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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση αποτελεί το 9ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π-9) «ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ», του έργου «Παροχή
Υπηρεσιών Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)», με ανάδοχο την κοινοπραξία ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.

.
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ΑΚΡΩΝΥΜΑ
Α/Δ

Αγροδιατροφικός Τομέας

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΠΑ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΓΟΕ

Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΣΕΚ Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια
ΕΤΑΚ Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξης & Καινοτομία
ΚΑΠ

Κοινή Αγροτική Πολιτική

ΚΜ

Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΑΕ

Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας

ΟΣΔΕ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)
ΠΔΠ

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

ΣΔΙΤ

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα

ΣΜΠΕ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΣ

Στρατηγικό Σχέδιο

ΤΟΠ

Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμός

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

AKIS

Agricultural Knowledge and Innovation Systems

DESI

Digital Economy and Society Index
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ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αποτελεί το
βασικό κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της
Χώρας. Μέσω των παρεμβάσεων του επιχειρεί να σηματοδοτήσει την στροφή σε ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο για την Ελληνική Γεωργία αλλά και το σύνολο του αγρο-διατροφικού τομέα,
που α) εδράζεται

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο

γεωργικό εισόδημα στον παραγωγό, β) είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις – προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής, με μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της γεωργίας
παρέχοντας παράλληλα στον καταναλωτή ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Σηματοδοτεί, σε συνέργεια με
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των
αγροτικών περιοχών.
Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου
2023-2027, είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων,
με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς
και με την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας
παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το Στρατηγικό Σχέδιο καλύπτει με τις παρεμβάσεις του το σύνολο των στόχων της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής 2023-2027, εξυπηρετώντας παράλληλα τις εθνικές στοχεύσεις για τη δημογραφική
ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την αύξηση της συμμετοχής των γεωργών
σε συλλογικά σχήματα, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού τομέα, τη βελτίωση
των δεξιοτήτων των απασχολούμενων, αμβλύνοντας τις οποιεσδήποτε διαρθρωτικές αδυναμίες της
Ελληνικής Γεωργίας. Παράλληλα στηρίζει την κτηνοτροφία ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις της
«Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στα
παραγωγικά ζώα και τη βελτίωση της ευζωίας, αλλά και τον στόχο για την παραγωγή υψηλής
διατροφικής αξίας γεωργικών προϊόντων, με τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και την αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται η βιολογική
γεωργία.
Για την αύξηση της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού τομέα και τη μείωση του περιβαλλοντικού
και κλιματικού αποτυπώματος αναγκαία είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, σε όλα τα
στάδια της παραγωγής, που προϋποθέτει όμως τη διάχυση της γνώσης και τη διασύνδεση της
γεωργικής έρευνας – τεχνολογίας με την παραγωγή. Η εφαρμογή του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης
και Καινοτομίας (Agricultural Knowledge Innovation System (AKIS)), η χρήση Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών και η ριζική αναβάθμιση των μηχανισμών, μεθόδων και διάρκειας των Προγραμμάτων
Κατάρτισης στοχεύει στην κάλυψη της υστέρησης που παρουσιάζει η χώρα στο συγκεκριμένο τομέα.
Τέλος, η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί κοινή
διαπίστωση και παράλληλα στόχο, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των Εθνικών Αρχών που
θα επιτευχθεί με τις σημαντικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.
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Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Χώρας αποτυπώνει το σύνολο των αναγκαίων παρεμβάσεων της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των διαπιστωμένων και
ιεραρχημένων αναπτυξιακών αναγκών του αγρο-διατροφικού τομέα και των αγροτικών περιοχών,
που προέκυψαν από την SWOT ανάλυση και επικυρώθηκαν από την ευρεία δημόσια διαβούλευση
που ακολούθησε. Το Στρατηγικό Σχέδιο συγχρηματοδοτείται τόσο από τον Ενωσιακό, όσο και από
τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για την χρηματοδότηση των αποσυνδεδεμένων και
συνδεδεμένων ενισχύσεων (άμεσες ενισχύσεις – Πυλώνας 1) και των Τομεακών Προγραμμάτων και
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση
παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2).
Οι Ειδικοί Στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής επιτυγχάνονται μέσω των ακόλουθων
συνδυασμών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Ελλάδας:
1. Ο στόχος της Διασφάλισης ενός βιώσιμου Γεωργικού Εισοδήματος επιτυγχάνεται κυρίως
μέσω των παρεμβάσεων (α) της βασικής ενίσχυσης (BISS), που δίνεται στους ενεργούς γεωργούς
που τηρούν τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας, (β) της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης (CRISS),
που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το 2023 και συμβάλει στη βελτίωση της
οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ενδεχομένως να
επηρεαστούν από τη σταδιακή, με ορίζοντα το 2026, εξίσωση της αξίας των δικαιωμάτων σε
περιφερειακό επίπεδο

(εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης της μοναδιαίας αξίας των

δικαιωμάτων), οδηγώντας έτσι αφενός σε δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των
παρεχόμενων ενισχύσεων στους παραγωγούς, αφετέρου σε μείωση της ανισοκατανομής των
άμεσων ενισχύσεων σε αγρονομικές Περιφέρειες και καλλιέργειες. Συμπληρωματικά στις
προαναφερθείσες παρεμβάσεις λειτουργεί και η ενίσχυση στους παραγωγούς των ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών (ANCs) καθώς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα του Πυλώνα 2.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποσκοπούν στην καθοριστική συμβολή και βελτίωση της οικονομικής
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η συνέχιση της στήριξης των γεωργικών
εισοδημάτων θα εξασφαλίσει τη συνεχή παραγωγή αγροτικών ποιοτικών προϊόντων,
συμβάλλοντας στη διατροφική επάρκεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και την παραγωγή
εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές, συνεισφέροντας καθοριστικά στη ζωτικότητα τους και
διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας. Η βασική και
αναδιανεμητική ενίσχυση απορροφούν το 39% της κοινοτικής συνδρομής του Στρατηγικού
Σχεδίου και το 54% του Πυλώνα 1. Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα ειδικό στόχο
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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2.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού τομέα επιτυγχάνεται μέσω
συνδυασμού παρεμβάσεων και των δύο Πυλώνων (1 & 2).


Μέσω του Πυλώνα 1 ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις των συνδεδεμένων ενισχύσεων, που
παρέχονται με στόχο α) την ενίσχυση των γεωργικών εισοδημάτων για συγκεκριμένους
τομείς, που κρίνονται σημαντικοί για το ελληνικό αγρο-διατροφικό σύστημα β) τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, γ) την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής
πρώτης ύλης για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην
ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις
απορροφούν το 8% των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου και το 12,50% περίπου των
άμεσων ενισχύσεων. Ειδική (συνδεδεμένη) ενίσχυση παρέχεται στο βαμβάκι που ανέρχεται
919 εκατομμύρια Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 7% της κοινοτικής συνδρομής του Στρατηγικού
Σχεδίου



Πολύ σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 μέσω της παροχής χρηματοδοτικών
ενισχύσεων για την υλοποίηση επενδύσεων, αφενός σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφετέρου
σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα επίσης
γεωργικό προϊόν. Στόχευση των επενδύσεων αυτών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας
και της οικονομικής αποδοτικότητας τους, η στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας

τόσο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε

νωπά και

μεταποιημένα προϊόντα αλλά και για την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς
αγορές. Συμπληρωματικά

με τις ιδιωτικές επενδύσεις λειτουργούν και οι δημόσιες

επενδύσεις (αν και η κύρια στόχευση τους είναι περιβαλλοντική) σχετικά με την κατασκευή
νέων /αναβάθμιση υφισταμένων αρδευτικών υποδομών. Οι αμιγώς σχετιζόμενες με την
ανταγωνιστικότητα (χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων) παρεμβάσεις του
Πυλώνα 2 απορροφούν το 12 % των πόρων του. Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να
συνυπολογισθούν και οι πόροι που διατίθενται για τις πράσινες επενδύσεις και ψηφιακές
επενδύσεις καθώς και τις επενδύσεις για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές.
Συνολικά οι επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) αποτελούν το 23% των πόρων του Πυλώνα
2. Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο
πίνακα:
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3. Ο ειδικός στόχος της βελτίωσης της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας επιτυγχάνεται
μέσω της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής τους θέσης, η οποία απορρέει από τη δημιουργία
οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς
επίσης από την πιστοποίηση, σήμανση, τυποποίηση και καθετοποίηση αυτής. Με δεδομένο τον
μικρό κλήρο της ελληνικής γεωργίας η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα αποτελεί μονόδρομο για
την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων. Μέσω του Πυλώνα 2 παρέχονται ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων
συλλογικών σχημάτων (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών), έτσι ώστε από κοινού οι
γεωργοί να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις των αγορών και να ενισχύσουν τη θέση τους στην
αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής, δίνοντας λύση στα διαθρωτικά προβλήματα του αυξημένου
κόστους παραγωγής, του μικρού όγκου παραγωγής, της δυσκολίας πρόσβασης σε σύγχρονο
μηχανολογικό εξοπλισμό, την αδυναμία τυποποίησης της παραγωγής καθώς και της αναζήτησης
νέων αγορών. Συμπληρωματικά, στην επίτευξη του στόχου λειτουργούν και τα επιχειρησιακά
προγράμματα του Πυλώνα 1 στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και της
επιτραπέζιας ελιάς, του μελιού και του κρασιού, τα οποία απευθύνονται σε ήδη λειτουργούσες
οργανώσεις παραγωγών/ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Τα Επιχειρησιακά / Τομεακά
Προγράμματα και οι λοιπές, σχετιζόμενες με τον στόχο της βελτίωσης της θέσης των γεωργών
στην αλυσίδα αξίας, παρεμβάσεις απορροφούν το 2,8% των πόρων (Κ.Σ) του Στρατηγικού
Σχεδίου.
Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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4. Οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:


η συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,



η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων όπως το νερό, ο
αέρας και το έδαφος, και



η προστασία της βιοποικιλότητας.

Η επίτευξη

των τριών αυτών ειδικών στόχων αποτυπώνεται

στην πράσινη αρχιτεκτονικής του

Στρατηγικού Σχεδίου που συντίθεται από τα κάτωθι δομικά στοιχεία:
4.1. Η Πράσινη Αρχιτεκτονική
Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, το Στρατηγικό Σχέδιο
(ΣΣ) της ΚΑΠ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη της αυξημένης φιλοδοξίας για το κλίμα και το
περιβάλλον. Η περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία στο πλαίσιο του ΣΣ θα επιτευχθεί μέσω της
νέας «Πράσινης Αρχιτεκτονικής» της ΚΑΠ. Τα τρία βασικά στοιχεία στην Πράσινη Αρχιτεκτονική είναι
i) η Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα, ii) τα Οικολογικά Σχήματα του Πυλώνα 1 και iii) οι παρεμβάσεις που
σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον του Πυλώνα 2.
4.1.1.Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα
Η ενισχυμένη αιρεσιμότητα καθορίζει την γραμμή βάσης για τους αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις
από την ΚΑΠ. Αποτελούμενη από κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (SMR) και πρότυπα για τη
διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (GAEC), η Ελλάδα θα εφαρμόσει
μέσω του ΣΣ ένα σύστημα ενισχυμένης αιρεσιμότητας βελτιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές
Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ), με παράλληλη ενσωμάτωση ορισμένων
υφιστάμενων απαιτήσεων του «Πρασινίσματος» της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου στην
ενισχυμένη αιρεσιμότητα.
4.1.2.Οικολογικά Σχήματα
Σε συνέχεια της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, νέα εθελοντικά, ετήσια γεωργο-περιβαλλοντικά
προγράμματα, γνωστά ως «Οικολογικά Σχήματα», θα ενισχύσουν τα περιβαλλοντικά και κλιματικά
αποτελέσματα που θα επιτευχθούν από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ του Πυλώνα 1. Η Ελλάδα θα διαθέσει
το 25% του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεών της, στα «Οικολογικά Σχήματα» παρέχοντας
στους αγρότες μια επιλογή απλών, πρακτικών μέτρων που μπορούν να εφαρμόσουν στις
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εκμεταλλεύσεις τους κάθε έτος, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των αγροτών στην
επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τα
οικολογικά σχήματα που θα εφαρμοσθούν

στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες (αροτραίες,

δενδρώδεις, βοσκότοποι) της Χώρας είναι:


Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών στην κλιματική αλλαγή,



Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης, σε μικρές αροτραίες εκμεταλλεύσεις,



Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις,



Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου,



Ενίσχυση

παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του

εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων,


Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων,



Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες,



Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
4.2. Παρεμβάσεις για το κλίμα και το περιβάλλον του Πυλώνα 2

Οι παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 ομαδοποιούνται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες:
(α) παροχή ενισχύσεων σε παραγωγούς για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους και την
απώλεια εισοδήματος, που δημιουργούν οι αυξημένες δεσμεύσεις/γεωργικές πρακτικές που
εφαρμόζουν, με στόχο το περιβάλλον και το κλίμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι παρεμβάσεις
για:


την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας,



την προστασία του αγροτικού τοπίου,



τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών μέσω της εφαρμογής ενναλακτικών μεθόδων
φυτοπροστασίας,



την προστασία των γενετικών πόρων στη γεωργία και στην κτηνοτροφία,



τη μετάβαση σε βιολογικές πρακτικές καλλιέργειας και εκτροφής,



τη διατήρηση της δάσωσης γεωργικών γαιών (μόνο ανειλημμένες υποχρεώσεις από την
προγραμματική περίοδο 2014-2022).

