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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) για την περίοδο 
2014-2020 (η πρόταση για το Π∆Π)1 ορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και τις κύριες 
κατευθύνσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή 
υποβάλλει µια σειρά κανονισµών για τη θέσπιση του νοµοθετικού πλαισίου της ΚΓΠ για την 
περίοδο 2014-2020, καθώς και εκτίµηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων όσον 
αφορά τις εξελίξεις της πολιτικής. 

Οι σηµερινές µεταρρυθµιστικές προτάσεις εδράζονται στην ανακοίνωση για την ΚΓΠ µε 
ορίζοντα το 20202, η οποία σκιαγραφεί τις γενικές πολιτικές επιλογές προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι µελλοντικές προκλήσεις της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και 
να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν για την ΚΓΠ, ήτοι 1) η βιώσιµη παραγωγή τροφίµων· 
2) η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίµα· και 3) η ισόρροπη 
εδαφική ανάπτυξη. Οι προσανατολισµοί της µεταρρύθµισης που περιγράφονται στην 
ανακοίνωση υποστηρίχθηκαν έκτοτε ευρέως τόσο στον διοργανικό διάλογο3, όσο και στη 
διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων. 

Ένα κοινό θέµα που προέκυψε από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ανάγκη προώθησης της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων µε σκοπό την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της ΕΕ, σύµφωνα µε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», διατηρώντας τη δοµή της ΚΓΠ γύρω από δύο άξονες που χρησιµοποιούν 
συµπληρωµατικά µέσα για την επιδίωξη των ίδιων στόχων. Ο πυλώνας Ι καλύπτει τις άµεσες 
ενισχύσεις και τα µέτρα για την αγορά, παρέχοντας βασική ετήσια εισοδηµατική στήριξη 
στους γεωργούς της ΕΕ και στήριξη σε περίπτωση ειδικών διαταραχών στην αγορά, ενώ ο 
πυλώνας ΙΙ καλύπτει την αγροτική ανάπτυξη στην περίπτωση που τα κράτη µέλη καταρτίζουν 
και συγχρηµατοδοτούν πολυετή προγράµµατα βάσει ενός κοινού πλαισίου4. 

Με τις διαδοχικές µεταρρυθµίσεις, η ΚΓΠ έχει ενισχύσει τον προσανατολισµό της γεωργίας 
στην αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη στήριξη του εισοδήµατος των παραγωγών, έχει 
βελτιώσει την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και έχει ενισχύσει τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης ως µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η ίδια µεταρρυθµιστική διαδικασία έχει εγείρει 
απαιτήσεις για καλύτερη κατανοµή της στήριξης µεταξύ των κρατών µελών και στο 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών: Προϋπολογισµός για την 
«Ευρώπη 2020» - COM(2011)500 τελικό, 29.6.2011.  

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η ΚΓΠ µε χρονικό ορίζοντα 
το 2020: η αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους 
και το έδαφος - COM(2010)672 τελικό, 18.11.2010. 

3 Βλέπε ιδίως το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011, 2011/2015(INI), και τα 
συµπεράσµατα της προεδρίας της 18.3.2011. 

4 Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περιλαµβάνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου 
(άµεσες ενισχύσεις), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου (µέσα της αγοράς), τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου (αγροτική ανάπτυξη) και τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου (χρηµατοδότηση). 
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εσωτερικό τους, καθώς και εκκλήσεις για καλύτερη στόχευση των µέτρων που αποσκοπούν 
στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην καλύτερη αντιµετώπιση της 
αυξηµένης  αστάθειας της αγοράς.  

Στο παρελθόν, οι µεταρρυθµίσεις κυρίως αντιµετώπιζαν ενδογενείς προκλήσεις, είτε 
επρόκειτο για τεράστια πλεονάσµατα, είτε για κρίσεις όσον αφορά την επισιτιστική 
ασφάλεια· ήταν πολύ επωφελείς για την ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Ωστόσο, οι περισσότερες από τις σηµερινές προκλήσεις οφείλονται σε παράγοντες εξωγενείς 
ως προς τη γεωργία και, εποµένως, απαιτούν ευρύτερη πολιτική απάντηση. 

Η πίεση στο γεωργικό εισόδηµα αναµένεται να συνεχιστεί καθώς οι γεωργοί αντιµετωπίζουν 
περισσότερους κινδύνους, επιβράδυνση της παραγωγικότητας και συµπίεση των περιθωρίων 
κέρδους λόγω των αυξανόµενων τιµών των εισροών· κατά συνέπεια, χρειάζεται να συνεχιστεί 
η στήριξη του εισοδήµατος και να ενισχυθούν τα µέσα για την καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων και την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης. Μια ισχυρή γεωργία είναι ζωτικής 
σηµασίας για τη βιοµηχανία τροφίµων της ΕΕ και την παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια. 

Συγχρόνως, η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το κλίµα και την ενέργεια, καθώς και τη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα που αποτελούν µέρος του θεµατολογίου της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Οι γεωργοί, οι οποίοι µαζί µε τους δασοκόµους είναι οι κύριοι διαχειριστές 
γης, χρειάζεται να στηριχθούν θεσπίζοντας και διατηρώντας γεωργικά συστήµατα και 
πρακτικές που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών 
στόχων, διότι οι τιµές της αγοράς δεν αντικατοπτρίζουν την παροχή τέτοιων δηµόσιων 
αγαθών. Είναι επίσης ουσιαστικό να αξιοποιηθεί βέλτιστα το ποικιλόµορφο δυναµικό των 
αγροτικών περιοχών και, συνεπώς, να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η συνοχή χωρίς 
αποκλεισµούς. 

Ως εκ τούτου, η µελλοντική ΚΓΠ δεν είναι µια πολιτική που εξυπηρετεί µόνο ένα µικρό, 
µολονότι ουσιαστικό, τµήµα της οικονοµίας της ΕΕ, αλλά επίσης µια πολιτική στρατηγικής 
σηµασίας για την επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον και την εδαφική ισορροπία. Εδώ 
βρίσκεται η προστιθέµενη αξία που επιφέρει η ΕΕ σε µια πραγµατικά κοινή πολιτική που 
προβαίνει στην πλέον αποδοτική χρήση των περιορισµένων δηµοσιονοµικών πόρων, 
διατηρώντας µια βιώσιµη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ, αντιµετωπίζοντας τα σηµαντικά 
διασυνοριακά προβλήµατα όπως η αλλαγή του κλίµατος και ενισχύοντας την αλληλεγγύη 
µεταξύ κρατών µελών, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ευελιξία στην εφαρµογή µε σκοπό την 
κάλυψη των τοπικών αναγκών. 

Το πλαίσιο που τέθηκε στην πρόταση για το Π∆Π προβλέπει ότι η ΚΓΠ πρέπει να διατηρήσει 
τη δοµή των δύο πυλώνων και ο προϋπολογισµός για κάθε πυλώνα να διατηρηθεί σε 
ονοµαστικούς όρους στο επίπεδο του 2013, µε σαφή επικέντρωση στην επίτευξη 
αποτελεσµάτων για τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Οι άµεσες ενισχύσεις πρέπει να 
προωθήσουν τη βιώσιµη παραγωγή διαθέτοντας το 30 % των οικείων κονδυλίων του 
προϋπολογισµού σε υποχρεωτικά µέτρα που είναι επωφελή για το κλίµα και το περιβάλλον. 
Τα επίπεδα ενισχύσεων πρέπει να συγκλίνουν προοδευτικά και οι ενισχύσεις σε µεγάλους 
δικαιούχους να υπόκεινται σε βαθµιαίο ανώτατο όριο. Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να 
συµπεριληφθεί σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο µε άλλα ταµεία κοινής διαχείρισης της ΕΕ, 
µε ενισχυµένη προσέγγιση προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα, και να υποβάλλεται σε 
σαφέστερους και βελτιωµένους όρους, καθορισµένους εκ των προτέρων. Τέλος, σχετικά µε 
τα µέτρα για την αγορά, η χρηµατοδότηση της ΚΓΠ πρέπει να ενισχυθεί µε δύο µέσα εκτός 
του Π∆Π: 1) ένα αποθεµατικό έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης· 
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και 2) την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση. 

Σε αυτή τη βάση, τα κύρια στοιχεία του νοµοθετικού πλαισίου για την ΚΓΠ κατά την περίοδο 
2014-2020 παρατίθενται στους ακόλουθους κανονισµούς: 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής («κανονισµός για 
τις άµεσες ενισχύσεις»)· 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας 
ΚΟΑ) («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ»)· 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) («κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη»)· 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής («οριζόντιος κανονισµός»). 

– Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη λήψη µέτρων σχετικά µε την 
καθιέρωση ορισµένων ενισχύσεων και επιστροφών που σχετίζονται µε την κοινή 
οργάνωση των αγορών στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων· 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου όσον αφορά την 
εφαρµογή των άµεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013· 

– Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη στους αµπελοκαλλιεργητές. 

Ο κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη εδράζεται στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή 
στις 6 Οκτωβρίου 2011 η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες για όλα τα ταµεία που λειτουργούν  
υπό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο5. Θα ακολουθήσει κανονισµός µε αντικείµενο το καθεστώς 
για τους απόρους, των οποίων η χρηµατοδότηση υπάγεται πλέον σε διαφορετική γραµµή του 
Π∆Π. 

Επιπλέον, εκπονούνται επίσης νέοι κανόνες για τη δηµοσίευση πληροφοριών για τους 
δικαιούχους, λαµβανοµένων υπόψη των ενστάσεων που διατύπωσε το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό να εξευρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος για να συµβιβαστεί 

                                                 
5 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 
Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας και Αλιείας που καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και περί καθορισµού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, COM(2011) 
615 της 6.10.2011. 
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το δικαίωµα των δικαιούχων στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων µε την αρχή της 
διαφάνειας. 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Με βάση την αξιολόγηση του σηµερινού πλαισίου πολιτικής και την ανάλυση των 
µελλοντικών προκλήσεων και αναγκών, η εκτίµηση επιπτώσεων αξιολογεί και συγκρίνει τις 
επιπτώσεις τριών εναλλακτικών σεναρίων. Πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας µακράς 
διαδικασίας που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 υπό την καθοδήγηση µιας διυπηρεσιακής 
οµάδας που επικεντρώθηκε σε µια εκτενή ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, 
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ενός σεναρίου αναφοράς µε τη µορφή 
µεσοπρόθεσµων προβλέψεων για τις γεωργικές αγορές και τα εισοδήµατα έως το 2020 και τη 
µοντελοποίηση των επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών σεναρίων στην οικονοµική 
κατάσταση του τοµέα. 

