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Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης»
Υπομέτρο 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων»
Δράση 1.1.1 Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
Στόχος του Υπομέτρου
Η δράση αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε
να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι
συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
Δικαιούχοι
Δικαιούχος της δράσης είναι Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες είναι δαπάνες:
 Αποζημίωσης εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού που αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση
της σχετικής ενέργειας. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των υπαλλήλων,
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
 Μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού (εκπαιδευτών και διοικητικού
προσωπικού), που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης,
 Απαραίτητες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων
(ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως υλικό κατάρτισης (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά
πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, κ.λπ.,
 Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), οι οποίες αφορούν
αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων και δαπάνες
τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικού,
 Μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των συμμετεχόντων,
 Δαπάνες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της δράσης από τους ωφελούμενους.
Οι επιλέξιμες δαπάνες, με τη μορφή απλοποιημένου κόστους, καταβάλλονται στο δικαιούχο – πάροχο
κατάρτισης, ο οποίος επιστρέφει στους συμμετέχοντες τις δαπάνες που έχουν καταβάλλει.
Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
 Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων
 Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές ενισχύσεις ή όταν
δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
 Τόκοι επί χρεών
 Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
28.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης
***********************************
Υπομέτρο 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων»
Δράση 1.1.2 Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση
μέτρων & δράσεων του ΠΑΑ
Στόχος του Υπομέτρου
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες
κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δικαιούχων που εντάσσονται στα μέτρα Μ03, Μ04, Μ08, Μ09,
Μ10,Μ11 του ΠΑΑ.
Δικαιούχοι
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική
κατάρτιση και να υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που
απασχολούνται στο γεωργικό (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εργατών και των
απασχολούμενων σε επιχειρήσεις, που μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα (με
αποτέλεσμα επίσης γεωργικό προϊόν) και στο δασικό τομέα.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται δικαιούχοι – πάροχοι για την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν σε δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης
δεξιοτήτων (ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια, κ.λπ.), όπως δαπάνες:
 Αποζημίωσης εκπαιδευτών, καθοδηγητών, συντονιστών / διευκολυντών ομάδων συζήτησης και
διοικητικού προσωπικού, εφόσον συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη πράξη
 Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), που αφορούν αποκλειστικά
την υλοποίηση της σχετικής ενέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της τακτικής επιμόρφωσης
του προσωπικού
 Μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού, που είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της δράσης
 Απαραίτητες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων
(ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως αναλώσιμα υλικά και εκπαιδευτικό υλικό, υλικά
πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση,
δαπάνες σχετικές με την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, δαπάνες
ορκωτού λογιστή, κ.λπ.
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 Μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των συμμετεχόντων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά τη
σχετική πράξη και είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής, έτσι όπως καθορίζεται κάθε φορά στην
αντίστοιχη προκήρυξη.
Οι δαπάνες καταβάλλονται στο δικαιούχο και όχι στους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση των δαπανών
συμμετεχόντων, αυτές επιστρέφονται από το δικαιούχο (πάροχο) στους συμμετέχοντες, με την
προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών πραγματοποίησής τους.
Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
 Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων,
 Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές ενισχύσεις ή όταν
δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
 Τόκοι επί χρεών,
 Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
17.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης
***********************************
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Μέτρο 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες»
Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»
Στόχος του Υπομέτρου
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
εκμεταλλεύσεις

σε γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης)

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):
ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή
προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς
για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την
προσαρμογή της γεωργίας.
ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
και 11 «Βιολογική Γεωργία».
ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών,
δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή
υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων, κ.λπ.),
δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου
παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της
συμβουλής.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
98.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
***********************************
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Υπομέτρο 2.3 «Επιμόρφωση των συμβούλων»
Στόχος του Υπομέτρου
Να παρέχει στήριξη σε φορείς επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων για:
- βασική επιμόρφωση στα πεδία των παρεχόμενων συμβουλών του Υπομέτρου 2.1
- συνεχιζόμενη επιμόρφωση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Το Υπομέτρο θα εφαρμοστεί για την επιμόρφωση των συμβούλων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του
Υπομέτρου 2.1.
Δικαιούχοι
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (βάσει του άρθρου 66§2 Καν. 1305/2013, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο 15 «Ρυθμίσεις εφαρμογής του Προγράμματος»), θα επιλέξει τον/τους πάροχο/παρόχους
επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων με διαδικασία επιλογής, ανοικτή τόσο στους δημόσιους όσο
και στους ιδιωτικούς φορείς. Η εν λόγω διαδικασία επιλογής είναι αντικειμενική και αποκλείει
υποψηφίους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Ο Δικαιούχος-Ανάδοχος μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ένωση ή κοινοπραξία φορέων.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος οργάνωσης και υλοποίησης της
επιμόρφωσης των συμβούλων (π.χ. οι δαπάνες εκπαιδευτών, δαπάνες οδοιπορικών των
εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες που σχετίζονται με τον
τόπο όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, λοιπά λειτουργικά και γενικά έξοδα που αφορούν
αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη ενέργεια).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
2.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ)
***********************************
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Μέτρο 3 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων»
Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»
Στόχος του Υπομέτρου
Στο πλαίσιο του Υπομέτρου οι γεωργοί και ομάδες γεωργών μπορούν να ενισχυθούν για τη συμμετοχή
σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη
αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Με το παρόν μέτρο ενισχύονται
οι γεωργοί και ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή εθνικά συστήματα
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Το παρόν υπομέτρο στοχεύει:
 Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω
της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
 Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με
έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
 Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της
αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού
προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί, 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. Οι ομάδες γεωργών μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις
παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, δηλαδή
οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη
και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των
δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές του συστήματος.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
34.470.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
***********************************
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Υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»
Στόχος του Υπομέτρου
Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προώθησης που
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα
καλυπτόμενα από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν
λόγω δραστηριότητες πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα
πλεονεκτήματα των εν λόγω προϊόντων, ιδιαιτέρως την ποιότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
μεθόδων γεωργικής παραγωγής της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την αυθεντικότητα, την καλή διαβίωση
των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέονται με το σύστημα ποιότητας, και μπορεί
να περιλαμβάνουν τη διάδοση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για τα προϊόντα αυτά.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι «ομάδες παραγωγών». Οι «ομάδες παραγωγών» μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών,
οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή άλλου νομικού τύπου οντότητες. Στις εν λόγω
ομάδες δύναται να συμμετέχουν, εκτός των παραγωγών, και ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες της ομάδας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πληροφόρησης και
προώθησης των προϊόντων (πχ εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών,
διαφημιστικές καταχωρήσεις, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών ανά προϊόν,
διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις) που παράγουν και
καλύπτονται από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
3.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
***********************************
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Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
Στόχος της Δράσης
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού
(σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης
προς ένταξη.
Επιπλέον να είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία (φυσικά
πρόσωπα) ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. (νομικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι
Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.
Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι αναγνωρισμένα συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως αγροτικοί
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,
ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι
στο μητρώο, το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, 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
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο του εν λόγω Υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες :
 Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις
περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις το όριο ανέρχεται έως
15% )
 Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
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 Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης
πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
271.249.076 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
***********************************
Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
Στόχος της Δράσης
Η παροχή ενίσχυσης για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο
διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού
(σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης
προς ένταξη.
Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες
και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.). Ειδικά οι
αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο, το οποίο
ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, 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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο του εν λόγω Υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο
την εξοικονόμηση ύδατος
 Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
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 Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης
πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
30.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
***********************************
Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.3 Yλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος
Στόχος της Δράσης
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των
επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού
(σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης
προς ένταξη. Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά σχήματα αγροτών όπως αγροτικοί
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,
ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ.). Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι
στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, 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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο του εν λόγω Υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων,
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 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.
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 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης
πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
17.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
***********************************
Υπομέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
Δράση 4.1.4 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)
Στόχος της Δράσης
Ο στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τελικών
προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
Για το σκοπό αυτό, στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή / και άυλα στοιχεία, οι
οποίες σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή.
Δικαιούχοι
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με τελικούς αποδέκτες τα παρακάτω
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού
(σύμφωνα με τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης
προς ένταξη.
Επιπλέον να είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία (φυσικά
πρόσωπα) ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. (νομικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι
Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.
Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι αναγνωρισμένα συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως αγροτικοί
συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,
ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι
στο μητρώο, το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, τα συλλογικά σχήματα αγροτών πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:
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 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
Επιλέξιμες Δαπάνες
 Αγορά γης (αφορά σε ποσοστό έως 10 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης)
 Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου ή μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση φυτειών
 Αγορά ζωικού κεφαλαίου
 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 Αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης
πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων)
 Κεφάλαιο κίνησης έως 30% της συνολικής επένδυσης ή 200.000€
 ΦΠΑ ( επιλέξιμων αποπληρωμένων δαπανών)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
60.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Υλοποιείται μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
***********************************
Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I,
γεωργικό προϊόν
Στόχος της Δράσης
Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων (τα οποία
βρίσκονται εντός του Παραρτήματος I), καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη
παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες
επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα
κινήτρου. Με το παρόν μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας
και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία
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θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο γενικότερα συμβάλλει στην κοινωνική
σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,
καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες
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% 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 για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης
ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
παραγωγικής επένδυσης.
 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα,
ανυψωτικά).
 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 τη 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
(συσκευασία, σήμανση).
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Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
133.732.511 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(Π/Υ<6000.000,00)
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π/Υ>6000.000,00)
***********************************
Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη
γεωργικό προϊόν
Στόχος της Δράσης
Στόχος είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων (τα οποία βρίσκονται εντός του
Παραρτήματος I), καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως
στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός
ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Με το παρόν μέτρο
επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών
αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο γενικότερα συμβάλλει στην κοινωνική σταθερότητα και
στην οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Επιλέξιμες Δαπάνες
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% των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών.
 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 για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης
ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
παραγωγικής επένδυσης.
 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων (αφορά στην πρώτη ύλη και στο
παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν) ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
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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).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
35.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(Π/Υ<6000.000,00)
Διεύθυνση προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π/Υ>6000.000,00)
***********************************
Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Δράση 4.2.4 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι
(γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)
Στόχος της Δράσης
Ο στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων του τομέα στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της
μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό στην Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία του
ενεργητικού οι οποίες σχετίζονται με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπου η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν της μεταποίησης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.
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Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
 Αγορά γης (αφορά σε ποσοστό έως 10 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης)
 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας,
όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% 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 καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Στις δαπάνες
αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την
λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις
ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως
μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 Καινούργια ή μεταχειρισμένα μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της
επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 Αγορά καινούργιων ή μεταχειρισμένων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων (αφορά στην πρώτη
ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν) ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη 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.