(β) η παροχή ενισχύσεων στους παραγωγούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ANCs) καθώς
και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα (Παρέμβαση Π3-71), με στόχο αφενός τη διατήρηση του
γεωργικού εισοδήματος στις περιοχές αυτές, αφετέρου στη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής
δραστηριότητας που συμβάλλει στην προστασία από τη διάβρωση των εδαφών, στην προστασία της
βιοποικιλότητας και στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου.
(γ) Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο το περιβάλλον και το κλίμα: Στην ενότητα αυτή
εντάσσονται:
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επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για:
-

την εξοικονόμηση νερού,

-

την εξοικονόμηση ενέργειας,

-

την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

-

την απόκτηση εξοπλισμού προστασίας από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά
φαινόμενα



δημόσιες επενδύσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων (κατασκευή ταμιευτήρων για την
συγκράτηση των υδάτων, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για τη μείωση των απωλειών)
καθώς και οι επενδύσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και
αβιοτικών ζημιογόνων αιτίων, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών.

Οι ενισχύσεις σε παραγωγούς για την ανάληψη γεωργο-περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του Πυλώνα 2
και των οικολογικών σχημάτων του Πυλώνα 1 απορροφούν το 19% της κοινοτικής συνδρομής του
Στρατηγικού Σχεδίου. Συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών
στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου λειτουργούν και οι παρεμβάσεις για την προώθηση της βιολογικής
γεωργίας και τη διατήρηση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές, που λειτουργεί ευεργετικά για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της
διάβρωσης του εδάφους. Εάν συνυπολογισθεί ο προϋπολογισμός των δύο συγκεκριμένων
παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων του ΣΣ διατίθεται το
26% των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου.
Η επίτευξη των ανωτέρω τριών ειδικών στόχων, μέσω παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου
αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
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5. Ο στόχος της δημογραφικής ανανέωσης των απασχολούμενων στη γεωργία εξυπηρετείται από
(α) τον Πυλώνα 1, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων με την παροχή «Συμπληρωματικής
Εισοδηματικής Ενίσχυσης για Νέους Γεωργούς» (CIS-YF), (β) με την παροχή ενίσχυσης για την
πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω του Πυλώνα 2. Η ενίσχυση των νέων γεωργών θα κάνει
πιο ελκυστικό τον αγροτικό τομέα σε νέους, γεγονός πολύ σημαντικό λόγω της δυσμενούς
δημογραφικής σύνθεσης των απασχολουμένων στη «Γεωργία» καθώς και του υψηλού ποσοστού
ανεργίας των νέων στη χώρα συνολικά. Η σημαντικότητα του στόχου για τη βιωσιμότητα της
ελληνικής γεωργίας αλλά και των αγροτικών περιοχών αποτυπώνεται στη χρηματοδοτική
βαρύτητα των δύο παρεμβάσεων, που απορροφούν το 5,5% των πόρων του Στρατηγικού Σχεδίου
που υπερβαίνει την ελάχιστη δέσμευση του 3% που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε,
αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η χώρα στη δημογραφική αναζωογόνηση των
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα αλλά και ευρύτερα της υπαίθρου.
Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

6. Ο ειδικός Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης, της
ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των
γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές
περιοχές επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών (LEADER).
Το LEADER προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αντιμετωπίζοντας τα
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια καινοτόμο
προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω της εκ των κάτω προς
τα επάνω προσέγγισης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής του διατηρείται μέσω της
υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης δημόσιων
υποδομών και επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Επιπρόσθετα και
δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των
απρόβλεπτων φαινομένων, όπως η πανδημία COVID-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, που έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και
περιβαλλοντική διάσταση, καθώς επίσης και πολιτικών «Έξυπνων Χωριών» για την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υπο-περιοχών των περιοχών LEADER. Για την
παρέμβαση LEADER αλλά και την βελτίωση βασικών υποδομών όπως η αγροτική οδοποιία θα
διατεθεί το 6,6% των πόρων του Πυλώνα 2.
Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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7. Ο στόχος της παραγωγής υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων εξυπηρετείται
μέσω της σημαντικής αύξησης των γεωργικών εκτάσεων που εφαρμόζεται η βιολογική παραγωγή,
οι αγρο-περιβαλλοντικές παρεμβάσεις του Πυλώνα 2 και τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα 1,
που στοχεύουν στον περιορισμό της λίπανσης και των φυτοφαρμάκων, αλλά και με την εφαρμογή
παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων, στην αναβάθμιση της βιοασφάλειας και την ορθολογική χρήση/περιορισμό των αντιβιοτικών. Για την εξυπηρέτηση του
στόχου διατίθεται το 9% των πόρων του Πυλώνα 2. Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα
ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

8.

AKIS και Ψηφιοποίηση του Αγροτικού Τομέα (Εγκάρσιος Στόχος)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωργικής
Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS). Συγκεκριμένα, οι Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τα
Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δίκτυα της ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας από κοινού θα
συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση/στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό, την προώθηση της
καινοτομίας και τη διάδοση της γνώση στον αγροδιατροφικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο εγκαθιδρύεται
ένας μηχανισμός υπηρεσιών υποστήριξης και καινοτομίας, που αφορά στην ενημέρωση και διάδοση
γνώσεων και καινοτομιών, στη συμβουλευτική υποστήριξη των γεωργών, στη δικτύωση και στη συνδημιουργία καινοτομίας και τέλος στην οικοδόμηση ικανοτήτων. Μέσω του AKIS διασφαλίζεται η
αμφίδρομη επικοινωνία έτσι ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις τοπικές
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συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες, να διαχέονται άμεσα στους ενδιαφερόμενους/χρήστες του αγροτικού
χώρου.
Μέσω των παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 για την παροχή γεωργικών συμβουλών, την παροχή
προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης και την χρηματοδότηση των συμπράξεων μεταξύ γεωργών
και ερευνητικής κοινότητας, στο πλαίσιο της Συνεργασίας μέσω Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας
(ΕΣΚ) και την προώθηση των δικτυώσεων μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που καθιστούν
λειτουργικό το AKIS διατίθεται το 7% των πόρων του Πυλώνα 2.
Μέσα από παρεμβάσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης, η στρατηγική προσέγγιση θέτει τις βάσεις για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
εκμεταλλεύσεων. Οι επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό προφίλ των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα αλλά και την αποδοτικότερη χρήση των γεωργικών εισροών.
Η παροχή κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ αποτελεί βασικό
στοιχείο για την προώθηση της καινοτομίας και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό
τομέα. Η εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνολογίες δεν θα περιοριστεί μόνο στους
γεωργούς αλλά θα επεκταθεί και στους Συμβούλους μέσα από το σύστημα AKIS. Συμπληρωματικά,
σε ό,τι αφορά θέματα καινοτομίας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι μπορούν να απασχοληθούν ως
Διαμεσολαβητές Καινοτομίας στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Ομάδων, δηλαδή να παρέχουν
υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση ή και να μοιράζονται τη
γνώση που παράγουν. Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα εγκάρσιο ειδικό στόχο
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Η χρηματοδοτική κατανομή (Ενωσιακή Συμμετοχή) των τριών βασικών τύπων Παρεμβάσεων του
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027 φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Οι άμεσες ενισχύσεις
και τα τομεακά προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και αποτελούν τις Παρεμβάσεις του Πυλώνα 1, ενώ η αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και αποτελεί τις Παρεμβάσεις του
Πυλώνα 2.
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ΠΥΛΩΝΑΣ 1 – ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Η χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για τις Παρεμβάσεις των Άμεσων
Ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027, μετά τη μεταφορά ποσοστού 10% των
άμεσων ενισχύσεων στην αγροτική ανάπτυξη, παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:
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1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (Π1-21)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος,
μέσω της παροχής ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης για κάθε
επιλέξιμο εκτάριο, που δηλώνεται από ενεργό γεωργό.
Η παρέμβαση εφαρμόζεται στο επίπεδο των τριών αγρονομικών
περιφερειών (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και
Βοσκότοπων).
Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους
ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:
1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015
(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα
(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης,
2. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά,
είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης

Προϋπολογισμός

Το ποσό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηματική στήριξη,
ανέρχεται σε 891.012.136€ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία
2023 – 2027.
1. Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων καλλιεργειών





Κατανομή Βασικής
Ενίσχυσης ανά
Αγρονομική Περιφέρεια

Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%
Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 408.026.727€
Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.763.360
Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 231,39€ ανά εκτάριο

2. Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων καλλιεργειών





Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%
Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 246.068.750€
Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 843.429
Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 291,75€ ανά εκτάριο

3. Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων





Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%
Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 236.916.659€
Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.249.626
Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 189,59€ ανά εκτάριο
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Β. ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Π1-29)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και
μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων,
καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της
εισοδηματικής στήριξης στο γεωργικό τομέα.
Η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος
εφαρμόζεται σε επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων
Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων),
Οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής
στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική
περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα
όρια εκταρίων.
Αγρονομική Περιφέρεια: Αροτραίων καλλιεργειών

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

 Ελάχιστη έκταση: 2 εκτάρια
 Μέγιστη έκταση: 11 εκτάρια
Αγρονομική Περιφέρεια: Δενδρωδών καλλιεργειών
 Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 Μέγιστη έκταση: 4 εκτάρια
Αγρονομική Περιφέρεια: Βοσκοτόπων
 Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 Μέγιστη έκταση: 17 εκτάρια

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε
174.032.724€ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.
1. Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών







Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 79.358.922€/ έτος
Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 678.691
εκτάρια
Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί
του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας:
38,5%
Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 135.266
ΓΕ
Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 116,93€ ανά εκτάριο

2. Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων καλλιεργειών
Κατανομή
Αναδιανεμητική
Ενίσχυσης ανά
Αγρονομική Περιφέρεια








Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 47.858.999€/ έτος
Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 439.305
εκτάρια
Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί
του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας:
52,1%
Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 215.085
ΓΕ
Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 108,95€ ανά εκτάριο

3. Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων





Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%
Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 46.814.803€/ έτος
Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 476.885
εκτάρια
Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί
του συνόλου των εκταρίων της αγρονομικής περιφέρειας:
37,6%
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Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 72.958 ΓΕ
Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 98,16€ ανά εκτάριο

Γ.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (Π1-30)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους γεωργούς
στοχεύει στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος των νέων
γεωργών και μέσω αυτής στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων
νέων γεωργών, με στόχο την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου
δυναμικού στην Ελληνική γεωργία, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, καθώς και
την πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.
Η παρέμβαση αφορά στην χορήγηση συμπληρωματικής
εισοδηματικής στήριξης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας («Νέοι γεωργοί»)
που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι
οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής
ενίσχυσης.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Ως Νέοι γεωργοί νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της
εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια
των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το
έτος υποβολής της αίτησης.
Το διαθέσιμο ποσό για την συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη
των νέων γεωργών ανέρχεται σε 28.000.000€ κατ’ έτος και
καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.
Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί,
όχι μόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα
ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Ύψος Ενίσχυσης

 Εκτίμηση εκτάριων που θα δικαιούνται συμπληρωματική ενίσχυση
νέων γεωργών θα ανέρχεται σε: 400.000 εκτάρια/ έτος
 Ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών: 70€
ανά εκτάριο
 Ανώτατος αριθμός εκταρίων: 25

Κείμενο διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (Φεβρουάριος 2022)

22

2η συνοπτική έκδοση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Eco-Schemes)
1. ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (Π1-31.1)
Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Χρήση ανθεκτικών και
προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» περιλαμβάνει τρείς δράσεις :

Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)




Πλαίσιο Ενίσχυσης

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριμένων
ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή
ζωοτροφές, μικρού βιολογικού κύκλου.
Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών
ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις
τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.
Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων
ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις
ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες, λόγω της
κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

Η ενίσχυση καθορίζεται από τη διαφορά του εισοδήματος που
προκύπτει από την αντικατάσταση της υπάρχουσας καλλιέργειας με
το προτεινόμενο από την παρέμβαση είδος ή ποικιλία.
Δεν είναι δυνατή η ενίσχυση εκμετάλλευσης για πάνω από μία από τις
ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
268.200.000€.
Για τη Παρέμβαση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών
και ποικιλιών» εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 89.400 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση αντικατάστασης): 600€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 53.640.000€ ανά
έτος

