών), στις περιοχές 
που προτείνεται η επέκταση εφαρμογής της σχετικής δράσης έχει εντοπιστεί αριθμός ζώων σπάνιων φυλών.
141. Αναφορά στο αρσενικό που είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή του κοπαδιού.
142. Προϋπόθεση για να διαφοροποιούνται τα αγροτεμάχια είναι να μην μειώνεται η έκταση.
143. Διευκρινιστική επανάληψη της διατύπωσης που ήδη υπάρχει στις «Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων». Διευκρίνιση που απαιτήθηκε κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ΕΕ.
144. Έως τις 31/12/2019 θα ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της χώρας. Τα στοιχεία που θα προκύψουν για τη βοσκοφόρτωση και τη βοσκοικανότητα είναι 
απαραίτητα για τον προγραμματισμό της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών αφού εκεί θα διακριθούν οι υπερβοσκημένες και οι υποβοσκημένες περιοχές. Η επόμενη προκήρυξη της δράσης θα 
γίνει το 2020 και θα είναι εστιασμένη σε υπερβοσκημένες περιοχές για την πρώτη δέσμευση και σε υποβοσκημένες περιοχές για τη δεύτερη δέσμευση.
145. Το 70% των πρόσθετων δαπανών θεωρείται ικανό κίνητρο για συμμετοχή.
Η πρώτη δέσμευση παράγει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για το βοσκότοπο, κυρίως στη δομή του εδάφους, που δεν μεταφράζονται στην παραγωγή του ωφελούμενου αλλά να 
γίνουν κατανοητά είναι ικανά για να παρακινήσουν τον παραγωγό να συμμετέχει.
Η δεύτερη δέσμευση συνίσταται σε διατήρηση μίας περιβαλλοντικά ωφέλιμης πρακτικής που φθίνει. Η στήριξη στο 70% του κόστους κρίνεται αρκετή για να συνεχίσει αυτή η πρακτική να 
υλοποιείται.

Πίνακας 10-27. Επιλέξιµες φυλές στη δράση «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Είδος Ζώου Φυλή Αριθµός 
θηλυκών 
ζώων

Περιοχή Κατανοµής Υπεύθυνο ΚΓΒΖ για την τήρηση του 
γενεαλογικού βιβλίου

Βοοειδή Τήνου Κυκλάδες Αθήνας
Κέας Κυκλάδες Αθήνας
Κατερίνης 431 Θεσσαλία και Κ. Μακεδονία Καρδίτσας
Συκιάς 60 Χαλκιδική Θεσσαλονίκης
Ελληνικός Βούβαλος 3106 Υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα Θεσσαλονίκης, ∆ράµας, Ιωαννίνων, 

Καρδίτσας, Αθήνας
Ελληνική Βραχυκερατική 6431 Όλη η Ελλάδα Αθήνας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, 

Καρδίτσας, ∆ράµας
Πρόβατα Καταφυγίου ∆υτ. Και Κ. Μακεδονία Θεσσαλονίκης

Ρουµλουκίου ∆υτ. Και Κ. Μακεδονία Θεσσαλονίκης
Ορεινό Ηπείρου Ήπειρος Ιωαννίνων
Ικαρίας Νοµός Σάµου Αθήνας
Λευκίµης Κέρκυρα Ιωαννίνων
Κατσικά 1773 Ήπειρος Ιωαννίνων
Άργους Πελοπόννησος Αθήνας
Ζακύνθου 997 Ζάκυνθος Αθήνας
Φλώρινας Πελαγονίας 481 Όλη η Μακεδονία Θεσσαλονίκης
Σαρακατσάνικο 1855 Όλη η Ελλάδα Αθήνας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, 

Καρδίτσας, ∆ράµας
Γλώσσας Σκοπέλου 3404 Μαγνησία, Λάρισα, Β. Σποράδες Καρδίτσας
Κύµης 858 Εύβοια Αθήνας
Αγρινίου 894 Αιτωλοακαρνανία, Άρτα Αθήνας, Ιωαννίνων
∆ράµας ∆ράµα ∆ράµας
Θράκης Θράκη ∆ράµας
Καλαρρύτικο 6667 Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Αθήνας
Πηλίου 2904 Όλη η Θεσσαλία, Ν. Φθιώτιδας Καρδίτσας
Σερρών 2229 Ν. Σερρών Θεσσαλονίκης

Αίγες Σκοπέλου 8892 Β. Σποράδες, Μαγνησία, Λάρισα Καρδίτσας
Χοίροι Εγχώριος ελληνικός 

χοίρος
791 Όλη η Ελλάδα Αθήνας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, 

Καρδίτσας, ∆ράµας
Ιπποειδή Ηλείας Ζάκυνθος Πελοπόννησος, Αιτωλ/

νία, Αττική
Αθήνας

Πηνείας 80 Ζάκυνθος Πελοπόννησος, Αιτωλ/
νία, Αττική

Αθήνας

Θεσσαλίας 530 Θεσσαλία, Ν. Φθιώτιδας Καρδίτσας
Σκύρου 165 Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Θεσσαλία, Στ. 

Ελλάδα, Κέρκυρα
Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, Αθήνας

Πίνδου 3022 Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα

Αθήνας, Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, ∆ράµας

Μεσσαρά 130 Πελοπόννησος, Κρήτη Αθήνας

Στις φυλές στις οποίες δεν αναγράφεται αριθµός θηλυκών ζώων, ο πληθυσµός είναι πολύ µικρός
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146. Τα κριτήρια αναδιαμορφώνονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της δράσης.
147. Παρουσιάζονται τα ύψη ενίσχυσης όπως υπολογίστηκαν από την αντίστοιχη μελέτη στο 70% των πρόσθετων δαπανών (Μελέτη από
Λάγκας Γ. – Βικελούδας Δ. – Τσομπανίκος Δ. Ο.Ε.
δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.» συνημμένη στα Παραρτήματα του ΠΑΑ 2014-2020 – Επιστολή επιβεβαίωσης και ακρίβειας υπολογισμών (αριθ. 709/19.05.2017) κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020.
148. Διευκρίνιση μετά από τη διαπραγμάτευση με ΕΕ.
*Η στήλη «Υφιστάμενο κείμενο» αφορά σε κείμενο της 1ης υποβολής της πρότασης της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ και η στήλη «Προτεινόμενη τροποποίηση» στο κείμενο της 2ης υποβολής.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 65 
 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης)* 

κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. 

κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. Η συνεργασία μεταξύ των 
κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην κοινή χρήση του δημόσιου 
βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ  (Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) και επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, 
πιστοποιείται μέσω της σύνταξης σχετικού ιδιωτικού 
συμφωνητικού μεταξύ τους. 

«Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων». 
Διευκρίνιση που απαιτήθηκε κατά τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με ΕΕ. 
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Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με 
αυτοφυή βλάστηση. 
 
 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι 
πενταετούς  διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με 
αυτοφυή βλάστηση, με δυνατότητα επαναπροσανατολισμού της 
δράσης, βάση των διαθέσιμων στοιχείων  των διαχειριστικών 
σχεδίων βοσκήσιμων γαιών της χώρας, τα οποία θα 
ολοκληρωθούν έως τις  31/12/2019. 
…… 
Τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της χώρας θα 
ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2019. Τα στοιχεία που θα 
προκύψουν για τη  βοσκοφόρτωση και τη βοσκοικανότητα είναι 
απαραίτητα για τον προγραμματισμό της διαχείρισης των 
βοσκήσιμων γαιών αφού εκεί θα διακριθούν οι υπερβοσκημένες 
και οι υποβοσκημένες περιοχές. Η επόμενη προκήρυξη της δράσης 
θα γίνει το 2020 και θα είναι εστιασμένη σε υπερβοσκημένες 
περιοχές για την πρώτη δέσμευση και σε υποβοσκημένες περιοχές 
για τη δεύτερη δέσμευση. 

Έως τις 31/12/2019 θα ολοκληρωθούν τα 
διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων 
γαιών της χώρας. Τα στοιχεία που θα 
προκύψουν για τη βοσκοφόρτωση και τη 
βοσκοικανότητα είναι απαραίτητα για τον 
προγραμματισμό της διαχείρισης των 
βοσκήσιμων γαιών αφού εκεί θα 
διακριθούν οι υπερβοσκημένες και οι 
υποβοσκημένες περιοχές. Η επόμενη 
προκήρυξη της δράσης θα γίνει το 2020 
και θα είναι εστιασμένη σε 
υπερβοσκημένες περιοχές για την πρώτη 
δέσμευση και σε υποβοσκημένες περιοχές 
για τη δεύτερη δέσμευση.  
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Μ10.1.11 * 

(Είδος στήριξης) 

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν 
εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, κατά περίπτωση, ως αποτέλεσμα 
της τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. 

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν 
εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες, κατά περίπτωση 70% των 
πρόσθετων δαπανών, ως αποτέλεσμα της τήρησης των 
δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, σύμφωνα με τη μελέτη της 
σχετικής δράσης. 

Το 70% των πρόσθετων δαπανών 
θεωρείται ικανό κίνητρο για συμμετοχή. 
Η πρώτη δέσμευση παράγει  
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 
για το βοσκότοπο, κυρίως στη δομή του 
εδάφους, που δεν μεταφράζονται στην 
παραγωγή του ωφελούμενου αλλά να 
γίνουν κατανοητά είναι ικανά για να 
παρακινήσουν τον παραγωγό να 
συμμετέχει. 
Η δεύτερη δέσμευση συνίσταται σε 
διατήρηση μίας περιβαλλοντικά ωφέλιμης 
πρακτικής που φθίνει. Η στήριξη στο 70% 
του κόστους κρίνεται αρκετή για να 
συνεχίσει αυτή η πρακτική να υλοποιείται.  
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Μ10.1.11 * 

(Αρχές σχετικά με τον 
καθορισμό των κριτηρίων 

επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος 
του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα 
τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση. 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και εφόσον ο συνολικός 
προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι 
μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, oι εκμεταλλεύσεις που 
έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) 
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
Δεδομένης της στόχευσης της δράσης στην αντιμετώπιση της 
διάβρωσης του εδάφους και δευτερευόντως στη βιοποικιλότητα 

Τα κριτήρια αναδιαμορφώνονται έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους 
στόχους της δράσης. 
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και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού οι 
εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια 
επιλογής: 

 Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε «ορεινές περιοχές»  
 Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη 

περιοχή (περιοχές του δικτύου NATURA 2000, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). 
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Μ10.1.11 * 

(Ισχύοντα) ποσά και 
ποσοστά στήριξης 

Τα ποσά στήριξης θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της μελέτης 
υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης 

Τα ύψη ενίσχυσης ανά έτος για κάθε δέσμευση περιγράφονται 
στους παρακάτω πίνακες: 

          Πίνακας 10-34 Ύψος ενίσχυσης των Δικαιούχων της Δέσμευσης 1 
σε€/ha ανά Υψομετρική Ζώνη 

 
 
Πίνακας 10-35 Ύψος Συνολικής Ενίσχυσης των Δικαιούχων της 
Δέσμευσης 2 σε€/ha 

 
 

Παρουσιάζονται τα ύψη ενίσχυσης 
όπως υπολογίστηκαν από την 
αντίστοιχη μελέτη στο 70% των 
πρόσθετων δαπανών (Μελέτη από  
 Λάγκας Γ. – Βικελούδας Δ. – 
Τσομπανίκος Δ. Ο.Ε.  
δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.» συνημμένη 
στα Παραρτήματα του ΠΑΑ 2014-2020 – 
Επιστολή επιβεβαίωσης και ακρίβειας 
υπολογισμών (αριθ. 709/19.05.2017) 
κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020. 
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Μ10.1.11 * 

(Δράσεις μετριασμού των 
επιπτώσεων) 

Οι ενέργειες μετριασμού για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων 
κινδύνων έχουν ως ακολούθως: 
α) Όσον αφορά την 1η δέσμευση: 
Η δέσμευση ελέγχεται μέσω επιτόπιων ελέγχων την κατάλληλη 
χρονική περίοδο. 

Οι ενέργειες μετριασμού για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων 
κινδύνων έχουν ως ακολούθως: 
α) Όσον αφορά την 1η δέσμευση: 
Η δέσμευση ελέγχεται μέσω επιτόπιων ελέγχων την κατάλληλη 

Διευκρίνιση μετά από τη διαπραγμάτευση 
με ΕΕ. 
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Η συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην κοινή 
χρήση του δημόσιου βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ και επιθυμούν 
να ενταχθούν στη δράση, πιστοποιείται μέσω της σύνταξης σχετικού 
ιδιωτικού συμφωνητικού. Η τήρηση της προϋπόθεσης για συμμετοχή 
του συνόλου των κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται το βοσκότοπο στο 
πλαίσιο της δράσης ελ μηχανογραφικά. 
α) Όσον αφορά την 2η δέσμευση 
Θα υπολογιστεί το εύλογο κόστος για την τήρηση της δέσμευσης. 
Η πιστοποίηση υλοποίησης της δέσμευσης για μετακίνηση του ζωικού 
κεφαλαίου, εξασφαλίζεται με την προσκόμιση παραστατικών ΚΦΑΣ 
(τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λπ.). Η μετακίνηση προς και από 
ορεινό βοσκότοπο πιστοποιείται με προσκόμιση άδειας μετακίνησης ή 
βεβαίωσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

χρονική περίοδο όπου διαπιστώνεται εάν τα ζώα κρατούνται το 
διάστημα της απαγόρευσης εκτός του βοσκοτόπου (π.χ. στο 
στάβλο ή σε γρασίδι) και εάν η κατάσταση της βλάστησης και του 
εδάφους υποδηλώνει την απουσία ή όχι βόσκησης.  
Η συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην 
κοινή χρήση του δημόσιου βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ και 
επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, πιστοποιείται μέσω της 
σύνταξης σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ τους. Η 
τήρηση της προϋπόθεσης για συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται το βοσκότοπο στο πλαίσιο της 
δράσης ελέγχεται μηχανογραφικά. 
α) Όσον αφορά την 2η δέσμευση 
Θα υπολογιστεί το εύλογο κόστος για την τήρηση της δέσμευσης. 
Η πιστοποίηση υλοποίησης της δέσμευσης για μετακίνηση του 
ζωικού κεφαλαίου, εξασφαλίζεται με την προσκόμιση 
παραστατικών ΚΦΑΣ (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λ.π.). Η 
μετακίνηση προς και από ορεινό βοσκότοπο πιστοποιείται με 
προσκόμιση άδειας μετακίνησης ή βεβαίωσης της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

*Η στήλη «Υφιστάμενο κείμενο» αφορά σε κείμενο της 1ης υποβολής της πρότασης της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ και η στήλη «Προτεινόμενη τροποποίηση» στο κείμενο της 2ης υποβολής. 

Μ10.1.11* 

(Βελτίωση περιβαλλοντικής 
κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης) 

Εισαγωγή νέας δράσης γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων: «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο   
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης».  
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Η δράση 
αφορά στη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία επιφέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του βοσκοτόπου και επομένως μείωση του κινδύνου ερημοποίησης 
λόγω διάβρωσης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4γ). 
Επιπλέον επιτυγχάνεται αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του βοσκοτόπου και κατά συνέπεια αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος (περιοχή εστίασης 5ε). 
Η δράση αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στη βιοποικιλότητα (περιοχή εστίασης 4α) και στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων που βοσκούνται. 
Η Δράση θα εφαρμοστεί: 
α) σε ιδιωτικές βοσκήσιμες γαίες από το ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή της. Οι ιδιωτικές βοσκήσιμες γαίες θα πρέπει να υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 
303/Α΄). 
β) σε δημόσιες βοσκήσιμες γαίες ή βοσκήσιμες γαίες OTA από κτηνοτρόφο ή ομάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση ομάδας κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. 
Σε κάθε περίπτωση οι ενταγμένες εκτάσεις θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης. 
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με αυτοφυή βλάστηση. 
Στο πλαίσιο της δράσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν μία από τις παρακάτω δεσμεύσεις: 
1) Να αναστείλουν τη βόσκηση των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί, και συγκεκριμένα: 

 τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρική ζώνη (<600 μ.), 
 τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομετρική ζώνη (600-800 μ.) 
 το μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη (>800μ.). 