Τα τρία σενάρια που εκπονήθηκαν στην εκτίµηση των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα: 1) ένα 
σενάριο προσαρµογής, σύµφωνα µε το οποίο διατηρείται το σηµερινό πλαίσιο πολιτικής, ενώ 
αντιµετωπίζονται οι σηµαντικότερες ελλείψεις του, όπως η κατανοµή των άµεσων 
ενισχύσεων· 2) ένα σενάριο ενοποίησης, το οποίο συνεπάγεται µείζονες πολιτικές αλλαγές 
υπό µορφή ενισχυµένης στόχευσης και οικολογικής διάστασης των άµεσων ενισχύσεων, και 
ενισχυµένης στρατηγικής στόχευσης για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης µε καλύτερο 
συντονισµό µε άλλες πολιτικές της ΕΕ, καθώς και επέκταση της νοµικής βάσης για ευρύτερο 
πεδίο συνεργασίας µεταξύ παραγωγών· και 3) ένα σενάριο νέας επικέντρωσης που 
επαναπροσανατολίζει την πολιτική αποκλειστικά στο περιβάλλον µε σταδιακή κατάργηση 
των άµεσων ενισχύσεων, µε βάση την υπόθεση ότι η παραγωγική ικανότητα µπορεί να 
διατηρηθεί χωρίς στήριξη και ότι οι κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών 
µπορούν να εξυπηρετηθούν από άλλες πολιτικές. 

Με φόντο την οικονοµική κρίση και την πίεση στα δηµόσια οικονοµικά, στις οποίες η ΕΕ 
έχει αντιδράσει µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την πρόταση για Π∆Π, και τα τρία 
σενάρια προσδίδουν διαφορετικό βάρος σε καθέναν από τους τρεις πολιτικούς στόχους της 
µελλοντικής ΚΓΠ η οποία αποσκοπεί σε µια πιο ανταγωνιστική και βιώσιµη γεωργία σε 
δυναµικές αγροτικές περιοχές. Ενόψει της καλύτερης εναρµόνισης µε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», ιδίως όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, καθίσταται ολοένα και 
σηµαντικότερη η βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργίας µέσω της έρευνας, της 
µεταφοράς γνώσεων και της προώθησης της συνεργασίας και της καινοτοµίας (µεταξύ άλλων 
µέσω των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιµότητα της γεωργίας). ∆εδοµένου ότι η γεωργική πολιτική της ΕΕ δεν λειτουργεί πλέον 
σε ένα πολιτικό περιβάλλον που στρεβλώνει τις εµπορικές συναλλαγές, η περαιτέρω 
απελευθέρωση αναµένεται να επιφέρει επιπλέον πιέσεις στον τοµέα, ιδίως στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Ντόχα (DDA) ή της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών µε 
την κοινή αγορά του νοτίου τµήµατος της Λατινικής Αµερικής (Mercosur). 

Τα τρία πολιτικά σενάρια εκπονήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις προτιµήσεις που 
εκφράστηκαν στη διαβούλευση που διεξήχθη στο πλαίσιο της εκτίµησης επιπτώσεων. Τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κλήθηκαν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους από τις 23.11.2010 έως τις 
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25.01.2011, και στις 12.1.2011 συνήλθε µια συµβουλευτική επιτροπή. Παρακάτω 
συνοψίζονται τα κυριότερα σηµεία6: 

– Υπάρχει ευρεία συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την ανάγκη µιας 
ισχυρής ΚΓΠ που να βασίζεται στη δοµή των δύο πυλώνων ώστε να αντιµετωπιστούν οι 
προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων 
και της εδαφικής ανάπτυξης. 

– Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαδραµατίσει ρόλο στη 
σταθεροποίηση των αγορών και των τιµών. 

– Οι ενδιαφερόµενοι έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τη στόχευση της στήριξης 
(ιδίως για την ανακατανοµή των άµεσων ενισχύσεων και το ανώτατο όριο των 
ενισχύσεων). 

– Υπάρχει συναίνεση ότι αµφότεροι οι πυλώνες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο για την επίσπευση της δράσης για το κλίµα και την αύξηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων προς όφελος της κοινωνίας της ΕΕ. Μολονότι πολλοί γεωργοί πιστεύουν ότι 
αυτό σήµερα ήδη γίνεται, το ευρύτερο κοινό υποστηρίζει ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
πυλώνα Ι µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικότερα. 

– Οι ερωτηθέντες επιθυµούν όλες οι περιοχές της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των 
µειονεκτικών περιοχών, να συµµετέχουν στη µελλοντική οικονοµική µεγέθυνση και 
ανάπτυξη. 

–  Πολλοί ερωτηθέντες έδωσαν έµφαση στην ενοποίηση της ΚΓΠ µε άλλες πολιτικές, όπως 
οι πολιτικές για το περιβάλλον, την υγεία, το εµπόριο, την ανάπτυξη. 

– Η καινοτοµία, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών 
στους πολίτες της ΕΕ θεωρούνται ως τρόποι εναρµόνισης της ΚΓΠ µε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». 

Συνεπώς, η εκτίµηση επιπτώσεων συνέκρινε τα τρία εναλλακτικά πολιτικά σενάρια: 

Σύµφωνα µε το σενάριο της νέας επικέντρωσης επιταχύνεται η διαρθρωτική προσαρµογή 
στον τοµέα της γεωργίας, µε τη µετατόπιση της παραγωγής στις πλέον αποδοτικές ως προς το 
κόστος περιοχές και στους πλέον επικερδείς τοµείς. Ενώ θα αυξηθεί σηµαντικά η 
χρηµατοδότηση στο περιβάλλον, ο τοµέας εκτίθεται επίσης σε µεγαλύτερους κινδύνους λόγω 
του περιορισµένου εύρους παρέµβασης στην αγορά. Επιπλέον, θα έχει ως αποτέλεσµα  
σηµαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, καθώς οι λιγότερο ανταγωνιστικές 
περιοχές θα αντιµετωπίσουν σηµαντική απώλεια εισοδήµατος και υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, επειδή η πολιτική θα χάσει την ώθηση των άµεσων ενισχύσεων σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης. 

Στο άλλο άκρο του φάσµατος, το σενάριο της προσαρµογής θα επιτρέψει κάλλιστα τη 
συνέχιση της πολιτικής µε περιορισµένες, πλην όµως απτές βελτιώσεις, τόσο στην 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας όσο και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Εκφράζονται, 
ωστόσο, σοβαρές αµφιβολίες ως προς το κατά πόσο αυτό το σενάριο µπορεί να αντιµετωπίσει 

                                                 
6 Βλέπε παράρτηµα 9 της εκτίµησης επιπτώσεων για την επισκόπηση των 517 εισηγήσεων που 

ελήφθησαν. 
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επαρκώς τις σηµαντικές κλιµατικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του µέλλοντος, από τις 
οποίες επίσης εξαρτάται η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της γεωργίας. 

Το σενάριο της ενοποίησης ανοίγει νέους ορίζοντες µε ενισχυµένη στόχευση και οικολογική 
διάσταση των άµεσων ενισχύσεων. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η οικολογική διάσταση είναι 
δυνατή µε λογικό κόστος για τους γεωργούς, µολονότι δεν µπορεί να αποφευχθεί ο 
διοικητικός φόρτος. Οµοίως, µια νέα ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη είναι δυνατή υπό τον 
όρο ότι οι νέες δυνατότητες χρησιµοποιούνται αποδοτικά από τα κράτη µέλη και τις 
περιφέρειες, και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, µαζί µε τα άλλα ταµεία της ΕΕ, δεν ακυρώνει 
τις συνέργειες µε τον πυλώνα Ι, ούτε αποδυναµώνει τα διακριτά ισχυρά πλεονεκτήµατα της 
αγροτικής ανάπτυξης. Εάν επιτύχει τη σωστή ισορροπία, το σενάριο αυτό αντιµετωπίζει µε 
τον καλύτερο τρόπο τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών. 

Σε αυτή τη βάση, η εκτίµηση των επιπτώσεων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το σενάριο της 
ενοποίησης είναι το πλέον ισορροπηµένο για τη σταδιακή εναρµόνιση της ΚΓΠ µε τους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ και αυτή η ισορροπία διαπιστώνεται επίσης στην υλοποίηση 
των διαφορετικών στοιχείων εντός των νοµοθετικών προτάσεων. Είναι επίσης σηµαντικό να 
διαµορφωθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης µε σκοπό τη µέτρηση των επιδόσεων της ΚΓΠ µε ένα 
κοινό σύνολο δεικτών που συνδέονται µε τους πολιτικούς στόχους. 

Η απλούστευση ήταν ένα σηµαντικό ζητούµενο ολόκληρης της διαδικασίας και πρέπει να 
ενισχυθεί µε πολλούς τρόπους, για παράδειγµα µε τον εξορθολογισµό της πολλαπλής 
συµµόρφωσης και των µέσων της αγοράς ή την εκπόνηση του καθεστώτος των γεωργών 
µικρών εκµεταλλεύσεων. Επιπλέον, η οικολογική διάσταση των άµεσων ενισχύσεων πρέπει 
να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των ελέγχων. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Προτείνεται να διατηρηθεί η σηµερινή δοµή της ΚΓΠ, µε δύο πυλώνες, µε ετήσια 
υποχρεωτικά µέτρα γενικής εφαρµογής στον πυλώνα Ι, τα οποία συµπληρώνονται από 
προαιρετικά µέτρα που προσαρµόζονται καλύτερα στις εθνικές και περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο µιας προσέγγισης πολυετούς προγραµµατισµού στον πυλώνα ΙΙ. 
Ωστόσο, ο νέος σχεδιασµός των άµεσων ενισχύσεων επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα τις 
συνέργειες µε τον πυλώνα ΙΙ, ο οποίος µε τη σειρά του υπάγεται στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο για τον καλύτερο συντονισµό µε τα άλλα ταµεία κοινής διαχείρισης της ΕΕ. 

Σε αυτή τη βάση, διατηρείται επίσης η σηµερινή δοµή των τεσσάρων βασικών νοµικών 
µέσων, µολονότι διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού ώστε να 
συνενωθούν οι κοινές διατάξεις στον αποκαλούµενο πλέον οριζόντιο κανονισµό. 