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Π1-31.2)
Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών
οικολογικής εστίασης» συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές
δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις:


Περιγραφή Παρέμβασης



(Eco-Scheme)


σε εκμεταλλεύσεις των οποίων η διαθέσιμη αρόσιμη είναι
μικρότερη των 10 εκταρίων: το 5% της αρόσιμης γης της
εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης,
εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη
υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου,
σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση: το
10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε
περιοχή οικολογικής εστίασης, εφόσον η περιοχή οικολογικής
εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία
του αγροτικού τοπίου,
σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση, οι οποίες
δημιουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης που αποτελείται
από εμβόλιμες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το
άζωτο
(σε
κάθε
περίπτωση
χωρίς
τη
χρήση
φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά και
αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσμεύεται το 10% εκ των οποίων
τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και μη
παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.
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Πλαίσιο Ενίσχυσης

Υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο
5% και 10% και όπου είναι αναγκαίο το κόστος σποράς των
ψυχανθών.
Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
644.180.000€,:


Προϋπολογισμός




Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%:
260.500.000€
Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10
εκταρίων: 357.600.000€
Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10
εκτάρια: 26.080.000€

Για την Παρέμβαση «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής
εστίασης» εκτιμάται ότι:
Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%




Ύψος Ενίσχυσης

Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 260.500εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 200€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 52.100.000€ ανά
έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10
εκταρίων




Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 298.000 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 240€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 71.520.000€ ανά
έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε
εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια




Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 13.040 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 400€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 5.216.000€ ανά έτος

3. Ε ΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ (Π1-31.3)
Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Εφαρμογή ζωνών οικολογικής
εστίασης στις δενδρώδεις» συνίσταται στις παρακάτω δράσεις:


Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)


Πλαίσιο Ενίσχυσης

Σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων, φυτών ξενιστών
ωφέλιμων ή/και επικονιαστών, ενδιαμέσως των δένδρων ή
ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.
ψυχανθών), με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής
ουσίας στο έδαφος, τη μείωση της χρήσης συνθετικών
λιπασμάτων, μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των
καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.
Δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον μέτρων άγριας
ζωής ή εμπλουτισμού των υπαρχουσών με τη φύτευση
ποωδών, πολυετών ή και θάμνων ιδίως φυτών ξενιστών
ωφέλιμων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των
αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες.

Η ενίσχυση δίνεται τόσο για τη σπορά στον υπόροφο, όσο και για τη
δημιουργία λωρίδων 2 μέτρων στα περιθώρια. Απαιτείται σχέδιο
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περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιλογή των φυτών, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν φυτοπαθολογικά προβλήματα
αλλά και ότι οι ζώνες θα συμβάλλουν στην επικονίαση ή/και στην
αντιμετώπιση εχθρών ή/και στον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας.
Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
105.000.000€.
Για τη Παρέμβαση «Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις
δενδρώδεις» εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 84.000 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 21.000.000€ ανά
έτος

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (Π1-31.4)
Η εφαρμογή της Παρέμβασης περιλαμβάνει δύο δράσεις:


Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)


Η πρώτη δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα των
δένδρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
με την αντιμετώπιση των προβλημάτων με μεθόδους
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, αφού έχει διαπιστωθεί ότι
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των ορεινών και των ημιορεινών
περιοχών της χώρας απαντώνται με αρκετή συχνότητα
δασογεωργικά συστήματα, ήτοι συστήματα όπου βρίσκονται
δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια
(φυτεμένα σε σειρές).
Η
δεύτερη
δράση
συνίσταται
στη
συστηματική
φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων/θάμνων, στην υποχρέωση
για ελεγχόμενη βόσκηση, με παράλληλη αυστηρή προστασία
στοιχείων του τοπίου και αφορά στις μερικώς δασοσκεπείς
εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι
40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

Πλαίσιο Ενίσχυσης

Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις
δυσπρόσιτες και μειωμένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για
τον καθαρισμό απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ
περιτροπής / ελεγχόμενη βόσκηση.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
284.375.000€.
Για τη Παρέμβαση «Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης

 Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 227.500 εκτάρια/
έτος
 Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο
 Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 56.875.000€ ανά
έτος
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5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

(Π1-31.5)
Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Ενίσχυση παραγωγών για την
εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του
εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης
περιβαλλοντικών παραμέτρων» συνίσταται στις παρακάτω ενδεικτικές
πρακτικές:



Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)











Ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη συνέχιση της εφαρμογή της
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης λεπιδοπτέρων «Confusio»,
Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών,
Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε έντομα
– εχθρούς,
Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή και με παράλληλη κάλυψη με mulch.
Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη
φρέσκια βλάστηση,
Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς,
Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών,
Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας
ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και
αυτοματισμών για τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διάρκεια
των ψεκασμών,
Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης (περικαλυμμένα,
οργανοανόργανα),
Χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές (νιτροποίησης και
ουρεάσης),
Χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες.

Η ενίσχυση θα καλύπτει το κόστος για:


Πλαίσιο Ενίσχυσης





Προϋπολογισμός

την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής,
την αποζημίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός
για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων,
το κόστος των αναλύσεων,
το κόστος κατάρτισης, εφαρμογής, παρακολούθησης,
αξιολόγησης και προσαρμογής του σχεδίου περιβαλλοντικής
διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων
περιβαλλοντικών βελτιώσεων,
το αυξημένο κόστος που θα προκύπτει από την εφαρμογή των
πρακτικών διαχείρισης.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
106.500.000€.
Για τη Παρέμβαση «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων
γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης
εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων»
εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 42.600 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 500€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 21.300.000€ ανά
έτος.
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ (Π1-31.6)
Η παρέμβαση
«Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων
βοσκοτόπων» συνίσταται από τις ακόλουθες δύο δράσεις:


Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)


Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω
διάβρωσης. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών σε αυτή τη
δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε
βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υποβάθμισης, είτε στην μετακίνηση σε ορεινές βοσκήσιμες
γαίες.
Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης
του σιτηρεσίου. Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την
εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, έτσι ώστε να μειωθούν οι
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά
και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Δράση 1: Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων
γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω
διάβρωσης



Πλαίσιο Ενίσχυσης

Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για
τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.
Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο,
ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την
μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα
ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά
γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο
τυροκομείο.

Δράση
2:
Εφαρμογή
προγράμματος
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου



εμπλουτισμού

και

Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και
προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και
οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση
ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
104.993.650€,
Προϋπολογισμός




Δράση 1 - Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης
βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης: 52.500.000€
Δράση 2 - Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου: 52.493.650€

Για τη Παρέμβαση «Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων
βοσκοτόπων» εκτιμάται ότι:
Δράση 1 - Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης
βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
ερημοποίησης λόγω διάβρωσης:
Ύψος Ενίσχυσης

 Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 175.000 εκτάρια/
έτος
 Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 60€/ εκτάριο
 Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 10.500.000€ ανά
έτος
Δράση 2 - Εφαρμογή προγράμματος
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

εμπλουτισμού
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 ΜΖΚ κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 1.049.873 ΜΖΚ/ έτος
 Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 10€/ ΜΖΚ
 Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 10.498.730€ ανά
έτος

7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ (Π1-31.7)

Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)

Η παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με
αναβαθμίδες» υλοποιείται σε δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες,
που βρίσκονται σε αναβαθμίδες. Η συνέχιση της καλλιέργειας με
διατήρηση των αναβαθμίδων σε αυτές τις περιοχές είναι
κεφαλαιώδους σημασίας για τη προστασία από τη διάβρωση. Πέραν
αυτού οι αναβαθμίδες και οι ξηρολιθοδομές είναι σημαντικά στοιχεία
του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας
αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά).
Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις
εκτάσεις με αναβαθμίδες διότι αυτές έχουν πάψει σε μεγάλο βαθμό να
επιτελούν το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν δηλαδή την
καλλιέργεια γεωργικής γης σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο .

Πλαίσιο Ενίσχυσης

Προϋπολογισμός

Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές με τον
παραδοσιακό τρόπο. Ενδεικτικά: επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας
ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν
μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση
σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς
σταθεροποίησης της κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η
διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. Η
διαχείριση αυτή συνίσταται στην απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων,
στην απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δένδρων αλλά και η
παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες.
Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
56.250.000€.
Για τη Παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε
εκτάσεις με αναβαθμίδες» εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 45.000 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 11.250.000€ ανά
έτος

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Π1-31.8)

Περιγραφή Παρέμβασης
(Eco-Scheme)

Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συνέχιση της εφαρμογής
μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί πρέπει
να διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα
οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα
με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η ένταξη τεκμηριώνεται από
σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και η
κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον
οποίο είναι συμβεβλημένοι

Πλαίσιο Ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της αύξησης του κόστους και της
μείωσης της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της
καλλιέργειας ή/και της εκτροφής

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
605.910.400€,
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Δράση 1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής
γεωργίας: 329.486.400€
Δράση 2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής
κτηνοτροφίας: 276.424.000€

Για τη Παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας» εκτιμάται ότι:
Δράση 1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής
γεωργίας:


Ύψος Ενίσχυσης




Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 126.240 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 522€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 65.897.280€ ανά
έτος

Δράση 2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής
κτηνοτροφίας




Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 174.400 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 317€/ εκτάριο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 55.284.800€ ανά
έτος
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2. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α.1. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Π1-32.1)
Η συνδεδεμένη ενίσχυση παρέχεται για την αντιμετώπιση δυσκολιών,
που αντιμετωπίζουν ορισμένες καλλιέργειες, με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας των
προϊόντων, την
εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής
παραγωγής πρώτης ύλης στην
βιομηχανία
τροφίμων-ποτών,
τυποποίησης, όπως επίσης και σε καλλιέργειες που είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.
Παράλληλα η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να
συμβάλει και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής
ασφάλειας (Food and Nutrition Security),.
Ειδικότερα, η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση Συνδεδεμένης
Ενίσχυσης στους παρακάτω τομείς, φυτικής παραγωγής:
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού
3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού
4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού
Περιγραφή Παρέμβασης

5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά
6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
κτηνοτροφικών ψυχανθών
7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
σανοδοτικών ψυχανθών
8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας
9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης
10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση
11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού
12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων
13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου
14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας
15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος
16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής
στήριξης σε ενεργούς γεωργούς, ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο,
μόνο για τις επιλέξιμες εκτάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
που αναφέρονται αναλυτικά στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής
στήριξης για τη φυτική παραγωγή ανέρχεται σε 100.896.908€ κατ’
έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.
Η συνδεδεμένη ενίσχυση φυτικής παραγωγής καταβάλλεται ανά
εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και
αφορά:

Ύψος Ενίσχυσης

1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 160.000 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.000.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο
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2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 58.240 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 5.824.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο

3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 83.200 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.320.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 100 € ανά εκτάριο

4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 26.460 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 7.938.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 300 € ανά εκτάριο

5. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 9.500 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.104.000 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 432 € ανά εκτάριο

6. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
κτηνοτροφικών ψυχανθών




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 74.984εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 14.396.928 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 192 € ανά εκτάριο

7. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
σανοδοτικών ψυχανθών




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 194.935 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.179.605 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 83 € ανά εκτάριο

8. Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 4.363 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 2.233.856 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 512 € ανά εκτάριο

9. Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.780 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.573.460 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 407€ ανά εκτάριο

10. Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 29.365 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.369.025 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 285 € ανά εκτάριο

11. Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.548 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 766.260 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 495 € ανά εκτάριο

12. Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.363 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 688.315 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 505 € ανά εκτάριο

13. Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου



Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 5.732 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 940.048 €/ έτος
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Μοναδιαία τιμή: 164 € ανά εκτάριο

14. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 10.111 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.518.628 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 348 € ανά εκτάριο

15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 28.799 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.945.463 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 137 € ανά εκτάριο

16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων




Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.685 εκτάρια/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.099.320 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 472 € ανά εκτάριο

Α.2. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Π1-32.2)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση παρέχεται για την
αντιμετώπιση
δυσκολιών
που
αντιμετωπίζουν
ορισμένοι
κτηνοτροφικοί κλάδοι παραγωγής
με στόχο την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας των
προϊόντων, την
εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής
παραγωγής πρώτης ύλης στην βιομηχανία τροφίμων-ποτών, όπως
επίσης και σε κλάδους που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για
κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.
Παράλληλα η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να
συμβάλει και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής
ασφάλειας (Food and Nutrition Security).
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος
2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται με την μορφή ετήσιας
ενίσχυσης ανά ζώο, σε ενεργούς γεωργούς.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο
πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή αγορά. Όταν η στήριξη αφορά στα
βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα, θα καθοριστούν ως προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας η αναγνώριση και η καταγραφή των ζώων σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του
Συμβουλίου, αντίστοιχα.
Το διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής
στήριξης για τη ζωική παραγωγή ανέρχεται σε 110.982.472€ κατ’ έτος
και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.
Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά κεφαλή ζώου, ετήσια για
την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:
1. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 5.405.206 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 64.862.472 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 12 € ανά κεφαλή

2. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο
(θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α



Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 210.000 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.400.000 €/ έτος
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Μοναδιαία τιμή: 40 € ανά κεφαλή

3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο
(θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β




Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 12.600 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 2.520.000€/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 200 € ανά κεφαλή

4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βόειου Κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο
(αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε ηλικία 14-24 μηνών) –
Μέτρο Γ




Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 140.800 κεφαλές/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 35.200.000€/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 250 € ανά κεφαλή

Α.3 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ (Π1-32.3)
Η παροχή συνδεδεμένης ενίσχυσης στη σηροτροφία παρέχεται λόγω
του αυξημένου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες αλλά και λόγω της
βαρύνουσας σημασίας για το τοπικό εισόδημα σε συγκεκριμένες
περιοχές της χώρας.
Περιγραφή Παρέμβασης

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στους
πιστοποιημένου μεταξόσπορου.