Η περίοδος που ο βοσκότοπος δεν βοσκείται, καλύπτει την έναρξη της κύριας βλαστητικής περιόδου και έχει τέτοια διάρκεια ώστε δίνεται, κατά το δυνατό, στη φυσική βλάστηση η 
δυνατότητα να ανθοφορήσει, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάκαμψη της βλάστησης και κατά συνέπεια τη μείωση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους. 
Το γεωγραφικό πεδίο της δέσμευσης καλύπτει τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης όπως αποτυπώνεται στο χάρτη 1. 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ (Ευρώ/HA)
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (χλµ)

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ - 
∆.ΕΛΛΑ∆Α

Κ.ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 
-ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓ
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ΒΟ
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Ι∆Η

50-100 13.17 7.39 13.17 7.39 11.45 7.15 10.94 6.22 7.09 6.22 12.16 9.33 16.21 14
100-150 21.95 12.31 21.95 12.31 19.08 11.93 18.24 10.37 11.82 10.37 20.27 15.55 27.02 23.33
100-200 26.34 14.78 26.34 14.78 22.9 14.31 21.89 12.45 14.18 12.45 24.32 18.67 32.42 28
200-250 39.52 22.17 39.52 22.17 34.35 21.47 32.83 18.67 21.28 18.67 36.48 28 45.64 42
250-300 48.3 27.09 48.3 27.09 41.98 26.24 40.12 22.81 26.01 22.81 44.58 34.22 59.44 51.33
300-350 57.08 32.02 57.08 32.02 49.62 31.01 47.42 26.96 30.74 26.96 52.69 40.45 70.25 60.67
350-400 65.86 36.95 65.86 36.95 57.25 35.78 54.71 31.11 35.46 31.11 60.8 46.67 81.06 70
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Η συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην κοινή 
χρήση του δημόσιου βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ και επιθυμούν 
να ενταχθούν στη δράση, πιστοποιείται μέσω της σύνταξης σχετικού 
ιδιωτικού συμφωνητικού. Η τήρηση της προϋπόθεσης για συμμετοχή 
του συνόλου των κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται το βοσκότοπο στο 
πλαίσιο της δράσης ελ μηχανογραφικά. 
α) Όσον αφορά την 2η δέσμευση 
Θα υπολογιστεί το εύλογο κόστος για την τήρηση της δέσμευσης. 
Η πιστοποίηση υλοποίησης της δέσμευσης για μετακίνηση του ζωικού 
κεφαλαίου, εξασφαλίζεται με την προσκόμιση παραστατικών ΚΦΑΣ 
(τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λπ.). Η μετακίνηση προς και από 
ορεινό βοσκότοπο πιστοποιείται με προσκόμιση άδειας μετακίνησης ή 
βεβαίωσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

χρονική περίοδο όπου διαπιστώνεται εάν τα ζώα κρατούνται το 
διάστημα της απαγόρευσης εκτός του βοσκοτόπου (π.χ. στο 
στάβλο ή σε γρασίδι) και εάν η κατάσταση της βλάστησης και του 
εδάφους υποδηλώνει την απουσία ή όχι βόσκησης.  
Η συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στην 
κοινή χρήση του δημόσιου βοσκότοπου ή βοσκοτόπου ΟΤΑ και 
επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, πιστοποιείται μέσω της 
σύνταξης σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ τους. Η 
τήρηση της προϋπόθεσης για συμμετοχή του συνόλου των 
κτηνοτρόφων που διαχειρίζονται το βοσκότοπο στο πλαίσιο της 
δράσης ελέγχεται μηχανογραφικά. 
α) Όσον αφορά την 2η δέσμευση 
Θα υπολογιστεί το εύλογο κόστος για την τήρηση της δέσμευσης. 
Η πιστοποίηση υλοποίησης της δέσμευσης για μετακίνηση του 
ζωικού κεφαλαίου, εξασφαλίζεται με την προσκόμιση 
παραστατικών ΚΦΑΣ (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λ.π.). Η 
μετακίνηση προς και από ορεινό βοσκότοπο πιστοποιείται με 
προσκόμιση άδειας μετακίνησης ή βεβαίωσης της αρμόδιας 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

*Η στήλη «Υφιστάμενο κείμενο» αφορά σε κείμενο της 1ης υποβολής της πρότασης της 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ και η στήλη «Προτεινόμενη τροποποίηση» στο κείμενο της 2ης υποβολής. 

Μ10.1.11* 

(Βελτίωση περιβαλλοντικής 
κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης) 

Εισαγωγή νέας δράσης γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων: «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο   
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης».  
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Η δράση 
αφορά στη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία επιφέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του βοσκοτόπου και επομένως μείωση του κινδύνου ερημοποίησης 
λόγω διάβρωσης του εδάφους (περιοχή εστίασης 4γ). 
Επιπλέον επιτυγχάνεται αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του βοσκοτόπου και κατά συνέπεια αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος (περιοχή εστίασης 5ε). 
Η δράση αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στη βιοποικιλότητα (περιοχή εστίασης 4α) και στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων που βοσκούνται. 
Η Δράση θα εφαρμοστεί: 
α) σε ιδιωτικές βοσκήσιμες γαίες από το ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή της. Οι ιδιωτικές βοσκήσιμες γαίες θα πρέπει να υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 
303/Α΄). 
β) σε δημόσιες βοσκήσιμες γαίες ή βοσκήσιμες γαίες OTA από κτηνοτρόφο ή ομάδα κτηνοτρόφων. Στην περίπτωση ομάδας κτηνοτρόφων, εντάσσεται το σύνολο του βοσκότοπου και όχι 
επιμέρους τμήματα αυτού, με τη συμμετοχή του συνόλου των κτηνοτρόφων που τον διαχειρίζονται. 
Σε κάθε περίπτωση οι ενταγμένες εκτάσεις θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης. 
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε βοσκήσιμες γαίες με αυτοφυή βλάστηση. 
Στο πλαίσιο της δράσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν μία από τις παρακάτω δεσμεύσεις: 
1) Να αναστείλουν τη βόσκηση των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί, και συγκεκριμένα: 

 τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρική ζώνη (<600 μ.), 
 τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομετρική ζώνη (600-800 μ.) 
 το μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη (>800μ.). 

Η περίοδος που ο βοσκότοπος δεν βοσκείται, καλύπτει την έναρξη της κύριας βλαστητικής περιόδου και έχει τέτοια διάρκεια ώστε δίνεται, κατά το δυνατό, στη φυσική βλάστηση η 
δυνατότητα να ανθοφορήσει, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάκαμψη της βλάστησης και κατά συνέπεια τη μείωση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους. 
Το γεωγραφικό πεδίο της δέσμευσης καλύπτει τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης όπως αποτυπώνεται στο χάρτη 1. 
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Η δέσμευση 1 αφορά αποκλειστικά μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 
2) Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος. 
Η διατήρηση της παραδοσιακής πρακτικής της μετακινούμενης κτηνοτροφίας συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων. Η πρακτική αυτή, ιδιαίτερα διαδεδομένη 
στο παρελθόν, φθίνει τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα ασκείται από σχετικά μικρό αριθμό κτηνοτρόφων με αποτέλεσμα την υποβόσκηση ή ακόμη και εγκατάλειψη της βόσκησης που 
παρατηρείται συχνά στα ορεινά (στην ηπειρωτική Ελλάδα λιβάδια >800μ. και ψευδοαλπικά λιβάδια >1200μ.) και παράλληλα την υπερβόσκηση εκτάσεων χαμηλού υψομέτρου, όπως 
επισημαίνεται στη SWOT ανάλυση του ΠΑΑ 2014-2020. 
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης καλύπτει τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης όπως αποτυπώνεται στο 
χάρτη 10-4. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης, αφορά τον πεδινό βοσκότοπο του μετακινούμενου κτηνοτρόφου. Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της δράσης, ο 
ορεινός βοσκότοπος στον οποίο μετακινούνται τα ζώα, δύναται να βρίσκεται και εκτός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της δέσμευσης. 
Η δέσμευση 2 αφορά αποκλειστικά μετακινούμενους κτηνοτρόφους.  

149 

Μ10.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

 

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, δημιουργίας κέντρων 
αναπαραγωγής και γονοτύπισης, προκειμένου να είναι πιο 
αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
…… 
4. τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής για τον έλεγχο της 
αναπαραγωγής των ζώων με στόχο τη διατήρηση της φυλής. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αφορά μόνο στις φυλές ίππων. 
 

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 
δημιουργίας κέντρων αναπαραγωγής και γονοτύπισης, 
προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
…. 
4. τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής για τον έλεγχο της 
αναπαραγωγής των ζώων με στόχο τη διατήρηση της φυλής. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αφορά μόνο στις φυλές ίππων. 

Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 
ενίσχυση επένδυσης υποδομής 

150 

Μ10.2.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 
 

4. Δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής. Δαπάνες για το κόστος 
κατασκευής και ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και μηχανολογικός 
εξοπλισμός. 

4. Δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής. Δαπάνες για το κόστος 
κατασκευής και ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

151 
Μ10.2.1 

(Είδος στήριξης) 
Κατ’ αποκοπή 

Η στήριξη παρέχεται βάσει του άρθρου 67§1α καν. (ΕΕ) 
1303/2013 σχετικά με την επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που 
όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν.  

Διόρθωση λανθασμένης διατύπωσης κατά 
την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020.  

152 

Μ10.2.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
Καν. 1857/2006: 
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 ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό 
στήριξης 100%. 
4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 40%. 
Αφορά μόνο τους ίππους. 
5. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%. 
 

Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Καν. 1857/2006: 
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 ζωικού γενετικού υλικού, 
ποσοστό στήριξης 100%. 
4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 
40%. Αφορά μόνο τους ίππους. 
5 4. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 
100%. 

Δεν ισχύει ο σχετικός κανονισμός πλέον. Η 
δράση καλύπτεται από το άρθρο 42 της 
ΣΛΛΕ. 
 

153 Μ10.2.1 Η Δράση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στη προγραμματική περίοδο 
2000-2006 όσο και στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 (δράση 

Η Δράση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στη προγραμματική 
περίοδο 2000-2006 όσο και στην προγραμματική περίοδο 2007-

Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 

149-150. Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί ενίσχυση επένδυσης υποδομής.
151. Διόρθωση λανθασμένης διατύπωσης κατά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020.
152. Δεν ισχύει ο σχετικός κανονισμός πλέον. Η δράση καλύπτεται από το άρθρο 42 της ΣΛΛΕ.
153. Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί ενίσχυση επένδυσης υποδομής.
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Η δέσμευση 1 αφορά αποκλειστικά μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 
2) Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος. 
Η διατήρηση της παραδοσιακής πρακτικής της μετακινούμενης κτηνοτροφίας συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων. Η πρακτική αυτή, ιδιαίτερα διαδεδομένη 
στο παρελθόν, φθίνει τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα ασκείται από σχετικά μικρό αριθμό κτηνοτρόφων με αποτέλεσμα την υποβόσκηση ή ακόμη και εγκατάλειψη της βόσκησης που 
παρατηρείται συχνά στα ορεινά (στην ηπειρωτική Ελλάδα λιβάδια >800μ. και ψευδοαλπικά λιβάδια >1200μ.) και παράλληλα την υπερβόσκηση εκτάσεων χαμηλού υψομέτρου, όπως 
επισημαίνεται στη SWOT ανάλυση του ΠΑΑ 2014-2020. 
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης καλύπτει τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης όπως αποτυπώνεται στο 
χάρτη 10-4. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης, αφορά τον πεδινό βοσκότοπο του μετακινούμενου κτηνοτρόφου. Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της δράσης, ο 
ορεινός βοσκότοπος στον οποίο μετακινούνται τα ζώα, δύναται να βρίσκεται και εκτός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της δέσμευσης. 
Η δέσμευση 2 αφορά αποκλειστικά μετακινούμενους κτηνοτρόφους.  

149 

Μ10.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

 

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, δημιουργίας κέντρων 
αναπαραγωγής και γονοτύπισης, προκειμένου να είναι πιο 
αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
…… 
4. τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής για τον έλεγχο της 
αναπαραγωγής των ζώων με στόχο τη διατήρηση της φυλής. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αφορά μόνο στις φυλές ίππων. 
 

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 
δημιουργίας κέντρων αναπαραγωγής και γονοτύπισης, 
προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
…. 
4. τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής για τον έλεγχο της 
αναπαραγωγής των ζώων με στόχο τη διατήρηση της φυλής. Η 
συγκεκριμένη ενέργεια αφορά μόνο στις φυλές ίππων. 

Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 
ενίσχυση επένδυσης υποδομής 

150 

Μ10.2.1 

(Επιλέξιμες δαπάνες) 
 

4. Δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής. Δαπάνες για το κόστος 
κατασκευής και ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και μηχανολογικός 
εξοπλισμός. 

4. Δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής. Δαπάνες για το κόστος 
κατασκευής και ο απαραίτητος ηλεκτρονικός και μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

151 
Μ10.2.1 

(Είδος στήριξης) 
Κατ’ αποκοπή 

Η στήριξη παρέχεται βάσει του άρθρου 67§1α καν. (ΕΕ) 
1303/2013 σχετικά με την επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που 
όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν.  

Διόρθωση λανθασμένης διατύπωσης κατά 
την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020.  

152 

Μ10.2.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
Καν. 1857/2006: 
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 ζωικού γενετικού υλικού, ποσοστό 
στήριξης 100%. 
4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 40%. 
Αφορά μόνο τους ίππους. 
5. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 100%. 
 

Ποσοστά στήριξης ανά δράση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Καν. 1857/2006: 
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 ζωικού γενετικού υλικού, 
ποσοστό στήριξης 100%. 
4. Για τη δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής, ποσοστό στήριξης 
40%. Αφορά μόνο τους ίππους. 
5 4. Για τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων, ποσοστό στήριξης 
100%. 

Δεν ισχύει ο σχετικός κανονισμός πλέον. Η 
δράση καλύπτεται από το άρθρο 42 της 
ΣΛΛΕ. 
 

153 Μ10.2.1 Η Δράση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στη προγραμματική περίοδο 
2000-2006 όσο και στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 (δράση 

Η Δράση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στη προγραμματική 
περίοδο 2000-2006 όσο και στην προγραμματική περίοδο 2007-

Η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη δεδομένου ότι αυτή αποτελεί 
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(Συνολική αξιολόγηση του 
μέτρου) 

 

3.4. του Μέτρου 214 του Άξονα 2). Η εμπειρία εφαρμογής έχει αποδείξει 
ότι συμμετέχει ένας σταθερός αριθμός δικαιούχων, ωφελούμενων 
κτηνοτρόφων και ζώων (25-30 δικαιούχοι που προσφέρουν της 
υπηρεσίες τους σε 1.000 με 1200 κτηνοτρόφοι που κατέχουν 130.000 
έως 150.000 ζώα) οι οποίοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν με επιτυχία την 
εν λόγω Δράση. Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι 
πλήρεις και καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών 
συστημάτων τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των 
φυλών όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται οι Φορείς 
αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί 
Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα 
αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Όσον αφορά τη Δημιουργία Κέντρων Αναπαραγωγής αφορά μόνο τους 
ίππους και αναμένεται η πιθανή δημιουργία τέτοιου κέντρου για τα 
άλογα της μικρόσωμης φυλής Σκύρου. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα 
ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία που θα διασφαλίζει τον εύλογο χαρακτήρα των 
δαπανών. 

2013 (δράση 3.4. του Μέτρου 214 του Άξονα 2). Η εμπειρία 
εφαρμογής έχει αποδείξει ότι συμμετέχει ένας σταθερός αριθμός 
δικαιούχων, ωφελούμενων κτηνοτρόφων και ζώων (25-30 
δικαιούχοι που προσφέρουν της υπηρεσίες τους σε 1.000 με 1200 
κτηνοτρόφοι που κατέχουν 130.000 έως 150.000 ζώα) οι οποίοι 
γνωρίζουν και εφαρμόζουν με επιτυχία την εν λόγω Δράση. Ο 
έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών 
όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται 
οι Φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που 
είναι ιδιωτικοί Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή 
όπου δεν δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς 
που είναι τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της 
Χώρας. 
Όσον αφορά τη Δημιουργία Κέντρων Αναπαραγωγής αφορά μόνο 
τους ίππους και αναμένεται η πιθανή δημιουργία τέτοιου κέντρου 
για τα άλογα της μικρόσωμης φυλής Σκύρου. Εφόσον 
πραγματοποιηθεί, θα ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία 
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που θα 
διασφαλίζει τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών. 