Οι προτάσεις είναι σύµφωνες µε την αρχή της επικουρικότητας. Η ΚΓΠ είναι µια πραγµατικά 
κοινή πολιτική: πρόκειται για ένα πεδίο κοινής αρµοδιότητας µεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
µελών που αποτελεί αντικείµενο χειρισµού σε επίπεδο ΕΕ µε σκοπό τη διατήρηση βιώσιµης 
και ποικιλόµορφης γεωργίας σε ολόκληρη την ΕΕ, την αντιµετώπιση σηµαντικών 
διασυνοριακών θεµάτων όπως η κλιµατική αλλαγή και την ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ 
κρατών µελών. Υπό το πρίσµα της σηµασίας των µελλοντικών προκλήσεων για την 
επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον και την εδαφική ισορροπία, η ΚΓΠ παραµένει µια 
πολιτική στρατηγικής σηµασίας, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη απάντηση 
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στις πολιτικές προκλήσεις και την αποδοτικότερη χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων. 
Επιπλέον, προτείνεται να διατηρηθεί η σηµερινή δοµή των µέσων µε δύο πυλώνες, όπου τα 
κράτη µέλη έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια να εξεύρουν λύσεις προσαρµοσµένες στις τοπικές 
ιδιαιτερότητές τους και, επίσης, να συγχρηµατοδοτήσουν τον πυλώνα ΙΙ. Οι νέες Ευρωπαϊκές 
Συµπράξεις  Καινοτοµίας και το σύνολο εργαλείων διαχείρισης κινδύνου βρίσκονται επίσης 
εντός του πυλώνα ΙΙ. Συγχρόνως, η πολιτική εναρµονίζεται καλύτερα µε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» (συµπεριλαµβανοµένου ενός κοινού πλαισίου µε τα άλλα ταµεία της ΕΕ) και 
εισάγονται µια σειρά από βελτιώσεις και στοιχεία απλοποίησης. Τέλος, η ανάλυση που 
διεξήχθη στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων παρουσιάζει µε σαφήνεια το κόστος 
της µη ανάληψης δράσης όσον αφορά τις αρνητικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές συνέπειες. 

Ο κανονισµός για την αγροτική ανάπτυξη βασίζεται στη στρατηγική προσέγγιση που 
εφαρµόζεται την τρέχουσα περίοδο, η οποία έχει θετική επίδραση, καθώς τα κράτη µέλη 
αναπτύσσουν στρατηγικές και προγράµµατα µε βάση την ανάλυση των πλεονεκτηµάτων, των 
αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») για να προσαρµόσουν µε τον 
καλύτερο τρόπο την παρέµβαση στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Ο νέος 
µηχανισµός παράδοσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης - µεταξύ 
άλλων µε τον καθορισµό σαφώς καθορισµένων κοινών προτεραιοτήτων για την αγροτική 
ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ (µε συνδεόµενους κοινούς δείκτες-στόχους), καθώς και µε την 
πραγµατοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε µέχρι 
σήµερα. 

Ο κανονισµός περιλαµβάνει επίσης τις Ευρωπαϊκές Συµπράξεις Καινοτοµίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας, που αποσκοπούν στην προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων, στη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην έρευνα και την 
πρακτική εφαρµογή της, και γενικώς στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας. Οι συµπράξεις 
υλοποιούνται µέσω επιχειρησιακών οµάδων υπεύθυνων για καινοτόµα έργα και 
υποστηρίζονται από δίκτυο. 

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπής στις 6 Οκτωρίου 2011, η οποία θεσπίζει 
κοινούς κανόνες για όλα τα ταµεία που υπάγονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, ο πυλώνας 
ΙΙ της ΚΓΠ πρέπει να λειτουργεί µε συντονισµένο και συµπληρωµατικό τρόπο µε τον πυλώνα 
Ι, καθώς και µε τα άλλα ταµεία της ΕΕ (ιδίως µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα ταµεία υπάγονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα µεταφερθεί σε συµβάσεις σύµπραξης 
σε εθνικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών στόχων και κανόνων για την εκτέλεσή 
τους. Η θέσπιση κοινών κανόνων για όλα τα ταµεία που υπάγονται στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο θα καταστήσει ευκολότερη τη διαχείριση των έργων τόσο για τους δικαιούχους όσο 
και τις εθνικές αρχές και θα διευκολύνει επίσης την υλοποίηση των ενοποιηµένων έργων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης διατηρεί τους µακροπρόθεσµους 
στρατηγικούς στόχους της συµβολής στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, στη βιώσιµη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και στη δράση για το κλίµα, καθώς και στην ισόρροπη 
εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι 
εν λόγω γενικοί στόχοι της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 
διατυπώνονται λεπτοµερέστερα στις ακόλουθες έξι προτεραιότητες της ΕΕ: 

– προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στη γεωργία, τη δασοκοµία 
και τις αγροτικές περιοχές· 
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– ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων· 

– προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας των τροφίµων και της διαχείρισης κινδύνων 
στη γεωργία· 

– αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από 
την γεωργία και τη δασοκοµία· 

– προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της µετάβασης σε µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην 
κλιµατική αλλαγή, στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας· 

– προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 

Οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να αποτελούν τη βάση του προγραµµατισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού δεικτών-στόχων σε σχέση µε καθεµία από αυτές. Ο 
κανονισµός περιλαµβάνει κανόνες για την εκπόνηση, έγκριση και αναθεώρηση των 
προγραµµάτων που ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό τους ισχύοντες κανόνες, και προβλέπει τη 
δυνατότητα εκπόνησης επιµέρους προγραµµάτων (π.χ. νέοι γεωργοί, γεωργοί µικρών 
εκµεταλλεύσεων, ορεινές περιοχές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού) που επωφελούνται από 
υψηλότερη ένταση ενίσχυσης. 

Ο κατάλογος των επιµέρους µέτρων έχει εκσυγχρονιστεί και τα επιµέρους µέτρα έχουν 
αναθεωρηθεί, µε ορισµένες προσαρµογές που εισήχθησαν για να αντιµετωπιστούν θέµατα 
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, την υλοποίηση και τη χρήση που ανέκυψαν στο πλαίσιο της 
τρέχουσας περιόδου. Επειδή τα περισσότερα µέτρα εξυπηρετούν δυνητικά περισσότερους του 
ενός στόχους ή προτεραιότητες, δεν θεωρείται πλέον σκόπιµο να οµαδοποιούνται σε άξονες· 
ο προγραµµατισµός βάσει προτεραιοτήτων διασφαλίζει ισόρροπα προγράµµατα. Έχει 
εκπονηθεί ένα ειδικό µέτρο για τη βιολογική γεωργία και προβλέπεται νέα οριοθέτηση των 
περιοχών που αντιµετωπίζουν ειδικά φυσικά µειονεκτήµατα. Έχει βελτιωθεί η διάταξη για τη 
στήριξη κοινής δράσης για το περιβάλλον. 

Το τρέχον µέτρο συνεργασίας ενισχύεται σηµαντικά και επεκτείνεται για να υποστηρίξει ένα 
ευρύ φάσµα τύπων συνεργασίας (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική), µεταξύ ενός 
ευρέος φάσµατος δυνητικών δικαιούχων. Καλύπτει πλέον σαφώς πιλοτικά έργα, καθώς και τη 
συνεργασία που υπερβαίνει τα περιφερειακά και εθνικά σύνορα. Το Leader και οι 
προσεγγίσεις δικτύωσης θα συνεχίσουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, ιδίως για την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διάδοση της καινοτοµίας. Η στήριξη µέσω του 
Leader θα είναι συνεκτική και συντονισµένη µε στήριξη της τοπικής ανάπτυξης από άλλα 
ταµεία κοινής διαχείρισης της ΕΕ. Ένα βραβείο για τοπικά καινοτόµα έργα συνεργασίας θα 
στηρίξει τις διακρατικές πρωτοβουλίες υπέρ της καινοτοµίας. 

Ένα σύνολο εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης σε ταµεία  
αλληλοβοήθειας και ένα νέο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος προσφέρει νέες 
δυνατότητες για την αντιµετώπιση της έντονης µεταβλητότητας των αγορών γεωργικών 
προϊόντων που αναµένεται να συνεχιστεί µεσοπρόθεσµα. 

Η κατάργηση του ισχύοντος συστήµατος των αξόνων θα εκσυγχρονίσει επίσης τον 
προγραµµατισµό από τα κράτη µέλη. 
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Τέλος, προτείνεται να αξιοποιηθεί το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 
(ΚΠΠΑ) που εισήχθη στην τρέχουσα περίοδο, το οποίο θα απλουστευθεί και θα βελτιωθεί µε 
βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί µέχρι σήµερα. Ένας κοινός κατάλογος δεικτών θα 
συνδέεται µε τις πολιτικές προτεραιότητες µε σκοπό την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση για το Π∆Π προβλέπει ότι ένα σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού της ΕΕ 
πρέπει να συνεχίσει να διατίθεται στη γεωργία, η οποία είναι µια κοινή πολιτική στρατηγικής 
σηµασίας. Συνεπώς, σε σηµερινές τιµές, προτείνεται η ΚΓΠ να επικεντρωθεί στις κύριες 
δραστηριότητές της, µε διάθεση 317,2 δισεκατ. ευρώ στον πυλώνα Ι και 101,2 δισεκατ. ευρώ 
στον πυλώνα ΙΙ για την περίοδο 2014-2020. 

Η χρηµατοδότηση του πυλώνα Ι και του πυλώνα ΙΙ συµπληρώνεται από πρόσθετη 
χρηµατοδότηση 17,1 δισεκατ. ευρώ η οποία συνίσταται σε 5,1 δισεκατ. ευρώ για την έρευνα 
και την καινοτοµία, σε 2,5 δισ. ευρώ για την επισιτιστική ασφάλεια και σε 2,8 δισεκατ. ευρώ 
για επισιτιστική βοήθεια σε απόρους σε άλλες γραµµές του Π∆Π, καθώς και σε 3,9 δισεκατ. 
ευρώ σε ένα νέο αποθεµατικό για την αντιµετώπιση κρίσεων στον τοµέα της γεωργίας και 
έως 2,8 δισεκατ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση εκτός 
του Π∆Π, πρόκειται συνεπώς για συνολικό προϋπολογισµό ύψους 435,6 δισεκατ. ευρώ για 
την περίοδο 2014-2020. 

Όσον αφορά την κατανοµή της ενίσχυσης µεταξύ κρατών µελών, προτείνεται, για όλα τα 
κράτη µέλη µε άµεσες ενισχύσεις κάτω του 90 % του µέσου όρου της ΕΕ, να µειωθεί αυτή η 
διαφορά κατά το ένα τρίτο. Τα ανώτατα εθνικά όρια στον κανονισµό για τις άµεσες 
ενισχύσεις υπολογίζονται σε αυτή τη βάση. 

Η κατανοµή της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια που 
συνδέονται µε τους πολιτικούς στόχους, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατανοµή. Όπως 
και σήµερα, οι λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται 
από υψηλότερα ποσοστά συγχρηµατοδότησης, τα οποία επίσης θα ισχύουν για ορισµένα 
µέτρα, όπως η µεταφορά γνώσεων, οι οµάδες παραγωγών, η συνεργασία και το Leader. 