σηροτρόφους

ανά

κουτί

Η λειτουργία μονάδων αναπήνισης για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση
της παραγωγής κουκουλιών θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη
του τομέα και παράλληλα θα ενισχύσει την τοπική απασχόληση σε μια
περιφέρεια με τον υψηλότερο δείκτη φτώχιας.
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι εκτροφείς/ενεργοί
γεωργοί μεταξοσκωλήκων -παραγωγοί́ κουκουλιών του είδους
Bombyx mori L., φυσικά́ ή νομικά́ πρόσωπα.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής
στήριξης στη σηροτροφία ανέρχεται σε 321.195€ κατ’ έτος και
καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.
Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά κουτί πιστοποιημένου
μεταξόσπορου, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μεταξοσκώληκα

Ύψος Ενίσχυσης





Εκτίμηση συνολικών κουτιών πιστοποιημένου μεταξόσπορου:
1.311 κουτιά/ έτος
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 321.195 €/ έτος
Μοναδιαία τιμή: 245 € ανά κουτί
πιστοποιημένου
μεταξόσπορου

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (Π1-36)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας του βαμβακιού και υλοποιείται
μέσω της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης για την εν λόγω καλλιέργεια,
ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού.
Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη η οποία:


βρίσκεται
σε
γεωργική
έκταση
εγκεκριμένη
για
βαμβακοπαραγωγή, η οποία για την Ελλάδα έχει προσδιοριστεί
στα 250.000 εκτάρια,
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έχει σπαρθεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από τη χώρα και στην
οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές
συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής,
ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.
Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που
καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης,
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης
των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων
καλλιεργητικών φροντίδων,
γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες
βάμβακος,
δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που
συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε
919.980.000€ και θα καταβληθεί την πενταετία 2023 – 2027.


Ύψος Ενίσχυσης




Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 250.000 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 736€/ εκτάριο
Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 183.996.000€ ανά έτος
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ΠΥΛΩΝΑΣ Ι – ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η χρηματοδοτική κατανομή (Κοινοτική Συμμετοχή) των τεσσάρων βασικών τύπων Παρεμβάσεων των
Τομεακών Προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027.
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Α. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παράγωγων Οπωροκηπευτικών
Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών είναι ο δυναμικότερος κλάδος
της φυτικής παραγωγής αφού παράγει το 40% της συνολικής
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής γεωργίας ενώ
καλύπτει το 8% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Οι καλλιέργειες
κηπευτικών καλύπτουν το 2% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της
χώρας ενώ οι καλλιέργειες φρούτων (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα,
οπωροφόρα) το 5%. Η Ελλάδα είναι πλεονασματική στην παραγωγή
φρούτων και λαχανικών Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών
(μεταποιημένων και νωπών) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.

Περιγραφή Παρέμβασης

Η έμφαση στην ποιότητα και την σήμανση /τυποποίηση των
προϊόντων, η μείωση της χρήσης εισροών, η προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια
της παραγωγής, η αναζήτηση νέων αγορών, η προστασία του
εισοδήματος των παραγωγών από τις έντονες διακυμάνσεις
συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που θα εξυπηρετηθούν από τις ακόλουθες κατηγορίες
δράσεων.









Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και
πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής (Π2-47.11a)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Π2-47.1-1b)
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (Π2-47.1-1c)
Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς
και αποθήκευσης των προϊόντων (Π2-47.5)
Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία (Π2-47.6)
Συστήματα ποιότητας (Π2-47.1-1g)
Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης (Π2-47.8)
Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον
προορισμό (Π2-47.9)

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που
υποβάλλονται από Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις
Οργανώσεων Παραγωγών.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων οπωροκηπευτικών ανέρχεται σε (ΚΣ) 10.000.000€
κατ’ έτος.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών της
περιόδου 2023-2027 έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την αξία της εμπορεύσιμης
παραγωγής της ΟΠ λαμβάνοντας υπόψη την τριετία πριν την υποβολή
του επιχειρησιακού προγράμματος, ενώ οπού δεν υπάρχουν τα
ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο
κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το
προηγούμενο 12μηνο.
Εκτιμάται ότι:



Επιχειρησιακά Προγράμματα Οπωροκηπευτικών που θα
ενισχυθούν: 100 επιχειρησιακά προγράμματα
Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 80.000€/ επιχειρησιακό
πρόγραμμα και ανά έτος
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Β. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΕΦ)
Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας
από πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων (το 25% της συνολικής
καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων
καλλιεργειών) ενώ δραστηριοποιείται σε αυτήν η αποτελεί και την
πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Η Ελλάδα
είναι η τρίτη σημαντικότερη παραγωγός Ελαιόλαδου στην Ε.Ε, που
αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό (67% της παγκόσμιας
παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και
καταναλωτή ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας
κατανάλωσης).

Περιγραφή Παρέμβασης

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιόλαδου και η
μείωση της απόκλισης που παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει
ο Έλληνας παραγωγός, η αντιμετώπιση των προκλήσεων που
επιφέρει η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στην γεωργική
παραγωγή αναμένεται να είναι οξύτερες (αύξηση περιόδων
λειψυδρίας, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, αύξηση των ημερών
καύσωνα) σε Κρήτη και Πελοπόννησο, που αποτελούν τις
σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές Περιφέρειες της χώρας, η
εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της Πολιτικής από το
Αγρόκτημα στο πιάτο αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
δημιουργούνται μέσω της εστίασης στην υγιεινή διατροφή και την
ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει,
συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου που θα εξυπηρετηθούν
μέσω των ακόλουθων Παρεμβάσεων.









Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (Π2-47.2-1a)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια (Π2-47.2-1b)
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (Π2-47.2-1c)
Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς
και αποθήκευσης των προϊόντων (Π2-47.2-1e)
Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία (Π2-47.2-1f)
Συστήματα ποιότητας (Π2-47.2-1g)
Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης (Π2-47.2-1h)
Επαναφύτευση Ελαιώνων (Π2-47.2-2d)

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που
υποβάλλονται από Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που ανέρχεται σε (ΚΣ) 10.666.000€ κατ’ έτος.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (Ο.Ε.Φ.) θα έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια και με τις
εξυπηρετούμενες δράσεις τους θα υλοποιηθούν για διάστημα
πενταετούς διάρκειας και αφορά στην περίοδο 2023 – 2027 του
Στρατηγικού Σχεδίου.

Ύψος Ενίσχυσης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων
πόρων:
α) Ελάχιστος αιτούμενος, προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής
χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ
και ως μέγιστος το ποσό των 2.500.000 Ευρώ.
β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΟΦ που υλοποιούνται στις
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά
των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός
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συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το
ποσό των 150.000 Ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος το ποσό των
2.500.000 Ευρώ.
γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας
προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις
περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και
του σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€
Εκτιμάται ότι:



Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων (ΟΕΦ): 82 επιχειρησιακά προγράμματα/ έτος
Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 130.000€/ επιχειρησιακό
πρόγραμμα και ανά έτος
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Γ. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΥ
1. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (Π2-58.1)
Ο στόχος της Παρέμβασης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης
του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου
με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων
καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Περιγραφή Παρέμβασης

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
δράσεις:




α)
την
ποικιλιακή
μετατροπή
των
αμπελώνων,
συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων.
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων,
που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος αναδιάρθρωσης και
μετατροπής αμπελώνων είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και
Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσης τους δύναται να βρίσκεται σε
οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από
μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης/μετεγκατάστασης

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 40.000.000€ για την περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα με την
χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ.
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί για διάστημα πενταετούς διάρκειας και
αφορά τη περίοδο 2023 – 2027 του Στρατηγικού Σχεδίου.

Ύψος Ενίσχυσης

Εκτιμάται ότι:




Μέσος όρος εκταρίων που θα ενισχυθούν: 562,19 εκτάρια/
έτος
Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 14.230€/ εκτάριο ανά έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 8.000.000€ ανά έτος

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Π2-58.2)
Η Παρέμβαση αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, για τη
βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των
οινικών προϊόντων.

Περιγραφή Παρέμβασης

Η επίτευξη αυτών των στόχων βοηθάει στην ενίσχυση του
προσανατολισμού
στην
αγορά
και
στην
αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αποτέλεσμα
αυτών των χαρακτηριστικών είναι η καλύτερη θέση του παραγωγού
στην αλυσίδα αξίας.
Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που εξυπηρετούν το στόχο της
αύξησης του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π,
Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) και σε επενδυτικά
σχέδια που υλοποιούνται από ΜΜΕ και συλλογικές δομές

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι
οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο
εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν
δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων
παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.
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Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 33.150.000€ για την περίοδο 2023 – 2027.

Προϋπολογισμός

Μέσος όρος επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν:
επενδυτικά σχέδια/

Ύψος Ενίσχυσης




83

Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 80.000€/ επενδυτικό σχέδιο
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 6.630.000€ ανά έτος

3. ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Π2-58.3)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η διακύμανση των τιμών των σταφυλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις απότομες μεταβολές της ζήτησης. Με δεδομένη τη σύνδεση
της κατανάλωσης οίνου με τον κλάδο εστίασης – φιλοξενίας
απρόβλεπτα γεγονότα όπως η πρόσφατη πανδημία οδηγεί σε
απότομη πτώση της ζήτησης. Η εξισορρόπηση προσφοράς και
ζήτησης και η αποφυγή της ραγδαίας πτώσης των τιμών του
παραγωγού μπορεί να επιτευχθεί με την δράση της πράσινης
συγκομιδής που συμβάλλει στην διατήρηση του γεωργικού
εισοδήματος.
1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών,
που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της
εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της
Ε.Ε.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος
ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή
αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν
λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι
εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 5.000.000€ για την περίοδο 2023 – 2027.

Προϋπολογισμός

Μέσος όρος εκταρίων που θα ενισχυθούν: 400 εκτάρια/ έτος
Ύψος Ενίσχυσης




Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 2.500€/ εκτάριο ανά έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 1.000.000€ ανά έτος

4. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΟΙΝΟΥ Η ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

(Π2-58.4)
Η παρέμβαση, στοχεύει κυρίως:



Περιγραφή Παρέμβασης




στην παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές και τους
επαγγελματίες του οινικού κλάδου
στην παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές όσον αφορά
στο ενωσιακό καθεστώς των ΠΟΠ & ΠΓΕ οίνων
στην αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου
στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και
της γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες της
ΕΕ

Οι βασικές επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:



Δράση 1: Ενημερωτικές εκστρατείες
Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ιδίως παρουσιάσεις,
γευσιγνωσίες, και εκθέσεις
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Ομάδες στόχοι

Προϋπολογισμός




α) επαγγελματίες του χώρου, όπως. διανομείς, εισαγωγείς,
ιδιοκτήτες χώρων εστίασης, ιδιοκτήτες λιανικής και χονδρικής
πώλησης,
β) καταναλωτές, νέοι, έφηβοι και γονείς,
γ) διαμορφωτές της κοινής γνώμης, όπως δημοσιογράφοι και
ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 10.000.000€ για την περίοδο 2023 – 2027,
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί για διάστημα πενταετούς διάρκειας και
αφορά τη περίοδο 2023 – 2027 του Στρατηγικού Σχεδίου.