ενίσχυση επένδυσης υποδομής 

154 
Μ10.2.1 

(Μέθοδοι επαλήθευσης των 
δεσμεύσεων) 

Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών όπου 
καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται οι Φορείς 
αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί 
Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα 
αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Επίσης, με επιτόπιο έλεγχο μπορούν να επαληθευτεί η καταγραφή των 
στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων στα πληροφοριακά 
συστήματα του δικαιούχου και του αρμόδιου Φορέα αναπαραγωγής 
όσο και η ταυτοποίηση των ωφελούμενων κτηνοτρόφων και των ζώων 
που μετέχουν στο πρόγραμμα. 
β) η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής 
Επιπλέον, οι ενέργειες ενημέρωσης και γονοτύπισης ελέγχονται με 
έγγραφα τεκμηρίωσης (τιμολόγια, υπογεγραμμένες λίστες 
συμμετεχόντων, βεβαιώσεις κ.λπ.) και με επιτόπιους ελέγχους στις 
ημερίδες και ζωοτεχνικές εκθέσεις. 
Ακόμη, οι ενέργειες γονοτύπισης ελέγχονται με έγγραφα τεκμηρίωσης 
(τιμολόγια, βεβαιώσεις), με έλεγχο των υλικών δειγματοληψίας, με 
έλεγχο των εργαστηριακών αποτελεσμάτων γονιδιακής ανάλυσης. 
Τέλος, ο επιστημονικός σύμβουλος θα συνάπτει σύμβαση με τον 
Δικαιούχο που θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή 
για τη διαχείριση των ζωικών γενετικών πόρων στην Ελλάδα (Δ/νση 

Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών 
όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου 
αποδόσεων των ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις 
διαχειρίζονται οι Φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών 
αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί Φορείς αναγνωρισμένοι από 
τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί 
φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής 
βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Επίσης, με επιτόπιο έλεγχο μπορεί να επαληθευτεί η καταγραφή 
των στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων στα 
πληροφοριακά συστήματα του δικαιούχου και του αρμόδιου 
Φορέα αναπαραγωγής όσο και η ταυτοποίηση των ωφελούμενων 
κτηνοτρόφων και των ζώων που μετέχουν στο πρόγραμμα. 
β) η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής 
Επιπλέον, οι ενέργειες ενημέρωσης και γονοτύπισης ελέγχονται με 
έγγραφα τεκμηρίωσης (τιμολόγια, υπογεγραμμένες λίστες 
συμμετεχόντων, βεβαιώσεις κ.λπ.) και με επιτόπιους ελέγχους στις 
ημερίδες και ζωοτεχνικές εκθέσεις. 
Ακόμη, οι ενέργειες γονοτύπισης ελέγχονται με έγγραφα 
τεκμηρίωσης (τιμολόγια, βεβαιώσεις), με έλεγχο των υλικών 
δειγματοληψίας, με έλεγχο των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 
γονιδιακής ανάλυσης. 
Τέλος, ο επιστημονικός σύμβουλος θα συνάπτει σύμβαση με τον 
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155. Σε συνάφεια με το κεφάλαιο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με τα στοιχεία κρατικών ενισχύσεων.
156. Περιγράφεται ο τρόπος αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά στην πρακτική του πρασινίσματος, που σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής εστίασης προκειμένου οι 
παραγωγοί να έχουν περισσότερες επιλογές στην εφαρμογή της.
(Μεθοδολογία από την ΕΥΔ ΠΑΑ, επιβεβαίωση ορθότητας και ακρίβειας υπολογισμού της ενίσχυσης για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης στο Μ10 με την αριθ. 919/17.05.2017 
επιστολή του ΓΠΑ, κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020).
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(Συνολική αξιολόγηση του 
μέτρου) 

 

3.4. του Μέτρου 214 του Άξονα 2). Η εμπειρία εφαρμογής έχει αποδείξει 
ότι συμμετέχει ένας σταθερός αριθμός δικαιούχων, ωφελούμενων 
κτηνοτρόφων και ζώων (25-30 δικαιούχοι που προσφέρουν της 
υπηρεσίες τους σε 1.000 με 1200 κτηνοτρόφοι που κατέχουν 130.000 
έως 150.000 ζώα) οι οποίοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν με επιτυχία την 
εν λόγω Δράση. Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι 
πλήρεις και καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών 
συστημάτων τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των 
φυλών όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται οι Φορείς 
αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί 
Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα 
αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Όσον αφορά τη Δημιουργία Κέντρων Αναπαραγωγής αφορά μόνο τους 
ίππους και αναμένεται η πιθανή δημιουργία τέτοιου κέντρου για τα 
άλογα της μικρόσωμης φυλής Σκύρου. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα 
ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία που θα διασφαλίζει τον εύλογο χαρακτήρα των 
δαπανών. 

2013 (δράση 3.4. του Μέτρου 214 του Άξονα 2). Η εμπειρία 
εφαρμογής έχει αποδείξει ότι συμμετέχει ένας σταθερός αριθμός 
δικαιούχων, ωφελούμενων κτηνοτρόφων και ζώων (25-30 
δικαιούχοι που προσφέρουν της υπηρεσίες τους σε 1.000 με 1200 
κτηνοτρόφοι που κατέχουν 130.000 έως 150.000 ζώα) οι οποίοι 
γνωρίζουν και εφαρμόζουν με επιτυχία την εν λόγω Δράση. Ο 
έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών 
όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται 
οι Φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που 
είναι ιδιωτικοί Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή 
όπου δεν δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς 
που είναι τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της 
Χώρας. 
Όσον αφορά τη Δημιουργία Κέντρων Αναπαραγωγής αφορά μόνο 
τους ίππους και αναμένεται η πιθανή δημιουργία τέτοιου κέντρου 
για τα άλογα της μικρόσωμης φυλής Σκύρου. Εφόσον 
πραγματοποιηθεί, θα ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία 
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που θα 
διασφαλίζει τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών. 

ενίσχυση επένδυσης υποδομής 

154 
Μ10.2.1 

(Μέθοδοι επαλήθευσης των 
δεσμεύσεων) 

Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών όπου 
καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων των 
ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις διαχειρίζονται οι Φορείς 
αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί 
Φορείς αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν 
δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα 
αρμόδια Κέντρα Γενετικής βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Επίσης, με επιτόπιο έλεγχο μπορούν να επαληθευτεί η καταγραφή των 
στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων στα πληροφοριακά 
συστήματα του δικαιούχου και του αρμόδιου Φορέα αναπαραγωγής 
όσο και η ταυτοποίηση των ωφελούμενων κτηνοτρόφων και των ζώων 
που μετέχουν στο πρόγραμμα. 
β) η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής 
Επιπλέον, οι ενέργειες ενημέρωσης και γονοτύπισης ελέγχονται με 
έγγραφα τεκμηρίωσης (τιμολόγια, υπογεγραμμένες λίστες 
συμμετεχόντων, βεβαιώσεις κ.λπ.) και με επιτόπιους ελέγχους στις 
ημερίδες και ζωοτεχνικές εκθέσεις. 
Ακόμη, οι ενέργειες γονοτύπισης ελέγχονται με έγγραφα τεκμηρίωσης 
(τιμολόγια, βεβαιώσεις), με έλεγχο των υλικών δειγματοληψίας, με 
έλεγχο των εργαστηριακών αποτελεσμάτων γονιδιακής ανάλυσης. 
Τέλος, ο επιστημονικός σύμβουλος θα συνάπτει σύμβαση με τον 
Δικαιούχο που θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή 
για τη διαχείριση των ζωικών γενετικών πόρων στην Ελλάδα (Δ/νση 

Ο έλεγχος και η επαλήθευση των δεσμεύσεων είναι πλήρεις και 
καθολικός καθώς μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 
τηρούνται βάσεις δεδομένων γενεαλογικών βιβλίων των φυλών 
όπου καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και ελέγχου 
αποδόσεων των ζώων. Οι εν λόγω βάσεις ενημερώνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ανάλογα τη ροή των στοιχείων και τις 
διαχειρίζονται οι Φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών 
αγροτικών ζώων που είναι ιδιωτικοί Φορείς αναγνωρισμένοι από 
τις ελληνικές αρχές ή όπου δεν δραστηριοποιούνται ιδιωτικοί 
φορείς, δημόσιοι φορείς που είναι τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής 
βελτίωσης ζώων της Χώρας. 
Επίσης, με επιτόπιο έλεγχο μπορεί να επαληθευτεί η καταγραφή 
των στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων στα 
πληροφοριακά συστήματα του δικαιούχου και του αρμόδιου 
Φορέα αναπαραγωγής όσο και η ταυτοποίηση των ωφελούμενων 
κτηνοτρόφων και των ζώων που μετέχουν στο πρόγραμμα. 
β) η δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής 
Επιπλέον, οι ενέργειες ενημέρωσης και γονοτύπισης ελέγχονται με 
έγγραφα τεκμηρίωσης (τιμολόγια, υπογεγραμμένες λίστες 
συμμετεχόντων, βεβαιώσεις κ.λπ.) και με επιτόπιους ελέγχους στις 
ημερίδες και ζωοτεχνικές εκθέσεις. 
Ακόμη, οι ενέργειες γονοτύπισης ελέγχονται με έγγραφα 
τεκμηρίωσης (τιμολόγια, βεβαιώσεις), με έλεγχο των υλικών 
δειγματοληψίας, με έλεγχο των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 
γονιδιακής ανάλυσης. 
Τέλος, ο επιστημονικός σύμβουλος θα συνάπτει σύμβαση με τον 
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Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστημάτων Εκτροφής). Στην 
εν λόγω σύμβαση θα περιγράφεται με ακρίβεια οι υποχρεώσεις, 
δεσμεύσεις και το οικονομικό αντικείμενο των αντισυμβαλλόμενων για 
την παροχή της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης των 
ζωικών γενετικών πόρων και του προγράμματος γενικότερα. 
 

Δικαιούχο που θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την αρμόδια 
αρχή για τη διαχείριση των ζωικών γενετικών πόρων στην Ελλάδα 
(Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστημάτων 
Εκτροφής). Στην εν λόγω σύμβαση θα περιγράφεται με ακρίβεια οι 
υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και το οικονομικό αντικείμενο των 
αντισυμβαλλόμενων για την παροχή της εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης των ζωικών γενετικών πόρων 
και του προγράμματος γενικότερα. 
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Μ10.2.2 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των 
τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών. 
Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της 
ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών με τη χρήση 
μορφολογικών και μοριακών δεικτών. 
Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-
κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και 
προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών. 
 

Οι δαπάνες χορηγούνται,  εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  καν. 
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή 
στον Καν. 651/2014. 
Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής 
των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών. 
Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της 
ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών με τη 
χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών. 
Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-
κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και 
προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών. 

Σε συνάφεια με το κεφάλαιο 13 του ΠΑΑ 
2014-2020 σχετικά με τα στοιχεία 
κρατικών ενισχύσεων. 
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Μ10 

(Ειδικές πληροφορίες για 
το μέτρο) 

Όσον αφορά την πρακτική του πρασινίσματος που σχετίζεται με την 
περιοχή οικολογικής εστίασης, δεν προκύπτει θέμα διπλής 
χρηματοδότησης καθώς οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της γεωργο-περιβαλλοντικής-κλιματικής δράσης δεν θα 
εφαρμόζονται σε γη που χρησιμοποιείται ως Περιοχή Οικολογικής 
Εστίασης με την έννοια του άρθρου 46 του καν. 1307/2013. Οι 
ενισχύσεις που χορηγούνται ετησίως στο πλαίσιο της δράσης «Μείωση 
της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», υπολογίζονται επί 
γεωργικής έκτασης εκτός των Περιοχών Οικολογική Εστίασης 

10.1.4 Α  

Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της 
δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης 
έκτασης» της δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA και 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση. 

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης στους παραπάνω 
δικαιούχους υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά με τη 
χρήση του παρακάτω τύπου: 

𝛴𝛴𝛴𝛴 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2
𝐸𝐸  

Όπου: 
Σα= Συνολική αγρανάπαυση σε όλη την εκμετάλλευση 
EFA= συνολική αρόσιμη έκταση περιοχής οικολογικής εστίασης 
δηλαδή έκταση εκμετάλευσης*0,05 
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός αγρανάπαυσης  
Ε= Ενταγμένη αρόσιμη έκταση 
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό αγρανάπαυσης στην ενταγμένη 
έκταση που πρέπει να πληρωθεί σαν απώλεια εισοδήματος από τη 
δράση 10.1.4. 
Εάν αυτό είναι > ή ίσο 0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του 
πίνακα. 
Εάν αυτό είναι <0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του 
πίνακα με τα σχετικά ύψη ενίσχυσης διαιρούμενη με 0,3 και στη 
συνέχεια πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό που δίνει ο τύπος 

Περιγράφεται ο τρόπος αποφυγής της 
διπλής χρηματοδότησης όσον αφορά στην 
πρακτική του πρασινίσματος, που 
σχετίζεται με την περιοχή οικολογικής 
εστίασης προκειμένου οι παραγωγοί να 
έχουν περισσότερες επιλογές στην 
εφαρμογή της. 
(Μεθοδολογία από την ΕΥΔ ΠΑΑ, 
επιβεβαίωση ορθότητας και ακρίβειας 
υπολογισμού της ενίσχυσης για την 
αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης στο 
Μ10 με την αριθ. 919/17.05.2017 
επιστολή του ΓΠΑ, κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-
2020) 
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Θερµοκήπια
Ο προϋπολογισµός έργων για 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις 
µπορεί να φτάσει τα 500.000 
ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης
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157. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
Η δυνατότητα για μικρότερη της πενταετίας διάρκεια της δέσμευσης για αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από τον οδηγό του μέτρου.
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ώστε να προκύψει αναλογικά η ενίσχυση του συγκεκριμένου 
δικαιούχου. 
 

10.1.4 Β 

Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της 
δέσμευσης Β «Ξηρική αμειψισπορά που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης» της 
δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA και επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά ψυχανθές και ως 
EFA τα πάλι τα ψυχανθή. 

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την 
Α με τη διαφορά ότι στη θέση της αγρανάπαυσης μπαίνουν τα 
ψυχανθή.  

𝛴𝛴𝛴𝛴 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2
𝐸𝐸  

Όπου: 
Σα= Συνολική έκταση με ψυχανθή σε όλη την εκμετάλλευση 
EFA= συνολική αρόσιμη έκταση περιοχής οικολογικής εστίασης 
δηλαδή έκταση εκμετάλευσης*0,05 
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός καλλιέργειας ψυχανθών  
Ε= Ενταγμένη αρόσιμη έκταση 
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό της έκτασης με καλλιέργεια 
ψυχανθών στην ενταγμένη έκταση που πρέπει να πληρωθεί σαν 
απώλεια εισοδήματος από τη δράση 10.1.4. 
Εάν αυτό είναι >  ή ίσο 0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του 
πίνακα. 
Εάν αυτό είναι <0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του 
πίνακα με τα σχετικά ύψη ενίσχυσης διαιρούμενη με 0,3 και στη 
συνέχεια πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό που δίνει ο τύπος 
ώστε να προκύψει αναλογικά η ενίσχυση του συγκεκριμένου 
δικαιούχου. 
 
10.1.4 Δ 

Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της 
δέσμευσης Δ της δράσης 10.1.4 που είναι υπόχρεοι EFA και 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν σαν EFA αγρανάπαυση. 

 
𝛦𝛦𝛦𝛦 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝐸𝐸  

Όπου: 
ΕΖ= Εμβαδό ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων 
EFA= έκταση περιοχής οικολογικής εστίασης δηλαδή έκταση 
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εκμετάλευσης*0,05 
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός αγρανάπαυσης  
Ε= Ενταγμένη έκταση 
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό αγρανάπαυσης στην ενταγμένη 
έκταση που πρέπει να πληρωθεί σαν απώλεια εισοδήματος από τη 
δράση 10.1.4. 
Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με το ΤΑΚ της αντίστοιχης 
καλλιέργειας ώστε να προκύψει η ενίσχυση ανά Ha και έτος, που 
βέβαια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του καν. 1305/2013 
Όσον αφορά την πρακτική του πρασινίσματος που σχετίζεται με 
την περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA) του άρθρου 46 του καν. 
1307/2013, δεν προκύπτει θέμα διπλής χρηματοδότησης για τις 
δεσμεύσεις της αγρανάπαυσης και του ακαλλιέργητου περιθωρίου 
της παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης της δράσης 10.1.4 «μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», καθώς δίνονται 
στους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι EFA οι παρακάτω δύο (2) 
δυνατότητες:  
Α) οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης να εφαρμόζονται σε 
γεωργική έκταση που δεν χρησιμοποιείται ως Περιοχή 
Οικολογικής Εστίασης. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται το 100% 
της ενίσχυσης της δέσμευσης. 
Β) οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
γεωργοπεριβαλλοντικής-κλιματικής δράσης εφαρμόζονται και σε 
γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται ως Περιοχή Οικολογικής 
Εστίασης. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο δικαιούχος 
εφαρμόζει την πρακτική της αγρανάπαυσης για την τήρηση της 
υποχρέωσης EFA, χορηγείται το 95% της ενίσχυσης της 
δέσμευσης, εξαιρώντας με τον τρόπο αυτό την έκταση που 
αντιστοιχεί σε EFA (5%) από τον υπολογισμό της ενίσχυσης της 
δέσμευσης. 
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Μ11.1.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

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 834/2007. 
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο 
Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα 
αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι του 
υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους 
για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, 
εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής. 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί  στις βιολογικές 
καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στο πλαίσιο του 
μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 
2014 – 2020. 
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα 

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 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν 
σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων. 
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε 
καθορισμένα σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της 
τριετίας τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την 
περίοδο της δέσμευσης  
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος 
καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να 
ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση 
βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής. 
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

 
Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
 
 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 
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τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος 
καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, κατόπιν σχετικής 
Πρόσκλησης, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής» με 
δεσμεύσεις διάρκειας δύο (2) ετών και δυνατότητα παράτασης 
ενός ακόμη έτους. 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί  στις βιολογικές 
καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στο πλαίσιο 
του μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δυνατότητα για μικρότερη της 
πενταετίας διάρκεια της δέσμευσης για 
αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από τον 
οδηγό του μέτρου. 
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Μ11.1.1 

Μ11.2.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 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. 
Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις 

  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου. 