Προβλέπεται κάποια ευελιξία για τις µεταφορές µεταξύ πυλώνων (έως 5 % των άµεσων 
ενισχύσεων): από τον πυλώνα Ι στον πυλώνα ΙΙ ώστε να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να 
ενισχύουν την οικεία πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, και από τον πυλώνα ΙΙ στον πυλώνα Ι, 
για εκείνα τα κράτη µέλη στα οποία το επίπεδο των άµεσων ενισχύσεων παραµένει κάτω του 
90 % του µέσου όρου της ΕΕ. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις των µεταρρυθµιστικών προτάσεων της 
ΚΓΠ περιλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει τις προτάσεις. 
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2011/0282 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
42 και 43, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής8,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών9,  

Μετά από διαβούλευση µε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων10 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
«Η ΚΓΠ µε χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων 
όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»11 (εφεξής «η 
ανακοίνωση για την ΚΓΠ µε χρονικό ορίζοντα το 2020») όρισε τις δυνητικές 
προκλήσεις, τους στόχους και τους προσανατολισµούς της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (εφεξής «η ΚΓΠ») µετά το 2013. Υπό το πρίσµα της διαβούλευσης για την 
εν λόγω ανακοίνωση, η ΚΓΠ πρέπει να µεταρρυθµιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
Η εν λόγω µεταρρύθµιση πρέπει να καλύπτει όλα τα κύρια µέσα της ΚΓΠ, 
συµπεριλαµβανοµένου του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 
20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)12. Λόγω του εύρους της 

                                                 
7 ΕΕ Ε […], […], σ. […]. 
8 ΕΕ Ε […], […], σ. […]. 
9 ΕΕ Ε […], […], σ. […]. 
10 ΕΕ Ε […], […], σ. […]. 
11 COM(2010) 672 τελικό, 18.11.2010. 
12 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. 
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µεταρρύθµισης, είναι σκόπιµο να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και 
να αντικατασταθεί µε νέο κείµενο.  

(2) Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να συνοδεύει και να συµπληρώνει τις άµεσες 
ενισχύσεις και τα µέτρα για την αγορά στο πλαίσιο της ΚΓΠ και, συνεπώς, να 
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εν λόγω πολιτικής, όπως προβλέπονται στη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η συνθήκη»). Η 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να ενσωµατώνει τους κύριους 
πολιτικούς στόχους που διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 
Μαρτίου 2010, «Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη»13 (εφεξής «στρατηγική «Ευρώπη 2020»») και να είναι 
συνεπής µε τους γενικούς στόχους της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή που αναφέρονται στη συνθήκη. 

(3) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισµού, συγκεκριµένα η αγροτική ανάπτυξη, δεν 
µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, δεδοµένων των δεσµών που 
υπάρχουν µεταξύ αυτού και των άλλων µέσων της ΚΓΠ, του εύρους των ανισοτήτων 
µεταξύ των διαφόρων αγροτικών περιοχών και των περιορισµών των δηµοσιονοµικών 
πόρων των κρατών µελών σε µια διευρυµένη Ένωση, και µπορεί, συνεπώς, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης µέσω της πολυετούς εγγύησης της ενωσιακής 
χρηµατοδότησης και µε επικέντρωση στις προτεραιότητές της, η Ένωση µπορεί να 
λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της εν λόγω 
συνθήκης, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου. 

(4) Για τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση ορισµένων µη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισµού, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαιτέρως 
σηµαντικό η Επιτροπή να διεξάγει τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, µεταξύ άλλων και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

(5) Για να εξασφαλιστεί η βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, είναι αναγκαίο να 
υπάρξει επικέντρωση σε έναν περιορισµένο αριθµό κύριων προτεραιοτήτων σχετικά 
µε τη µεταφορά γνώσεων και την καινοτοµία στη γεωργία, τη δασοκοµία και τις 
αγροτικές περιοχές, την ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων της γεωργίας και τη 
βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την οργάνωση της αλυσίδας των 
τροφίµων και τη διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία, την αποκατάσταση, τη 
διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη 
δασοκοµία, την αποδοτικότητα των πόρων και τη µεταστροφή προς µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων 
και της δασοκοµίας, και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη µείωση της 
φτώχειας και την οικονοµική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Προς τούτο πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη η ποικιλοµορφία των καταστάσεων που επηρεάζουν τις 

                                                 
13 COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010. 
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αγροτικές περιοχές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οι διάφορες κατηγορίες 
δυνητικών δικαιούχων και οι εγκάρσιοι στόχοι για την καινοτοµία και το περιβάλλον 
καθώς και για τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και την προσαρµογή. Οι 
δράσεις µετριασµού πρέπει να επιδιώκουν τον διπλό στόχο του περιορισµού των 
εκποµπών στη γεωργία και στη δασοκοµία από κύριες δραστηριότητες, όπως η 
κτηνοτροφία και η χρήση λιπασµάτων και της διατήρησης των συλλεκτών 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα καθώς και της ενίσχυσης της δέσµευσης 
διοξειδίου του άνθρακα σε συνάρτηση µε τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης 
και τον δασικό τοµέα. Η προτεραιότητα της Ένωσης για µια αγροτική ανάπτυξη που 
επιδιώκει τη µεταφορά γνώσης και την καινοτοµία στη γεωργία, τη δασοκοµία και τις 
αγροτικές περιοχές πρέπει να εφαρµόζεται οριζόντια σε σχέση µε τις άλλες 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. 

(6) Οι προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθούν στο 
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της 
προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
συνθήκης, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη µέλη 
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη των στόχων που αφορούν 
την αλλαγή του κλίµατος, φιλοδοξώντας να διατεθεί τουλάχιστον το 20 % του 
προϋπολογισµού της Ένωσης για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιώντας µεθοδολογία που 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. 

(7) Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(εφεξής «το ΕΓΤΑΑ»), καθώς και οι δράσεις στις οποίες συνεισφέρει, πρέπει να είναι 
σύµφωνες και συµβατές µε τη στήριξη από άλλα µέσα της ΚΓΠ. Προκειµένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανοµή και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων της 
Ένωσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό εξαιρέσεων στον κανόνα ότι 
καµία στήριξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν χορηγείται σε δράσεις που 
λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο οργανώσεων της κοινής αγοράς. 

(8)  Προκειµένου να βελτιωθεί η άµεση έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται 
στην ύπαρξη συνθηκών σωστού διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη µέλη 
οφείλουν να αξιολογούν τη συµµόρφωση µε ορισµένους εκ των προτέρων 
καθορισµένους όρους. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης για ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα σύνολο περιφερειακών 
προγραµµάτων. Κάθε πρόγραµµα πρέπει να χαράσσει µια στρατηγική για την 
επίτευξη των στόχων σε συνάρτηση µε τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη και να επιλέγει τα µέτρα. Ο προγραµµατισµός πρέπει να συνάδει 
µε τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να είναι 
προσαρµοσµένος στα εθνικά πλαίσια και να συµπληρώνει τις άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής και την 
κοινή αλιευτική πολιτική. Τα κράτη µέλη που επιλέγουν ένα σύνολο περιφερειακών 
προγραµµάτων πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα εθνικό πλαίσιο, 
χωρίς ξεχωριστή χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό, προκειµένου να 
διευκολύνεται ο συντονισµός µεταξύ των περιφερειών στην αντιµετώπιση 
προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο. 

(9) Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να συµπεριλάβουν στα οικεία προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης θεµατικά υποπρογράµµατα για την αντιµετώπιση ειδικών 
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αναγκών σε τοµείς ιδιαίτερης σηµασίας για τα ίδια. Τα θεµατικά υποπρογράµµατα 
πρέπει να αφορούν, µεταξύ άλλων, τους νέους γεωργούς, τους γεωργούς µικρών 
εκµεταλλεύσεων, τις ορεινές περιοχές και τη δηµιουργία βραχείας αλυσίδας 
εφοδιασµού. Τα θεµατικά υποπρογράµµατα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται για να 
παρέχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της αναδιάρθρωσης των γεωργικών τοµέων 
οι οποίοι έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ως µέσο 
ενίσχυσης της αποδοτικής παρέµβασης των εν λόγω θεµατικών υποπρογραµµάτων, 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να προβλέπουν υψηλότερα ποσοστά στήριξης 
για ορισµένες δράσεις που καλύπτουν τα ίδια. 

(10) Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να εντοπίζουν τις ανάγκες της περιοχής 
που καλύπτουν και να περιγράφουν µια συνεκτική στρατηγική για την κάλυψή τους, 
υπό το πρίσµα των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Η 
στρατηγική αυτή πρέπει να βασίζεται στον καθορισµό στόχων. Πρέπει να 
προσδιοριστούν οι σχέσεις µεταξύ των διαπιστωµένων αναγκών, των στόχων που 
τέθηκαν και των µέτρων που επελέγησαν για την επίτευξή τους. Τα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν όλα τα πληφοφοριακά στοιχεία 
που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού. 

(11) Πρέπει να καθοριστούν στόχοι στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µε βάση ένα 
κοινό σύνολο δεικτών-στόχων για όλα τα κράτη µέλη. Προκειµένου να διευκολυνθεί 
αυτή η διαδικασία, οι περιοχές που καλύπτονται από τους εν λόγω δείκτες πρέπει να 
καθοριστούν σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. 
∆εδοµένης της οριζόντιας εφαρµογής της προτεραιότητας της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που επιδιώκει τη µεταφορά γνώσεων στους τοµείς της γεωργίας 
και της δασοκοµίας, οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας πρέπει 
να θεωρηθούν καθοριστικές για τους δείκτες-στόχους που ορίστηκαν για τις 
υπόλοιπες προτεραιότητες της Ένωσης. 

(12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισµένοι κανόνες για τον προγραµµατισµό και την 
αναθεώρηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να προβλεφθεί µια πιο 
ευέλικτη διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν επηρεάζουν τη στρατηγική των 
προγραµµάτων ή τις αντίστοιχες χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης. 

(13) Προκειµένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια σχετικά µε τη 
διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση τροποποιήσεων του προγράµµατος, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων βάσει των οποίων οι 
προτεινόµενες αλλαγές των ποσοτικών στόχων των προγραµµάτων θεωρούνται 
σηµαντικές, δηµιουργώντας έτσι την ανάγκη τροποποίησης του προγράµµατος µέσω 
εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παρόντος 
κανονισµού. 