Ύψος Ενίσχυσης

Εκτιμάται ότι:




Μέσος όρος δράσεων ενημέρωσης : 20 δράσεις / έτος
Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 100.000€/ δράση ανά έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 2.000.000€ ανά έτος

5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ Τ ΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Π2-58.5)
Η παρέμβαση αφορά στην προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες Με
στόχο Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο
στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών είναι:





Περιγραφή Παρέμβασης




Η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες
υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,
Η βελτίωση της εικόνας των ελληνικών οίνων, μέσω της
ενημέρωσης για τη διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων
τρίτων χωρών,
Η επανατοποθέτηση των ελληνικών οίνων σε υψηλότερα
τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε καταναλωτές με
υψηλή αγοραστική δύναμη,
Η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων,
Η αύξηση σε όγκο και αξία των Ελληνικών εξαγωγών οίνου σε
επιλεγείσες χώρες.

Οι βασικές επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης «Προώθηση οίνων σε
Τρίτες Χώρες» είναι οι ακόλουθες:






Δράση 1: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές
δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης.
Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ιδίως παρουσιάσεις,
γευσιγνωσίες οίνου, επιδείξεις σε σημεία πώλησης,
συναντήσεις
με
αγοραστές,
γεύματα/δείπνα
με
εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα σε
περιοχές παραγωγής των προς προώθηση οίνων και
συμμετοχή σε εκθέσεις.
Δράση 3: Ενημερωτικές εκστρατείες μέσω διαφημιστικού ή
προωθητικού υλικού, όπως φυλλάδια, αφίσες, δελτία τύπου,
ενημερωτικό υλικό, DVD, gadget.
Δράση 4: μελέτες νέων αγορών και αξιολόγησης.

Επιλέξιμος ως δικαιούχος όταν είτε ως μεμονωμένος, είτε ως
οργάνωση/ένωση ή τα μέλη αυτής:
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι




δεν έχουν πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις και δεν
κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τη
σχετική άδεια
δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν για τις ίδιες δράσεις,
στην ίδια αγορά, της ίδιας τρίτης χώρας και για το ίδιο προϊόν.
Όμως ο αιτών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για στήριξη
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Προϋπολογισμός

προγράμματος προώθησης σε διαφορετική αγορά, στην ίδια
τρίτη χώρα.
δεν είναι μέλη ομάδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στήριξης
για το ίδιο προϊόν, στην ίδια τρίτη χώρα. Όμως ο εν λόγω αιτών
μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης για την ίδια χώρα όταν οι
δράσεις αφορούν διαφορετικό οίνο ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακό από
αυτόν που προωθεί η αντίστοιχη ομάδα,
το πρόγραμμα προώθησής του δεν αφορά σε οριοθετημένη
περιοχή για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ για τους οποίους έχει υποβληθεί
συλλογικό πρόγραμμα προώθησής τους για την ίδια τρίτη χώρα

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 27.000.000€ για την περίοδο 2023 – 2027,.
Εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Μέσος όρος ενημερωτικών δράσεων
σχεδίων που θα
ενισχυθούν: 34 δράσεις / έτος
Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο): 160.000€/ δράση ανά έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 5.400.000€ ανά έτος
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Δ. ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Το τομεακό πρόγραμμα μελισσοκομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις
1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

(Π2-55.1)
Η Παρέμβαση «Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς
μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων» αφορά στην ενίσχυση
των:
1. Κέντρων Μελισσοκομίας που παρέχουν υπηρεσίες, όπως:






Περιγραφή Παρέμβασης


Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης και
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μελισσοκόμους
Ενημέρωση των Μελισσοκομικών Οργανώσεων και των
μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης τους για τα ισχύοντα
προγράμματα
Οργάνωση και τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης των
μελισσοκόμων καθώς και ενημερωτικών ημερίδων και
εκδηλώσεων.
Εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση
δράσεων του Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας και άλλων
δράσεων
Δειγματοληψία, εξέταση ή αποστολή δειγμάτων για εξέταση σε
συνεργασία με τα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες
του ΥΠΑΑΤ
Διαρκή καταγραφή των στοιχείων των μελισσοκομικών
εκμεταλλεύσεων σε συνεργασία με τις Δ.Α.Ο.Κ.

2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –Melinet» είναι διαδικτυακή
κοινότητα –ψηφιακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζει:





Την ενημέρωση των μελισσοκόμων και όσων ασχολούνται με
τη μελισσοκομία
Τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των μελισσοκόμων μεταξύ
τους, με τα Κέντρα Μελισσοκομίας και τις Υπηρεσίες του
ΥΠΑΑΤ
Την εφαρμογή διαχείρισης αιτήσεων και πληρωμής των
επιδοτήσεων των μελισσοκόμων
Την έκδοση των νέου τύπου ηλεκτρονικών-ψηφιακών
μελισσοκομικών ταυτοτήτων.

3. Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των
μελισσοκόμων,
που
υλοποιείται
μέσω
της
διενέργειας
βραχυχρόνιων- ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
διοργανώνονται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και περιλαμβάνουν
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Το σύνολο των “Ενεργών Μελισσοκόμων” ο αριθμός των οποίων
εκτιμάται σε περίπου 22.000.

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 4.400.000€ για την περίοδο 2023 – 2027,.
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί τη περίοδο 2023 – 2027
Για τις δράσεις των Κέντρων Μελισσοκομίας και για το Δίκτυο
Μελισσοκομίας –Melinet, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης




Μελισσοκόμοι που θα ωφεληθούν 22.000 άτομα / έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 745.000€ ανά έτος

Για τη δράση της εκπαίδευσης & κατάρτισης των μελισσοκόμων,
εκτιμάται ότι:
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Μελισσοκόμοι που θα ωφεληθούν 3.200 άτομα / έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 135.000€ ανά έτος

2. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Μ ΕΛΙΣΣΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Περιγραφή Παρέμβασης

(AETHINA TUMIDA) (Π2-55.2)

Η Παρέμβαση «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα
στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού
σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)», στοχεύει στην προστασία
από ασθένειες των μελισσών, που οφείλονται σε ενδεχόμενη εμφάνιση
στη χώρα του μικρού σκαθαριού της κυψέλης. Η αποφυγή της
εμφάνισης εχθρών και ασθενειών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, τόσο για
λόγους οικονομικούς αφού θα οδηγήσει σε απώλειες εισοδήματος,
αλλά και περιβαλλοντικούς αφού θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση
του αριθμού των μελισσών.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:


Επιλέξιμοι Δικαιούχοι




Προϋπολογισμός

Οι ενεργοί μελισσοκόμοι, κάτοχοι τουλάχιστον σαράντα (40)
κατεχόμενων κυψελών, οι οποίοι ευρίσκονται στις
προσδιορισμένες περιοχές του Προγράμματος
Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα που συμμετέχουν
στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων -Τμήματα Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις
Κτηνιατρικών Κέντρων (ΔΚΚ), Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
(ΕΕΑ) του ΥΠΑΑΤ για τις ασθένειες των μελισσών, Κέντρα
Μελισσοκομίας.

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 250.000€ για την περίοδο 2023 – 2027
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί την περίοδο 2023 – 2027 .
Εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που θα ενισχυθούν: 500
κυψέλες / έτος
Μέση ενίσχυση ανά μελισσοσμήνος: 100€ ανά κυψέλη και
έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 50.000€ ανά έτος

3. ΕΞ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ (Π2-55.3)
Η Παρέμβαση «Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των
μελισσοσμηνών», εξυπηρετείται από δύο υπομέτρα:


Περιγραφή Παρέμβασης

Το πρώτο υπομέτρο αφορά τον εξορθολογισμό της νομαδικής
μελισσοκομίας, το οποίο θα εφαρμοστεί μέσω δύο δράσεων: α)
«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»,
όπου ενισχύονται οι δικαιούχοι για δαπάνες με σκοπό την
αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες ή/και
φθαρμένων κινητών βάσεων των κυψελών που χρήζουν
αντικατάστασης ή/και συσκευών – εξαρτημάτων απαραίτητων
για την διευκόλυνση των μετακινήσεων, την παρακολούθηση
της παραγωγής και την αποφυγή των κλοπών & β)
«Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», όπου
ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών, με
σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των
μελιτοεκκρίσεων
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Το δεύτερο υπομέτρο αφορά στον εμπλουτισμό της
μελισσοκομικής χλωρίδας
– βελτίωση και της
βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται διαχείριση και
προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και ειδικότερα βελτίωση εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας, αφού μεγάλη είναι
η σημασία της βιοποικιλότητας για την υγεία και την καλή
διαβίωση των μελισσών, λόγω του ότι η ουσιαστική
πολυμορφία της γύρης και μία ευρεία ποικιλία στη διατροφή,
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την προστασία και καλή υγεία
των μελισσών.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:


Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός



Δικαιούχοι της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων» είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι, κάτοχοι ενός
ελάχιστου αριθμού κυψελών.
Δικαιούχοι της δράσης «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής
χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας» είναι Αγροτικοί Μελισσοκομικοί Φορείς όπως: Αγροτικοί μελισσοκομικοί
συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές
συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες
παραγωγών
μελισσοκόμων,
οργανώσεις
παραγωγών
μελισσοκόμων.

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 23.313.225€ για την περίοδο 2023 – 2027.
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί την περίοδο 2023 – 2027
Για το πρώτο υπομέτρο του εξορθολογισμού της νομαδικής
μελισσοκομίας, εκτιμάται ότι:


Ύψος Ενίσχυσης




Αριθμός μελισσοσμηνών (κυψελών) που θα ενισχυθούν:
1.000.000 κυψέλες / έτος
Μέση ενίσχυση ανά μελισσοσμήνος: 4,06€ ανά κυψέλη και
έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 4.065.145€ ανά έτος

Για το δεύτερο υπομέτρο του εμπλουτισμού της μελισσοκομικής
χλωρίδας – βελτίωση και της βιοποικιλότητας, εκτιμάται ότι:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 15 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 2.333€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 35.000€ ανά έτος

4. Μ ΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

(Π2-55.4)

Η Παρέμβαση περιλαμβάνει την παροχή ενισχύσεων για :


Περιγραφή Παρέμβασης


την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού
και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια,
με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων,
της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων
φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων
και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας.
επιπλέον ενισχύεται η λειτουργία των εργαστηρίων για την
κάλυψη α) του κόστους προμήθειας εξοπλισμού, αναλωσίμων
και αντιδραστηρίων, εργαστηριακού υλικού, και μικροεξοπλισμού και β) του κόστους για τη διαπίστευση υφιστάμενου
εργαστηρίου για την πραγματοποίηση των σχετικών
αναλύσεων.
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Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:



Επιλέξιμοι Δικαιούχοι




Προϋπολογισμός

Ενεργοί Μελισσοκόμοι
Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί
συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και
μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων,
οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων,
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών
προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
συσκευάζοντας
–
τυποποιώντας
και
εμπορευόμενοι
μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενο από Έλληνες
παραγωγούς.
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ιδιωτικά
Εργαστήρια χημικών αναλύσεων.

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 1.125.000€ για την περίοδο 2023 – 2027,
Για τη δράση των αναλύσεων μελιού
μελισσοκομικών προϊόντων, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





και

των

άλλων

Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 100 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 1.500€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 150.000€ ανά έτος

Για τη δράση της ενίσχυσης εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και των
άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, εκτιμάται ότι:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 5 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 15.000€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 75.000€ ανά έτος

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(Π2-55.5)

Στο πλαίσιο της Παρέμβαση ενισχύεται η υλοποίηση προγραμμάτων
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των
μελισσοκομικών προϊόντων». Μέσω της παρέμβασης ενισχύονται
φορείς έρευνας της χώρας για την υλοποίηση προγραμμάτων
εφαρμοσμένης έρευνας. Τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας
λαμβάνουν ως γνώμονα τις εξής παραμέτρους:

Περιγραφή Παρέμβασης



Τη μεγάλη σημασία της βιοποικιλότητας και της πολυμορφίας
της γύρης στη διατροφή των μελισσών, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία και την παραγωγικότητά τους.
Την ανάγκη διατήρησης της εξαιρετικής γενετικής κληρονομιάς,
της ποικιλότητας και της ικανότητας προσαρμογής των
τοπικών, ενδημικών πληθυσμών μελισσών,
Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της εμπορίας του
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, την
πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των
μελισσών

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά Ιδρύματα και
Ινστιτούτα, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΑ (Οργανισμός Έρευνας και
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ),
Ιδιωτικοί φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση
παρόμοιων έργων.