Κεφάλαιο κίνησης έως 30% της συνολικής επένδυσης ή 200.000€



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).
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 ΦΠΑ ( επιλέξιμων αποπληρωμένων δαπανών)
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).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
50.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Υλοποιείται μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
***********************************
Υπομέτρο 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Στόχος της Δράσης
Η επίτευξη μείωσης των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η
χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά
τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση
προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η
μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με
τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.
Δικαιούχοι
Δημόσιος φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων.
Στις περιπτώσεις των δημόσιων έργων, ο δημόσιος φορέας είναι:
 η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για το
σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις
αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της
Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας ή
 η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία έχει την
ευθύνη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του
προγράμματος των σχετικών έργων.
Ο δημόσιος φορέας παραμένει ο κύριος και ιδιοκτήτης των έργων, ο οποίος και λαμβάνει
περιβαλλοντική αδειοδότηση για την έναρξη της κατασκευής (ν.4014/2011) και τελικά της χρήσης του
κάθε έργου (αδειοδότηση έργου αξιοποίησης υδάτων ΚΥΑ 146896/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μέχρι και σήμερα). Μετά την ολοκλήρωση του έργου, σχηματίζεται Φορέας Διαχείρισης (ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ)
που εποπτεύεται από το κράτος, ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειριστεί το έργο προς όφελός των
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αγροτών της ευρύτερης περιοχής, εφαρμόζοντας τους όρους της άδειας χρήσης του έργου.Ο δημόσιος
φορέας είναι υποχρέωμένος για την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας (ν.4014/2011 για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση, ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ2878 /τ. Β’/2014) για αδειοδότηση εκτέλεσης και
χρήσης έργων αξιοποίησης υδάτων.
Σημειώνεται ότι τα δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα, λόγω της φύσης τους (συλλογική άρδευση), έρχονται
να τροποποιήσουν υφιστάμενες συνθήκες άρδευσης και συνεπώς η άδεια χρήσης που λαμβάνουν
οδηγεί σε τροποποίηση ή ακόμα και αναίρεση υφιστάμενων αδειών χρήσης νερού στην περιοχή των
έργων. Η διαδικασία των αδειοδοτήσεων των έργων αξιοποίησης υδάτων περιγράφεται αναλυτικά στην
ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/ Β’). Σχετικό απόσπασμα περιλαμβάνεται στον Πίνακα Μ04-8
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών
που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) των
έργων. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ)
1305/2013.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
458.554.711 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων (Π/Υ>2.2 εκ)
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών (Π/Υ<2.2 εκ)
***********************************
Υπομέτρο 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.2 Έργα Αναδασμών
Στόχος της Δράσης
Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή
στοιχειωδών παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν λειτουργικό
το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες
του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος. Το αναμενόμενο
όφελος από τους αναδασμούς ως προς την μέση ιδιοκτησία θα είναι κατ’ ελάχιστο 3:1.
Η δράση αφορά σε:
 Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου,με τα παράλληλα έργα αυτών
 Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών
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Δικαιούχοι
Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης του
αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού και που, σύμφωνα με το άρθρο 2 καν. 1303/2013,
έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων.
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.).
 Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων στις εκτάσεις που θίγονται από τα έργα.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
5.759.302 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών
***********************************
Υπομέτρο 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.3 Δασική οδοποιία (Ιδιωτικές επενδύσεις) + Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού
δικτύου (Δημόσιες Επένδυσεις)
Στόχος της Δράσης
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση, ανάπτυξη και η προστασία
των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες
διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και η ανάπτυξη του τουρισμού. Το δασικό οδικό δίκτυο, προκειμένου
να είναι προσπελάσιμο, απαιτεί τη συνεχή βελτίωσή του, ενώ εξυπηρετεί κυρίως τους παρακάτω
σκοπούς :
1. Την εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που περιλαμβάνει
όλες τις συναφείς φάσεις από την αναδάσωση και καλλιέργεια των δασοσυστάδων μέχρι την συγκομιδή
των δασικών προϊόντων.
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2. Την πρόσβαση προς στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις όπως δασοφυλάκεια, παρατηρητήρια,
δασικοί οικισμοί, κ.λ.π. εγκαταστάσεις μεταποίησης δασικών προϊόντων (η οδοποιία δεν
συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες του αντίστοιχου μέτρου του άρθρου 26), δασικά φυτώρια,
εκτροφεία θηραμάτων, κ.λπ.
3. Την εκμετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο στον τουρισμό και στην
αναψυχή, που βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών. Την συγκομιδή (παραλαβή και μετατόπιση) των
προϊόντων και κυρίως του ξύλου και ρητίνης και τη μεταφορά τους από τον τόπο υλοτόμησης μέχρι τους
τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής τους.
4. Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με την διαχείριση και προστασία των δασών και
δασικών εκτάσεων από κάθε κίνδυνο.
Δικαιούχοι
 Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.
 Διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου
 Δήμοι και ενώσεις τους
 Ενώσεις των ανωτέρω ωφελουμένων
Επιλέξιμες Δαπάνες
Το Υπομέτρο περιλαμβάνει Μελέτες και Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές
εκτάσεις, έργα ς βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών έργα καθώς και
υποδομές μετατόπισης μεταφοράς δασικών προϊόντων όπως κορμοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π.
Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία ενέργειας ενδεικτικά είναι οι εξής:
1. Δασική οδοποιία
1.α. Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων
Χάραξη δρόμου (οριζοντιογραφία -κατά μήκος τομή - κατά πλάτος τομές – Τεχνικά έργα –
Προϋπολογισμός)
1.β. Διάνοιξη νέων δασικών οδών και βελτίωση υφισταμένων
 Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις)
 Κατασκευή Υποδομών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών
 Τεχνικά έργα ( Οχετοί – Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης – Δανειοθάλαμοι – Τάφροι – Κόμβοι
σύνδεσης)
 Έργα Ασφάλειας – Σήμανσης (Πινακίδες, Διαγράμμισης κ.λ.π.)
2. Κορμοπλατείες
 Υλοτόμηση της επιφάνειας της κορμοπλατείας
 Εκπρέμνωση της ίδιας επιφάνειας
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 Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές- Επιχώσεις)
 Χαλικόστρωση (όπου κρίνεται αναγκαίο)
 Χώροι αποθήκευσης εργαλείων-μηχανημάτων ( συνοδό έργο)
3. Σχοινογερανοί
 Μελέτες
 Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 Έργα και εργασίες για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία αυτών , εντός των δασών και
δασικών εκτάσεων ( εκπρεμνώσεις / εκθαμνώσεις μικρών επιφανειών καθώς και μικρές
εκσκαφές και έργα πάκτωσης των στελεχών των μηχανημάτων , σημειακές κλαδεύσεις , διάνοιξη
μονοπατιών διέλευσης, κλπ)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
35.266.206 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών
***********************************
Υπομέτρο 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
Δράση 4.3.4 Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Στόχος της Δράσης
Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Δικαιούχοι
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της
σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και αφορούν
σε. Δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών,
που απαιτούνται όπως απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του
έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
49.197.666 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών
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***********************************
Υπομέτρο 4.4 «Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών
και κλιματικών στόχων»
Δράση 4.4.1 Προστασία των γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα
Στόχος της Δράσης
Η πρόληψη των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και
στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση η συμφιλίωση των κατοίκων της υπαίθρου με την αρκούδα ,ε
απώτερο στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας των μεγάλων θηλαστικών.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν:
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν συστηματικά τη
μελισσοκομία και διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης,
 κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που διαμένουν ή μετακινούνται
στις περιοχές παρέμβασης και
 καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα ειδών στις περιοχές παρέμβασης,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 Η αγορά ειδικής ηλεκτροφόρου περίφραξης όπως περιγράφεται παρακάτω:
Φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί
να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας) και εντατήρες
περίφραξης πασσάλων, τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης
παλμών, σετ πόρτας (συμπεριλαμβάνονται λαβές και μονωτήρες πόρτας διπλός και αγωγού), μονωτήρας
για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο), συνδετήρες αγωγού, όργανο ελέγχου, μπαταρία,
ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι,
 Η εργασία εγκατάστασης της περίφραξης. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για την πρώτη
εγκατάσταση της περίφραξης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
300.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
***********************************
Υπομέτρο 4.4 «Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών
και κλιματικών στόχων»
Δράση 4.4.3 Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων
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Στόχος της Δράσης
Η συγκράτηση του εδάφους και την προστασία του από τη διάβρωση, η βελτίωση της διαχείρισης του
εδάφους, η διαμόρφωση ειδικών συνθηκών για πολλά είδη εντόμων και ερπετών και η διατήρηση του
παραδοσιακού τοπίου
Δικαιούχοι
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής
γης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμα για την παραπάνω ανακατασκευή ή κατασκευή είναι
 Οι δαπάνες αγοράς – μεταφοράς της πέτρας
 Οι δαπάνες του τεχνίτη
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
2.900.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
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Μέτρο 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων»
Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών
πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων
Στόχος του Υπομέτρου
Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο
έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και
τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων
ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας
και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.
Δικαιούχοι
Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την
ιδιότητα του γεωργού ή σε ομάδες γεωργών (όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών,
συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, όπως κάθε φορά
ισχύει).
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.
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.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
40.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
***********************************
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Μέτρο 6 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων»
Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς
Στόχος του Υπομέτρου
Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών
γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την
πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά
προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν
επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):
Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον
ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 2§ιδ του Καν. 1305/2013, ήτοι :
 Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται
παρακάτω).
 Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.
Β) Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή
και νέους γεωργούς) όπου:
 Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος
γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και
αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους
νέους γεωργούς.
 Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από
κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δεν υπάρχει περιορισμός.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
303.790.965 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνοτροφίας
***********************************
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Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Στόχος του Υπομέτρου
Στόχος του Υπομέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές
τους δραστηριότητες, 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) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν
μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε
επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές
κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών
τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια
για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που (κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης) είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δεν υπάρχει περιορισμός.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
55.629.243 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνοτροφίας
***********************************
Υπομέτρο 6.4: Ανειλημμένες (ιδιωτικά Άξονα 3)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
28.554.689 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
***********************************
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Μέτρο 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των
χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων προστασίας και
διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας
Στόχος του Υπομέτρου
Το Υπομέτρο αφορά στην εκπόνηση δέκα (10) Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της
Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας, σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας - περιοχές
του δικτύου NATURA 2000 & Εθνικά Πάρκα - με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης (Πίν. Μ07-01 του
ΠΑΑ 2014-2020).
Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων και γεωργικών πρακτικών που προωθούν τη
διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας- ειδικά ως προς τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/43/ΕΚ &
2009/147/ΕΚ - καθώς και την αειφόρα διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων. Προβλέπεται συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών. Στην εκπόνηση των
θεματικών σχεδίων θα συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους
τοπικούς φορείς για την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων.
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων όπως
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 η κατάρτιση μελετών και συναφείς συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την
εκπόνηση των θεματικών σχεδίων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για απόκτηση
δεδομένων, διεξαγωγή έρευνας πεδίου και επεξεργασίας, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των
δεδομένων,
 σχετικές δαπάνες για τη διεξαγωγή ενεργειών δημοσιότητας, διαβούλευσης και
ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, πιλοτικών ή άλλων προπαρασκευαστικών
ενεργειών (όπως προμήθεια ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων, παροχή
επιδεικτικού υλικού).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
747.435 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
***********************************
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Υπομέτρο 7.3: Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας,
βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Στόχος του Υπομέτρου
Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως δηλώνεται και στο ΣΕΣ και τις συστάσεις της ΕΕ
(Position Paper), τίθεται ως βασική επιδίωξη η «επέκταση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση δημόσιων
ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς στις περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς», συμπεριλαμβανομένων
των αγροτικών περιοχών. Ειδικά, το 2014 εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης NGA
από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την υλοποίηση των στόχων
του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ. Με βάση το εν λόγω Εθνικό Σχέδιο NGA και τον στόχο Ι αυτού
(κάλυψη με ταχύτητα 30Mbps στο σύνολο του πληθυσμού) υπάρχει η δράση ULTRAFAST BROADBAND
(UFBB) για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών, οι οποίες παραμένουν «λευκές NGA» και μετά την
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα επενδύσεων και του δημόσιου έργου RURAL
BROADBAND.
Δικαιούχοι
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων όπως
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 η μελέτη και η κατασκευή -διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων,
 η προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
 η απόκτηση σχετικών «άυλων» επενδύσεων (π.χ. εφαρμογές ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τη
διαχείριση ευρυζωνικής υποδομής,
 άλλες σχετικές γενικές δαπάνες (π.χ. αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων),
 δαπάνες σχετικές με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών για την παροχή αποκλειστικών
δικαιωμάτων χρήσης (IRU),
 δαπάνες παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητων Ελεγκτών» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (στην περίπτωση υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
56.471.326 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης
***********************************
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Υπομέτρο 7: Ανειλημμένες 321, 322, 323
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
24.081.975 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων
***********************************
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Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των
δασών»
Υπομέτρο 8.1: Δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων
Στόχος του Υπομέτρου
Για να υπάρξει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη φυσικών κινδύνων και
πυρκαγιών, καθώς και για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, οι δασικοί πόροι θα πρέπει να
επεκταθούν και να βελτιωθούν μέσω της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών και μη γεωργικών γαιών.
Η δράση της δάσωσης θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση
των δασικών πόρων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και
αντιπυρικής προστασίας, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών,
την προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές, στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων την
αποκατάσταση των πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών, την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης σε
ορισμένες περιοχές.
Δικαιούχοι
 Διαχειριστές δημόσιας γης
 Διαχειριστές ιδιωτικής γης
 Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται
υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός
της αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες δαπανών:
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΑΣΩΣΗΣ (εγκατάσταση φυτείας)
 Εδαφολογική ανάλυση
 Σύνταξη μελέτης δάσωσης
 Κατεργασία εδάφους
 Προμήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού
 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης
 Εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου
 Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
 Λίπανση φυτών
 Υλικά και εργασίες περίφραξης
 Άρδευση φυτών
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2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (μόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus και salix)
 Προμήθεια φυταρίων
 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες σε έδαφος
 Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων φυτών
 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού
 Άρδευση φυτών
 Λίπανση φυτών
 φρεζάρισμα εδάφους
 βοτάνισμα και σκάλισμα
 καλλιεργητικές φροντίδες
 επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή άλλων
αντίξοων κλιματικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%.
Το κόστος βασίζεται σε δεδομένα των προηγούμενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό
υπερβαίνει το 20%, η ζημιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.
 αραιώσεις
Το κόστος συντήρησης δίνεται για χρονική περίοδο έως οκτώ έτη
3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να χορηγούνται για την
κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε
δάσωση γεωργικής γης. Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως δώδεκα έτη.
Απώλεια εισοδήματος για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο
οκτώ ετών.
Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων
δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Τα είδη που φυτεύονται
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Ενίσχυση παρέχεται μόνο για φύτευση και συντήρηση ειδών της Μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης
του καταλόγου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Μέτρου, ανάλογα με τις ειδικές εδαφοκλιματικές
και υδρολογικές συνθήκες, επιμέρους ζωνών βλάστησης.
Για δένδρα των γενών Populus και Salix δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
87.500.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
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Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
***********************************
Υπομέτρο 8.2: Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων
Στόχος του Υπομέτρου
Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών
καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα
καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά
χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να
απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει
διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη
διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ
τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η
απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις,
δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί
η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια
ζωή. Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο.
Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών
/ ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την
ορεινή ζώνη.
Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συμμετέχουν είναι
προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για
καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και
επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα /
εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι είναι:
 Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
ενώσεις τους
 Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης
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Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την
αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή
δήμος.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Κόστος εγκατάστασης:
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του
μέτρου
 εδαφολογική ανάλυση,
 γεωργοδασοκομική μελέτη,
 βελτίωση εδάφους,
 προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.)
 προμήθεια φυταρίων,
 δαπάνες άρδευσης, λίπανσης
 προστατευτικοί σωλήνες
 εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών
 περίφραξη
Κόστος συντήρησης:
Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος
εγκατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για
κόστος συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος
Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά
δασωμένο εκτάριο.
-