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και 
αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα 
στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη 
δέσμευση καλλιέργεια 

 Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 
 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. 
Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες 
καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις. 
 
Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη 
πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 
ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για 
συστηματικό ελαιώνα. 
 
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες 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. 

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 
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. 
Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να 
τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 

  Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου. 

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, 
μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες) τα προς ένταξη 
αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη 
ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη 
καλλιέργεια 

 Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης 
Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 
0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της 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 υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 
80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται 
για συστηματικό ελαιώνα. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Προστίθενται νέες πολυετείς επιλέξιμες 
καλλιέργειες. 
 
 
 
 
 
 
Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους 
επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση  
και όχι επιλεξιμότητα  και ελέγχεται 
καθόλη την περίοδο της δέσμευσης 
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Μ11.1.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Πίνακας 11-5 

 
 
 

Πίνακας 11-5  (νέος Πίνακας 11-5) 

 
 

Τα ακρόδρυα τόσο το 2015 όσο και το 
2016 προσβλήθηκαν από σημαντικές 
ασθένειες (αναφέρονται και από τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις) όπως το 
Fusicoccum amygdali και το βακτήριο 
Oberea Linearis L.  τα οποία στη βιολογική 
γεωργία δεν δύναται να αντιμετωπισθούν 
με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν 
υπάρχουν τα κατάλληλα σκευάσματα. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση 
των αποδόσεων γεγονός που οδήγησε στη 
μείωση των εισοδημάτων των 
βιοκαλλιεργητών με αποτέλεσμα την 
αλλαγή στην εκτίμηση του κόστους 
προσδιορισμού της απώλειας εισοδήματος 
των παραγωγών σε σχέση με τον 
αντίστοιχο υπολογισμό της αρχικής 
μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου προκύπτει 
απώλεια εισοδήματος για τον βιολογικό 
τρόπο παραγωγής. 
Τα κηπευτικά όπως η Τομάτα η πιπεριά 
κτλ που είναι και τα κυρίαρχα κηπευτικά 
στην Ελλάδα δεν παρουσιάζουν απώλεια 
εισοδήματος. Η συνεκτίμηση της τομάτας 
στο σύνολο των κηπευτικών στην αρχική 
μελέτη υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης, οδήγησε στη μη απώλεια 
εισοδήματος. Ωστόσο για τα συγκεκριμένα 
είδη προκύπτει απώλεια εισοδήματος. 
 
Προστίθενται νέες καλλιέργειες 
Ροδιά 
Ακτινίδιο 
Συκιά  
Μικρόκαρπες/Δάσους 
Αβοκάντο 
Ακρόδρυα 
Καπνός 
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή 
/Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα 
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) 
βάσει συμπληρωματικής μελέτης για το 
Μ11, η οποία επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα (επιστολή επιβεβαίωσης 
ορθότητα και ακρίβειας υπολογισμών με 
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Μ11.2.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

 

Πίνακας 11-1 Πίνακας 11-1 (νέος Πίνακας 11-1) 

 

Καλλιέργεια 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης 
(€/Ηa/έτος)  

Ελαιοκομία 679 
Σταφίδα 719 
Επιτραπέζια σταφύλια 900 
Σταφύλια οινοποιήσιμα 845 
Μηλοειδή 644 
Πυρηνόκαρπα 900 
Εσπεριδοειδή 345 
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 600 
Αραβόσιτoς  εδώδιμος  563 
Χειμερινά σιτηρά 122 
Ρύζι 371 
Μηδική, Τριφύλλι 585 
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 430 
Όσπρια 456 
Βαμβάκι 496 
Λινάρι, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο, 
και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες  529 

Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτά 600 
Ροδιά 900 
Ακτινίδιο 900 
Συκιά  900 
Μικρόκαρπες/Δάσους 900 
Αβοκάντο 900 
Ακρόδρυα 900 
Καπνός 600 
Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή 
/Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα 600 

158. Προστίθενται νέες πολυετείς επιλέξιμες καλλιέργειες.
Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση και όχι επιλεξιμότητα και ελέγχεται καθόλη την περίοδο της δέσμευσης
159. Τα ακρόδρυα τόσο το 2015 όσο και το 2016 προσβλήθηκαν από σημαντικές ασθένειες (αναφέρονται και από τις γεωργικές προειδοποιήσεις) όπως το Fusicoccum amygdali και το βακτήριο 
Oberea Linearis L. τα οποία στη βιολογική γεωργία δεν δύναται να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σκευάσματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
την μείωση των αποδόσεων γεγονός που οδήγησε στη μείωση των εισοδημάτων των βιοκαλλιεργητών με αποτέλεσμα την αλλαγή στην εκτίμηση του κόστους προσδιορισμού της απώλειας 
εισοδήματος των παραγωγών σε σχέση με τον αντίστοιχο υπολογισμό της αρχικής μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου προκύπτει απώλεια εισοδήματος για τον βιολογικό 
τρόπο παραγωγής.
Τα κηπευτικά όπως η Τομάτα η πιπεριά κτλ που είναι και τα κυρίαρχα κηπευτικά στην Ελλάδα δεν παρουσιάζουν απώλεια εισοδήματος. Η συνεκτίμηση της τομάτας στο σύνολο των κηπευτικών 
στην αρχική μελέτη υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης, οδήγησε στη μη απώλεια εισοδήματος. Ωστόσο για τα συγκεκριμένα είδη προκύπτει απώλεια εισοδήματος.
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159 

Μ11.1.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

Πίνακας 11-5 

 
 
 

Πίνακας 11-5  (νέος Πίνακας 11-5) 

 
 

Τα ακρόδρυα τόσο το 2015 όσο και το 
2016 προσβλήθηκαν από σημαντικές 
ασθένειες (αναφέρονται και από τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις) όπως το 
Fusicoccum amygdali και το βακτήριο 
Oberea Linearis L.  τα οποία στη βιολογική 
γεωργία δεν δύναται να αντιμετωπισθούν 
με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν 
υπάρχουν τα κατάλληλα σκευάσματα. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση 
των αποδόσεων γεγονός που οδήγησε στη 
μείωση των εισοδημάτων των 
βιοκαλλιεργητών με αποτέλεσμα την 
αλλαγή στην εκτίμηση του κόστους 
προσδιορισμού της απώλειας εισοδήματος 
των παραγωγών σε σχέση με τον 
αντίστοιχο υπολογισμό της αρχικής 
μελέτης υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου προκύπτει 
απώλεια εισοδήματος για τον βιολογικό 
τρόπο παραγωγής. 
Τα κηπευτικά όπως η Τομάτα η πιπεριά 
κτλ που είναι και τα κυρίαρχα κηπευτικά 
στην Ελλάδα δεν παρουσιάζουν απώλεια 
εισοδήματος. Η συνεκτίμηση της τομάτας 
στο σύνολο των κηπευτικών στην αρχική 
μελέτη υπολογισμού του ύψους 
ενίσχυσης, οδήγησε στη μη απώλεια 
εισοδήματος. Ωστόσο για τα συγκεκριμένα 
είδη προκύπτει απώλεια εισοδήματος. 
 
Προστίθενται νέες καλλιέργειες 
Ροδιά 
Ακτινίδιο 
Συκιά  
Μικρόκαρπες/Δάσους 
Αβοκάντο 
Ακρόδρυα 
Καπνός 
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή 
/Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα 
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) 
βάσει συμπληρωματικής μελέτης για το 
Μ11, η οποία επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα (επιστολή επιβεβαίωσης 
ορθότητα και ακρίβειας υπολογισμών με 
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Μ11.2.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

 

 

Πίνακας 11-1 Πίνακας 11-1 (νέος Πίνακας 11-1) 

 

Καλλιέργεια 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης 
(€/Ηa/έτος)  

Ελαιοκομία 679 
Σταφίδα 719 
Επιτραπέζια σταφύλια 900 
Σταφύλια οινοποιήσιμα 845 
Μηλοειδή 644 
Πυρηνόκαρπα 900 
Εσπεριδοειδή 345 
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 600 
Αραβόσιτoς  εδώδιμος  563 
Χειμερινά σιτηρά 122 
Ρύζι 371 
Μηδική, Τριφύλλι 585 
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 430 
Όσπρια 456 
Βαμβάκι 496 
Λινάρι, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο, 
και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες  529 

Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτά 600 
Ροδιά 900 
Ακτινίδιο 900 
Συκιά  900 
Μικρόκαρπες/Δάσους 900 
Αβοκάντο 900 
Ακρόδρυα 900 
Καπνός 600 
Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή 
/Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα 600 
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κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020) 
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Μ11.1.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας.  Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για 
μετατροπή του συστήματος εκτροφής  σε βιολογική, μπορούν, εφόσον 
το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής. 

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε  
βοσκότοπο που κατέχεται νόμιμα. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για 
μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, 
κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, να ενταχθούν στο υπομέτρο 
«Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 
παραγωγής» με δεσμεύσεις διάρκειας δύο (2) ετών και 
δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους. 

Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 
 
Η δυνατότητα για μικρότερη της 
πενταετίας διάρκεια της δέσμευσης για 
αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από τον 
οδηγό του μέτρου. 
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Μ11.1.2 

Μ11.2.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 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. 
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα 
ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
·        Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 

ενδιαφερόμενου 
·        Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα 
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα 

αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών. 

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις 
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. 
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα 
ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
·        Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 

ενδιαφερόμενου . 
·       Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα 
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα 

Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους 
επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση  
και όχι επιλεξιμότητα  και ελέγχεται 
καθόλη την περίοδο της δέσμευσης 

 

Καλλιέργεια 

Μέγιστο 
ύψος 

ενίσχυσης 
(€/Ηa/έτος) 

Ελαιοκομία   505 
Σταφίδα  636 
Επιτραπέζια σταφύλια 900 
Σταφύλια οινοποιήσιμα  657 
Μηλοειδή  532 
Πυρηνόκαρπα  900 
Εσπεριδοειδή 334 
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός  600 
Αραβόσιτος  εδώδιμος  544 
Χειμερινά σιτηρά 120 
Ρύζι  446 
Μηδική, Τριφύλλι  574 
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 491 
Όσπρια 491 
Βαμβάκι  516 
Λινάρι, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο, και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες   493 

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 600 

Ροδιά 900 

Ακτινίδιο 870 

Συκιά  900 

Μικρόκαρπες/Δάσους 900 

Αβοκάντο 900 

Ακρόδρυα 616 

Καπνός 600 

Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή /Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα 600 
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αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών. 
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Μ11.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας. 
 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας που κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ 
όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

164 
Μ11.1.1 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Γεωργοί νεαρής ηλικίας 
 Εντασσόμενη έκταση 
 Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες  

Η 1η προκήρυξη του Μ11 είχε ιδιαίτερη 
προσέλευση εν δυνάμει δικαιούχων, 
περίπου τετραπλάσια του 
προκυρηχθέντος προϋπολογισμού για το 
Μέτρο. Με τα υφιστάμενα κριτήρια 
επιλογής μπόρεσε να πραγματοποιηθεί 
επιλογή δικαιούχων μόνο για τα Μ11.1.1 
και Μ11.2.1 που αφορούσε τη βιολογική 
γεωργία. Με τους εναπομείναντες πόρους 
προγραμματίζεται, εντός 2017, 2η 
προκήρυξη που θα αφορά κατά κύριο 
λόγο τη βιολογική κτηνοτροφία (Μ11.1.2 
και Μ11.2.2) αλλά και μέρος της 
βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η εισαγωγή καινούργιων 
αρχών κριτηρίων επιλογής.   

165 
Μ11.1.2 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Γεωργοί νεαρής ηλικίας 

160. Προστίθενται νέες καλλιέργειες
● Ροδιά
● Ακτινίδιο
● Συκιά
● Μικρόκαρπες/Δάσους
● Αβοκάντο
● Ακρόδρυα
● Καπνός
● Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή /Βολβώδη/ Καρότο/Πατάτα

Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) βάσει συμπληρωματικής μελέτης για το Μ11, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα (επιστολή επιβεβαίωσης 
ορθότητα και ακρίβειας υπολογισμών με την αριθ. 924/26.05.2017 επιστολή ΓΠΑ, κεφ. 18.2 ΠΑΑ 2014-2020)

161. Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
Η δυνατότητα για μικρότερη της πενταετίας διάρκεια της δέσμευσης για αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει από τον οδηγό του μέτρου.
162. Η αναφορά απαλείφεται από τους όρους επιλεξιμότητας αφού αποτελεί δέσμευση και όχι επιλεξιμότητα και ελέγχεται καθόλη την περίοδο της δέσμευσης
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αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών. 

163 

Μ11.2.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας. 
 

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της πενταετίας που κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ 
όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε 
χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια. 
 
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για 
κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για 
κάθε έτος εφαρμογής. 

164 
Μ11.1.1 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Γεωργοί νεαρής ηλικίας 
 Εντασσόμενη έκταση 
 Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες  

Η 1η προκήρυξη του Μ11 είχε ιδιαίτερη 
προσέλευση εν δυνάμει δικαιούχων, 
περίπου τετραπλάσια του 
προκυρηχθέντος προϋπολογισμού για το 
Μέτρο. Με τα υφιστάμενα κριτήρια 
επιλογής μπόρεσε να πραγματοποιηθεί 
επιλογή δικαιούχων μόνο για τα Μ11.1.1 
και Μ11.2.1 που αφορούσε τη βιολογική 
γεωργία. Με τους εναπομείναντες πόρους 
προγραμματίζεται, εντός 2017, 2η 
προκήρυξη που θα αφορά κατά κύριο 
λόγο τη βιολογική κτηνοτροφία (Μ11.1.2 
και Μ11.2.2) αλλά και μέρος της 
βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται η εισαγωγή καινούργιων 
αρχών κριτηρίων επιλογής.   

165 
Μ11.1.2 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Γεωργοί νεαρής ηλικίας 
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 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών 

166 
Μ11.2.1 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Επαγγελματίες αγρότες 
 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής  βιολογικού 

συστήματος 
 Εντασσόμενη έκταση 
 Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές  

167 
Μ11.2.2 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Επαγγελματίες αγρότες 
 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών 
 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής  βιολογικού 

συστήματος  

168 Μ 12 Υπομέτρο 12.1 Υπομέτρο 12.1 Σύμφωνα με επικαιροποίηση συνημμένου 

163. Ο όρος σταθερά καθορίζει σαφώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της δέσμευσης από χρονιά σε χρονιά σε άλλα αγροτεμάχια.
Η νόμιμη κατοχή αποτελεί δέσμευση για κάθε αγροτεμάχιο και πρέπει να ισχύει για κάθε έτος εφαρμογής.
164-165. Η 1η προκήρυξη του Μ11 είχε ιδιαίτερη προσέλευση εν δυνάμει δικαιούχων, περίπου τετραπλάσια του προκυρηχθέντος προϋπολογισμού για το Μέτρο. Με τα υφιστάμενα κριτήρια 
επιλογής μπόρεσε να πραγματοποιηθεί επιλογή δικαιούχων μόνο για τα Μ11.1.1 και Μ11.2.1 που αφορούσε τη βιολογική γεωργία. Με τους εναπομείναντες πόρους προγραμματίζεται, εντός 
2017, 2η προκήρυξη που θα αφορά κατά κύριο λόγο τη βιολογική κτηνοτροφία (Μ11.1.2 και Μ11.2.2) αλλά και μέρος της βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εισαγωγή 
καινούργιων αρχών κριτηρίων επιλογής.
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166 
Μ11.2.1 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Επαγγελματίες αγρότες 
 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής  βιολογικού 

συστήματος 
 Εντασσόμενη έκταση 
 Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες περιοχές  

167 
Μ11.2.2 

(Αρχές κριτηρίων επιλογής) 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων 
ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 
εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη δράση. 
2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Δεδομένης της σημαντικής βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν οι 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και οι περιοχές Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV) και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του 
προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στη 
δράση. 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός περιοχών NATURA) 
κατατάσσονται με βάση το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Υψηλής 
Φυσικής Αξίας (HNV). 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης 
στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, ισχύουν 
οι ακόλουθες αρχές κριτηρίων επιλογής: 

 Επαγγελματίες αγρότες 
 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών 
 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής  βιολογικού 

συστήματος  

168 Μ 12 Υπομέτρο 12.1 Υπομέτρο 12.1 Σύμφωνα με επικαιροποίηση συνημμένου 
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(Γενική Περιγραφή του 
μέτρου, 

συμπεριλαμβανομένης της 
λογικής παρέμβασης και 

της συμβολής στους τομείς 
εστίασης και τους 

διατομεακούς στόχους) 

Η υλοποίηση των μελετών των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης 
(υπομέτρο 7.1) θα είναι άμεση λόγω της σπουδαιότητας της και θα 
ολοκληρωθεί εντός του 2016. 
Τα αποτελέσματα και προτάσεις των σχετικών μελετών θα 
αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν σε ειδικές ρυθμίσεις για γεωργικές 
και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις περιοχές NATURA (οι οποίες 
μπορούν να θεσμοθετηθούν είτε μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
είτε μέσω συμπληρωματικών διατάξεων που εκδίδονται με ευθύνη του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως προβλέπει και ο 
σχετικό Νόμος 3739 /2011), με εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης του 
υπομέτρου 12.1 εντός του 2017. 