(14) Η εξέλιξη και η εξειδίκευση της γεωργίας και της δασοκοµίας και οι ιδιαίτερες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι πολύ µικρές, οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις 
(εφεξής «ΜΜΕ») στις αγροτικές περιοχές απαιτούν κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και 
οικονοµικής κατάρτισης, καθώς και αυξηµένη ικανότητα πρόσβασης και ανταλλαγής 
γνώσεων και πληροφοριών, µεταξύ άλλων και υπό µορφή διάδοσης των βέλτιστων 
γεωργικών και δασοκοµικών µεθόδων παραγωγής. Οι δράσεις µεταφοράς γνώσεων 
και ενηµέρωσης λαµβάνουν όχι µόνο τη µορφή παραδοσιακών µαθηµάτων 
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κατάρτισης, αλλά προσαρµόζονται στις ανάγκες των αγροτικών φορέων. Πρέπει 
συνεπώς να δοθεί στήριξη σε εργοµηγύρεις, στην ατοµική καθοδήγηση, σε 
δραστηριότητες επίδειξης, σε δράσεις ενηµέρωσης, αλλά και στα βραχυπρόθεσµα 
προγράµµατα ανταλλαγής γεωργικής εκµετάλλευσης ή επισκέψεων. Οι γνώσεις και οι 
πληροφορίες που αποκτήθηκαν πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους γεωργούς, 
τους δασοκαλλιεργητές, τα άτοµα που απασχολούνται στον τοµέα των τροφίµων και 
των αγροτικών ΜΜΕ να ενισχύσουν ιδίως την ανταγωνιστικότητά τους και την 
αποδοτικότητα των πόρων, και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, 
ενώ ταυτόχρονα συµβάλλουν στη βιωσιµότητα της αγροτικής οικονοµίας. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 
είναι αποτελεσµατικές στην επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων πρέπει να απαιτείται 
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών µεταφοράς γνώσεων να διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες ικανότητες. 

(15) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς 
γνώσεων είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες ως προς την ποιότητα και τη 
φύση τους εναρµονίζονται µε τους σκοπούς της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, να 
διασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση των πόρων και να εξασφαλιστεί ότι τα 
προγράµµατα ανταλλαγής γεωργικής εκµετάλλευσης και επισκέψεων σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις είναι σαφώς οριοθετηµένα σε σχέση µε παρόµοιες δράσεις στο 
πλαίσιο άλλων προγραµµάτων της Ένωσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε 
το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα 
ελάχιστα προσόντα των φορέων που παρέχουν µεταφορά γνώσεων, τις επιλέξιµες 
δαπάνες και τη διάρκεια και το περιεχόµενο των προγραµµάτων ανταλλαγής 
γεωργικής εκµετάλλευσης και επισκέψεων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

(16) Οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις βοηθούν τους 
γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να 
βελτιώσουν τη βιώσιµη διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκµετάλλευσης ή 
επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων 
υπηρεσιών, όσο και η χρήση των συµβουλών από τους γεωργούς, τους 
δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. Προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η 
αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων συµβουλών, πρέπει να προβλεφθούν τα 
ελάχιστα προσόντα και η τακτική επιµόρφωση των συµβούλων. Οι συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον κανονισµό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 της […]14 πρέπει 
να βοηθήσουν τους γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της γεωργικής τους 
εκµετάλλευσης και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίµα και το 
περιβάλλον και καθορίζονται στον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. DP/2012 της […]15, τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται 
µε τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και την προσαρµογή, τη βιοποικιλότητα, 
την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και την 
καινοτοµία, τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012. Όπου κρίνεται σκόπιµο, οι συµβουλές πρέπει επίσης να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Οι συµβουλές µπορούν επίσης να 

                                                 
14 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
15 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
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καλύπτουν θέµατα που συνδέονται µε τις οικονοµικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της εκµετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και αντικατάστασης στην εκµετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους 
γεωργούς να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη διαχείριση της εκµετάλλευσής τους. 

(17) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς και οι αρχές που προσφέρουν 
συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές οι οποίες ως προς 
την ποιότητα και τη φύση τους εναρµονίζονται µε τους σκοπούς της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την περαιτέρω 
εξειδίκευση των ελάχιστων προσόντων των αρχών και των φορέων που παρέχουν 
συµβουλές. 

(18) Τα ενωσιακά ή τα εθνικά συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 
παρέχουν εγγυήσεις στους καταναλωτές για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος ή τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο παραγωγής, συνεπεία της συµµετοχής των 
γεωργών σε τέτοια συστήµατα, επιτυγχάνουν προστιθέµενη αξία για τα εν λόγω 
προϊόντα και αυξάνουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά. Συνεπώς, οι γεωργοί πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε αυτά τα συστήµατα. ∆εδοµένου ότι κατά τη στιγµή 
εισόδου σε αυτά τα συστήµατα και κατά τα πρώτα χρόνια της συµµετοχής τους 
επιβάλλονται στους γεωργούς πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα 
της συµµετοχής τους, οι οποίες δεν αµείβονται πλήρως από την αγορά, η στήριξη 
πρέπει να περιορίζεται στους νεοεισερχόµενους και να καλύπτει περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
βάµβακος ως γεωργικού προϊόντος, πρέπει επίσης να καλύπτονται τα συστήµατα 
ποιότητας για το βαµβάκι. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδοτική και 
αποτελεσµατική χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τα συστήµατα ποιότητας της Ένωσης που µπορούν να 
καλυφθούν από αυτό το µέτρο. 

(19) Προκειµένου να βελτιωθούν οι οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των τοµέων εµπορίας και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να 
παρασχεθεί η απαιτούµενη υποδοµή για την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη µη 
κερδοφόρων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων, πρέπει να παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε ενσώµατα περιουσιακά 
στοιχεία που συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Κατά την περίοδο 
προγραµµατισµού 2007-2013, µια ποικιλία µέτρων κάλυψε διαφορετικούς τοµείς 
παρέµβασης. Για λόγους απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους 
δικαιούχους να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωµένα έργα µε αυξηµένη 
προστιθέµενη αξία, ένα ενιαίο µέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 
επενδύσεων σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη µέλη οφείλουν να 
καθορίσουν ένα όριο για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που είναι επιλέξιµες για 
ενίσχυση µε σκοπό την πραγµατοποίηση  επενδύσεων που σχετίζονται µε τη στήριξη 
της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε βάση τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης των πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών 
(«ΠΑΕΑ») ως µέσου για την καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων. 

(20) Ο τοµέας της γεωργίας υφίσταται περισσότερο από άλλους τοµείς ζηµίες που 
αφορούν το παραγωγικό δυναµικό του, οι οποίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές. 
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Για να βοηθηθεί η βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η 
ανταγωνιστικότητα έναντι τέτοιων καταστροφών πρέπει να παρέχεται στήριξη ώστε 
να βοηθηθούν οι γεωργοί να αποκαταστήσουν το γεωργικό δυναµικό που υπέστη 
ζηµίες. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι δεν πραγµατοποιείται 
καµία υπεραντιστάθµιση των ζηµιών ως αποτέλεσµα του συνδυασµού των ενωσιακών 
(ιδίως του µέτρου διαχείρισης κινδύνου), των εθνικών και των ιδιωτικών καθεστώτων 
αποζηµίωσης. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση 
των δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισµό των επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο αυτού του µέτρου.  

(21) Η δηµιουργία και η ανάπτυξη νέας οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µορφή νέων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, νέων επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε µη γεωργικές 
δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
αγροτικών περιοχών. Ένα µέτρο ανάπτυξης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των 
επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη 
διαρθρωτική προσαρµογή των εκµεταλλεύσεών τους µετά την αρχική σύσταση, τη 
διαφοροποίηση των γεωργών σε µη γεωργικές δραστηριότητες και τη σύσταση και 
ανάπτυξη µη γεωργικών ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί 
η ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων που είναι εν δυνάµει οικονοµικά βιώσιµες. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
που λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου, η στήριξη πρέπει να 
εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου. Η στήριξη για σύσταση 
επιχείρησης πρέπει να καλύπτει µόνο την αρχική περίοδο ζωής της επιχείρησης και να 
µην καταστεί ενίσχυση λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη µέλη επιλέγουν να 
χορηγήσουν ενίσχυση σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε περίοδο που δεν 
υπερβαίνει την πενταετία. Επιπλέον, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση 
του τοµέα της γεωργίας, πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό µορφή ετήσιων ενισχύσεων 
στους γεωργούς που συµµετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς µικρών 
εκµεταλλεύσεων που θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσµεύονται να µεταβιβάσουν ολόκληρη την εκµετάλλευσή 
τους και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο οποίος δεν 
συµµετέχει στο εν λόγω καθεστώς. 

(22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονοµίας της Ένωσης. Η 
ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και µη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης και στη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των ήδη υφιστάµενων θέσεων 
εργασίας, στη µείωση των διακυµάνσεων της απασχόλησης λόγω εποχικού 
χαρακτήρα, στην ανάπτυξη µη γεωργικών τοµέων εκτός της γεωργίας και της 
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την 
ενοποίηση των επιχειρήσεων και τους τοπικούς διατοµεακούς δεσµούς. Πρέπει να 
ενθαρρυνθούν έργα στα οποία ενσωµατώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο 
αγροτουρισµός µέσω της προώθησης ενός βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού στις 
αγροτικές περιοχές, η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και οι επενδύσεις 
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

(23) Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των 
δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, να δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των 
δικαιωµάτων των δικαιούχων και να αποφευχθούν οι διακρίσεις µεταξύ τους, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
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εκχωρηθεί στην Επιτροπή σε σχέση µε τον καθορισµό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να θεωρηθούν ως νέοι γεωργοί, τον καθορισµό 
της περιόδου χάριτος για την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων, το ελάχιστο 
περιεχόµενο των επιχειρηµατικών σχεδίων και τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη για τον ορισµό των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
και των ανωτάτων και κατωτάτων ορίων για τον καθορισµό της επιλεξιµότητας µιας 
δράσης στο πλαίσιο της στήριξης νέων γεωργών ή της ανάπτυξης µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων αντίστοιχα.  

(24) Η ανάπτυξη τοπικής υποδοµής και τοπικών βασικών υπηρεσιών στις αγροτικές 
περιοχές, όπου συµπεριλαµβάνονται η ψυχαγωγία και ο πολιτισµός, η ανάπλαση 
χωριών και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση και αναβάθµιση 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς των χωριών και των αγροτικών τοπίων 
είναι ουσιαστικό στοιχείο κάθε προσπάθειας αξιοποίησης του αναπτυξιακού 
δυναµικού και προώθησης της βιωσιµότητας των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς, 
πρέπει να δοθεί στήριξη σε δράσεις µε αυτό το σκοπό, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και της 
ανάπτυξης ταχέων και υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων. Με γνώµονα αυτούς 
τους στόχους, πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµών που 
οδηγούν στην κοινωνική ένταξη και την αντιστροφή των τάσεων κοινωνικής και 
οικονοµικής υποβάθµισης και απερήµωσης των αγροτικών περιοχών. Προκειµένου να 
επιτευχθεί η µέγιστη αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιας στήριξης, οι καλυπτόµενες 
δράσεις πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ανάπτυξης δήµων και των 
βασικών υπηρεσιών τους, όπου υπάρχουν τέτοια σχέδια, τα οποία εκπονούνται από 
µία ή περισσότερες αγροτικές κοινότητες. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή µε 
τους στόχους της Ένωσης για την αλλαγή του κλίµατος, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισµό των τύπων της υποδοµής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που θα 
είναι επιλέξιµες για στήριξη. 