Άρδευση
Δαπάνες για φυτοπροστασία
Λίπανση
Πότισμα
Καλλιεργητικές φροντίδες
Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)

Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
16.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
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***********************************
Υπομέτρο 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά φαινόμενα
Στόχος του Υπομέτρου
Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών
απειλών, οι οποίες ορίζονται :
- οι πυρκαγιές,
- οι παθογόνοι οργανισμοί,
- τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση
προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς
δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των
ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που
καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.
Δικαιούχοι
1. Δημόσιες Υπηρεσίες
α. Δασικές Υπηρεσίες
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
2. Ιδιώτες
α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και οι ενώσεις τους
Επιλέξιμες Δαπάνες
Πυρκαγιές
Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως:
 δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
αντιπυρικής προστασίας
 σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων
για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των
μέσων κατάσβεσης
 αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης
Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως:
-μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών
δρόμων αντιπυρικής προστασίας,
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-καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο
εύφλεκτων δασικών ειδών.
Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών
συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού
εξοπλισμού.
Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με
γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.
Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών δηλαδή
υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων αυτές μπορεί να
χρηματοδοτηθούν μόνο εάν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς.
Παθογόνοι οργανισμοί
Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης
παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού
εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.
Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ΕΕ) που τα διέπει,
όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α.
Χείμαρροι
Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων
των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.
Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
51.100.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
***********************************
Υπομέτρο 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά φαινόμενα
Στόχος του Υπομέτρου
Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν
προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπομέτρο εστιάζει σε:
- αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές
καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του
εδάφους.
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- κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
- κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που
έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της
εκμετάλλευσης.
Δικαιούχοι
Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι:
1.Δημόσιες Υπηρεσίες
α. Δασικές Υπηρεσίες
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
2. Ιδιώτες
α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι
ενώσεις τους
Επιλέξιμες Δαπάνες
Τα επιλέξιμα κόστη στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 είναι:
 Απομάκρυνση καμένων κορμών
 Δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού.
Συμπεριλαμβάνονται και οι περιφράξεις.
 Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
 Δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών όπως υποδομές ορεινών
υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.
Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
58.665.500 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
***********************************
Υπομέτρο 8.6: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και
εμπορία δασικών προϊόντων
Στόχος του Υπομέτρου
Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, δασοκτημόνων, δήμων και ενώσεων αυτών
καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού
εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – απόλειψη των δασικών προϊόντων (συλλογή,
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υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά
ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού.
Υπάρχει έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα λόγω έλλειψης αποτελεσματικών μονάδων
μεταποίησης. Χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ
μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα της εμπορίας ειδικά,
είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό
είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη διάθεσή τους στην αγορά.
Παράλληλα το μέτρο έχει πολυλειτουργικό ρόλο καθώς συμβάλλει στην προστασία και αειφόρο
διαχείριση των δασών καθώς και στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων. Το υπομέτρο έχει
σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία και την περιβαλλοντική διαχείριση: η
παρατηρούμενη συσσώρευση βιομάζας σε ξηροθερμικές συνθήκες και με οξύτερες ξηρασίες αυξάνει
δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνεπώς, η κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε προηγουμένως υποεκμεταλλευόμενα δάση συμβάλει σημαντικά και στην πολιτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι
πολλαπλό όταν η δράση αυτή συνδυασθεί με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενθάρρυνσης
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
Επίσης, η μεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να
διοχετεύονται τα υπολείμματα για παραγωγή ενέργειας και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και
καινοτομίας.
Δικαιούχοι
Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες,
δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ με
σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 η ενίσχυση μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν
είναι ΜΜΕ.
Επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή της ενωσιακής ή
εθνικής νομοθεσίας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, βάσει του απαλλακτικού κανονισμού, άρθρο 41, με
εξαίρεση τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, όπου μπορεί να χορηγείται ενίσχυση σε επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν είναι ΜΜΕ.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από το σημείο 502 των Κατευθυντήριες γραμμών (2014/C 204/01):
1. η κατασκευή, αγορά (συμπ. της χρηματοδοτικής μίσθωσης), ή η βελτίωση ακινήτων, ενώ οι δαπάνες
που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο κατά τον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το 10% των
επιλέξιμων δαπανών
Ενδεικτικά:
 Διαμόρφωση χώρου π.χ. κορμοπλατείες
 χώροι αποθήκευσης
2. η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ενδεικτικά:
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 Εργαλεία υλοτομίας, αποφλοίωσης, τεμαχισμού, αποκομιδής και μεταφοράς.
 Λοιπά εργαλεία
 Ειδικού τύπου οχήματα
 Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες περιοχές
 Εξοπλισμός για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας
 Βιολογικός καθαρισμός
3. γενικές δαπάνες που συνδέονται με τα στοιχεια 1) και 2), όπως αμοιβές συμβουλών περιβαλλοντικής /
οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες ακόμη κι αν
τελικά δεν πραγματοποιηθεί καμία από τις δαπάνες των στοιχείων 1) και 2)·. Οι γενικές δαπάνες δεν
υπερβαίνουν το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
4. δαπάνες πιστοποίησης προέλευσης ξυλείας, συστημάτων δέουσας επιμέλειας, λογισμικού
παρακολούθησης δασών και εμπορικών σημάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμος ο κατάλληλος
εξοπλισμός ή συστήματα εξοπλισμού όχι όμως τα λειτουργικά κόστη.
5. δαπάνες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων (διαχειριστικές εκθέσεις,
πίνακες υλοτομίας).·
Άλλες δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (περιθώριο κέρδους εκμισθωτή,
αναχρηματοδότηση τόκων, ασφάλιστρα κλπ) δεν είναι επιλέξιμες. Το κεφάλαιο κίνησης δεν είναι
επιλέξιμο.
Οι επενδύσεις βελτίωσης της οικονομικής αξίας δασών πρέπει να είναι αιτιολογημένες σε σχέση με τις
αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν
επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής.
Επενδύσεις που αφορούν την ξυλεία περιορίζονται σε εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της
βιομηχανικής μεταποίησης.
Δαπάνες για αναλώσιμα (π.χ. φόρμες εργασίας) δεν είναι επιλέξιμες.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
13.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
***********************************
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Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
Υπομέτρο 9: Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της
δασοκομίας
Στόχος του Υπομέτρου
Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό
να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη - μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου
προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών
αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το
μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα
χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την
αρμόδια αρχή του Κράτους – Μέλους. Περιορίζεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που ανήκουν
στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται
στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ).
Επιλέξιμες Δαπάνες
Η ενίσχυση καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης νέων ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του
επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
25.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας
***********************************
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Μέτρο 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα»
Υπομέτρο 10.1.- Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
Δράση 10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
Στόχος της Δράσης
Σκοπός είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται
στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή
απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και
αναπαραγωγής.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
γ) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα
ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
8.400.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ με τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των
Περιφερειών ή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
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Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας με τη
διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον ελαιώνα 37 από 84 (κορμός, κώμη) και την
ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του ελαιώνα.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
γ) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη
λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα
ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
5.863.570 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ με τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των
Περιφερειών ή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
Δράση 10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα
της Θήρας που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις, η προστασία του εδάφους από τη
διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και η
δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.
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Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
γ) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη
λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα
ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
3.912.957 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ με τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των
Περιφερειών ή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν
δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
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β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
γ) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη
λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα
ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
198.074.145 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ με τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των
Περιφερειών ή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία
των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με
τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση
της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας φυτοπροστατευτικών
στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι, μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ απόφαση
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα ενός (1) ημερολογιακού έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.
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Επιλέξιμες Δαπάνες
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες
δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα οι
δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
12.750.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα
Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος, με τη διοικητική υποστήριξη σε περιφερειακό επίπεδο των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) των Περιφερειών/Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των μικρολεπιδοπτέρων,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη
της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.
Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται
η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia
lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς
και της βερικοκιάς, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των
εντόμων.
Η δράση αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων, ακόμη κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι
ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη
λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
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4. Όσοι, κατά τη χρονική στιγμή που διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων στήριξης,
είναι μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών
προϊόντων (ΚΟΑ) των τομέων οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εγκεκριμένα
Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατά την έννοια της αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
ισχύει, στα οποία το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ περιλαμβάνεται ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις
επιλέξιμες στη δράση 10.1.08 καλλιέργειες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) για το έτος 2017. Ο εν
λόγω έλεγχος πραγματοποιείται και για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
της πρόσκλησης της δράσης, κατά τη χρόνο διενέργειας των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων
πληρωμής. Το συγκεκριμένο κριτήριο αποκλεισμού τίθεται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή
διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης από περισσότερα από ένα εθνικά ή/και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου, τα στοιχεία των μελών
των αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών
προϊόντων (ΚΟΑ) του τομέα οπωροκηπευτικών, αντλούνται από τα πλέον πρόσφατα οριστικά
καταχωρημένα στοιχεία των παραγωγών μελών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων
Παραγωγών» (οπωροκηπευτικών), η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αριθμ. 3704/88539/2-8-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2516/Β΄/16-8-2016), όπως ισχύει.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
37.125.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα
Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος, με τη διοικητική υποστήριξη σε περιφερειακό επίπεδο των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) των Περιφερειών/Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.
***********************************
Δράση 10.1.9 - - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
Στόχος της Δράσης
Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να
διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και
ισορροπία της φύσης.
Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι:
1. κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές
αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3 της σχετικής Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί,
2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές
φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3, 3. της σχετικής Πρόσκλησης
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3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.
Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον
ακόλουθο πίνακα
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη
λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη. 12 Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα
(1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.
Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης
– αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 20142020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθμ.401/48520/29-03-2018 απόφασης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση
μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα
Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται στην υπ’αριθμ. 922/87058/19-6-2018 Πρόσκληση,
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 618/72071/5-4-2019 Πρόσκληση.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
53.93.778 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αρμόδια για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων φυλών αγροτικών ζώων, καθώς και για τους
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους είναι τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ) της Διεύθυνσης
Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
***********************************
Δράση 10.1.10 - Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από
γενετική διάβρωση
Στόχος της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι:
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η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών
και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.