Η υλοποίηση των μελετών των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης 
(υπομέτρο 7.1) θα είναι άμεση λόγω της σπουδαιότητας της και θα 
ολοκληρωθεί εντός του 2016 μέχρι το 2019. 
Τα αποτελέσματα και προτάσεις των σχετικών μελετών θα 
αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν σε ειδικές ρυθμίσεις για 
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στις περιοχές 
NATURA (οι οποίες μπορούν να θεσμοθετηθούν είτε μέσω της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, είτε μέσω συμπληρωματικών 
διατάξεων που εκδίδονται με ευθύνη του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως προβλέπει και ο σχετικό Νόμος 3739 
/2011), με εκτιμώμενο χρόνο ενεργοποίησης του υπομέτρου 12.1 
εντός του 2017 μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Σχεδίων 
Διαχείρισης και με βάση τα αποτελέσματα αυτών. 

χρονοδιαγράμματος στο ΠΑΑ 2014-2020  
είναι πιο ρεαλιστικό, ενώ υπάρχει χρονική 
μετάθεση και λόγω διαδικασίας 
απόκτησης εξωτερικής συμβουλευτικής 
βοήθειας και επικείμενη υπογραφή 
σχετικής σύμβασης . Θα αφορά την 
υποστήριξη της αρμόδιας Μονάδας 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΥΕ που είναι ο 
ΕΦΔ του υπομέτρου 7.1 κατά την 
υλοποίηση.  

169 
Μ13.1 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Επίσης, στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των 
δικαιούχων ενίσχυσης έτους 2015, που αναλήφθηκαν βάσει του καν. 
1698/2005 και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 βάσει του άρθρου 3 Καν. (ΕΕ) 1310/2013, όπως αυτές 
αναφέρονται ενδεικτικά στο κεφάλαιο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά 
με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος από το ΠΑΑ 2007-
2013.  

Επίσης, στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται και οι πληρωμές 
των δικαιούχων ενίσχυσης έτους 2015, που αναλήφθηκαν βάσει 
του καν. 1698/2005 και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2015 βάσει του άρθρου 3 Καν. (ΕΕ) 
1310/2013, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στο κεφάλαιο 19 
του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του 
Προγράμματος από το ΠΑΑ 2007-2013. 

Έγινε διαγραφή καθότι οι ανειλημμένες 
υποχρεώσεις αφορούν σε πληρωμές που 
θα πραγματοποιηθούν σχετικά με τα 
υπόλοιπα ποσά του έτους εφαρμογής 
2015  καθώς και υπόλοιπα ποσά 
παρελθόντων ετών μετά την εξέταση των 
σχετικών ενστάσεων. 

170 
Μ13.1 

(Ισχύοντα ποσά και 
ποσοστά στήριξης) 

Αύξηση του ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές από 100€/εκτάριο στα 125 €/εκτάριο στο όριο που προβλέπεται και στην εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο την συγκράτηση των 
κτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές και με τον τρόπο αυτό την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. 

171 
Μ13.2 

(Περιγραφή του τύπου 
πράξης) 

Οι δικαιούχοι των περιοχών που δεν θα είναι επιλέξιμες με τη νέα 
οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση από την 
ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το μέγιστο. 

 

Έγινε αλλαγή – διόρθωση  γιατί μέσω του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος γνωρίζουμε 
ποιος κατέχει το αγροτεμάχιο.  
 

172 
Μ13.2 

(Είδος στήριξης) 

Οι ενισχύσεις έχουν την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 
γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα 
εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς καθώς και 
στους σημερινούς δικαιούχους, οι οποίοι δε θα είναι επιλέξιμοι με την 
νέα οριοθέτηση. 
 
Οι δικαιούχοι των αγροτεμαχίων των περιοχών οι οποίοι δε θα είναι 
επιλέξιμοι με τη νέα οριοθέτηση, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση 
από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για περίοδο 4 ετών το 
μέγιστο, όπως καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 31 Καν. 1305/2013. 
Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της μέσης ενίσχυσης 
που ελάμβαναν την περίοδο 2007-2013, ως ακολούθως: 
 
1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013 
 
2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013 
 
3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013 
 
4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007-2013 
 
Δίνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής στους δικαιούχους του 

Οι ενισχύσεις έχουν την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 
γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα 
εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς καθώς 
και στους σημερινούς δικαιούχους, οι οποίοι δε θα είναι επιλέξιμοι 
με την νέα οριοθέτηση. 

Οι δικαιούχοι των αγροτεμαχίων των περιοχών που δεν θα είναι 
επιλέξιμες με τη νέα οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
ενίσχυση από την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης και για 
περίοδο 4 ετών το μέγιστο. όπως καθορίζεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 31 Καν. 1305/2013. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί 
φθίνον ποσοστό της μέσης ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο 
του μέτρου, πριν την νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών, 
ως ακολούθως: 

1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο του 
μέτρου, πριν την νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών 

2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο του 
μέτρου, πριν την νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών 

Έγινε αλλαγή – διόρθωση  γιατί μέσω του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος γνωρίζουμε 
ποιος κατέχει το αγροτεμάχιο.  
Επίσης προτείνεται η νέα τροποποίηση, 
για να προσαρμοστεί  με την προτεινόμενη 
ενιαία μέση τιμή των 95€/εκτάριο και όχι 
των τιμών που ελάμβαναν κατά το 
τελευταίο έτος της περιόδου 2007-2013, 
οι οποίες ήταν υψηλότερες της 
προτεινόμενης ενίσχυσης των 
95€/εκτάριο.  
 

168. Σύμφωνα με επικαιροποίηση συνημμένου χρονοδιαγράμματος στο ΠΑΑ 2014-2020 είναι πιο ρεαλιστικό, ενώ υπάρχει χρονική μετάθεση και λόγω διαδικασίας απόκτησης εξωτερικής 
συμβουλευτικής βοήθειας και επικείμενη υπογραφή σχετικής σύμβασης . Θα αφορά την υποστήριξη της αρμόδιας Μονάδας ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΥΕ που 
είναι ο ΕΦΔ του υπομέτρου 7.1 κατά την υλοποίηση.
169. Έγινε διαγραφή καθότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις αφορούν σε πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με τα υπόλοιπα ποσά του έτους εφαρμογής 2015 καθώς και υπόλοιπα ποσά 
παρελθόντων ετών μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων.
171. Έγινε αλλαγή – διόρθωση γιατί μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος γνωρίζουμε ποιος κατέχει το αγροτεμάχιο.
172. Έγινε αλλαγή – διόρθωση γιατί μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος γνωρίζουμε ποιος κατέχει το αγροτεμάχιο.
Επίσης προτείνεται η νέα τροποποίηση, για να προσαρμοστεί με την προτεινόμενη ενιαία μέση τιμή των 95€/εκτάριο και όχι των τιμών που ελάμβαναν κατά το τελευταίο έτος της περιόδου 2007-
2013, οι οποίες ήταν υψηλότερες της προτεινόμενης ενίσχυσης των 95€/εκτάριο.

Αύξηση του ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές από 100€/εκτάριο στα 125 €/εκτάριο στο όριο που προβλέπεται και στην εγκεκριμένη μελέτη, με 
στόχο την συγκράτηση των κτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές και με τον τρόπο αυτό την ενίσχυση της κτηνοτροφίας.
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μέτρου έως 75% της στήριξης που προβλέπεται στο μέτρο, βάσει του 
άρθρου 75§1 καν. (ΕΕ) 1306/2013, η οποία δύναται να ανέλθει έως και 
85%, για το έτος 2016, βάσει του άρθρου 1καν. (ΕΕ) 1617/2016 

3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο του 
μέτρου, πριν την νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών 

4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν στο πλαίσιο του 
μέτρου, πριν την νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών 

Δίνεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής στους 
δικαιούχους του μέτρου έως 75% της στήριξης που προβλέπεται 
στο μέτρο, βάσει του άρθρου 75§1 καν. (ΕΕ) 1306/2013, η οποία 
δύναται να ανέλθει έως και 85%, για το έτος 2016, βάσει του 
άρθρου 1καν. (ΕΕ) 1617/2016. 

173 
Μ13.2 

(Ποσά και ποσοστά 
στήριξης) 

Μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης θα ισχύσουν τα ύψη 
ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ 2007 – 2013. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης  θα ισχύσουν τα ύψη 
ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ 2007 – 2013 η ενίσχυση 
για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του 
πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις μειονεκτικές περιοχές καθορίζεται σε μέση 
τιμή έως 95 ευρώ ανά εκτάριο, τιμή η οποία είναι μέσα στα όρια 
που προέβλεπε στην εγκεκριμένη μελέτη της περιόδου 2007-2013. 
 

Μετά την τελευταία αναθεώρηση του ΠΑΑ 
2007-2013, οι ενισχύσεις για τις 
μειονεκτικές περιοχές ήταν αρκετά 
υψηλές με αποτέλεσμα να απαιτούνταν 
αρκετοί πόροι από το μέτρο για να 
πληρωθούν.  Η μέση τιμή των 95€/Ha 
είναι αρκετά κοντά με την ενίσχυση 
125€/Ha που αντιστοιχεί στις ορεινές 
περιοχές και ήδη έχει δοθεί στους 
δικαιούχους του έτους 2016 και δεν 
παρατηρήθηκε τάση εγκατάλειψης της 
γεωργικής γης.  
Η εγκεκριμένη μελέτη για το ύψος 
ενίσχυσης στις περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα (εκτός των ορεινών) που 
ίσχυε κατά την περίοδο 2007-2013 έδινε 
το ποσό των 206,69€/εκτάριο για την 
αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος 
για την άσκηση γεωργίας στις περιοχές με 
φυσικά μειονεκτήματα. Με την αριθ. 
1847/51107/ΦΕΚ 1275Β/4.05.2016 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, ορίστηκε ως ποσό ενίσχυσης 
τα 95€/εκτάριο για όλους τους 
δικαιούχους του Μ13.2 (ποσό το οποίο 
ήταν χαμηλότερο του ανώτερου ποσού 
της ενίσχυσης). Με αυτό το ποσό 
ενίσχυσης πληρώθηκαν ήδη οι δικαιούχοι 
του Μ13.2 για το έτος εφαρμογής 2016 
και δεν παρατηρήθηκε τάση εγκατάλειψης 
της γεωργικής γης. Στο πλαίσιο αυτής της 
πρότασης τροποποίησης προτείνεται και 
η τροποποίηση της παραγράφου 
8.2.13.3.2.2.  Είδος στήριξης ως 
ακολούθως: 
Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνων 
ποσοστό της ενίσχυσης που λήφθηκε στο 
πλαίσιο του μέτρου πριν την οριοθέτηση 
των νέων μειονεκτικών περιοχών, ως 
ακολούθως: 1ο έτος 80% της ενίσχυσης 
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που ελάμβαναν. 2ο έτος 60% της 
ενίσχυσης που ελάμβαναν. 3ο έτος 40% 
της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 4ο έτος 
20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 

174 

Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Ορισμός οριακού 

εμβαδού ανά 
εκμετάλλευση) 

Τα όρια προοδευτικής μείωσης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση 
της νέας οριοθέτησης. 

Τα όρια προοδευτικής μείωσης θα καθοριστούν μετά την 
ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης. 
Τα όρια για την προοδευτική μείωση της ενίσχυσης, μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα, καθορίζονται όμοια με αυτά των ορεινών 
περιοχών ως εξής: 
• Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της 

ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 

80% της ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 

50% της ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha: δεν χορηγείται 

ενίσχυση 
• Σε έκταση μεγαλύτερη των 30 Ηα δε χορηγείται ενίσχυση  

Έγινε προσθήκη για να υπάρχει ίση 
μεταχείριση μεταξύ των περιοχών, μέχρι 
να γίνει η νέα οριοθέτηση. 
Στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα 
211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013 υπήρχε ο 
περιορισμός ότι δίνεται στήριξη εάν ο 
δικαιούχος έχει αξιοποιούμενο  
βοσκότοπο, με χαρτογραφική αναφορά 
έως και 50 εκτάρια και καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, με χαρτογραφική αναφορά έως 
15 εκτάρια.  
Την περίοδο 2014-2020 προσδιορίστηκε 
για λόγους ισονομίας να υπάρχει μείωση 
ενισχύσεων από 20 εκτάρια και πάνω, ενώ 
από 30 εκτάρια δε χορηγείται καμία 
ενίσχυση. Το ανωτέρω έχει προσδιοριστεί 
από τη μελέτη για τις ενισχύσεις στις 
ορεινές περιοχές.  
Η αναφερόμενη προοδευτική μείωση δεν 
αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 31§5 
καν. (ΕΕ) 1305/2013  (μείωση κατά το 
phasing out μετά το νέο ορισμό των 
μειονεκτικών περιοχών) αλλά στην 
εφαρμογή του άρθρου 31§4 καν. (ΕΕ) 
1305/2013, σχετικά με την  προοδευτική 
μείωση των ενισχύσεων όταν 
υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση.   
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Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Καθορισμός των 

περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά και 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

– περιγραφή τοπικού 
επιπέδου μονάδας) 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

έως την 31/12/2016. 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2016 2017.   

Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης 
μειονεκτικών περιοχών. 
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Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Καθορισμός των 

περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά και 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα-
περιγραφή της εφαρμογής 

της μεθόδου) 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως την 31/12/2016. 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2016 2017.   

Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης 
μειονεκτικών περιοχών. 

173. Μετά την τελευταία αναθεώρηση του ΠΑΑ 2007-2013, οι ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές ήταν αρκετά υψηλές με αποτέλεσμα να απαιτούνταν αρκετοί πόροι από το μέτρο για 
να πληρωθούν. Η μέση τιμή των 95€/Ha είναι αρκετά κοντά με την ενίσχυση 125€/Ha που αντιστοιχεί στις ορεινές περιοχές και ήδη έχει δοθεί στους δικαιούχους του έτους 2016 και δεν 
παρατηρήθηκε τάση εγκατάλειψης της γεωργικής γης.
Η εγκεκριμένη μελέτη για το ύψος ενίσχυσης στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (εκτός των ορεινών) που ίσχυε κατά την περίοδο 2007-2013 έδινε το ποσό των 206,69€/εκτάριο για την 
αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος για την άσκηση γεωργίας στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Με την αριθ. 1847/51107/ΦΕΚ 1275Β/4.05.2016 απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, ορίστηκε ως ποσό ενίσχυσης τα 95€/εκτάριο για όλους τους δικαιούχους του Μ13.2 (ποσό το οποίο ήταν χαμηλότερο του ανώτερου ποσού της ενίσχυσης). Με αυτό 
το ποσό ενίσχυσης πληρώθηκαν ήδη οι δικαιούχοι του Μ13.2 για το έτος εφαρμογής 2016 και δεν παρατηρήθηκε τάση εγκατάλειψης της γεωργικής γης. Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης 
τροποποίησης προτείνεται και η τροποποίηση της παραγράφου 8.2.13.3.2.2. Είδος στήριξης ως ακολούθως:
Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνων ποσοστό της ενίσχυσης που λήφθηκε στο πλαίσιο του μέτρου πριν την οριοθέτηση των νέων μειονεκτικών περιοχών, ως ακολούθως: 1ο έτος 80% της 
ενίσχυσης που ελάμβαναν. 2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν.
174. Έγινε προσθήκη για να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των περιοχών, μέχρι να γίνει η νέα οριοθέτηση.
Στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013 υπήρχε ο περιορισμός ότι δίνεται στήριξη εάν ο δικαιούχος έχει αξιοποιούμενο βοσκότοπο, με χαρτογραφική αναφορά 
έως και 50 εκτάρια και καλλιεργούμενες εκτάσεις, με χαρτογραφική αναφορά έως 15 εκτάρια.
Την περίοδο 2014-2020 προσδιορίστηκε για λόγους ισονομίας να υπάρχει μείωση ενισχύσεων από 20 εκτάρια και πάνω, ενώ από 30 εκτάρια δε χορηγείται καμία ενίσχυση. Το ανωτέρω έχει 
προσδιοριστεί από τη μελέτη για τις ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές.
Η αναφερόμενη προοδευτική μείωση δεν αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 31§5 καν. (ΕΕ) 1305/2013 (μείωση κατά το phasing out μετά το νέο ορισμό των μειονεκτικών περιοχών) αλλά στην 
εφαρμογή του άρθρου 31§4 καν. (ΕΕ) 1305/2013, σχετικά με την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά εκμετάλλευση.
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που ελάμβαναν. 2ο έτος 60% της 
ενίσχυσης που ελάμβαναν. 3ο έτος 40% 
της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 4ο έτος 
20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν. 

174 

Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Ορισμός οριακού 

εμβαδού ανά 
εκμετάλλευση) 

Τα όρια προοδευτικής μείωσης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση 
της νέας οριοθέτησης. 