(25) Η δασοκοµία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αγροτικής ανάπτυξης και η στήριξη 
για βιώσιµη και φιλική στο περιβάλλον χρήση της γης πρέπει να περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη των δασικών περιοχών και τη βιώσιµη διαχείριση των δασών. Κατά την 
περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 µια πληθώρα µέτρων καλύπτουν διαφορετικούς 
τύπους στήριξης των επενδύσεων στη δασοκοµία και της διαχείρισής της. Για λόγους 
απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκπονήσουν 
και να υλοποιήσουν ολοκληρωµένα έργα µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία, ένα ενιαίο 
µέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους στήριξης των επενδύσεων στη 
δασοκοµία και της διαχείρισής της. Το µέτρο αυτό πρέπει να καλύπτει την επέκταση 
και τη βελτίωση των δασικών πόρων µέσω δάσωσης γαιών και δηµιουργίας 
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων τα οποία συνδυάζουν συστήµατα εκτατικής 
γεωργίας και δασοκοµίας, την αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από 
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές και σχετικά µέτρα πρόληψης, τις επενδύσεις 
σε νέες δασοκοµικές τεχνολογίες και στη µεταποίηση και εµπορία δασικών προϊόντων 
µε σκοπό τη βελτίωση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
δασοκαλλιεργητών και των µη κερδοφόρων επενδύσεων οι οποίες βελτιώνουν την 
ανθεκτικότητα του οικοσυστήµατος και την ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος 
και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστηµάτων. Η στήριξη πρέπει να 
αποφεύγει τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και να είναι ουδέτερη ως προς την αγορά. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί όσον αφορά το µέγεθος και το 
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νοµικό καθεστώς των δικαιούχων. Πρέπει να αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά 
των πυρκαγιών σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από τα κράτη µέλη ως µέσου ή 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι προληπτικές δράσεις πρέπει να αποτελούν µέρος 
ενός σχεδίου προστασίας των δασών. Η εκδήλωση µιας φυσικής καταστροφής στην 
περίπτωση δράσης για την αποκατάσταση του δασικού δυναµικού που υπέστη ζηµία 
πρέπει να υπόκειται στην επίσηµη αναγνώριση από δηµόσιο επιστηµονικό οργανισµό. 
Το µέτρο για τη δασοκοµία πρέπει να εγκριθεί υπό το πρίσµα των δεσµεύσεων που 
έχουν αναλάβει η Ένωση και τα κράτη µέλη σε διεθνές επίπεδο, και να βασίζεται στα 
προγράµµατα για τα δάση των κρατών µελών σε εθνικό ή σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο, ή σε ισοδύναµα µέσα που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις δεσµεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην 
Ευρώπη. Πρέπει να συµβάλλει στην υλοποίηση της δασοκοµικής στρατηγικής της 
Ένωσης16. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η δάσωση γεωργικών γαιών είναι 
σύµφωνη µε τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό ορισµένων ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων. 

(26) Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των 
δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
καθορισµό των όρων υπό τους οποίους τα κράτη µέλη ορίζουν µια φυσική 
καταστροφή ή προσβολή από παράσιτα ή κρούσµατα ασθένειας καθώς και τους 
τύπους προληπτικών δράσεων που είναι επιλέξιµες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. 

(27) Οι οµάδες παραγωγών βοηθούν τους γεωργούς να αντιµετωπίσουν από κοινού τις 
προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισµού και η παγίωση των κατάντη 
αγορών σε σχέση µε την εµπορία των προϊόντων τους, συµπεριλαµβανοµένων των 
τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύσταση οµάδων παραγωγών. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των περιορισµένων οικονοµικών 
πόρων, µόνο οι οµάδες παραγωγών που µπορούν να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να 
λαµβάνουν στήριξη. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι µια οµάδα παραγωγών 
καθίσταται βιώσιµη οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηµατικό σχέδιο ως 
προϋπόθεση για την αναγνώριση της οµάδας παραγωγών από τα κράτη µέλη. Για να 
αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της 
στήριξης ως κινήτρου, η µέγιστη διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.  

(28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές ενισχύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαδραµατίζουν εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών και στην αντιµετώπιση της αυξανόµενης ζήτησης της κοινωνίας για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς και 
άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή 
εξακολουθώντας να εφαρµόζουν γεωργικές πρακτικές που συµβάλλουν στον 
µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και στην προσαρµογή, και είναι συµβατές µε 
την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής 

                                                 
16 Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για µια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ Ε 56 της 26/2/1999, σ. 1. [Θα αντικατασταθεί από νέα στρατηγική που θα εγκριθεί έως τα 
τέλη του 2013] 
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ποικιλοµορφίας. Εν προκειµένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις πρόσθετες ανάγκες των συστηµάτων 
γεωργικής εκµετάλλευσης µε υψηλή φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να 
συµβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήµατος 
που προκύπτουν από τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν και να καλύπτουν µόνο 
δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, 
σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι συνέργειες 
που προκύπτουν από τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού από οµάδα 
γεωργών πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίµα. Ωστόσο, η κοινή 
δράση επιφέρει πρόσθετο κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να δοθεί κατάλληλη 
αποζηµίωση. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης 
είναι σε θέση να εφαρµόσουν σωστά τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει, τα κράτη 
µέλη πρέπει να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις απαιτούµενες δεξιότητες και 
γνώσεις. Τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο προσπαθειών που 
κατέβαλαν κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και οφείλουν να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 25 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης για τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος, την προσαρµογή 
και τη διαχείριση γης, µέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιµατικών ενισχύσεων, 
των ενισχύσεων στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε περιοχές που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα. 

(29) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές 
δεσµεύσεις ορίζονται σύµφωνα µε τους γενικούς περιβαλλοντικούς στόχους της 
Ένωσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό των όρων που ισχύουν για 
την ετήσια παράταση των δεσµεύσεων µετά την αρχική περίοδο, τις δεσµεύσεις για 
εκτατικοποίηση ή διαχείριση της κτηνοτροφίας µε διαφορετικό τρόπο, περιορισµό των 
λιπασµάτων, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή άλλων εισροών, την εκτροφή 
τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή τη 
διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων και τις επιλέξιµες δράσεις σε σχέση µε τη 
διατήρηση των γενετικών πόρων της γεωργίας. 

(30) Οι ενισχύσεις για τη µεταστροφή στη  βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της πρέπει 
να ενθαρρύνουν τους αγρότες να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα, 
αντιµετωπίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την αυξανόµενη ζήτηση της κοινωνίας για 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και για υψηλά πρότυπα 
καλής διαβίωσης των ζώων. Προκειµένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον αφορά τα 
οφέλη βιοποικιλότητας που παράγει το µέτρο, πρέπει να ενθαρρύνονται οι συλλογικές 
συµβάσεις ή η συνεργασία µεταξύ γεωργών ώστε να καλύπτονται ευρύτερες 
παρακείµενες περιοχές. Προκειµένου να αποφευχθεί η µεγάλης κλίµακας επιστροφή 
των γεωργών στη συµβατική γεωργία, πρέπει να λάβουν στήριξη τόσο τα µέτρα 
µεταστροφής όσο και τα µέτρα διατήρησης. Οι ενισχύσεις πρέπει να συµβάλλουν 
στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και της απώλειας 
εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της δέσµευσης που ανελήφθη και να καλύπτουν µόνο τις 
δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. 

(31) Η στήριξη πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται στους γεωργούς και στους 
δασοκαλλιεργητές ώστε να βοηθηθούν στην αντιµετώπιση ειδικών µειονεκτηµάτων 
στις σχετικές περιοχές τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή της οδηγίας 
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2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής  
Νοεµβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών17 και της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας18, ώστε να συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατική διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000, ενώ πρέπει επίσης να 
δοθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να βοηθηθούν στην αντιµετώπιση των 
µειονεκτηµάτων σε περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού τα οποία απορρέουν από την 
εφαρµογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων19. Η στήριξη πρέπει να συνδέεται µε τις ειδικές 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Επιπλέον, οι ειδικές 
ανάγκες των περιοχών Natura 2000 πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη µέλη στο 
συνολικό σχεδιασµό των οικείων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

(32) Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών ή άλλων περιοχών που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα πρέπει να συµβάλλουν, µέσω 
της ενθάρρυνσης της συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών, στη διατήρηση της 
υπαίθρου, καθώς και στη διατήρηση και προώθηση βιώσιµων γεωργικών 
συστηµάτων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα της εν λόγω στήριξης, 
οι ενισχύσεις πρέπει να αποζηµιώνουν τους γεωργούς για την απώλεια εισοδήµατος 
και τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης 
περιοχής. 

(33) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η 
ίση µεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι ορεινές περιοχές και οι 
περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα πρέπει να 
ορίζονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. Στην περίπτωση περιοχών που 
αντιµετωπίζουν φυσικά µειονεκτήµατα, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι βιοφυσικά 
κριτήρια υποστηριζόµενα από ισχυρές επιστηµονικές αποδείξεις. Πρέπει να 
θεσπισθούν µεταβατικές ρυθµίσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η σταδιακή 
κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές µε 
φυσικά µειονεκτήµατα λόγω της εφαρµογής των εν λόγω κριτηρίων. 

(34) Οι γεωργοί πρέπει να εξακολουθήσουν να ενθαρρύνονται ώστε να εφαρµόζουν υψηλά 
πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, προβλέποντας στήριξη στους γεωργούς οι 
οποίοι αναλαµβάνουν να εφαρµόσουν ζωοτεχνικά πρότυπα που υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι δεσµεύσεις για 
την καλή διαβίωση των ζώων εναρµονίζονται µε τη γενική πολιτική της Ένωσης στον 
εν λόγω τοµέα, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον ορισµό των περιοχών στις οποίες 
οι εν λόγω δεσµεύσεις πρέπει να παρέχουν αναβαθµισµένα πρότυπα µεθόδων 
παραγωγής. 