η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.



η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών



η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.



η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους
πληθυσμούς – ποικιλίες.

Δικαιούχοι
Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:


Έξοδα αποστολής σπόρων ή άλλων μερών του φυτού, από και προς τον αρμόδιο, κατά
περίπτωση, φορέα..



Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα
αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου
αγροτεμαχίου.

Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
7.125.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.
***********************************
Υπομέτρο 10.1.- Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις – ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΦΔ

Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες σε
καπνοπαραγωγικές περιοχές

1.932.971

Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής &
Περιβάλλοντος – ΕΥΕ ΠΑΑ

Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή
καπνού

8.009.135

Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής &
Περιβάλλοντος – ΕΥΕ ΠΑΑ
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Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή
σακχαρότευτλων
Μακροχρόνια παύση της
εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

2.147.279

Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής &
Περιβάλλοντος – ΕΥΕ ΠΑΑ

4.968.374

Διεύθυνση Χωροταξίας,
Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής

***********************************
Υπομέτρο 10.2.- Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις
Δράση 10.2.1 - Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
Στόχος της Δράσης
Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική
παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας
αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.
Δικαιούχοι
Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική
υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας, κάλυψη του διοικητικού κόστους καθιέρωσης και
διατήρησης γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων. Δαπάνες μισθοδοσίας και οδοιπορικών εξόδων
προσωπικού των δικαιούχων, δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης και
συγκεκριμένα:


Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την καταχώρηση των στοιχείων και την εκτύπωση αυτών.



Υλικά εκτύπωσης



Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών
βιβλίων (αγορά και/ή κόστος ετήσιας χρήσης)



Όργανα σωματομετρήσεων



Δαπάνες ανάλυσης DNA



Δαπάνες συσκευών ηλεκτρονικής ανίχνευσης για την ταυτοποίηση των ζώων μέσω των
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης

2. Για τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, κάλυψη του κόστους δοκιμών για τον προσδιορισμό της
απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου. Δαπάνες μισθοδοσίας και οδοιπορικών εξόδων προσωπικού των
δικαιούχων, δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης και συγκεκριμένα:
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Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την καταχώρηση των στοιχείων και την εκτύπωση αυτών.



Υλικά εκτύπωσης



Εξοπλισμός ογκομέτρησης γάλακτος



Εξοπλισμός ποιοτικής ανάλυσης γάλακτος και κρέατος



Αποστολή ή μεταφορά δειγμάτων γάλακτος, κρέατος



Ανάλυση δειγμάτων γάλακτος, κρέατος

3. Για την ενημέρωση και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης με στόχο την παροχή και
διάχυση της τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης των ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης,
την ευρεία δημοσιότητα του προγράμματος και την προώθηση των εγχώριων φυλών. Αφορά δαπάνες
για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ημερίδες, συμμετοχή σε ζωοτεχνικές εκθέσεις, τεχνικό και
επιστημονικό σύμβουλο και συγκεκριμένα:


Έξοδα πρόσκλησης



Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων



Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού
ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού
καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής.



Κόστος συμμετοχής σε Ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, τη
διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και
μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου.



Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με την παροχή
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο
εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών
ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας οδηγίες εφαρμογής και
συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερασμάτων και οδηγιών. Επίσης, όπου
απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους ωφελούμενους κτηνοτρόφους σε θέματα
διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με το πρόγραμμα. Επιπλέον, θα στηρίζει τον Δικαιούχο σε
θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και
εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.

4. Γονοτυπικός έλεγχο των ζώων. Δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών δειγματοληψίας,
διενέργειας δειγματοληψίας, μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
15.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων & Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών, Δ/νση
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής & Κτηνιατρικής
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***********************************
Δράση 10.2.2 - Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη
επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης
και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και του
προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται
δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου καθώς και
δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και
προώθησης των τοπικών ποικιλιών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
1. Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για
μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης, κλπ..
2. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
3. Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών
για την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
565.500 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής
Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.
***********************************
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Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία»
Στόχος του Μέτρου
Το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη
προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και
μείωσης των ρύπων
• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των
εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.
Υπομέτρο 11.1 - Ενίσχυση για τη μετατροπή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας
Στόχος του Υπομέτρου
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μία τριετία
και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη
γεωργία
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:
- για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία,
- για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται σε εργαστηριακές αναλύσεις
Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από το μέτρο 3 «στήριξη
για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
139.053.678 €
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

52

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.
***********************************
Δράση 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
κτηνοτροφία
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα
που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.
Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από το μέτρο 3 «στήριξη
για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
106.148.775 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.
***********************************
Υπομέτρο 11.2 - Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας
Στόχος του Υπομέτρου
Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που
επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων.

Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη
γεωργία
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ)
1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
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των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχο
- για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων
παραγωγής στη γεωργία,
- για πρόσθετα κόστη που συνίστανται στις δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις
- για κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των
κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
834/2007
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
232.379.820 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.
***********************************
Δράση 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην
κτηνοτροφία
Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:
- για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων
παραγωγής στην κτηνοτροφία.
- για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των
κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
834/2007
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
148.715.490 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.
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Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα»
Υπομέτρο 12.2 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000
Στόχος του Υπομέτρου
Στο πλαίσιο του Μέτρου δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή
ενώσεις τους για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
Δικαιούχοι
Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασών, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου) και ενώσεις των ανωτέρω.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύεται η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από τη μείωση παραγωγής ξυλείας και ρητίνης ανά
εκτάριο δάσους ή δασικής έκτασης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο
«Description of the type of operation”
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
7.500.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
***********************************
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Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα»
Υπομέτρο 13.1 - Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Στόχος του Υπομέτρου
Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την
Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ενίσχυση αποσκοπεί στην
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών
κλιματολογικών συνθηκών, λόγω υψομέτρου.
Επίσης, στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των δικαιούχων ενίσχυσης, 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.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί
γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της
Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «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» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015) και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός
των ορεινών περιοχών.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την
απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις ορεινές
περιοχές, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά μειονεκτήματα.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
657.330.216 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχ. Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ
***********************************
Υπομέτρο 13.2 - Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά
μειονεκτήματα
Στόχος του Υπομέτρου
Tο υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται
από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.
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Η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος
που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που υπόκεινται σε
φυσικούς περιορισμούς και μέχρι τον καθορισμό τους εντός των περιοχών της Οδηγίας του Συμβουλίου
81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επίσης, στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται και το υπόλοιπο των πληρωμών των δικαιούχων
ενίσχυσης, 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.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί
γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός
των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα:
α) με την υφιστάμενη οριοθέτηση, έως ότου ισχύσει η νέα οριοθέτηση,
β) με τη νέα οριοθέτηση, εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς βάσει των
βιοφυσικών κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και αναφέρονται
στο σχετικό συνειμμένο Παράρτημα του Προγράμματος,
γ) με τη νέα οριοθέτηση δεν ανήκουν στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς αλλά ανήκαν με την
οριοθέτηση που ίσχυε στο ΠΑΑ 2007-2013
Επιλέξιμες Δαπάνες
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των πρόσθετων
δαπανών και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής
στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά
μειονεκτήματα.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
242.225.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχ. Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ
***********************************
Υπομέτρο 13.3 - Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα
Στόχος του Υπομέτρου
Δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας στις παραμεθόριες και τις νησιωτικές περιοχές,
 οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Θράκης,
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 οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται σε εγγύτητα με τα χερσαία σύνορα της χώρας
και
 οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των μικρών νησιών,
οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή υποκείμενες σε άλλους φυσικούς περιορισμούς
οριοθετήθηκαν ως περιοχές με ειδικούς περιορισμούς
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί
γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός
των περιοχών που υπόκεινται σε φυσικά μειονεκτήματα.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το σύνολο των πρόσθετων
δαπανών και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής
στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά
μειονεκτήματα.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
50.450.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχ. Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ
***********************************
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Μέτρο 16 «Συνεργασία»
Υπομέτρο 16.1/16.2-Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Στόχος του Υπομέτρου
Στο παρόν Υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις :
Δράση 1 : η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας
Δράση 2 : η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για
την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Το θέμα ενεργοποίησης μιας επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι τόσο διακρατικού, εθνικού,
περιφερειακού ή ακόμη και τοπικού χαρακτήρα. Οι επιχειρησιακές ομάδες υποχρεούνται να διαδώσουν
τα αποτελέσματα του έργου τους τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσω Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και
οποιονδήποτε ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων του παρόντος μέτρου δυνατόν
προκύψουν και όχι μόνο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου ΕΣΚ. Στο πλαίσιο του εν λόγω
Υπομέτρου θα ενισχυθούν και μορφές συνεργασίες μεταξύ φορέων που προέρχονται από άλλα ΚράτηΜέλη.
Δικαιούχοι
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος
στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα
διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα
απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια,
συμβούλους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των
τροφίμων ή άλλους φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ).
Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς, ο
ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δράση 1: Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ χορηγείται ένα κατ’ αποκοπή ποσό
(5.000,00€) για την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών για την οργάνωση της
συνεργασίας.
Δράση 2: Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων επιλέξιμες είναι οι
άμεσες δαπάνες που προκύπτουν, όπως :
-το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί είτε τα
ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου
-Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την προσαρμογή ή
τη δοκιμής της εφαρμογής)αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που σχετίζονται με την πιλοτική
λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση του έργου/επιχειρησιακού
σχεδίου.
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-Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, το συντονισμό
του (όπως η αμοιβή του συντονιστή/διευκολυντή), δαπάνες ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, δαπάνες
αναλωσίμων που σχετίζονται αποκλειστικά με το πιλοτικό έργο.
-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (όπως δημιουργία ιστοσελίδας,
φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, κόστος μεταφράσεων)Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του
Μέτρου 4.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
43.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ - Μονάδα Συνεργασίας & Καινοτομίας
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ (τοπικό προϊόν, εταίροι στην ίδια Περιφέρεια)
***********************************
Υπομέτρο 16.1/16.5-Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για
κλιματική αλλαγή
Στόχος του Υπομέτρου
Στο πλαίσιο του εν λόγω Υπομέτρου θα δοθεί στήριξη για τη :
-Δράση 1 : Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της ΕΣΚ με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες
επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
-Δράση 2 : υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων
οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας σε ρύπους και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των
φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο
έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε
οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της
βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
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, επιχειρήσεις, 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, ο
ένας εκ των οποίων θα είναι γεωργός.
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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.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δράση 1 : Για την ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) ΕΣΚ χορηγείται ένα κατ’ αποκοπή ποσό
(5.000,00€) για την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών για την οργάνωση της
συνεργασίας.
Δράση 2 : Για την υλοποίηση του επιχειρησικαού σχεδίου των επιχειρησιακών ομάδων επιλέξιμες είναι
οι δαπάνες που προκύπτουν, όπως :
-το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν είτε οι παραγωγοί
είτε τα ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου
-Ανθρωποημέρες προσωπικού (δύναται να συμπεριλαμβάνει εργασία ερευνητή για την
προσαρμογή ή τη δοκιμής της εφαρμογής) αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων που
σχετίζονται με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν την
υλοποίηση του έργου/επιχειρησιακού σχεδίου
-Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, το
συντονισμό του (όπως η αμοιβή του συντονιστή/διευκολυντή), δαπάνες ορκωτού
λογιστή/ελεγκτή, δαπάνες αναλωσίμων που σχετίζονται αποκλειστικά με το πιλοτικό έργο
-Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο
του Μέτρου 4
-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου της (όπως δημιουργία
ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, έξοδα μετακίνησης και διατροφής, κόστος
μεταφράσεων)
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
17.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Συνεργασίας & Καινοτομίας
***********************************
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Μέτρο M19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»
Υπομέτρο 19.1 - Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης
Στόχος του Υπομέτρου
Το παρόν υπομέτρο αφορά την προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την
ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα.
Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμό για την υλοποίηση των τοπικών
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων της κινητοποίησης - δικτύωσης - συμμετοχής των τοπικών φορέων
και των τοπικών κοινωνιών. Σκοπός είναι (Α) η προετοιμασία και (Β) η κατάρτιση υψηλής ποιότητας
τοπικών στρατηγικών και προγραμμάτων, με στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους. Οι ΟΤΔ, βάσει του παρόντος Υπομέτρου, καλούνται να
έρθουν σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, συλλογικούς φορείς του επιχειρηματικού,
περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα, φορείς του δημοσίου, να προβούν σε ενέργειες
εμψύχωσης και πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού με σκοπό να καταρτίσουν την τοπική
στρατηγική ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή η οποία θα είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του
Υπομέτρου.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για την προπαρασκευαστική φάση είναι οι υφιστάμενες ή νέες Ομάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη δομή και τη σύνθεση της εταιρικής
σχέσης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες άυλου χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, όπως:
i) δράσεις επιμόρφωσης για τοπικούς φορείς (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών
φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες),
ii) δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής όπως η διαβούλευση με
την τοπική κοινωνία, μελέτη οικείας περιοχής ή άλλων σχετικών μελετών, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
iii) λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό
την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έργου, εμπλεκόμενα στελέχη),
Μέσω όλων των εφαρμοζόμενων δράσεων για την υποστήριξη του τοπικού σχεδιασμού, έμφαση θα
δοθεί στην απόκτηση εργαλείων, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, καθώς και σε δράσεις εμψύχωσης του
τοπικού πληθυσμού.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
3.500.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΕ ΠΑΑ Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
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***********************************
Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
Στόχος του Υπομέτρου
Στο παρόν υπομέτρο δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα
με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των στόχων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Το
σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη στρατηγική και το τοπικό
πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Μέσω του Υπομέτρου μπορούν
να ενταχθούν και υλοποιηθούν:
Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
 Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και επέκταση
δημόσιων κτηρίων για κοινωφελή χρήση, για δραστηριότητες όπως διενέργεια εκδηλώσεων,
άθληση, εκπαίδευση (μουσεία, εκθετήρια, βιβλιοθήκες κλπ), η δημιουργία πολυχώρων, η
στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών με σκοπό την επίδειξη και πώληση τοπικών
προϊόντων.
 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου.
 Έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.
 Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού,
καθώς και ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
 Έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών.
Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης
τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν
επιχειρηματικό χαρακτήρα.
Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
 Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.
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Δικαιούχοι
ΔΗΜΟΣΙΑ: Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, φορείς δημόσιου τομέα, υφιστάμενα ή
υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα-φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων και όπως
εξειδικεύονται στα επιµέρους εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα.
Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.
ΙΔΙΩΤΙΚΑ: ∆ικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υφιστάµενες ή υπό ίδρυση
επιχειρήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 13214/30-11-2017 απόφαση πλαισίου
υλοποίησης του υποµέτρου 19.2 – ιδιωτικού χαρακτήρα παρεµβάσεις (ΦΕΚ Β΄4268) και στα επιµέρους
εγκεκριµένα τοπικά προγράµµατα.
Επιλέξιμες Δαπάνες
ΔΗΜΟΣΙΑ:
Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:
α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας
β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου
γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως
αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική
και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι
μελέτες σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των αποτελεσμάτων τους,
δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β). Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων
δαπανών αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και πρέπει να αφορά μόνο το προτεινόμενο έργο και όχι
τυχόν προγενέστερη μορφή του
δ) που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού
ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι όροι που εξειδικεύονται στην ΥΑ
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η αγορά μεταφορικών μέσων, οι λειτουργικές δαπάνες των
υποδομών, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, ο Φ.Π.Α. εκτός της
περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 69 του Καν. 1303/2013).
ΙΔΙΩΤΙΚΑ:
Επιλέξιµες δαπάνες δύναται να είναι:
1) Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
2) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
3) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού
4) Αγορά καινούργιων οχηµάτων
5) ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης
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6) Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας
7) ∆απάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ
8) ∆απάνες προβολής
9) ∆απάνες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
10) Αµοιβές προσωπικού, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ά.
Μη επιλέξιµες δαπάνες είναι:
1) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων
2) Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
3) Εργασίες πράσινου καθώς και έργα διακόσµησης
4) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, αποζηµιώσεις,
ασφάλιστρα υπέρ τρίτων
5) ∆απάνες συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες
αναλωσίµων υλικών
6) Μεταχειρισµένα οχήµατα και µεταχειρισµένος εξοπλισµός
7) ∆απάνες για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού
8) Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση της αίτησης στήριξης
9) ∆απάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα
10) Αµοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων
της κοινωνικής ασφάλισης κ.ά.
Σε κάθε περίπτωση λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλεξιµότητα ή µη των δαπανών καθώς και τη σύνδεση
αυτών µε τις διάφορες υποδράσεις περιλαµβάνονται στην αριθ. 13214/30-11-2017 απόφαση πλαισίου
υλοποίησης του υποµέτρου 19.2 – ιδιωτικού χαρακτήρα παρεµβάσεις (ΦΕΚ Β’ 4268).
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
312.075.772 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ
***********************************
Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και
διατοπική)
Στόχος του Υπομέτρου
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην
ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και
διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Τα σχέδια
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συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης
των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η
διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). Στα
σχέδια συνεργασίας, απαιτείται ο ορισμός ενός εκ των εταίρων ως συντονιστή. Δυνητικά, δικαιούχοι
του Υπομέτρου μπορούν να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά
συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών
προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας και από το
καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία του
σχεδίου (προπαρασκευαστική φάση), καθώς και την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο
σχέδιο.
Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδίου και των ενεργειών που
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, τη συνάφεια του σχεδίου με τη στρατηγική του τοπικού
προγράμματος, το συμφωνητικό συνεργασίας των εταίρων του σχεδίου, την κατανομή ανά δράση /
ενέργεια και εταίρο, των στόχων του σχεδίου, καθώς και των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων
αυτού. Οι δαπάνες της προπαρασκευαστικής φάσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά από σχετικό
αίτημα του δικαιούχου.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
4.136.728 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ
***********************************
Υπομέτρο 19.4 - Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Στόχος του Υπομέτρου
Στο υπομέτρο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος τοπικής
αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ως προς:
 Την υποστήριξη και εμψύχωση των εν δυνάμει δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων.
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 Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και των
προγραμμάτων.
 Αναλυτικότερα, σκοπός του Υπομέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των ΟΤΔ αναφορικά με
τη στελέχωση (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακινήσεων), τα λειτουργικά έξοδα, τον
εξοπλισμός και την μηχανοργάνωση, την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, τις ενέργειες πληροφόρησης και εμψύχωσης, τις ενέργειες επιμόρφωσης, καθώς και
ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ.
Δικαιούχοι
Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 35 του Καν. 1303/2013.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Υπομέτρου είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και σχετίζονται με τα ακόλουθα:
 τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της
υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,
 τον εξοπλισμό και την μηχανοργάνωση των ΟΤΔ,
 την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την προετοιμασία, την υλοποίηση,
καθώς και την λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων,
 την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το τοπικό
πρόγραμμα,
 τις ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή
στρατηγική, τις ενέργειες εμψύχωσης, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού
προγράμματος,
 τις ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που
συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου Λήψης
Αποφάσεων),
 ενέργειες αυτό-αξιολόγησης των ΟΤΔ και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
Εν όψει της πολυταμειακής προσέγγισης δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ οι λειτουργικές
δαπάνες των τοπικών στρατηγικών και εταιρικών σχημάτων, οι οποίες θα αφορούν εκτός των
παρεμβάσεων ΕΓΤΑΑ και τα λοιπά οικεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, και ΕΤΘΑ),
εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις για τις σχεδιαζόμενες τοπικές στρατηγικές:
i)η περιοχή παρέμβασης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ να ταυτίζεται ή να είναι υποσύνολο της περιοχής
εφαρμογής σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα,
ii)η περιοχή παρέμβασης ΕΤΘΑ να ταυτίζεται κατά τουλάχιστον στο 50% με την περιοχή
εφαρμογής σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα,
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iii)οι τοπικές στρατηγικές αφορούν το ΕΓΤΑΑ ( προσέγγιση) σε προϋπολογισμό σε ποσοστό 50%
και άνω σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχετικό τοπικό πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής μετά και από σχετικό
αίτημα του δικαιούχου.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
81.000.000,00 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ
***********************************
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Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΑΑ 2014-2020
Υπομέτρο 20.1 - Στήριξη για τεχνική βοήθεια (εκτός του ΕΑΔ)
Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και
δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και
υποστήριξης προς τους εμπλεκομένους φορείς, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών
δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική
εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.
Η Τεχνική Βοήθεια αφορά δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης,
διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, πληροφόρησης, δημοσιότητας, κλπ. Οι
ανωτέρω δράσεις επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:
Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών
Οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες θα καλύψουν κυρίως ανάγκες του Προγράμματος, και αφορούν:
Έγκαιρη προετοιμασία και προσανατολισμό των επιμέρους δράσεων των Μέτρων του Προγράμματος,
και κυρίως προκαταρκτικές μελέτες που μπορεί να εξειδικεύσουν τα μέτρα ή τις δράσεις του
προγράμματος, να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο, να αναλύουν/εξειδικεύουν τη στρατηγική
και το αντικείμενό τους. Τέτοιες μελέτες κρίνονται αναγκαίες πριν την έναρξη μιας δράσεως καθώς
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.
Άλλες μελέτες που η σκοπιμότητά τους, το φυσικό τους αντικείμενο και τα αποτελέσματά τους
συνδέονται με τους στόχους του Προγράμματος.
Στατιστικές αναλύσεις, καινοτόμες ενέργειες, έρευνες αγοράς.
Υπηρεσίες Συμβούλων
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι θα προκύψουν ανάγκες παροχής
υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, για το συντονισμό και παρακολούθηση
δράσεων, για τα οποία δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά
κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης).
Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και
λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος για την υλοποίηση της προγραμματικής
περιόδου 2014−2020, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά
στις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η κάλυψη του ειδικού επιδόματος στους
υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ από άλλους φορείς του
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και στους υπαλλήλους αυτών
που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις προαναφερόμενες Ειδικές Υπηρεσίες ΠΑΑ, όπως επίσης
και το κόστος της υπερωριακής αποζημίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων που εργάζονται αποκλειστικά
στις προαναφερόμενες δυο υπηρεσίες.
Επίσης στην εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνονται και φορείς που θα αναλάβουν την υποστήριξη της
εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