Τα όρια προοδευτικής μείωσης θα καθοριστούν μετά την 
ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης. 
Τα όρια για την προοδευτική μείωση της ενίσχυσης, μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα, καθορίζονται όμοια με αυτά των ορεινών 
περιοχών ως εξής: 
• Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha: 100% της 

ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: 

80% της ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: 

50% της ενίσχυσης 
• Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha: δεν χορηγείται 

ενίσχυση 
• Σε έκταση μεγαλύτερη των 30 Ηα δε χορηγείται ενίσχυση  

Έγινε προσθήκη για να υπάρχει ίση 
μεταχείριση μεταξύ των περιοχών, μέχρι 
να γίνει η νέα οριοθέτηση. 
Στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα 
211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013 υπήρχε ο 
περιορισμός ότι δίνεται στήριξη εάν ο 
δικαιούχος έχει αξιοποιούμενο  
βοσκότοπο, με χαρτογραφική αναφορά 
έως και 50 εκτάρια και καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, με χαρτογραφική αναφορά έως 
15 εκτάρια.  
Την περίοδο 2014-2020 προσδιορίστηκε 
για λόγους ισονομίας να υπάρχει μείωση 
ενισχύσεων από 20 εκτάρια και πάνω, ενώ 
από 30 εκτάρια δε χορηγείται καμία 
ενίσχυση. Το ανωτέρω έχει προσδιοριστεί 
από τη μελέτη για τις ενισχύσεις στις 
ορεινές περιοχές.  
Η αναφερόμενη προοδευτική μείωση δεν 
αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 31§5 
καν. (ΕΕ) 1305/2013  (μείωση κατά το 
phasing out μετά το νέο ορισμό των 
μειονεκτικών περιοχών) αλλά στην 
εφαρμογή του άρθρου 31§4 καν. (ΕΕ) 
1305/2013, σχετικά με την  προοδευτική 
μείωση των ενισχύσεων όταν 
υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά 
εκμετάλλευση.   
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Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Καθορισμός των 

περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά και 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

– περιγραφή τοπικού 
επιπέδου μονάδας) 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

έως την 31/12/2016. 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2016 2017.   

Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης 
μειονεκτικών περιοχών. 
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Μ13.2 

(Ειδικές πληροφορίες για 
τη πράξη - Καθορισμός των 

περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά και 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα-
περιγραφή της εφαρμογής 

της μεθόδου) 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως την 31/12/2016. 

Η νέα οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2016 2017.   

Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης 
μειονεκτικών περιοχών. 
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177 
Μ 16.1/16.2 

(Σύνδεσμοι σε άλλες 
νομοθετικές πράξεις) 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής περί κοινών 
διατάξεων για τα ΕΔΕΤ. 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής – Απαλλακτικός 
(άρθρο 31) 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής περί 
κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ. 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής – 
Απαλλακτικός (άρθρο 31) 

Διαγραφή της αναφοράς στον Καν. (ΕΕ) 
702/2014 διότι το υπομέτρο εφαρμόζεται 
αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα και 
στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά 
αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι 
της Συνθήκης.   

178 
Μ 16.1/16.2 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Οι επιχειρησιακές ομάδες (Ε.Ο.): 
-απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη και 
μπορούν να συμβάλλουν στους στόχους των  ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο άρθρο 55 καν. 1305/2013 
-τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της 
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, ή/και των τροφίμων 
-δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο 
γεωργικό/κτηνοτροφικό (παραγωγή & εμπορία 
γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα τροφίμων, 
εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης 

 

Οι επιχειρησιακές ομάδες (Ε.Ο.): 
-απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα μέλη και 
μπορούν να συμβάλλουν στους στόχους των  ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο άρθρο 55 καν. 1305/2013 
-τουλάχιστον ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της 
γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας, ή/και των τροφίμων 
-δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν στο 
γεωργικό/κτηνοτροφικό (παραγωγή & εμπορία 
γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα 
τροφίμων, εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης 

 

Διαγράφεται από το 2ο κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τις Ε.Ο. η αναφορά για 
το ότι τουλάχιστον ένα μέλος της 
δραστηριοποιείται στον τομέα «ή/και των 
τροφίμων» διότι το υπομέτρο αφορά στην 
ενίσχυση της παραγωγικότητας και 
βιωσιμότητας της γεωργίας οπότε αρκεί 
το ένα μέλος της να δραστηριοποιείται 
στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο δεν 
αποκλείονται μέλη από την Ε.Ο. που 
δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή 
τομέα.  
 

179 
Μ16.5 

(Δικαιούχοι) 

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

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

Η τροποποίηση αφορά τη διαγραφή 
πρότασης που εκ παραδρομής 
συμπεριλήφθηκε.  

180 
Μ19.1 

(Όροι επιλεξιμότητας) 

Για τα προτεινόμενα εταιρικά σχήματα, καθώς και τις προτεινόμενες 
περιοχές εφαρμογής ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης, 

από τις ΟΤΔ. Τα εταιρικά σχήματα, καθώς και οι προτεινόμενες 
περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης 
με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και της 
προτεινόμενης στρατηγικής και τον τοπικό πληθυσμό. 

 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 

Για τα προτεινόμενα εταιρικά σχήματα, καθώς και τις 
προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Προτείνονται, μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» 

προσέγγισης, από τις ΟΤΔ. Τα εταιρικά σχήματα, καθώς και οι 
προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να αποτελούν 
προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της 
περιοχής και της προτεινόμενης στρατηγικής και τον τοπικό 
πληθυσμό. 

 Να διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του 
ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. 

Η τροποποίηση προτείνεται λόγω 
ανάγκης επαναδιατύπωσης του κριτηρίου 
ώστε να δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια στους 
ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τη 
δυνατότητα  εξαίρεσης τμημάτων των 
τοπικών δημοτικών κοινοτήτων.  Η 
συγκεκριμένη διατύπωση δεν επηρεάζει 
την πρόσκληση και αξιολόγηση των 
τοπικών προγραμμάτων που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί, ούτε τροποποιεί τους 
όρους μελλοντικής πρόσκλησης 

175. Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης μειονεκτικών περιοχών.
176. Ισχύει νέο χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης μειονεκτικών περιοχών.
177. Διαγραφή της αναφοράς στον Καν. (ΕΕ) 702/2014 διότι το υπομέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόν του 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.
178. Διαγράφεται από το 2ο κριτήριο επιλεξιμότητας για τις Ε.Ο. η αναφορά για το ότι τουλάχιστον ένα μέλος της δραστηριοποιείται στον τομέα «ή/και των τροφίμων» διότι το υπομέτρο αφορά 
στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και βιωσιμότητας της γεωργίας οπότε αρκεί το ένα μέλος της να δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο δεν αποκλείονται μέλη από την Ε.Ο. 
που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα.
179. Η τροποποίηση αφορά τη διαγραφή πρότασης που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε.
180. Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ανάγκης επαναδιατύπωσης του κριτηρίου ώστε να δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια στους ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τη δυνατότητα εξαίρεσης τμημάτων 
των τοπικών δημοτικών κοινοτήτων. Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν επηρεάζει την πρόσκληση και αξιολόγηση των τοπικών προγραμμάτων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε τροποποιεί τους 
όρους μελλοντικής πρόσκλησης
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181. Η τροποποίηση αφορά στην διατήρηση της αρμοδιότητας των επιτόπιων και των εκ των υστέρων ελέγχων από την ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ οι οποίοι θα πραγματοποιούνται συνδυαστικά και με τους 
ελέγχους εποπτείας. Η τροποποίηση κρίνεται σημαντική ειδικότερα για τις περιπτώσεις όπου η Περιφέρεια αποτελεί μέτοχο του εταιρικού σχήματος της ΟΤΔ ή συμμετέχει με εκπρόσωπο της στο 
όργανο λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος).
182. Η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη για την μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη διαχείριση των πιστώσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.
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10.000 - 150.000 κατοίκους. 
 Να 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. 

 Να είναι αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων 
Νήσων του Νομού Αττικής.). 

 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) 1303/2013 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. 

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 από το παρόν υπομέτρο 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σημείο 8.2.19.6. 

 

Ειδικότερα, ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα 
κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους. 

 Να 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. 

 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.). 

 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) 1303/2013 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. 

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 από το παρόν υπομέτρο 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σημείο 8.2.19.6. 

181 
Μ19.2 

(Καθορισμός των 
καθηκόντων) 

Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  
• Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, υποδείγματος πρόσκλησης & 

φακέλων υποψηφιότητας. 
• Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος 

διαχείρισης & εφαρμογής. 
• Συντονισμός διαχείρισης & εφαρμογής, παροχή οδηγιών & 

στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών & ΟΤΔ, παρακολούθηση & 
αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER. 

Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 

Η ΔΑ του ΕΥΔ ΠΑΑ και η ΕΥΕ ΠΑΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα 
παρακάτω:  

• Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, υποδείγματος πρόσκλησης 
& φακέλων υποψηφιότητας. 

• Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος 
διαχείρισης & εφαρμογής. 

• Συντονισμός διαχείρισης & εφαρμογής, παροχή οδηγιών & 
στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών & ΟΤΔ, παρακολούθηση 
& αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER. 

Η τροποποίηση αφορά στην διατήρηση 
της αρμοδιότητας των επιτόπιων και των 
εκ των υστέρων ελέγχων από την 
ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ οι οποίοι θα 
πραγματοποιούνται συνδυαστικά και με 
τους ελέγχους εποπτείας. Η τροποποίηση 
κρίνεται σημαντική ειδικότερα για τις 
περιπτώσεις όπου η Περιφέρεια αποτελεί 
μέτοχο του εταιρικού σχήματος της ΟΤΔ ή 
συμμετέχει με εκπρόσωπο της στο όργανο 
λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Διαχείρισης 
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αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  
• Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγματοληπτικός έλεγχος 

αποτελεσμάτων.   
• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 

δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.  
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι. 
Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  

• Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγματοληπτικός 
έλεγχος αποτελεσμάτων.   

• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 

δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.  
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Προγράμματος). 

182 
Μ19.2 

(Καθορισμός των 
καθηκόντων) 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια 
των αντίστοιχων πληρωμών. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των 
αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 από τις 
Ομάδες Τοπικής Δράσης ο Οργανισμός Πληρωμών καταβάλει μέρος του 
προϋπολογισμού του υπομέτρου σε ειδικό λογαριασμό που διατηρούν 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό οι ΟΤΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
αλλά και γενικότερα η διαδικασία της ανωτέρω καταβολής θα 
περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη 
διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. Για να είναι δυνατή η 
εκτέλεση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του 
υπομέτρου 19.2 από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ο Οργανισμός 
Πληρωμών καταβάλει μέρος του προϋπολογισμού του υπομέτρου 
σε ειδικό λογαριασμό που διατηρούν αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό οι ΟΤΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, αλλά και γενικότερα η 
διαδικασία της ανωτέρω καταβολής θα περιγράφεται αναλυτικά 
στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και δεν αφορά στις 
προκαταβολές στους δικαιούχους βάσει των άρθρων 45§4 και 63 
καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη για 
την μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη 
διαχείριση των πιστώσεων από τους 
εμπλεκόμενους φορείς.  

183 

M19.2 

(Περιγραφή των 
προβλεπόμενων 

μηχανισμών συντονισμού 
…) 

Άρθρο 20: το μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» θα εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του 
υπομέτρου 19.2. με εξαίρεση τα υπομέτρα 7.1 «Εκπόνηση μελετών 
δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων, 
συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών» και 7.3 
«Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις 
αγροτικές περιοχές» τα οποία δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν μέσω 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το υπομέτρο 7.6 
«Δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και προστασίας των τοπικών 
αγροτικών οικοσυστημάτων», το οποίο θα υλοποιηθεί και μέσω του 
ΠΑΑ 2014-2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών εκτός περιοχών 
εφαρμογής CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα κριτήρια όπως αυτά 
περιγράφονται στο αντίστοιχο υπομέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 
Άρθρο 35: μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEΑDER δύναται 
να υλοποιηθούν έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του μέτρου 16 
«Συνεργασία», με εξαίρεση το υπομέτρο 16.1 «Ίδρυση και λειτουργία 
επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και την 
βιωσιμότητα της γεωργίας», και με την προϋπόθεση ότι  ο σκοπός, το 
αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι αυτών αφορούν την περιοχή 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, για τα υπομέτρα 
16.4 «Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και 
τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης» και 16.5 «Συνεργασία 
για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιματική αλλαγή», τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014-
2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών εκτός περιοχών εφαρμογής 

Άρθρο 20: το μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές» θα εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο 
μέσω του υπομέτρου 19.2. με εξαίρεση τα υπομέτρα 7.1 
«Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και 
έργων, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών» και 
7.3 «Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις 
αγροτικές περιοχές» τα οποία δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν 
μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το 
υπομέτρο 7.6 «Δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και προστασίας των 
τοπικών αγροτικών οικοσυστημάτων», το οποίο θα υλοποιηθεί και 
μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών 
εκτός περιοχών εφαρμογής CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα 
κριτήρια όπως αυτά  οι αρχές κριτηρίων, όπως αυτές 
περιγράφονται στο αντίστοιχο υπομέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 
Άρθρο 35: μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEΑDER 
δύναται να υλοποιηθούν έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του 
μέτρου 16 «Συνεργασία», με εξαίρεση το υπομέτρο 16.1 «Ίδρυση 
και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας», και με την 
προϋπόθεση ότι  ο σκοπός, το αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι 
αυτών αφορούν την περιοχή εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος. Ειδικότερα, για τα υπομέτρα 16.4 «Οριζόντια και 
κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και 
δραστηριότητες προώθησης» και 16.5 «Συνεργασία για 
περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 

Η εν λόγω τροποποίηση δίνει την 
δυνατότητα στις ΟΤΔ της θέσπισης 
κριτηρίων επιλογής με μεγαλύτερη 
εξειδίκευση στους στόχους της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
σεβόμενες και συμβάλλοντας στους 
στόχους  και στις προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020 
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183. Η εν λόγω τροποποίηση δίνει την δυνατότητα στις ΟΤΔ της θέσπισης κριτηρίων επιλογής με μεγαλύτερη εξειδίκευση στους στόχους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, σεβόμενες και 
συμβάλλοντας στους στόχους και στις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020
184. Η τροποποίηση αφορά στην διατήρηση της αρμοδιότητας των επιτόπιων και των εκ των υστέρων ελέγχων από την ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ οι οποίοι θα πραγματοποιούνται συνδυαστικά και με τους 
ελέγχους εποπτείας. Η τροποποίηση κρίνεται σημαντική ειδικότερα για τις περιπτώσεις όπου η Περιφέρεια αποτελεί μέτοχο του εταιρικού σχήματος της ΟΤΔ ή συμμετέχει με εκπρόσωπο της στο 
όργανο λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος).
185. Η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη για την μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη διαχείριση των πιστώσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.
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CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στα 
αντίστοιχα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. 

κλιματική αλλαγή», τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 
2014-2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών εκτός περιοχών 
εφαρμογής CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα κριτήρια όπως αυτά οι 
αρχές κριτηρίων, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα 
υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. 

184 
Μ19.3 

(Καθορισμός των 
καθηκόντων) 

Η ΔΑ του ΠΑΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  
• Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και απαιτούμενων υποδειγμάτων 

και στοιχείων. 
• Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος 

διαχείρισης & εφαρμογής. 
• Συντονισμός  διαχείρισης  & εφαρμογής, παροχή οδηγιών  & 

στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών  & ΟΤΔ, παρακολούθηση & 
αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER. 

• Σύστημα συνεχούς εφαρμογής (ΕΑΔ). 
Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  

• Εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων συνεργασίας.   
• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Έλεγχος διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου συνεργασίας. 
• Επιτόπιοι έλεγχοι. 
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Η ΔΑ του ΕΥΔ ΠΑΑ και η ΕΥΕ ΠΑΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα 
παρακάτω:  

• Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και απαιτούμενων 
υποδειγμάτων και στοιχείων. 

• Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος 
διαχείρισης & εφαρμογής. 

• Συντονισμός  διαχείρισης  & εφαρμογής, παροχή οδηγιών  
& στήριξης στις ΔΑ των Περιφερειών  & ΟΤΔ, 
παρακολούθηση & αξιολόγηση υλοποίησης του LEADER. 

• Σύστημα συνεχούς εφαρμογής (ΕΑΔ). 
• Επιτόπιοι έλεγχοι. 

Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  

• Εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων 
συνεργασίας.   

• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Έλεγχος διάχυσης αποτελεσμάτων σχεδίου συνεργασίας. 
• Επιτόπιοι έλεγχοι. 
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Η τροποποίηση αφορά στην διατήρηση 
της αρμοδιότητας των επιτόπιων και των 
εκ των υστέρων ελέγχων από την 
ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ οι οποίοι θα 
πραγματοποιούνται συνδυαστικά και με 
τους ελέγχους εποπτείας. Η τροποποίηση 
κρίνεται σημαντική ειδικότερα για τις 
περιπτώσεις όπου η Περιφέρεια αποτελεί 
μέτοχο του εταιρικού σχήματος της ΟΤΔ ή 
συμμετέχει με εκπρόσωπο της στο όργανο 
λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος). 