(35) Οι ενισχύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να χορηγούνται σε δασοκαλλιεργητές που 
παρέχουν φιλικές προς το περιβάλλον ή το κλίµα υπηρεσίες διατήρησης δασών, 

                                                 
17 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7. 
18 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 
19 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
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αναλαµβάνοντας δεσµεύσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των 
δασικών οικοσυστηµάτων υψηλής αξίας, τη βελτίωση του δυναµικού τους όσον 
αφορά τον µετριασµό και την προσαρµογή, και την ενίσχυση της προστατευτικής 
αξίας των δασών σε σχέση µε τη διάβρωση του εδάφους, τη διατήρηση των υδάτινων 
πόρων και τους φυσικούς κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διατήρηση και προώθηση των δασικών γενετικών πόρων. Οι ενισχύσεις 
χορηγούνται για δασικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 
σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που έχει θεσπίσει η εθνική νοµοθεσία. Προκειµένου να 
διασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων 
του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τους τύπους δράσεων που είναι 
επιλέξιµες για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου.  

(36) Κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 µόνο ένα είδος συνεργασίας έλαβε 
σαφή στήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης: η συνεργασία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στους τοµείς της γεωργίας, 
των τροφίµων και της δασοκοµίας. Η στήριξη σε αυτό το είδος συνεργασίας 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της οικονοµίας της γνώσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να προβλέπεται, δυνάµει αυτού του µέτρου, η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης έργων που εκτελούνται από έναν µόνο επιχειρηµατία, υπό τον όρο 
διάδοσης των αποτελεσµάτων που προκύπτουν, επιτυγχάνοντας έτσι το σκοπό της 
διάδοσης νέων πρακτικών, διαδικασιών ή προϊόντων. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι η 
στήριξη ενός πολύ ευρύτερου φάσµατος ειδών συνεργασίας, µε ένα ευρύτερο φάσµα 
δικαιούχων που περιλαµβάνει µικρούς και µεγάλους επιχειρηµατίες, µπορεί να 
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, βοηθώντας 
τους φορείς στις αγροτικές περιοχές να ξεπεράσουν τα οικονοµικά, περιβαλλοντικά 
και άλλα µειονεκτήµατα του κατακερµατισµού. Ως εκ τούτου, το µέτρο πρέπει να 
διευρυνθεί. Η στήριξη µικρών επιχειρηµατιών να οργανώσουν κοινές µεθόδους 
εργασίας και να χρησιµοποιήσουν από κοινού εγκαταστάσεις και πόρους πρέπει να 
τους βοηθήσει να καταστούν οικονοµικά βιώσιµοι παρά το µικρό µέγεθός τους. Η 
στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας µεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασµού, καθώς και των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό πλαίσιο, πρέπει να 
δράσει ως καταλύτης για µια οικονοµικά ορθολογική ανάπτυξη των βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασµού, των τοπικών αγορών και των τοπικών αλυσίδων τροφίµων. Η 
στήριξη συλλογικών προσεγγίσεων των περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών 
πρέπει να βοηθήσει να παραχθούν µεγαλύτερα και συνεκτικότερα περιβαλλοντικά και 
κλιµατικά οφέλη από αυτά που µπορούν να παραχθούν από µεµονωµένους 
επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται χωρίς να αλληλεπιδρούν µε άλλους (για 
παράδειγµα, µέσω πρακτικών που εφαρµόζονται σε µεγαλύτερες συνεχόµενες 
εκτάσεις γής). Η στήριξη στις διάφορες αυτές περιοχές πρέπει να παρέχεται µε 
διάφορες µορφές. Οι συσπειρώσεις και τα δίκτυα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
ανταλλαγή εµπειρογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη νέας και εξειδικευµένης 
εµπειρογνωσίας και νέων και εξειδικευµένων υπηρεσιών και προϊόντων. Τα πιλοτικά 
έργα είναι σηµαντικά εργαλεία για τον έλεγχο της εµπορικής εφαρµοσιµότητας των 
τεχνολογιών, των  τεχνικών και των πρακτικών σε διάφορα περιβάλλοντα, και την 
προσαρµογή τους, όπου χρειάζεται. Οι επιχειρησιακές οµάδες αποτελούν κεντρικό 
στοιχείο των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων Καινοτοµίας (εφεξής «ΕΣΚ») για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας. Ένα άλλο σηµαντικό εργαλείο 
αποτελούν οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται εκτός του πλαισίου 
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τοπικής ανάπτυξης του LEADER - µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων από 
αγροτικές και αστικές περιοχές. Αντίθετα µε την προσέγγιση του Leader, οι εν λόγω 
συµπράξεις και στρατηγικές µπορούν να περιοριστούν σε έναν τοµέα ή/και σε σχετικά 
ειδικούς στόχους ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των προαναφερόµενων. Μια 
διεπαγγελµατική οργάνωση πρέπει επίσης να είναι επιλέξιµη για στήριξη στο πλαίσιο 
αυτού του µέτρου. Η στήριξη πρέπει να περιορίζεται σε επτά έτη, εκτός εάν πρόκειται 
για συλλογική δράση για το περιβάλλον και το κλίµα σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις. 

(37) Οι γεωργοί είναι σήµερα εκτεθειµένοι σε αυξανόµενους οικονοµικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια της αλλαγής του κλίµατος και της 
αυξανόµενης αστάθειας των τιµών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσµατική διαχείριση 
των κινδύνων έχει αυξηµένη σηµασία για τους γεωργούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
θεσπιστεί ένα µέτρο διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να 
αντιµετωπίσουν τους πλέον κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. Αυτό το µέτρο 
πρέπει συνεπώς να παρέχει στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη των 
ασφαλίστρων που καταβάλλουν για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, 
καθώς και την κάλυψη της δηµιουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας και της 
αποζηµίωσης που καταβάλλουν τα εν λόγω ταµεία στους γεωργούς για απώλειες τις 
οποίες υπέστησαν λόγω κρουσµάτων ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή 
περιβαλλοντικών συµβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο 
σταθεροποίησης του εισοδήµατος υπό µορφή ταµείου αλληλοβοήθειας για τη στήριξη 
των γεωργών που αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση του εισοδήµατός τους. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισµού και η τήρηση των διεθνών 
δεσµεύσεων της Ένωσης, πρέπει να δηµιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την παροχή 
στήριξης δυνάµει αυτών των µέτρων. Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδοτική 
χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τον καθορισµό της ελάχιστης και της µέγιστης διάρκειας των εµπορικών 
δανείων στα ταµεία αλληλοβοήθειας. 

(38) Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, αποδείξει τη 
χρησιµότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, 
λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτοµεακές ανάγκες της ενδογενούς αγροτικής 
ανάπτυξης µέσω της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. Εποµένως, η 
προσέγγιση LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο µέλλον και η εφαρµογή της να 
παραµείνει υποχρεωτική για όλα τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 

(39) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι εφαρµόζονται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε 
τοπικό επίπεδο που επιτρέπει να παραχθούν αποτελέσµατα τα οποία συµβάλλουν 
αποτελεσµατικά στις προτεραιότητες της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και την 
καινοτοµία, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό πληθυσµιακών 
κριτηρίων για την περιοχή που καλύπτεται από κάθε τέτοια στρατηγική και το 
λεπτοµερές ύψος των δαπανών για δράσεις προετοιµασίας και εµψύχωσης που πρέπει 
να λάβουν στήριξη. 

(40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER πρέπει 
να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιµασίας και της υλοποίησης των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης και της λειτουργίας των οµάδων τοπικής δράσης, καθώς και τη 
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συνεργασία µεταξύ περιοχών και οµάδων που υλοποιούν την τοπική ανάπτυξη µε µια 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή µε την καθοδήγηση συνεταιριστικών 
ενώσεων. Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις αγροτικές 
περιοχές οι οποίοι δεν υλοποιούν ακόµη το LEADER να δοκιµάσουν και να 
προετοιµάσουν την εκπόνηση και την εκτέλεση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,  
πρέπει επίσης να χρηµατοδοτηθεί ένα «σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER». 
Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των 
δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 
λεπτοµερή καθορισµό των επιλέξιµων δαπανών εµψύχωσης οι οποίες αφορούν οµάδες 
τοπικής δράσης. 

(41) Οι επενδύσεις είναι κοινές σε πολλά από τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισµού και µπορούν να σχετίζονται µε δράσεις πολύ διαφορετικής 
φύσης. Προκειµένου να διασφαλισθεί η σαφήνεια στην υλοποίηση των εν λόγω 
δράσεων, πρέπει να καθοριστούν ορισµένοι κοινοί κανόνες για όλες τις επενδύσεις. Οι 
εν λόγω κοινοί κανόνες πρέπει να καθορίζουν τα είδη των δαπανών που µπορούν να 
θεωρηθούν ως επενδυτικές δαπάνες και να διασφαλίζουν ότι λαµβάνουν στήριξη µόνο 
οι επενδύσεις εκείνες που δηµιουργούν νέα αξία για τη γεωργία. Προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν ιδιαίτερα είδη επενδύσεων, όπως η 
αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού και οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό προϋποθέσεων υπό τις οποίες ορισµένα είδη 
επενδύσεων µπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιµες δαπάνες. Προκειµένου να 
διευκολυνθεί η πραγµατοποίηση επενδυτικών έργων πρέπει να είναι δυνατόν τα κράτη 
µέλη να καταβάλλουν προκαταβολές. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιµος αντίκτυπος της συνδροµής του 
ΕΓΤΑΑ, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να διασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις που 
αφορούν δράσεις είναι µακροχρόνιες και ότι η στήριξη του ΕΓΤΑΑ δεν 
χρησιµοποιείται για να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό. 

(42) Ορισµένα µέτρα που αφορούν περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού 
συνεπάγονται την ανάληψη εκ µέρους των δικαιούχων δεσµεύσεων που διαρκούν 
τουλάχιστον πέντε έτη. Κατά την περίοδο αυτή µπορούν να επέλθουν αλλαγές στην 
κατάσταση είτε της εκµετάλλευσης, είτε του δικαιούχου. Συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες προκειµένου να καθοριστεί η στάση που πρέπει να τηρείται σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων 
που αφορούν περιοχές και να προστατευτούν τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης, 
η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισµό των όρων που ισχύουν σε 
περίπτωση µερικής µεταβίβασης µιας εκµετάλλευσης, προσδιορίζοντας άλλες 
καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται επιστροφή των ενισχύσεων. 

