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Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΞΆΝΆ ΜΆΖΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΆΡΆΓΩΓΟ

Το Υπομέτρο 2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες/
κτηνοτρόφους της χώρας μας, να ωφεληθούν λαμβάνοντας γεωργικές συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Η Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου ανέρχεται σε

80.000.000€

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Η παροχή των συμβουλών γίνεται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
(ΦΠΓΣ), μετά την επιλογή και ένταξή τους στο Υπομέτρο 2.1 και αφορά ποικίλες γεωργικές και
κτηνοτροφικές πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκμετάλλευσης με συμβουλές για:

πολλαπλή συμμόρφωση
εξοικονόμηση νερού
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
υποστήριξη νέων γεωργών
εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών

και άλλα θέματα που απασχολούν
μια γεωργική ή κτηνοτροφική
εκμετάλλευση.

ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ ΝΆ ΚΆΝΩ
ΓΙΆ ΝΆ ΩΦΕΛΗΘΩ ΆΠΟ ΤΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κάθε πιστοποιημένος Φορέας
Παροχής Γεωργικών Συμβουλών είναι ενταγμένος για καθορισμένα είδη
και αριθμό συμβουλών. Οι συμβουλές παρέχονται δωρεάν στους ωφελούμενους της Περιφέρειας για την οποία εγκρίθηκε.
Η διαδικασία ξεκινά από συγκεκριμένο πρόβλημα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου γεωργού.
Ο ωφελούμενος υπογράφει σύμβαση με τον πάροχο των
συμβουλών.
Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμφωνήσει και με άλλον πάροχο του Υπομέτρου 2.1. παρά μόνο αν προχωρήσει στη λύση της
προηγούμενης σύμβασης.
Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές, διαφορετικού
είδους, από έναν ή δύο το πολύ παρόχους, αλλά όχι ταυτόχρονα και μόνο εφόσον
έχει εφαρμόσει την προηγούμενη συμβουλή.
Ο πάροχος:
Καταγράφει και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου.
Διαπιστώνει τα προβλήματα και τις δυνατότητες βελτίωσης
της εκμετάλλευσης και προτείνει τα κατάλληλα δυνατά είδη
συμβουλών.
Παρακολουθεί την εφαρμογή της συμβουλής, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχει στον ωφελούμενο την απαραίτητη
υποστήριξη.
Ενθαρρύνεται στη χρήση ψηφιακών μέσων και νέων τεχνολογιών στην παροχή των συμβουλών.
Υποχρεούται στην πραγματοποίηση, για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, τουλάχιστον 3
επισκέψεων κατ’ έτος στην εκμετάλλευση του ωφελουμένου γεωργού.
Εξασφαλίζει ότι το είδος της συμβουλής έχει σχέση με τη μορφή της εκμετάλλευσης
που δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ωφελουμένου γεωργού.

ΠΆΚΕΤΆ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΆΙ
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ1)
Σ.1.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές - “πρασίνισμα”.
Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ2)

Ενεργοί γεωργοί με προτεραιότητα στους γεωργούς ηλικίας <55 ετών και στους δικαιούχους των
δράσεων του Μ 10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του ΠΑΑ.
Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι ενταγμένοι
στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών.
Στο είδος Σ.1.3. δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι
οι δικαιούχοι του Μ3 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του ΠΑΑ.

Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση
του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις
ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης.

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι της Δράσης 4.1.2
- Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ύδατος του ΠΑΑ.
Εάν δεν υπάρχουν δικαιούχοι του 4.1.2 δίνεται προτεραιότητα σε δικαιούχους του Υπομέτρου 4.1 - Στήριξη
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ.

Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην
ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και
της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων.

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Υπομέτρου
4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ.

Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση
της ρύπανσης των υδάτων.

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Υπομέτρου
4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ που είναι κάτοχοι ζωικών ή μικτών
εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται σε ΠΠΔ.

3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ3)
Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Υπομέτρου
4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ με εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα είδη για τα οποία
υπάρχουν ειδικές οδηγίες ΟΦΠ.

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ4)
Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.
Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών,
εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας.
Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

Ενεργοί γεωργοί με προτεραιότητα στους δικαιούχους
του Μ10-Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
και Υπομέτρου 4.1-Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ.

Κατά προτεραιότητα οι κάτοχοι ζωικών ή μικτών εκμεταλλεύσεων με βοοειδή άνω των 20 ζώων.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ5)
Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την
ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον
καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Γεωργοί ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων με προτεραιότητα στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους του ΠΑΑ.

Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή
εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου
10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και
των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική
νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

Δικαιούχοι του Μ10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του ΠΑΑ.
Δεν μπορούν να είναι ωφελούμενοι οι δικαιούχοι των Δράσεων
10.01.04 - Μείωση γεωργικής ρύπανσης νερού (Δέσμευση Γ - Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης
στις δενδροκαλλιέργειες) και 10.01.08 - Εφαρμογή της
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων του ΠΑΑ.

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ6)
Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων:
Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής
και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού
εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.
Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα.

6.1 - Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους
γεωργούς,
6.3 - Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την
ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της
Δράσης 4.1.1 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης του ΠΑΑ.
Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ και εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

Κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1
- Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους
γεωργούς του ΠΑΑ και νέοι/νεοεισερχόμενοι γεωργοί
ηλικίας έως 40 ετών και με τυπική απόδοση εισόδου
εκμετάλλευσης άνω των 8.000 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Σύμβουλό σας
Δείτε τους υποψήφιους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρειά σας, από το σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Δραστηριότητες
Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
Νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις
Επικαιροποιημένο Μητρώο ΦΠΓΣ

Οι οριστικοί πίνακες με τους εγκεκριμένους Φορείς ανά Περιφέρεια για δωρεάν παροχή
συμβουλών θα βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και
του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
https://www.facebook.com/eadpaa
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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