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ 825.000,00€ για την περίοδο 2023 – 2027,
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Για τη δράση των έργων εφαρμοσμένης έρευνας, εκτιμάται ότι:
Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 10 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 7.500€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 75.000€ ανά έτος





Για τη δράση της καταγραφής, χαρτογράφησης, αξιολόγησης και
διαχείρισης μελισσοκομικής χλωρίδας & Εθνικού Φορέα
Διαφύλαξης και Βελτίωσης του γενετικού υλικού των Ελληνικών
Φυλών Μελισσών, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης

Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 2 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 45.000€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 90.000€ ανά έτος





6.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΙ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

(Π2-55.6)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στην ανάδειξη της ποιότητας και της
διατροφικής αξίας του ελληνικού μελιού και των άλλων
μελισσοκομικών προϊόντων και την προβολή του κλάδου της
μελισσοκομίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:




Επιλέξιμοι Δικαιούχοι



Προϋπολογισμός

ενεργοί μελισσοκόμοι,
νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ,
αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί
συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και
μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων,
οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων,
Πανεπιστήμια,
ερευνητικά
ιδρύματα,
ινστιτούτα
και
επιστημονικοί φορείς,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών
προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της
παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
575.000€ (ΚΣ).
Για τη δράση της στήριξης της προώθησης του μελιού και των
άλλων προϊόντων της κυψέλης και την προβολή του κλάδου της
μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 32 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 3.125€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 100.000€ ανά έτος

Για τη δράση της έρευνας αγοράς του μελιού και των λοιπών
μελισσοκομικών
προϊόντων
προώθηση
της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, εκτιμάται ότι:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 3 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 5.000€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 15.000€ ανά έτος

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Π2-55.7)
Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των
μελισσοκομικών προϊόντων μέσω της ταυτοποίησης τύπων ελληνικού
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, που αποτελεί
ουσιαστικά τη «χαρτογράφηση» της ποιότητας και των γυρεόκοκκων
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του παραγόμενου μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων
από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση κυρίως σε βασικά
φυσικοχημικά, γυρεοσκοπικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αλλά
και σε χαρακτηριστικά, που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμεύουν στη
διάκριση της γεωγραφικής προέλευσης, όπως φαινολικά συστατικά και
μέταλλα-ιχνοστοιχεία.
Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:
 ενεργοί μελισσοκόμοι,
 Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί
συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και
μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων,
οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων,
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών
προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
συσκευασίας/τυποποίησης και εμπορίας μελισσοκομικών
προϊόντων.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε
(ΚΣ) 500.000€ για την περίοδο 2023 – 2027,
Για τη δράση της ταυτοποίηση τύπων ελληνικών μελισσοκομικών
προϊόντων – ανάδειξη ενδείξεων υγείας, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 5 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 10.000€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 50.000€ ανά έτος

Για τη δράση της αναγνώρισης μελιού και των λοιπών
μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, εκτιμάται ότι:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 3 δράσεις / έτος
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 16.667€ ανά δράση και έτος
Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 50.000€ ανά έτος
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η χρηματοδοτική κατανομή (Κοινοτική Συμμετοχή) των βασικών τύπων Παρεμβάσεων της Αγροτικής
Ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027.
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1. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Π3-70-1.1)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση και προστασία της άγριας
ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις
αγροτικές γαίες. Η παρέμβαση 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.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 4.082.630€ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027,
σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του
ΣΣ της ΚΑΠ.
Η Παρέμβαση είναι πενταετούς διάρκειας και αφορά στην περίοδο
2023 – 2027 του Στρατηγικού Σχεδίου:

Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης





Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 4.693 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 174€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 816.526€ ανά έτος

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του τύπου της καλλιέργειας
και της περιφέρειας, στην οποία δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση.
2. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (Π3-70-1.2)
Η Παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση της παραδοσιακής μορφής
καλλιέργειας σε περιοχές μοναδικής αξίας αγροτικού τοπίου. Θα
εφαρμοσθεί σε πρώτη φάση στις υφιστάμενες περιοχές εφαρμογής,
ενώ εξετάζεται η επέκταση της και σε άλλες περιοχές. Οι συνεχιζόμενες
δράσεις είναι :

Περιγραφή Παρέμβασης


Δράση 1: Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας.
Σκοπός της Δράσης είναι η διατήρηση της παραδοσιακής
μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του δελφικού τοπίου.
Δράση 2: Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον
αμπελώνα Ν. Θήρας και Θηρασιάς. Σκοπός της Δράσης είναι η
διατήρηση της παραδοσιακής μορφής του αμπελώνα της
Θήρας που διαμορφώνει το αγροτικό τοπίο στα ηφαιστιογενή
εδάφη της Θήρας.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης
εντός των σχετικών επιλέξιμων περιοχών

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 10.556.765€
Για τη δράση ενίσχυσης για τη διατήρηση του παραδοσιακού
ελαιώνα της Άμφισσας, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 2.434 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 580€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 1.411.720€ ανά
έτος
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Για τη δράση ενίσχυσης για τη διατήρηση του παραδοσιακού
αμπελώνα της Θήρας, εκτιμάται ότι:




Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 914 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 765€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 699.210€ ανά έτος

3. Ε ΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Π3-70-1.3)
Η Παρέμβαση στοχεύει στην προώθηση και στην εφαρμογή
καινοτόμων γεωργικών πρακτικών, με ευνοϊκές συνέπειες για το
περιβάλλον και το κλίμα με άμεση στόχευση στον περιορισμό της
χρήσης φυτοφαρμάκων. Επιπλέον συμβάλει στην αποκατάσταση,
διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, κυρίως μέσω των
δράσεων:


Περιγραφή Παρέμβασης



Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, η οποία
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας με
εκτεταμένες ρυζοκαλλιέργειες και υγροτοπικά συστήματα που
αποτελούν βιότοπο για την ορνιθοπανίδα. Η μείωση των
ζιζανιοκτόνων που συνεπάγεται η εφαρμογή της πρακτικής της
ψευδοσποράς έχει άμεσα οφέλη για την ορνιθοπανίδα καθώς
και για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.
Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ). Η εφαρμογή της
παραπάνω μεθόδου θα υποκαταστήσει σταδιακά τη χημική
καταπολέμηση
των
εντόμων-εχθρών
των
δέντρων,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάκαμψη της
βιοποικιλότητας στους δενδρώνες, στον περιορισμό της
ρύπανσης αέρα και υδάτων και στην παραγωγή ασφαλέστερων
τροφίμων (μείωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων).

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης:
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός




η πρώτη δράση της παρέμβασης εφαρμόζεται σε ορυζώνες,
η περιοχή παρέμβασης της δεύτερης δράσης περιλαμβάνει τις
περιοχές καλλιέργειας της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, της
νεκταρινιάς, της δαμασκηνιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της
κυδωνιάς, του αμπελιού, των εσπεριδοειδών και του
βαμβακιού.

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 281.759.404€
Για τη δράση της εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους
ορυζώνες, εκτιμάται ότι:




Ύψος Ενίσχυσης

Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 15.553 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 210€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 3.266.130€ ανά
έτος

Για τη δράση ενίσχυσης για την εφαρμογή της μεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ),
εκτιμάται ότι:




Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 111.995 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 474€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 53.085.630€ ανά
έτος
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4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Π3-70-1.4)
Η Παρέμβαση «Προστασία και διατήρηση γενετικών πόρων»
στηρίζεται στην ενεργοποίηση των κάτωθι τριών δράσεων:


Περιγραφή Παρέμβασης




1η Δράση: για την καλλιέργεια τοπικών αβελτίωτων
πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού), που
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, μέσω προώθησης της
καλλιέργειάς τους (in situ conservation).
2η Δράση: για την εκτροφή απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων, μέσω της στήριξης των κτηνοτρόφων που
εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων.
3η δράση: αφορά σε επιμέρους παρεμβάσεις για την
προστασία των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία. Τα
προγράμματα γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων αποτελούν
το βασικό κορμό της Δράσης καθώς αποτελούν το εργαλείο για
τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών
ζώων “in situ”, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι



Προϋπολογισμός

1η Δράση: οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες, στις
συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό – ποικιλία
2η Δράση: οι κτηνοτρόφοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων
3η Δράση: αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών
φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και Ενώσεις,
Συνεταιρισμοί

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 10.556.765€
Για τη δράση προστασίας και διατήρησης τοπικών αβελτίωτων
πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν
από γενετική διάβρωση, εκτιμάται ότι:




Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 3.143 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 600€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 1.885.800€ ανά
έτος

Για τη δράση διατήρησης των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων, εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης




Αριθμός ζωικών μονάδων που θα ενισχυθούν: 30.680 ΖΜ /
έτος
Μέση ενίσχυση ανά ζωική μονάδα: 474€ ανά ΖΜ και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 14.542.320€ ανά
έτος

Για τη δράση προστασίας των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία,
εκτιμάται ότι:




Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 42 έργα / έτος
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 400.000 € ανά έργο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 16.800.000€ ανά
έτος

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους για το διαφυγόν
εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων
που λαμβάνουν.
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5. Ε ΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ)

Περιγραφή Παρέμβασης

(Π3-70-2.1)

Μέσω της παρέμβασης παρέχεται ενίσχυση στους παραγωγούς για
την υιοθέτηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να
εφαρμόσουν φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές πρακτικές, που
απαντούν στο αίτημα των πολιτών για την παραγωγή ασφαλών
τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος Η παρέμβαση
περιλαμβάνει δύο δράσεις:



1η Δράση: ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
2η Δράση: ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης μπορεί να είναι φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι
ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών γεωργών.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 306.455.882€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Η Παρέμβαση αφορά σε πενταετείς δεσμεύσεις κατά την 2023 – 2027
του Στρατηγικού Σχεδίου.
Για την δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, εκτιμάται ότι:




Ύψος Ενίσχυσης

Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 106.342 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 377 € ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 40.090.934€ ανά
έτος

Για τη δράση ενίσχυσης για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, εκτιμάται ότι:




Εκτάρια βοσκοτόπων που θα ενισχυθούν: 118.617 εκτάρια /
έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 179€ ανά εκτάριο και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 21.232.443€ ανά
έτος

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής
έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν
εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες (εργαστηριακές αναλύσεις), ως
αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

6. Κ ΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΥΖΩΙΑ) ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (Π3-70-3.1)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στην προαγωγή της ευζωίας των
παραγωγικών ζώων παρέχοντας ενισχύσεις για την εφαρμογή
δεσμεύσεων από πλευράς των κτηνοτρόφων, που υπερβαίνουν τις
επιβαλλόμενες από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Η βελτίωση
των συνθηκών διαβίωση των ζώων θα έχει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο,
επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική
κατάσταση) και στη σωματική υγεία των ζώων και εξυπηρετείται από
τις κάτωθι δράσεις και συνακόλουθα τη μείωση της νοσηρότητας και
των τραυματισμών οδηγώντας έμμεσα και στον περιορισμό της
χρήσης αντιβιοτικών :


1η Δράση: Καλή μεταχείριση των Χοίρων
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2η Δράση: Καλή μεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνιθίων
εκτροφής ορνιθώνα
3η Δράση: Καλή μεταχείριση των ζώων σε ωοπαραγωγές
όρνιθες ελευθέρας και βιολογικής εκτροφής
4η Δράση: Καλή μεταχείριση των Αιγοπροβάτων
5η Δράση: Καλή μεταχείριση των βοοειδών

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι κτηνοτρόφοι των ανωτέρω ειδών
ζώων, οι οποίοι είναι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) και οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 58.933.824€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί για διάστημα πενταετίας και αφορά στην
περίοδο 2023 – 2027, του Στρατηγικού Σχεδίου, ενώ εκτιμάται ότι για
το σύνολο και των πέντε δράσεων:




Ύψος Ενίσχυσης

Αριθμός ζωικών μονάδων που θα ενισχυθούν: 33.740 ΖΜ /
έτος
Μέση ενίσχυση ανά ζωική μονάδα: 349,30 € ανά ΖΜ και έτος
Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 12.071.646€ ανά
έτος

Αναλυτικότερα τα μέγιστα ποσά ετήσιας αποζημίωσης ανά δράση
είναι:






1η Δράση: 423,30 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), 1
ΜΖΚ αντιστοιχεί σε 3 κεφαλές κατά μέσο όρο
2η Δράση: 250,15 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), 1
ΜΖΚ αντιστοιχεί σε 143 πτηνά
3η Δράση: 187,30 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), 1
ΜΖΚ αντιστοιχεί σε 72 πτηνά
4η Δράση: 715,50 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), 1
ΜΖΚ αντιστοιχεί σε 10 κεφαλές κατά μέσο όρο
5η Δράση: 423,30 € ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), 1
ΜΖΚ αντιστοιχεί σε 1 κεφαλή

7. Δ ΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Π3-70-4.1)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα για
την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών. Τα Δάση στην Ελλάδα
αποτελούν τις μεγαλύτερες «καταβόθρες» άνθρακα.
Η Παρέμβαση αφορά τα συνεχιζόμενα έργα του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ
2014-2022.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι δικαιούχοι του Μ8.1 «Δάσωση
γεωργικών γαιών» ΠΑΑ 2014-2022, οι οποίοι προστατεύουν και
φροντίζουν τη δασωθείσα έκταση τουλάχιστον κατά την περίοδο
καταβολής της πριμοδότησης για την κάλυψη της απώλειας του
γεωργικού εισοδήματος και των ετήσιων δαπανών συντήρησης.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 70.720.588€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.