69

Υποστηρικτικές ενέργειες τεχνικής φύσεως
Πρόκειται για ενέργειες, οι οποίες συμβάλλουν στην αποδοτικότερη και ορθολογικότερη εφαρμογή και
διαχείριση του Προγράμματος όπως η συντήρηση και τυχόν επέκταση του πληροφοριακού συστήματος,
δημιουργία παράλληλων εφαρμογών πληροφορικής, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού
και αναλώσιμων, δημιουργία κόμβων επικοινωνίας, διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ εμπλεκομένων
υπηρεσιών, συντηρήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Γενικές Υποστηρικτικές ενέργειες
Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος είναι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν κυρίως
οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, Επιτροπών Παρακολούθησης, Ομάδων Εργασίας, δημιουργία
εντύπων και εκτυπώσεων, μεταφράσεων, μετακινήσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Προγράμματος,
δημοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών, κ.λ.π.
Ενέργειες Αξιολόγησης
Προβλέπεται να υλοποιηθούν ενδεικτικά οι εξής αξιολογήσεις:
α. Εκ των υστέρων αξιολογήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
β. Συνεχής (on going) αξιολόγηση του Προγράμματος.
γ. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος.
δ. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος.
ε. Άλλες θεματικές αξιολογήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια του Προγράμματος.
στ. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες για την αξιολόγηση προτάσεων που θα ενταχθούν στα
Μέτρα του Προγράμματος. Σε περιόδους πολλών παράλληλων προκηρύξεων ή στις περιπτώσεις
υποβολής μεγάλου πλήθους προτάσεων και προκειμένου να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες
αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων απαιτείται η υποστήριξη των φορέων εφαρμογής για το
συγκεκριμένο αντικείμενο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται
η μη εμπλοκή των ατόμων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω αντικείμενο είτε στο πλαίσιο υποβολής
επενδυτικού σχεδίου είτε στο πλαίσιο σύνταξης του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου.
Η αμοιβή τους θα ορίζεται βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το
αντικείμενο που αναλαμβάνουν και τη χρονική διάρκεια απασχόλησης, όπως αυτά θα αποτυπώνονται
στην αντίστοιχη νομική δέσμευση.
ζ. Τυχόν άλλες αξιολογήσεις που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του
Προγράμματος καθώς και η εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος της επόμενης
προγραμματικής περιόδου.
Δράσεις ελέγχων
Διενέργειες ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές, όπου κρίνεται αναγκαίο, στο σύνολο του Προγράμματος
ή σε μέρος αυτού, σε επίπεδο Μέτρου ή Δράσης και λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική και εθνική
νομοθεσία. Διενέργειες ελέγχων ποιότητας κατασκευής έργων σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές
από εξειδικευμένους εξωτερικούς φορείς.
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Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων του ΠΑΑ
Πρόκειται για ενέργειες ενημέρωσης και κατάρτισης των φορέων που εμπλέκονται με την υλοποίηση
του Προγράμματος, εκπαίδευση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του προσωπικού των Ειδικών
Υπηρεσιών του Προγράμματος, με σκοπό τη διεύρυνση του γνωστικού τους αντικειμένου ανάλογα με τις
αρμοδιότητές τους.
Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση
Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων
δημοσιότητας και πληροφόρησης. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος μέτρα δημοσιότητας προβολής και πληροφόρησης.
Οι ενέργειες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης.
Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων για ενημέρωση τοπικών
φορέων, υποψηφίων επενδυτών και κοινού σχετικά με το πρόγραμμα.
Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή
διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα, κ.λπ.).
Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων,
δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες
κλπ).
Συμμετοχή σε εκθέσεις για την προβολή του Προγράμματος.
Πολλαπλές εκτυπώσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί στο κοινό αλλά και
στους ενδιαφερόμενους.
Προωθητικές ενέργειες, ενέργειες δημοσίευσης των μέτρων του προγράμματος προς τα ΜΜΕ, εκπόνηση
ερευνών.
Οι ανωτέρω ενέργειες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με σχετικό σύμφωνα με σχετικό σχέδιο δράσης, είτε
από την ίδια την Υπηρεσία, είτε μέσω Συμβούλου/ων Δημοσιότητας, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με
την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
***********************************
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Υπομέτρο 20.2 - Στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΕΑΔ
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)
Οι δράσεις του ΕΑΔ και της Μονάδας Υποστήριξης Δικτύου (ΜΥΔ) χρηματοδοτούνται από την Τεχνική
Βοήθεια του ΠΑΑ. Η οικονομική υποστήριξη προς το ΕΑΔ μπορεί να καλύψει τις δομές που είναι
αναγκαίες για τη λειτουργία του, τις δράσεις που συνδέονται με τους στόχους του ΕΑΔ, καθώς και την
προετοιμασία και την υλοποίηση του συνόλου του Σχεδίου Δράσης του όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 προβλέπεται η σύσταση ενός Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
(ΕΑΔ) το οποίο αποτελεί διάδοχο σχήμα αυτού της προηγούμενης Περιόδου και είναι διευρυμένο τόσο
ως προς τους στόχους και τις δράσεις του όσο και ως προς τη σύστασή του.
Η σύσταση των μελών του ΕΑΔ ορίζεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ. Η Απόφαση
σύστασης μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς η δικτύωση είναι μια διαρκής
διαδικασία σε εξέλιξη, που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προκειμένου το ΕΑΔ να μπορεί να
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων στην αγροτική
ανάπτυξη.
Η οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του ΕΑΔ σέβεται τις αρχές του μη αποκλεισμού
και επιδιώκει την κατά το δυνατόν διεύρυνση της βάσης της αγροτικής δικτύωσης. Μέλη του ΕΑΔ
μπορούν να γίνουν όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το ΠΑΑ και την
αγροτική ανάπτυξη.
Στο ΕΑΔ συμμετέχουν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η πιο
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, καθώς και τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης, όπως:
 αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές,
 οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι,
 φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
εταίρων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και αρμόδιοι φορείς για την προώθηση της ισότητας και
της μη διάκρισης.
Παράλληλα επιδιώκεται η συμμετοχή φορέων που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα
καινοτομίας, δεδομένου ότι η προώθηση της καινοτομίας είναι ένα νέο πεδίο δράσης της αγροτικής
δικτύωσης.
Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία, εντός του ΕΑΔ, δύο Υποδικτύων, ένα για την Καινοτομία και ένα
για τις ΟΤΔ.
Στο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες υποχρεώσεις του ΕΑΔ:
 Συγκέντρωση και διάχυση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του
ΠΑΑ καθώς και αξιόλογων πρακτικών.
 Διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης,
καθώς και η ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων.
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 Δράσεις κατάρτισης και δικτύωσης για τις ΟΤΔ, και ιδίως υποστήριξη για την προώθηση
διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας καθώς και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των
ΟΤΔ.
 Δράσεις ανταλλαγής και διάδοσης πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση του ΠΑΑ.
 Σχέδιο Επικοινωνίας του ΕΑΔ και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που στοχεύουν σε ένα
ευρύτερο κοινό.
 Πρόβλεψη για συμμετοχή και συμβολή στις δράσεις του ENRD, του Δικτύου ΕΣΚ και συνεργασία
με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των Κρατών-Μελών, καθώς και άλλα δίκτυα.
 Δράσεις προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Επιπλέον, για την ενθάρρυνση της καινοτομίας προβλέπονται:
 Στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων.
Διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων των Επιχειρησιακών Ομάδων.
 Δράσεις δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας για συλλογή και
ανταλλαγή πληροφοριών.
Το Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
50.000.000,00 € (Υπομέτρα 20.1 και 20.2)
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΥΔ ΠΑΑ
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ
***********************************
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Μέτρο 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση» (Ανειλημμένες υποχρεώσεις)
Δικαιούχοι
Γεωργοί και γεωργικοί εργάτες
Προϋπολογισμός (Ενωσιακή συμμετοχή)
172.000.000 €
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ
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