185 

Μ19 

(Ειδικές πληροφορίες για 
το μέτρο- Δυνατότητα ή μη 
καταβολής προκαταβολών) 

 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του μέτρου και ειδικότερα για τα υπομέτρα 
19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων της τοπική στρατηγική 
ανάπτυξης», 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση 
της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» και 19.4 «Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», είναι δυνατή η καταβολή 
προκαταβολής, μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου. Λόγω της 
οικονομικής κρίσης και κατά συνέπεια των οικονομικών δυσχερειών με 
τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι δικαιούχοι (ΟΤΔ, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) η δυνατότητα καταβολής 
προκαταβολής αποτελεί σημαντική βοήθεια για την εκκίνηση της 
όποιας επενδυτικής δράσης. 
 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του μέτρου και ειδικότερα για τα 
υπομέτρα 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων της τοπική 
στρατηγική ανάπτυξης», 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και 
την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» και 
19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», 
είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής (άρθρου 45§4 και άρθρου 
63 καν. (ΕΕ) 1305/2013), μετά από σχετικό αίτημα του 
δικαιούχου. Λόγω της οικονομικής κρίσης και κατά συνέπεια των 
οικονομικών δυσχερειών με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι 
δικαιούχοι (ΟΤΔ, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, φυσικά και νομικά 
πρόσωπα) η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής αποτελεί 
σημαντική βοήθεια για την εκκίνηση της όποιας επενδυτικής 
δράσης. 
«Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση των 
δαπανών στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 και 19.4, η 
χρηματοδότηση των ΟΤΔ πραγματοποιείται τμηματικά και 
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τοπικού 
προγράμματος, με τη μορφή προκαταβολών και 
ενδιάμεσων  πληρωμών. Οι ενδιάμεσες πληρωμές οδηγούν στην 

Η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη για 
την μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη 
διαχείριση των πιστώσεων από τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 83 
 

αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  
• Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγματοληπτικός έλεγχος 

αποτελεσμάτων.   
• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 

δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.  
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι. 
Οι ΔΑ των Περιφερειών (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης) είναι ο 
αρμόδιος φορέας για τα παρακάτω:  

• Έλεγχος διαδικασίας προκήρυξης & δειγματοληπτικός 
έλεγχος αποτελεσμάτων.   

• Σύνταξη απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης. 
• Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος & αναγνώριση των 

δαπανών.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου. 
• Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.  
• Αποστολή στοιχείων προς τη ΔΑ του ΠΑΑ. 

Προγράμματος). 

182 
Μ19.2 

(Καθορισμός των 
καθηκόντων) 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια 
των αντίστοιχων πληρωμών. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των 
αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του υπομέτρου 19.2 από τις 
Ομάδες Τοπικής Δράσης ο Οργανισμός Πληρωμών καταβάλει μέρος του 
προϋπολογισμού του υπομέτρου σε ειδικό λογαριασμό που διατηρούν 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό οι ΟΤΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
αλλά και γενικότερα η διαδικασία της ανωτέρω καταβολής θα 
περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη 
διενέργεια των αντίστοιχων πληρωμών. Για να είναι δυνατή η 
εκτέλεση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του 
υπομέτρου 19.2 από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης ο Οργανισμός 
Πληρωμών καταβάλει μέρος του προϋπολογισμού του υπομέτρου 
σε ειδικό λογαριασμό που διατηρούν αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό οι ΟΤΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, αλλά και γενικότερα η 
διαδικασία της ανωτέρω καταβολής θα περιγράφεται αναλυτικά 
στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και δεν αφορά στις 
προκαταβολές στους δικαιούχους βάσει των άρθρων 45§4 και 63 
καν. (ΕΕ) 1305/2013. 

Η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη για 
την μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη 
διαχείριση των πιστώσεων από τους 
εμπλεκόμενους φορείς.  

183 

M19.2 

(Περιγραφή των 
προβλεπόμενων 

μηχανισμών συντονισμού 
…) 

Άρθρο 20: το μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» θα εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του 
υπομέτρου 19.2. με εξαίρεση τα υπομέτρα 7.1 «Εκπόνηση μελετών 
δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων, 
συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών» και 7.3 
«Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις 
αγροτικές περιοχές» τα οποία δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν μέσω 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το υπομέτρο 7.6 
«Δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και προστασίας των τοπικών 
αγροτικών οικοσυστημάτων», το οποίο θα υλοποιηθεί και μέσω του 
ΠΑΑ 2014-2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών εκτός περιοχών 
εφαρμογής CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα κριτήρια όπως αυτά 
περιγράφονται στο αντίστοιχο υπομέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 
Άρθρο 35: μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEΑDER δύναται 
να υλοποιηθούν έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του μέτρου 16 
«Συνεργασία», με εξαίρεση το υπομέτρο 16.1 «Ίδρυση και λειτουργία 
επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και την 
βιωσιμότητα της γεωργίας», και με την προϋπόθεση ότι  ο σκοπός, το 
αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι αυτών αφορούν την περιοχή 
εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, για τα υπομέτρα 
16.4 «Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και 
τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης» και 16.5 «Συνεργασία 
για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 
κλιματική αλλαγή», τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014-
2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών εκτός περιοχών εφαρμογής 

Άρθρο 20: το μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές» θα εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο 
μέσω του υπομέτρου 19.2. με εξαίρεση τα υπομέτρα 7.1 
«Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων και 
έργων, συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών» και 
7.3 «Ανάπτυξη δημόσιων υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις 
αγροτικές περιοχές» τα οποία δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν 
μέσω των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το 
υπομέτρο 7.6 «Δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και προστασίας των 
τοπικών αγροτικών οικοσυστημάτων», το οποίο θα υλοποιηθεί και 
μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 για την κάλυψη αγροτικών περιοχών 
εκτός περιοχών εφαρμογής CLLD/LEADER, θα ισχύσουν τα 
κριτήρια όπως αυτά  οι αρχές κριτηρίων, όπως αυτές 
περιγράφονται στο αντίστοιχο υπομέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. 
Άρθρο 35: μέσω των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEΑDER 
δύναται να υλοποιηθούν έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του 
μέτρου 16 «Συνεργασία», με εξαίρεση το υπομέτρο 16.1 «Ίδρυση 
και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας», και με την 
προϋπόθεση ότι  ο σκοπός, το αποτέλεσμα και οι ωφελούμενοι 
αυτών αφορούν την περιοχή εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος. Ειδικότερα, για τα υπομέτρα 16.4 «Οριζόντια και 
κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και 
δραστηριότητες προώθησης» και 16.5 «Συνεργασία για 
περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 

Η εν λόγω τροποποίηση δίνει την 
δυνατότητα στις ΟΤΔ της θέσπισης 
κριτηρίων επιλογής με μεγαλύτερη 
εξειδίκευση στους στόχους της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
σεβόμενες και συμβάλλοντας στους 
στόχους  και στις προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020 
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αναπλήρωση της αρχικής προκαταβολής και αντιστοιχούν σε 
δαπάνες στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 και 19.4 που έχουν 
πραγματοποιηθεί. Η εκκαθάριση των προκαταβολών αυτών 
πραγματοποιείται στο τελευταίο έτος εφαρμογής του ΠΑΑ.  
Κατά τον ίδιο τρόπο τμηματική θα είναι και η χρηματοδότηση των 
ΟΤΔ αναφορικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 19.2 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δικαιούχων. 
Ανάλογα και η εκκαθάριση της εν λόγω χρηματοδότησης θα 
πραγματοποιείται στο τελευταίο έτος εφαρμογής του ΠΑΑ.» 

186 
Κεφάλαιο 10 

(Σχέδιο Χρηματοδότησης) 
Προτείνονται τροποποιήσεις στο χρηματοδοτικό σχέδιο του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της περιγραφής της 2ης υποβολής της 1ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-
2020 

187 
Κεφάλαιο 11 

(Σχέδιο δεικτών) 
Προτείνονται τροποποιήσεις οι οποίες απορρέουν από τις τροποποιήσεις του χρηματοδοτικού σχήματος του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της περιγραφής της 
2ης υποβολής της 1ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020 

188 
Κεφάλαιο 13 

(Απαιτούμενα στοιχεία για 
την αξιολόγηση της 

κρατικής ενίσχυσης) 

Υπομέτρο 2.3: Επιμόρφωση γεωργικών συμβούλων 
Το παρόν υπομέτρο αφορά στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των 
γεωργικών συμβούλων. Οι ενέργειες δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αφορούν σε 
επιμόρφωση κατοίκων των αγροτικών περιοχών (συμβούλων), που δεν 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων. 
Η στήριξη παρέχεται σύμφωνα με . το στοιχείο 3.6 «Ενισχύσεις για 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε αγροτικές περιοχές», 
του κεφ. 3 «Ενισχύσεις σε αγροτικές περιοχές που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη 
εθνική χρηματοδότηση για τέτοιου είδους συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα», των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό και το δασονομικό 
τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 
204/01). Για την έγκριση του σχετικού καθεστώτος θα υπάρξει σχετική 
κοινοποίηση στην ΕΕ, βάσει του άρθρου 108§3 της ΣΛΕΕ. Το παρόν 
καθεστώς θα υλοποιηθεί εφόσον προγενέστερα έχει οριστικοποιηθεί η 
γνωστοποίησή του στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ.  
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% των επιλέξιμων δαπανών,  στην 
περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, στο 60 % στην περίπτωση μεσαίων 
επιχειρήσεων και στο 70% στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 200.000 € ανά 
πάροχο επιμόρφωσης την τριετία  (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/2013). 

 

Υπομέτρο 2.3: Επιμόρφωση γεωργικών συμβούλων 
Το παρόν υπομέτρο αφορά στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των 
γεωργικών συμβούλων. Οι ενέργειες δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αφορούν σε 
επιμόρφωση κατοίκων των αγροτικών περιοχών παρόχων 
γεωργικών συμβουλών (γεωργικών συμβούλων), που δεν 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία γεωργικών 
προϊόντων. Η στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή 
τον Κανονισμό 651/2014. το στοιχείο 3.6 «Ενισχύσεις για δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης σε αγροτικές περιοχές», του 
κεφ. 3 «Ενισχύσεις σε αγροτικές περιοχές που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη 
εθνική χρηματοδότηση για τέτοιου είδους συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα», των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό και το 
δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 
2014-2020 (2014/C 204/01). Για την έγκριση του σχετικού 
καθεστώτος θα υπάρξει σχετική κοινοποίηση στην ΕΕ, βάσει του 
άρθρου 108§3 της ΣΛΕΕ. Το παρόν καθεστώς θα υλοποιηθεί 
εφόσον προγενέστερα έχει οριστικοποιηθεί η γνωστοποίησή του 
στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ.  
Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 7050% των 
επιλέξιμων δαπανών,  στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, 
στο 60 % στην περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων και στο 70% 
στην περίπτωση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ανάλογα 
με το μέγεθος του δικαιούχου /γεωργικού συμβούλου, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 200.000 € ανά πάροχο 
επιμόρφωσης την τριετία  (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/2013). 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά σε 
απλοποίηση των διαδικασιών σχετικά με 

τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων. 
 

Στο κεφάλαιο 13 σχετικά με το  Μ2.3 
αναφέρεται ότι η στήριξη θα παρέχεται 
βάση είτε του καν. 1407/2013 όπου θα 
ισχύει το ποσοστό 70%, είτε βάσει του 
άρθρου 31 ενισχύσεις για επαγγελματική 
κατάρτιση, όπου η ένταση ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει μεν το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών αλλά μπορεί να φθάσει έως 70% 
όταν η ενίσχυση χορηγείται σε μικρές 
επιχειρήσεις. Συνεπώς γράφτηκε ότι η 
ένταση ενίσχυσης μπορεί να φθάσει έως 
το 70% των επιλέξιμων δαπανών,  
ανάλογα με το μέγεθος.... Το μόνο που 
άλλαξε από το εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-
2020 είναι ότι λόγω απλοποίησης δεν 
πάμε με τις κατευθυντήριες γραμμές. Σε 
καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν θα 
ξεπερνά τα 200.000 € ανά πάροχο 
επιμόρφωσης την τριετία.   
Όταν ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της 
δράσης Μ10.2.2, οι ελληνικές αρχές θα 
αιτιολογήσουν προς την ΕΕ, είτε ότι η 
δράση δεν εμπίπτει στο άρθρο 107§1 
ΣΛΕΕ, είτε ότι μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση σύμφωνα με τον κανονισμό 
1407/2013. Στο κεφ. 13 ΠΑΑ 2014-2020 
αναφέρονται δυνητικά τα σενάρια τα 
οποία μπορεί να ισχύσουν. Σε κάθε 
περίπτωση η ενίσχυση δεν θα δοθεί προς 
τους δικαιούχους πριν δοθεί από την ΕΕ η 

189 

Για τη δράση «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών 
στη γεωργία»,  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη 
επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές 
σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτο-γενετικών 
πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία. Στόχος της δράσης είναι η ex 
situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη 

Για τη δράση «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - 
ποικιλιών στη γεωργία»,  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν 
αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις 
απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και 
αξιολόγησης φυτο-γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη 
γεωργία. Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών 
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Μ 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης 

(ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-10) 

1. Προσανατολισμός της 
εκμετάλλευσης 

1.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της   
παραγωγικής 

δυναμικότητας της 
υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης  σε τομείς 
προτεραιότητας12 

 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την αιγο-προβατοτροφία σε σχέση με 
την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(>50%) 

10 12% 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 
την παραγωγή οπωροκηπευτικών σε 
σχέση με την συνολική παραγωγική 
δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 

(>50%) 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την παραγωγή ζωοτροφών  σε σχέση 
με την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(>50%) 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 
την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών 

στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με την 
συνολική παραγωγική δυναμικότητα 

της εκμετάλλευσης (>50%) 

0 ή 5-10 

1.2 Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση 
βιολογικών ή/και 5% 10 

                                                           
12 Μπορεί να συντρέχουν και να αθροίζονται εν δυνάμει όλες οι τιμές του κριτηρίου με μέγιστη μοριοδότηση = 10 και βαθμολογία 0 ή 5-10 
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Μ 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης 

(ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-10) 

1. Προσανατολισμός της 
εκμετάλλευσης 

1.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της   
παραγωγικής 

δυναμικότητας της 
υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης  σε τομείς 
προτεραιότητας12 

 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την αιγο-προβατοτροφία σε σχέση με 
την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(>50%) 

10 12% 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 
την παραγωγή οπωροκηπευτικών σε 
σχέση με την συνολική παραγωγική 
δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 

(>50%) 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την παραγωγή ζωοτροφών  σε σχέση 
με την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(>50%) 

0 ή 5-10 

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 
την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών 

στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με την 
συνολική παραγωγική δυναμικότητα 

της εκμετάλλευσης (>50%) 

0 ή 5-10 

1.2 Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση 
βιολογικών ή/και 5% 10 

                                                           
12 Μπορεί να συντρέχουν και να αθροίζονται εν δυνάμει όλες οι τιμές του κριτηρίου με μέγιστη μοριοδότηση = 10 και βαθμολογία 0 ή 5-10 
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προσανατολισμός της   
παραγωγικής 

δυναμικότητας της 
υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης  σε 
συστήματα ποιότητας  

ενωσιακών/εθνικών/λοιπών 
συστημάτων ποιότητας για παραγωγή 
άνω του 50% της συνολικής Τυπικής 

Απόδοσης 
Εκμεταλλεύσεις  με παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ για 
παραγωγή άνω του 50% της συνολικής 

Τυπικής Απόδοσης 
7 

2. Οικονομικό μέγεθος 2.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται το 

οικονομικό μέγεθος της 
εκμετάλλευσης σε όρους 

τυπικής απόδοσης 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
μεταξύ 8.000 και 10.000 15.000€ σε 

όρους τυπικής απόδοσης 

5% 

7 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
μεταξύ 10.000 15.001 και 15.000 

25.000€ σε όρους τυπικής απόδοσης 
10 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
μεταξύ 15.000 25.001 και 25.000 

40.000€ σε όρους τυπικής απόδοσης 
5 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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2.2 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

συσχέτιση του 
οικονομικού μεγέθους 
της εκμετάλλευσης, σε 

όρους τυπικής απόδοσης, 
με το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων 
και βαθμολογούνται οι 

προτάσεις  που 
προσαρμόζονται 

καλυτέρα στο 
υφιστάμενο οικονομικό 

μέγεθος 

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική 
δυναμικότητα: 

α) έως και 12.000 € που το ύψος των 
αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά 

τα 48.000 € ή  
β) πάνω από 12.000 € που το σύνολο 

των αιτούμενων επενδύσεων δεν 
ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής 

δυναμικότητας 
 

10 15% 10 

3. Δυναμική της 
εκμετάλλευσης 

 
 

3.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

δυνατότητα υλοποίησης 
του αιτούμενου 

επενδυτικού σχεδίου  
 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης 
τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού κατά την υποβολή 
της αίτησης στήριξης 

13% 

4 

Φορολογική και ασφαλιστικές 
ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) 