Ύψος Ενίσχυσης

Η Παρέμβαση θα καλύψει ανειλημμένες υποχρεώσεις για τέσσερα έτη
και εκτιμάται ότι:



Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 63.426 εκτάρια / έτος
Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 279€ ανά εκτάριο και έτος
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Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 17.680.147€ ανά
έτος

Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των δαπανών
συντήρησης των συνεχιζόμενων έργων και την απώλεια εισοδήματος.
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Β. Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
(Π3-71)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους
ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος, που προκαλείται από την άσκηση
της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση με
τις ‘λοιπές’ περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν είναι ορεινές, ούτε έχουν
φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς και περιλαμβάνει τις κάτωθι
τρεις δράσεις:




Δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές
Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των ορεινών
Δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για άλλες περιοχές που
πλήττονται από ειδικά μειονεκτήματα

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:



Επιλέξιμοι Δικαιούχοι



Προϋπολογισμός

Δράση 1: Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα
οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί & β) ασκούν γεωργική
δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και η έδρα της
εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.
Δράση 2: Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα
οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί & β) ασκούν γεωργική
δραστηριότητα εντός των περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς, εκτός των ορεινών, και η έδρα της
εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.
Δράση 3: Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα
οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί & β) ασκούν γεωργική
δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα
και η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω
περιοχές

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 1.275.384.615€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί για διάστημα πενταετούς διάρκειας και
αφορά τη περίοδο 2023 – 2027 του Στρατηγικού Σχεδίου και συνολικά
και για τις τρεις δράσεις εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης

 Αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 2.418.397 εκτάρια /
έτος
 Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο: 105,5 € ανά εκτάριο και έτος
 Μέση ετήσια κατανομή Δημόσιας Δαπάνης: 255.076.923 €
ανά έτος
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2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
1. ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Π3-73-1.1)
Η παρέμβαση χρηματοδοτεί υποδομές εγγείων βελτιώσεων, που
στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του
νερού στη γεωργία. Tα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα
παρέμβαση περιλαμβάνουν:


Περιγραφή Παρέμβασης








εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των
σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,
ανακαίνιση
και
αντικατάσταση
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού,
χρήση ανακυκλωμένων υδάτων,
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και
γεωργίας ακριβείας,
έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα,
έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση
δικτύου από γεωτρήσεις,
έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση,
έργα που αφορούν καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης
σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού 2021/2115.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι, οι αρμόδιοι κατά περίπτωση,
δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη
και την υλοποίηση των έργων:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι


Προϋπολογισμός

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την
κατάρτιση του προγράμματος εγγείων βελτιώσεων της χώρας,
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 υλοποίηση των σχετικών
έργων.

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 353.602.942€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027.
Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν τόσο ανειλημμένα έργα
όσο και νέα έργα και εκτιμάται ότι:
Για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 20 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 9.200.000 €
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 184.000.000€

Για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων:




Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 36 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 4.700.000€
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 169.602.941€

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (Π3-73-1.2)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση χρηματοδοτεί την κατασκευή έργων αγροτικής
οδοποιίας, που στοχεύουν στην εξασφάλιση της εύκολης και
ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου.
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Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι αποκλειστικά δημόσιοι φορείς, που
έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών
έργων.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 65.056.373€
Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα.:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 200 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 325.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 65.056.373€

3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

(Π3-73-1.3)

Η Παρέμβαση στοχεύει στην πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών
σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών όπως οι πυρκαγιές, οι
παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα και περιλαμβάνει
δύο δράσεις
Περιγραφή Παρέμβασης




Δράση 1: πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων
Δράση 2: αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών
συμβάντων

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι


Προϋπολογισμός

Δημόσιες Υπηρεσίες (α) Δασικές Υπηρεσίες, (β) Δήμοι, κάτοχοι
ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
& (γ) Περιφέρειες, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών
εκτάσεων και οι ενώσεις τους.
Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 60.364.707€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027.
Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα και για
κάθε δράση εκτιμάται ότι:
Για έργα πρόληψης (Δράση 1):

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 67 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 690.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 45.991.176€

Για έργα αποκατάστασης (Δράση 2):




Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 22 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 650.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 14.373.530€
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Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Π3-73-2.1)
Η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:



Περιγραφή Παρέμβασης

Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
και
διευκόλυνση
της
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, με στόχο να ενισχυθεί ο προσανατολισμός
τους στην αγορά, η διαφοροποίηση της γεωργίας με την
προώθηση καλλιεργειών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
καθώς και η μείωση του κόστους παραγωγής.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων
ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις
ανάγκες της αγοράς μέσω της αύξησης της συνολικής
παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης (αύξηση
παραγωγικότητας κεφαλαίου, εργασίας, εδάφους).

Επιπλέον, παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:



Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

για επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά
στοιχεία,
για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για
επενδύσεις.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς
και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και
ενώσεις αυτών).
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 302.354.162€

Προϋπολογισμός

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική
συμμετοχή) πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 Ευρώ και δύναται
να ανέλθει για:




θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοοτροφία-χοιροτροφίαπτηνοτροφία έως 500.000 €.
λοιπές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έως 200.000 €.
λοιπές εκμεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα.
Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης:




Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 3.526 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 80.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 282.156.516€

Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:
Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης





Αριθμός επενδυτικών σχεδίων, που θα ενισχυθούν: 4.000 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 5.000 € ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 20.160.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:




Ποσοστό ενίσχυσης 40% (Γεωργικοί ελκυστήρες &
Παρελκόμενα).
Ποσοστό ενίσχυσης 50% (Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής,
δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ).
Ποσοστό ενίσχυσης 60% (εξοπλισμός για μείωση λίπανσης –
διασποράς φυτοφαρμάκων, μείωση χρήσης αρδευτικού νερού,
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θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, Κτιριακές εγκαταστάσεις και
διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων στις
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

2. Ψ ΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (Π3-73-2.2)
Η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:




Περιγραφή Παρέμβασης



Την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας
που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά
συστήματα και μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης
ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων
στη γεωργία και την αύξηση της αποθήκευσης ύδατος.
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην
κλιματική αλλαγή, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του
ύδατος, ενέργειας (ιδιοπαραγωγή από ΑΠΕ για κάλυψη των
αναγκών της εκμετάλλευσης ή μέσω αξιοποίησης βιομάζας) και
λοιπών εισροών στη γεωργική παραγωγή (λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων) καθώς και αξιοποίησης παραπροϊόντων
/υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με στόχο
τη μείωση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και τη
δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
μέσω
της
ενίσχυσης
επενδύσεων
αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και συστημάτων γεωργίας
ακριβείας.

Επιπλέον, παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:



Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

για επενδύσεις, τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά
στοιχεία,
για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για
επενδύσεις.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα,
συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και
ενώσεις αυτών).
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 82.799.020€.

Προϋπολογισμός

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική
συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 Ευρώ και δύναται να ανέλθει
έως και 100.000 Ευρώ. Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000€.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα,
Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης:
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 1.252 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 50.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 62.592.963€

Ύψος/ Ποσοστό





Ενίσχυσης

Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:




Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 4.000 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 5.000 € ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 20.160.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.
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3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ /Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(Π3-73-2.3)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών
της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση
των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της
αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής. Οι
επενδύσεις στοχεύουν στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, της
ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος,
που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική
σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει, τόσο η διατήρηση, όσο
και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική
σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό, όσο και
σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:



Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

για επενδύσεις, τόσο σε υλικά, όσο και σε άυλα περιουσιακά
στοιχεία,
για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για
επενδύσεις.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής, με προϋπολογισμό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον
τις 400.000 €
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 156.479.733€.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται
μεταξύ 400.001 € και 5.000.000€.
Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα και
εκτιμάται ότι:
Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης:




Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 150 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 900.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 134.639.733€

Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:




Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 3.800 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 5.750 € ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 21.840.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:




Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου : 65%
λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%
λοιπές περιοχές: 40 %

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται για τις νησιωτικές περιφέρειες
λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.
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4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

(Π3-73-2.4)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση ενισχύει επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των ενσταβλισμένων ζώων, με στόχο τη μείωση των
ασθενειών & των τραυματισμών των ζώων και την ενίσχυση της
βιοασφάλειας, με στόχο τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών και
των αναβαθμισμένων συνθηκών σταυλισμού.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) συστηματικής εκτροφής
(αιγοπροβατοτροφίας, βοoτροφίας, χοιροτροφίας, πουλερικών). Οι
δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα
γεωργού (κτηνοτρόφου).

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την Παρέμβαση ανέρχεται σε
17.742.647€ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα
με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΣ της
ΚΑΠ.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική
συμμετοχή) ορίζεται στα 250.000€, ενώ ο ελάχιστος στα 30.000 €.
Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα και
εκτιμάται ότι:

Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης





Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 177 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 100.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 17.742.647€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 80% του ποσού των
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, δεδομένου ότι η σημασία
πρόληψης είναι εξαιρετικής σημασίας για τον έλεγχο των νόσων των
ζώων.

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
(Π3-73-2.5)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η Παρέμβαση στοχεύει στην προστασία του εισοδήματος των
παράγων των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πλήττονται από ακραία
καιρικά φαινόμενα (παγετό, χαλάζι, καταιγίδες, άνεμοι) 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 της Παρέμβασης είναι:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι





Φυσικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ)

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 17.742.647€.
Προϋπολογισμός

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση:



Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανέρχεται έως τις 400.000,00
€.
Για τα Συλλογικό Σχήμα Γεωργών ανέρχεται έως το 1.000.000€.
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Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα και
εκτιμάται ότι:
Για νέα έργα ενεργητικής προστασίας μεμονωμένων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων:
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 945 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 15.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 14.185.294€

Ύψος/ Ποσοστό





Ενίσχυσης

Για νέα έργα ενεργητικής προστασίας συλλογικών σχημάτων:




Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 42 έργα
Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 500.000€ ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 21.102.941€

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών
και αφορά στη μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και των
Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών.
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π3-75.1)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η αύξηση του αριθμού των γεωργών ηλικίας μικρότερης των σαράντα
ετών εξυπηρετεί ένα διττό στόχο: τη δημογραφική ανανέωση των
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βελτίωση της
αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με
τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών ώστε να συγκλίνει η χώρα με
το μέσο ευρωπαϊκό όρο αλλά και την πληθυσμιακή αναζωογόνηση των
αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα
εντονότερα προβλήματα (ορεινές, αραιοκατοικημένες περιοχές).
Η δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων ιεραρχήθηκε υψηλά
στις ανάγκες, όπως επίσης και η ανάγκη «Η στήριξη των νέων
γεωργών να οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Η αύξηση του ποσού του πριμ της
πρώτης εγκατάστασης από το επίπεδο των 20.000€ την περίοδο
2014-2020 στα 40.000€ έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της
συγκεκριμένης ανάγκης.
Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός




Φυσικά Πρόσωπα (Ηλικία: έως και 40 ετών).
Νομικά πρόσωπα

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 590.000.000€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη
επιστρεπτέας ενίσχυσης και διαμορφώνεται από 30.000 € έως και
42.500 € ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Το βασικό ποσό
ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν
(στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.
Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 €, με βάση τα εξής:



Ύψος Ενίσχυσης

αύξηση κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των
αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές
ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά
αύξηση κατά 10.000 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη
μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν τόσο ανειλημμένα έργα
όσο και νέα έργα και εκτιμάται ότι:
Για ανειλημμένες υποχρεώσεις εγκατάστασης νέων γεωργών,
της μεταβατικής περιόδου ΠΑΑ 2014-2022:




Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 22.220
Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό : 5.850 €
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 130.000.129 €

Για εγκατάσταση νέων γεωργών περιόδου 2023-2027:




Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 12.434
Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό: 37.000€
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 169.602.941€

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού και αντιστοιχεί στο 70%
της συνολικής ενίσχυσης, και το υπολειπόμενο 30% με την
ολοκλήρωση του επιχειρησιακού του σχεδίου.
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4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π ΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Π3-77.1.1)

Περιγραφή Παρέμβασης

Η παρέμβαση στοχεύει στην ενθάρρυνση των γεωργών –
κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα
(ομάδες ή οργανώσεις ομάδων παραγωγών) στον τομέα της
γεωργίας/κτηνοτροφίας, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν
από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση
τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.
Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συλλογικών σχημάτων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης των
παραγωγών στην αλυσίδα αξίας και ικανοποιεί τις διαπιστωθείσες
ανάγκες του αγροτικού χώρου.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι νέες ομάδες παραγωγών και
οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα.
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 31.179.560€.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων
εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό
πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί
Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000 €.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα σύστασης
ομάδων παραγωγών. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος για
χρονικό διάστημα μιας πενταετίας και εκτιμάται ότι:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός συλλογικών σχημάτων που θα ενισχυθούν: 150 έργα
Μέση ενίσχυση ανά συλλογικό σχήμα : 200.000 € ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 31.179.560€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται έως του ποσοστού 10% της
εμπορευθείσας αξίας παραγωγής.

Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Π3-77-2.1)
Η παρέμβαση στοχεύει στην στήριξη για νέες συμμετοχές σε
συστήματα ποιότητας (Εθνικά και Ενωσιακά), που αποσκοπεί:

Περιγραφή Παρέμβασης




Στην ενίσχυση της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος
στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει
αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.
Στη δημιουργία συνθηκών για τη διασφάλιση υψηλών
επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο
συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την
αύξηση της αξιοπιστίας των συλλογικών φορέων ως σταθερών
προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος,με
αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης δύνανται να είναι παραγωγοί, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 41.373.775€
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Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα ενισχυθεί η συμμετοχή σε συστήματα
ποιότητας. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος για χρονικό
διάστημα μιας πενταετίας και εκτιμάται ότι:


Ύψος Ενίσχυσης



Αριθμός δικαιούχων που θα ενισχυθούν: 2.853 έργα
Μέση ενίσχυση ανά συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας : 2.900
€
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 41.373.775€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο κάθε παραγωγός στο πλαίσιο των
επιμέρους υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προδιαγραφές του
εκάστοτε συστήματος ποιότητας και ανέρχεται στο 100% των
επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΟ) ΤΗΣ Ε ΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Σ ΥΜΠΡΑΞΗΣ Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΣΚ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ) (Π3-77-3.1)
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση
τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων
διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και
στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και την αναζήτηση νέων
καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που
συμβάλλουν κυρίως:



Περιγραφή Παρέμβασης







Στη διαχείριση των φυσικών πόρων και εισροών
Στην ασφάλεια των τροφίμων και στην παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων
Στην κοινωνικό-οικονομική βιωσιμότητα / ανταγωνιστικότητα
Στην υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
Στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Στη βιοποικιλότητα, τη φύση και τη διατήρηση του τοπίου
Στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.), οι οποίες αποτελούν
σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό
συνεργασίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για την
«Υλοποίηση
του
Επιχειρηματικού
Σχεδίου
(project)
των
Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας
για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
Οι δράσεις που θα αναληφθούν αφορούν στον πρωτογενή τομέα
(παραγωγή γεωργικών προϊόντων) και στη συνέχεια μπορεί να
εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων (μεταποίηση) εφόσον αυτά
αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης δύνανται να είναι τα μέλη της συνεργασίας
φορέων (Επιχειρησιακή Ομάδα) (εφεξής Ε.Ο.), τα οποία δύναται να
διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις,
Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε, κλπ.). Τα σχήματα συνεργασίας φορέων
διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 41.373.775€.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο, όπως αυτό ορίζεται για την υλοποίηση του
επιχειρησιακού σχεδίου μίας συνεργασίας και αφορά:
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Συνεργασία σε Περιφερειακό επίπεδο, με ανώτατο ποσό
200.000 €
Συνεργασία σε Εθνικό Επίπεδο, με ανώτατο όριο 400.000 €
Διακρατική Συνεργασία, με ανώτατο όριο 500.000 €

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα συνεργασίας,
μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και εκτιμάται ότι:
Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης





Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 590 έργα
Μέση ενίσχυση ανά έργο: 160.000 € ανά έργο
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 94.568.627€

Η χρηματοδότηση μίας Επιχειρησιακής Ομάδας (Ε.Ο.) αφορά στο
100% της ενίσχυσης.

Δ.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤ ΟΚ - Τ ΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Τ ΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) (Π3-77-4.1)
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD),
βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού
και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών,
με τη συμμετοχή του πληθυσμού και των κοινωνικο-οικονομικών
εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Η προσέγγιση Leader αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για να
βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές ώστε :


Περιγραφή Παρέμβασης





Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές
οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης,
να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις σύμφωνα με τους
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και την
Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών,
να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα
κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών
της χώρας
να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές
με δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας, την ενσωμάτωση
των προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες
να προωθήσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας –
βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές,
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ για τη βελτίωση του
επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους των
αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα των δυσπρόσιτων κυρίως
μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής Στρατηγικών έξυπνων
χωριών (SMART VILLAGE).

Δικαιούχοι είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που αποτελούν τοπικές
εταιρικές σχέσεις.
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 219.558.824€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων δράσεων/έργων
(ιδιωτικού ή /και δημόσιου χαρακτήρα) μπορεί να ανέλθει μέχρι τις
400.000 €.

Ύψος/ Ποσοστό
Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 50 νέα
προγράμματα Leader μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):



Αριθμός προγραμμάτων Leader που θα ενισχυθούν: 50 ΟΤΔ
Μέση ενίσχυση ανά ΟΤΔ: 4.400.00 € ανά ΟΤΔ

Κείμενο διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (Φεβρουάριος 2022)

67

2η συνοπτική έκδοση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027



Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 219.558.824€

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα:




σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα περιγράφεται στην τοπική
στρατηγική, για την στήριξη της υλοποίησης των πράξεων θα
γίνει χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, του Γενικού
Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) και του κανονισμού de
minimis.
στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση, η
ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών
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5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS )
(Π3-78-1)
Η εξυπηρέτηση των στόχων της ΚΑΠ 2023-2027 αλλά και η σημαντική
απόκλιση του ποσοστού των γεωργών με πλήρη /βασική γεωργική
εκπαίδευση/κατάρτιση, σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε προσδιορίζει
την ανάγκη έντασης των προσπαθειών της χώρας για τη σημαντική
διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης
και τον ριζικό εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του συστήματος
παροχής εκπαίδευσης /κατάρτισης

Περιγραφή Παρέμβασης

Αντικείμενα Κατάρτισης: Η κατάρτιση-εκπαίδευση, διάρκειας 25-350
ωρών, θα διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο και την ομάδα
στόχο. Στα προγράμματα κατάρτισης έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα
που προκύπτουν από τις ανάγκες/προκλήσεις
όπως η
ανταγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των φυσικών
πόρων (νερό, έδαφος), οι ψηφιακές δεξιότητες, η βιοοικονομία/
κυκλική οικονομία, η φυτοπροστασία, η καλή διαβίωση των
παραγωγικών ζώων, η ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, η εργατική
νομοθεσία και γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την
εκπλήρωση της κοινωνικής αιρεσιμότητας.
Η Παρέμβαση «Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών και λοιπών
ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders)» θα εξυπηρετηθεί μέσω των
παρακάτω δράσεων:







Τυπικά-κλασσικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
Ομάδες Συζήτησης (ΟΣ) - farmers/discussion groups, με
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Επιδείξεις - Επισκέψεις επιδεικτικών αγρών
Πιλοτικά εργαστήρια
Ανταλλαγές ομότιμων (γεωργών)
Mentoring-Ατομική Καθοδήγηση

Όλες οι δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης θα υλοποιηθούν από
πιστοποιημένο Φορέα-Πάροχο επαγγελματικής γεωργικής/αγροτικής
εκπαίδευσης-κατάρτισης
(και
αντίστοιχης
ειδικότητας
πιστοποιημένους εκπαιδευτές/τριες, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις).
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Προϋπολογισμός

Ωφελούμενοι της παρέμβασης είναι εν γένει ο αγροτικός
πληθυσμός, ιδίως οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, δασοκόμοι,
κ.λπ. (γυναίκες και άνδρες - αρχηγοί και μέλη γεωργικών
εκμεταλλεύσεων), με έμφαση στους ωφελούμενους από άλλες
παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Στρατηγικού
Σχεδίου.
Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 108.438.235€
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Ανάλογα με την ομάδα στόχου, τύπο εκπαιδευτικής
δράσης και τη χρονική διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος
διακρίνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

Ύψος Ενίσχυσης

Για δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης
και κατάρτισης των Νέων Γεωργών (Μ.Ο. δράση εκπαίδευσης 20
ατόμων):




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 770 δράσεις
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 46.000 € ανά δράση
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 35.360.294 €
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Για δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης
και κατάρτισης των Γεωργών (Μ.Ο. δράση εκπαίδευσης 25
ατόμων):




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 4.964 δράσεις
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 8.500 € ανά δράση
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 42.187.501 €

Για δράσεις λοιπών μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης των
Γεωργών:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 2.808 δράσεις
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 11.000€ ανά δράση
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 30.890.441€

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS )
(Π3-78.2)
Η παρέμβαση στοχεύει στην παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς
που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:







Περιγραφή Παρέμβασης









Στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, αέρα-ατμόσφαιρα),
συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την υιοθέτηση
γεωργικών πρακτικών για τον μετριασμό και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Στην
αλληλεπίδραση
γεωργίας
/
δασοκομίας
και
βιοποικιλότητας και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων
κωδίκων γεωργικής πρακτικής, καθώς και των άλλων μέτρων
Στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των
εγχώριων γενετικών πόρων.
Σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις
(δηλαδή ‘ολιστικές’), σύγχρονες (ενημερωμένες) τεχνολογικές
και επιστημονικές πληροφορίες (ειδικά στους νέους γεωργούς).
Σε θέματα κυκλικής βιοοικονομίας με εφαρμογή στον
πρωτογενή τομέα με έμφαση σε τεχνολογίες αξιοποίησης και
ανακύκλωσης παραπροϊόντων και αποβλήτων από ΓΚΤ
μονάδες, παραγωγής ενέργειας, περιβαλλοντικές τεχνολογίες
για την επαναχρησιμοποίηση νερού κλπ.
Στη λήψη αποφάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη /
mentroring προς τους νέους επιχειρηματίες κατά τα πρώτη έτη
της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Σε θέματα ευζωίας των ζώων και ορθής χρήσης κτηνιατρικών
φαρμάκων.
Σε θέματα ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών.
Σε θέματα που σχετίζονται με ανθεκτικά, αποδοτικά, διαφανή
και αειφόρα αγροδιατροφικά συστήματα (μεταποίηση) με την
χρήση νέων τεχνολογιών.
Σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών και ενσωμάτωσης
τεχνολογικών επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία.
Σε θέματα κοινωνικής αιρεσιμότητας, εργατικής νομοθεσίας.
Σε θέματα καινοτομίας

Με την παροχή, σε μεγάλη κλίμακα, εξειδικευμένης συμβουλευτικής
υποστήριξης στους/στις γεωργούς και τη διαμεσολάβηση για την
πρόσβαση στην καινοτομία αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για
τη βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση αφορά στην, υπό διάφορες μορφές,
παρεχόμενη Εκπαίδευση-Κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) των
συμβούλων αλλά και στην ενημέρωση, δικτύωσή τους.
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι οι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, κ.λπ. (γυναίκες και άνδρες -
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αρχηγοί και μέλη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ομάδων κ.λπ.).
Προτεραιότητα έχουν όσοι/όσες έχουν λάβει κατάρτιση, οι νέοι γεωργοί
και οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και γενικότερα οι δικαιούχοι των
παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 και τα μέλη Ομάδων/Οργανώσεων
παραγωγών σε κλάδους που δεν υλοποιείται Τομεακό Πρόγραμμα. Η
πρόσβαση των ωφελούμενων στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών είναι
εθελοντική.
Οι υπηρεσίες συμβουλών θα παρέχονται από Δομές/Φορείς
Γεωργικών Συμβουλών που θα είναι ικανές να παρέχουν ‘ολιστικές’
συμβουλές (π.χ. τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
καλύπτοντας τις διαστάσεις ενός προβλήματος και της επίλυσής του)
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης
ανέρχεται σε 62.950.492€ για την προγραμματική περίοδο 2023 –
2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού
του ΣΣ της ΚΑΠ.
Σε ότι αφορά την δράση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν
δύναται να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή.
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα για την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και έργα εκπαίδευσης και
κατάρτισης των συμβούλων ανάλογα με τον τύπο εκπαιδευτικής
δράσης και εκτιμάται ότι:
Για δράσεις παροχής συμβουλών που παρέχονται σε γεωργούς:

Ύψος Ενίσχυσης





Αριθμός συμβουλών που θα δοθούν: 43.550 συμβουλές
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 1.200 € ανά συμβουλή
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 52.260.784€

Για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργικών
Συμβούλων:




Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 914 δράσεις
Μέση ενίσχυση ανά δράση: 11.695 € ανά δράση
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 10.689.708€

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών
και κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές.
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