χωρίς παρακρατούμενες οφειλές  
2 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την 
υλοποίηση κατά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης 
1 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων 
και φόρων 

2 
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Τα ακίνητα επί των οποίων 
χωροθετούνται οι επενδύσεις σε 
κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 

ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών  
1 

3.2 
Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

δυναμική του δικαιούχου 

Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων 
αγροτών της προκήρυξης του 2014  

8% 
 

10 
 

Έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο 
μέτρο 6.1 η οποία έχει καταταχθεί 

στους πίνακες των δικαιούχων ή των 
επιλαχόντων 

Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:   
- Φυσικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω 

των 5 ετών και ηλικία έως και 45 
ετών 

- Νομικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω 
των 5 ετών 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 
σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 5% 

7 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 
σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

10 

4. Είδος επενδυτικής 
δαπάνης13 4.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

κατηγορία επενδυτικών 
δαπανών 

(βαθμολογείται ένα 

Επενδύσεις σε σταβλικές 
εγκαταστάσεις – ίδρυση / επέκταση / 

εκσυγχρονισμός  
(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

8% 10 

                                                           
13 Βαθμολογείται ένα κριτήριο, ισότιμα   

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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κριτήριο) 
 

Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων 
φυτειών  

(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

10 

Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές 
εγκαταστάσεις φυτικής  

(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

10 

5. Αύξηση της 
παραγωγικότητας της 

χρησιμοποιούμενης 
ανθρώπινης εργασίας 

5.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η αύξηση 

της παραγωγικότητας 
της ανθρώπινης 

εργασίας 

Ποσοστό της αύξησης της 
παραγωγικότητας της ανθρώπινης 
εργασίας πάνω από το 10% έως το 

60% 
Αύξησης του δείκτη τυπική 

απόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20% 
15 5% 10 

 

Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό 
στη ζωική παραγωγή 

4. Ποιοτικά προϊόντα 4.1 

Αξιολογείται η παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων 

στην υφιστάμενη 
κατάσταση  

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την  παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
σε σχέση με την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα (ως τυπική απόδοση) 

10% 0-10 

6. Αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων 
6.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων 
που αναβαθμίζουν 

ποιοτικά την παραγωγή 

Επενδύσεις που αφορούν 
εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την  
προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και 

πρώτη πώληση της παραγωγής 
(τουλάχιστον 20% της επένδυσης) 

5% 10 

7. Εισαγωγή/χρήση 
καινοτομίας 5.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

ενσωμάτωση 
καινοτομίας στην 

εκμετάλλευση 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων 
επενδύσεων επί του συνόλου των 

αιτούμενων επενδύσεων 
10 5% 0-10 
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2.2 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

συσχέτιση του 
οικονομικού μεγέθους 
της εκμετάλλευσης, σε 

όρους τυπικής απόδοσης, 
με το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων 
και βαθμολογούνται οι 

προτάσεις  που 
προσαρμόζονται 

καλυτέρα στο 
υφιστάμενο οικονομικό 

μέγεθος 

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική 
δυναμικότητα: 

α) έως και 12.000 € που το ύψος των 
αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά 

τα 48.000 € ή  
β) πάνω από 12.000 € που το σύνολο 

των αιτούμενων επενδύσεων δεν 
ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής 

δυναμικότητας 
 

10 15% 10 

3. Δυναμική της 
εκμετάλλευσης 

 
 

3.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

δυνατότητα υλοποίησης 
του αιτούμενου 

επενδυτικού σχεδίου  
 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης 
τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού κατά την υποβολή 
της αίτησης στήριξης 

13% 

4 

Φορολογική και ασφαλιστικές 
ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) 

χωρίς παρακρατούμενες οφειλές  
2 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την 
υλοποίηση κατά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης 
1 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων 
και φόρων 

2 
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Τα ακίνητα επί των οποίων 
χωροθετούνται οι επενδύσεις σε 
κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 

ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών  
1 

3.2 
Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

δυναμική του δικαιούχου 

Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων 
αγροτών της προκήρυξης του 2014  

8% 
 

10 
 

Έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο 
μέτρο 6.1 η οποία έχει καταταχθεί 

στους πίνακες των δικαιούχων ή των 
επιλαχόντων 

Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:   
- Φυσικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω 

των 5 ετών και ηλικία έως και 45 
ετών 

- Νομικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω 
των 5 ετών 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 
σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 5% 

7 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 
σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

10 

4. Είδος επενδυτικής 
δαπάνης13 4.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

κατηγορία επενδυτικών 
δαπανών 

(βαθμολογείται ένα 

Επενδύσεις σε σταβλικές 
εγκαταστάσεις – ίδρυση / επέκταση / 

εκσυγχρονισμός  
(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

8% 10 

                                                           
13 Βαθμολογείται ένα κριτήριο, ισότιμα   
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κριτήριο) 
 

Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων 
φυτειών  

(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

10 

Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές 
εγκαταστάσεις φυτικής  

(άνω του 30% του συνόλου του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

10 

5. Αύξηση της 
παραγωγικότητας της 

χρησιμοποιούμενης 
ανθρώπινης εργασίας 

5.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η αύξηση 

της παραγωγικότητας 
της ανθρώπινης 

εργασίας 

Ποσοστό της αύξησης της 
παραγωγικότητας της ανθρώπινης 
εργασίας πάνω από το 10% έως το 

60% 
Αύξησης του δείκτη τυπική 

απόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20% 
15 5% 10 

 

Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό 
στη ζωική παραγωγή 

4. Ποιοτικά προϊόντα 4.1 

Αξιολογείται η παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων 

στην υφιστάμενη 
κατάσταση  

Ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας που προέρχεται από 

την  παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
σε σχέση με την συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα (ως τυπική απόδοση) 

10% 0-10 

6. Αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων 
6.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων 
που αναβαθμίζουν 

ποιοτικά την παραγωγή 

Επενδύσεις που αφορούν 
εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την  
προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και 

πρώτη πώληση της παραγωγής 
(τουλάχιστον 20% της επένδυσης) 

5% 10 

7. Εισαγωγή/χρήση 
καινοτομίας 5.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

ενσωμάτωση 
καινοτομίας στην 

εκμετάλλευση 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων 
επενδύσεων επί του συνόλου των 

αιτούμενων επενδύσεων 
10 5% 0-10 
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8. Συμμετοχή σε κλάδους 
που αναδεικνύονται στο 

πλαίσιο των 
ιδιαιτεροτήτων και 
αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας 

8.1 
 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους 
(στην υφιστάμενη) που 

αναδεικνύονται στο 
πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και 
αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας 
λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά του 
πλεονεκτήματα αλλά και 
τις RIS3  (μέχρι 5 Τομείς 

με μεγαλύτερη ή 
μικρότερη εξειδίκευση)  

Κλάδος 1 

14% 

5 

Κλάδος 2 3 

Κλάδος 3 2 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 45 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(50 45% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 
 

  

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

entheto_new.indd   61 14/06/2017   20:36



Στήριξη για 
στάβλους

Στα Σχέδια 
Βελτίωσης 
λαµβάνουν 

αρκετούς πόντους 
οι επενδύσεις 
σε σταβλικές 

εγκαταστάσεις

entheto_new.indd   62 14/06/2017   20:36



 

56 
 

Μ 4.1.1: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης 

(ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ) 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-10) 

1. Προσανατολισμός του 
συλλογικού σχήματοτος 

1.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

παραγωγικός 
προσανατολισμός του 
συλλογικού σχήματος 

στους τομείς 
προτεραιότητας βάσει του 

κύριου καταστατικού 
σκοπού 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 
 

Κύριος καταστατικός σκοπός Α-
βάθμιου φορέα η  

αιγο-προβατοτροφία 

5% 

10 

Κύριος καταστατικός σκοπός Α-
βάθμιου φορέα τα οπωροκηπευτικά 10 

Κύριος καταστατικός σκοπός Α-
βάθμιου φορέα οι ζωοτροφές 10 

Κύριος καταστατικός σκοπός Α-
βάθμιου φορέα τα ανθεκτικά φυτά 

στην κλιματική αλλαγή 
10 

Ενώσεις συλλογικών φορέων (π.χ. 
ΕΑΣ, κ.λπ. εκτός Α-βαθμίων) 10 

1.2 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της 
παραγωγικής 

δυναμικότητας των 
μελών Α-βάθμιων φορέων 

στους τομείς 
προτεραιότητας  

 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών 
από τη διάθεση προϊόντων 
παραγωγής μελών επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών (άνω 
του 50%)  - αιγο-προβατοτροφία 

10% 

0 ή 5-10 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών 
από τη διάθεση προϊόντων 
παραγωγής μελών επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών (άνω 
του 50%)  - οπωροκηπευτικά 

0 ή 5-10 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών 
από τη διάθεση προϊόντων 
παραγωγής μελών επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών (άνω 
του 50%)  - ζωοτροφές 

0 ή 5-10 
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Ποσοστό (%)του κύκλου εργασιών 
από τη διάθεση προϊόντων 
παραγωγής μελών επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών (άνω 
του 50%)  - φυτά ανθεκτικά στην 

κλιματική αλλαγή 

0 ή 5-10 

1.3 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός του 
συλλογικού σχήματος σε 

ποιοτικά προϊόντα 
(υφιστάμενη) 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

Συλλογικό σχήμα βιολογικής 
κατεύθυνσης 

5% 

10 

Συλλογικό σχήμα ΠΟΠ & ΠΓΕ 7 

1.4 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων 
στους τομείς 

προτεραιότητας  

Επενδύσεις στους τομείς: 
αιγοπροβατοτροφία, 

οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές και 
ανθεκτικά φυτά στην κλιματική 

αλλαγή 

5% 10 

2. Οικονομικό μέγεθος 
συλλογικού σχήματος 

2.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται το 

οικονομικό μέγεθος του 
συλλογικού σχήματος 

Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 
500.000 και 1.500.000€  

(μέσος όρος τριετίας) 

5% 

5 

Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 
1.500.001 και 5.000.000€  

(μέσος όρος τριετίας) 
10 

Ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 
5.000.001 €  

(μέσος όρος τριετίας) 
7 

2.2 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η σχέση 

του τακτικού 
αποθεματικού με τις 

υποχρεωτικές μερίδες 
των μελών του 

Τα σχηματισμένα τακτικά 
αποθεματικά καλύπτουν το 

συνολικό ποσό των υποχρεωτικών 
μερίδων των μελών του συλλογικού 

σχήματος κατόχου του ΑΦΜ 

9% 10 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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2.3 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

συσχέτιση του 
οικονομικού μεγέθους με 
το ύψος των αιτούμενων 

επενδύσεων   

Το σύνολο των αιτούμενων 
επενδύσεων δεν ξεπερνά το 4πλάσιο 

των ιδίων κεφαλαίων (μέσος όρος 
τριετίας) του συλλογικού σχήματος 

κατόχου του ΑΦΜ 

15% 10 

3. Δυναμική συλλογικού 
σχήματος 3.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

δυνατότητα υλοποίησης 
του αιτούμενου 

επενδυτικού σχεδίου από 
το συλλογικό σχήμα 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης 
τουλάχιστον του 20% του 

αιτούμενου προϋπολογισμού κατά 
την υποβολή της αίτησης στήριξης 

17% 

2 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για 
την υλοποίηση κατά την υποβολή 

της αίτησης στήριξης 
1 

Τα ακίνητα επί των οποίων 
χωροθετούνται οι επενδύσεις σε 
κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 

ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών  

1 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(μέσος όρος 3ετίας) προ 
αποσβέσεων και φόρων 

1 

Φορολογική και ασφαλιστικές 
ενημερότητες (για είσπραξη 

χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες 
οφειλές 

1 

Πιστοποιημένος φορέας κατά  
ISO 9001 ή/και  ISO 22000 

1 

Ύπαρξη εμπορικών σημάτων 
(Αναγνωρισιμότητα προϊόντων) 

0,5 
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Ποσοστό (%) δαπανών προβολής & 
προώθησης  επί του κύκλου 

εργασιών   
(μέσος όρος τριετίας άνω του 1%) 

0,5 

   Ομάδες και οργανώσεις του άρθρου 
27 του Καν. 1305/2013 

2 

4. Αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας της 

παραγωγής 
4.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων 
που αναβαθμίζουν 

ποιοτικά την παραγωγή 

Επενδύσεις που αφορούν 
εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για 
την προετοιμασία ή/και συσκευασία 

ή/και πρώτη πώληση της 
παραγωγής 

 (άνω του 30% του συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

10% 10 

5. Εισαγωγή / χρήση 
καινοτομίας 5.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

ενσωμάτωση καινοτομίας 
στην προτεινόμενη 

επένδυση 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων 
επενδύσεων επί του συνόλου των 

αιτούμενων επενδύσεων 
5% 0-10 

6. Συμμετοχή σε κλάδους 
που αναδεικνύονται στο 

πλαίσιο των 
ιδιαιτεροτήτων και 
αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας 

6.1 

Αξιολογείται και 
βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους 
(στην υφιστάμενη) που 

αναδεικνύονται στο 
πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και 
αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά τους 
πλεονεκτήματα αλλά και 

τις RIS3 

Κλάδος 1 

14% 

5 

Κλάδος 2 3 

Κλάδος 3 2 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 45 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

(50 45% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

 
 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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Μ 10.1.8: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων 

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα 
τμήμα τους βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση. 

1.1 

Oι εκμεταλλεύσεις που 
τουλάχιστον το 10% της 

έκτασής τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή 

(περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων) εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στις 

δράσεις 

ΝΑΙ 30 

ΟΧΙ 0 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός 
περιοχών NATURA) κατατάσσονται με 
βάση το παρακάτω κριτήριο επιλογής: 

  Ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών 

2.1 
Ο υποψήφιος είναι μέλος 

αναγνωρισμένης ομάδας ή/και 
οργάνωσης παραγωγών 

5 
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Μ 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

 

  

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με 
κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. 1.1 

Συνολική υπό ένταξη γεωργική 
γη (Ha) σε υπόγεια υδατικά 

συστήματα με κακή ποιοτική 
(χημική) κατάσταση.  

(0-10=10, 11=11, …, 99=99, 
>100=100) 

0 - 100 

2.  Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε 
προστατευόμενη περιοχή (περιοχές   
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων). 

2.1 

Συνολική υπό ένταξη γεωργική 
γη (Ha) που βρίσκεται εντός 
προστατευόμενης περιοχής 

(περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων). 
(0-10=2, 10,1-20=4, …, >90,1=20) 

0-20 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
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Μ 10.1.8: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων 

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Oι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα 
τμήμα τους βρίσκεται σε 

προστατευόμενη περιοχή (περιοχές 
NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά 
προτεραιότητα στη δράση. 

1.1 

Oι εκμεταλλεύσεις που 
τουλάχιστον το 10% της 

έκτασής τους βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή 

(περιοχές NATURA, 
θεσμοθετημένες περιοχές 

εθνικών πάρκων) εντάσσονται 
κατά προτεραιότητα στις 

δράσεις 

ΝΑΙ 30 

ΟΧΙ 0 

2. Οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις (εκτός 
περιοχών NATURA) κατατάσσονται με 
βάση το παρακάτω κριτήριο επιλογής: 

  Ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών 

2.1 
Ο υποψήφιος είναι μέλος 

αναγνωρισμένης ομάδας ή/και 
οργάνωσης παραγωγών 

5 
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Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν 
γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε 
σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα.  
Όροι Επιλεξιμότητας 

 Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη 
διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων. 

 Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» 
τουλάχιστον ίση με 5.000 € έως 7.999€ . Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης 
πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του 
υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της 
μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) 

 Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές 
και η μη διπλή χρηματοδότηση. 

 Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς , δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 
και 6.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), 
παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή 
οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος 
αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό 
σχέδιο. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής  
 επάρκεια – συνάφεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας, 
 στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, 
 συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά 

συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και 
γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα), 

 εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα), 

 χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά), 
 χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης), 
 στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες» ή «ενεργοί» αγρότες, 
 Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής 

κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον 
γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής). 
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ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr, www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr

ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ 
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ JOHN DEERE ΣΕΙΡΑ W

ΝΕΑ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΕΙΡΑ W 

Η νέα σειρά θεριζοαλωνιστικών µηχανών W προσφέρει ότι ακριβώς 
προσδοκούσατε από µια θεριζοαλωνιστική µε άλογα: Εξαιρετική απόδοση χάρη 
στη µεγάλη τρόµπα 660mm, 10 ρίγες και µια µεγάλη περιοχή διαχωρισµού. 
Καθαρό προιόν στο αµπάρι και µειωµένες απώλειες χάρη στα µεγαλύτερα κόσκινα 
της αγοράς.  Τα νέα µεγαλύτερα άλογα προσφέρουν τέλεια ποιότητα αχύρου. 
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John Deere 

Σειρά W 6-άλογη
Ανταγωνιστής 2

JohnDeere.com

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΛΟΓΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΙΓΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΜΠΑ 660MM ΜΕ 10 ΡΙΓΕΣ 

6.3 m²

5.8 m²

5.6 m²

Ανταγωνιστής 1
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