(43) Ορισµένα µέτρα δυνάµει του παρόντος κανονισµού προβλέπουν ως προϋπόθεση για 
τη χορήγηση ενίσχυσης ότι οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν δεσµεύσεις που υπερβαίνουν 
το σχετικό σενάριο αναφοράς που ορίζεται όσον αφορά τα υποχρεωτικά πρότυπα ή 
απαιτήσεις. Ενόψει πιθανών αλλαγών στη νοµοθεσία κατά την περίοδο ανάληψης των 
δεσµεύσεων που έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση του σεναρίου αναφοράς, 
πρέπει να προβλεφθεί η αναθεώρηση των σχετικών συµβάσεων, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η συνεχής τήρηση αυτής της προϋπόθεσης. 



 

EL 25   EL 

(44) Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι χρηµατοδοτικοί πόροι για την αγροτική 
ανάπτυξη χρησιµοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι στόχοι των µέτρων 
στο πλαίσιο προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης να είναι σύµφωνοι µε τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά και να διασφαλιστεί η 
ίση µεταχείριση των αιτούντων, τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
επιλογής για την επιλογή των έργων. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό πρέπει να γίνεται 
µόνο για τα µέτρα εκείνα για τα οποία η στήριξη συνίσταται σε ενισχύσεις για παροχή 
γεωργοπεριβαλλοντικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών για την καλή διαβίωση των ζώων. 
Κατά την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της 
αναλογικότητας σε ό,τι αφορά τις µικρές επιχορηγήσεις. 

(45) Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να παρέχει στήριξη µέσω δράσεων παροχής τεχνικής βοήθειας 
σχετικών µε την εφαρµογή των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπου 
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται µε την προστασία των συµβόλων και 
των συντοµογραφιών που αφορούν τα συστήµατα ποιότητας της Ένωσης, για τη 
συµµετοχή στα οποία µπορεί να παρέχεται στήριξη δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, καθώς και οι δαπάνες των κρατών µελών για την οριοθέτηση των 
περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά µειονεκτήµατα. Προκειµένου να διασφαλισθεί 
η αποδοτική χρήση των δηµοσιονοµικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας. 

(46) Η διασύνδεση των εθνικών δικτύων, οργανισµών και διοικήσεων που εµπλέκονται 
στα διάφορα στάδια υλοποίησης των προγραµµάτων, η οποία διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αποδείξει ότι µπορεί να 
διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης µε αύξηση της συµµετοχής των ενδιαφερόµενων µερών στη 
διακυβέρνηση της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και στην ενηµέρωση του ευρύτερου 
κοινού για τα οφέλη της. Εποµένως, πρέπει να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο Ένωσης. 

(47) Προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας, πρέπει να συσταθεί ένα δίκτυο 
ΕΣΚ προκειµένου να δικτυωθούν οι επιχειρησιακές οµάδες, οι συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και οι ερευνητές που εµπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν 
στην καινοτοµία στον τοµέα της γεωργίας. Πρέπει να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας σε επίπεδο Ένωσης. 

(48) Κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη λειτούργησε ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων 
αξιολόγησης. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες της αξιολόγησης, 
πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη 
για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020, µε σκοπό να φέρει σε επαφή όλους 
τους εµπλεκόµενους σε δραστηριότητες αξιολόγησης για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εµπειρογνωσίας στον τοµέα. Πρέπει να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
τεχνικής βοήθειας. 

(49) Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέσουν ένα µέρος του συνολικού ποσού κάθε 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης που προορίζεται για τεχνική βοήθεια στη 
χρηµατοδότηση της σύστασης και λειτουργίας ενός εθνικού αγροτικού δικτύου που θα 
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συνενώνει οργανώσεις και διοικήσεις που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµπράξεων, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής τους 
στην υλοποίηση του προγράµµατος και τη βελτίωση της ποιότητας των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα πρέπει να 
προετοιµάζουν και να υλοποιούν σχέδιο δράσης. 

(50) Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να σηµατοδοτεί  την αναγνώριση από την Ένωση του τρόπου µε 
τον οποίο οι προσεγγίσεις της τοπικής ανάπτυξης και η διακρατική διάσταση µπορούν 
να αλληλοενισχύονται, ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από καινοτόµο πνεύµα. Αυτό 
πρέπει να γίνει µε την απονοµή βραβείων σε περιορισµένο αριθµό έργων τα οποία 
ενσαρκώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα βραβεία πρέπει να συµπληρώνουν άλλες 
πηγές χρηµατοδότησης που διατίθενται µέσω της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
παρέχοντας αναγνώριση σε κάθε πρωτοπόρο κατάλληλο έργο, ανεξάρτητα εάν το εν 
λόγω έργω είχε επίσης χρηµατοδοτηθεί µέσω ενός προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης. 

(51) Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν καινοτόµες δράσεις που 
προάγουν έναν γεωργικό τοµέα µε αποδοτική χρήση των πόρων, παραγωγικό και µε 
χαµηλές εκποµπές, µε στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα 
της γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της ταχύτερης και 
ευρύτερης µεταφοράς καινοτόµων λύσεων στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν 
προστιθέµενη αξία ενισχύοντας τη χρήση και την αποτελεσµατικότητα των σχετικών 
µε την καινοτοµία µέσων, καθώς και τις συνέργειες µεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να 
γεφυρώνουν το χάσµα συνδέοντας καλύτερα την έρευνα και την πρακτική γεωργία. 

(52) Η υλοποίηση καινοτόµων έργων στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιµότητα της γεωργίας πρέπει να αναληφθεί από επιχειρησιακές οµάδες στις 
οποίες συµµετέχουν γεωργοί, ερευνητές, σύµβουλοι, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς 
που ενδιαφέρονται για την καινοτοµία στον τοµέα της γεωργίας. Προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσµατα των εν λόγω έργων ωφελούν τον τοµέα στο 
σύνολό του, τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να διαδίδονται. 

(53) Πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισµός του συνολικού ποσού της στήριξης της Ένωσης 
για την αγροτική ανάπτυξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού για την περίοδο από 1ης  
Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2020, η ετήσια κατανοµή του και το ελάχιστο 
ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες σύµφωνα 
µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020 και τη διοργανική 
συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού20 για την ίδια περίοδο. Οι πιστώσεις που είναι διαθέσιµες πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται µε ενιαίο συντελεστή για τον προγραµµατισµό. 

(54) Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, πρέπει να 
καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στον προγραµµατισµό της 
αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες των κρατών µελών. 
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σηµασία ή η φύση ορισµένων ειδών 
δράσεων, πρέπει να καθοριστούν για αυτές ειδικά ποσοστά συνεισφοράς. 
Προκειµένου να αµβλυνθούν τα ειδικά µειονεκτήµατα που οφείλονται στο επίπεδο 
ανάπτυξης, στην αποµάκρυνση και στο νησιωτικό χαρακτήρα πρέπει να καθοριστεί 

                                                 
20 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
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κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγµένες 
περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στη συνθήκη και 
τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

(55) Τα κονδύλια που αποδεσµεύονται στα κράτη µέλη ως αποτέλεσµα της επιβολής 
ανώτατου ορίου στις άµεσες ενισχύσεις που λαµβάνονται από µεγάλες µεµονωµένες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ πρέπει να 
προορίζονται για χρηµατοδότηση, σε κάθε κράτος µέλος, έργων σχετικών µε την 
καινοτοµία προκειµένου να βοηθηθούν οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στο πλαίσιο των στόχων της ΚΓΠ. Τα εν λόγω έργα πρέπει 
να εκτελούνται από γεωργούς, ανεξαρτήτως του µεγέθους της γεωργικής 
εκµετάλλευσης,  από επιχειρησιακές οµάδες των ΕΣΚ ή οµάδες τοπικής δράσης, 
οµάδες εταίρων που εµπλέκονται στον τοµέα της γεωργίας. 

(56) Τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα και να θεσπίσουν 
κατάλληλες διατάξεις ώστε να διασφαλίσουν ότι τα οικεία µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης είναι εξακριβώσιµα και ελέγξιµα. Για το σκοπό αυτό, η διαχειριστική αρχή 
και ο οργανισµός πληρωµών πρέπει να παρέχουν εκ των προτέρων εκτίµηση και να 
αναλαµβάνουν να αξιολογήσουν τα µέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος. Τα µέτρα που δεν πληρούν αυτόν το όρο πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται. 

(57) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα 
προκειµένου να διασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί κατάλληλους ελέγχους 
και τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίζουν τη σωστή 
λειτουργία του οικείου συστήµατος διαχείρισης. 

(58) Μια ενιαία διαχειριστική αρχή πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση κάθε προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης. Τα καθήκοντά της πρέπει να 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Η διαχειριστική αρχή πρέπει να µπορεί να 
µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων της, διατηρώντας την ευθύνη για την 
αποδοτικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης. Εάν ένα πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης περιλαµβάνει θεµατικά υποπρόγραµµατα, η διαχειριστική αρχή πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει άλλον φορέα για να αναλάβει πλήρως τη διαχείριση και την 
εφαρµογή του εν λόγω υποπρογράµµατος όσον αφορά τη χρηµατοδότηση που 
προορίζεται για αυτό στο πρόγραµµα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση των εν λόγω υποπρογραµµάτων. 

(59) Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση 
προκειµένου να εξετάζεται τακτικά η υλοποίηση του προγράµµατος και η πρόοδος 
που σηµειώνεται προς την επίτευξη των καθορισµένων στόχων του προγράµµατος. Η 
επίδειξη και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και του αντικτύπου των δράσεων στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ εξαρτώνται επίσης από την κατάλληλη αξιολόγηση στο στάδιο 
της προετοιµασίας και υλοποίησης του προγράµµατος και της ολοκλήρωσής του. 
Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης από 
κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη µε σκοπό την επίδειξη της προόδου και 
την εκτίµηση του αντικτύπου και της αποδοτικότητας της υλοποίησης της  πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης. 
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(60) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες µπορούν να συγκεντρώνονται σε 
επίπεδο Ένωσης, ένα σύνολο κοινών δεικτών πρέπει να αποτελεί µέρος του 
συστήµατος. Οι κύριες πληροφορίες για την υλοποίηση των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται ηλεκτρονικά ως µέσο 
διευκόλυνσης της συγκέντρωσης δεδοµένων. Συνεπώς, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να 
παρέχουν τις ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζονται για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

(61) Η ευθύνη παρακολούθησης του προγράµµατος πρέπει να κατανέµεται µεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης που συστήνεται για το 
σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολούθησης έχει ως αποστολή της την παρακολούθηση 
της αποτελεσµατικής υλοποίησης του προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
καθοριστούν οι αρµοδιότητές της.  

(62) Η παρακολούθηση του προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει τη σύνταξη ετήσιας 
έκθεσης προόδου, η οποία αποστέλλεται στην Επιτροπή.  

(63) Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης υπόκειται σε αξιολόγηση, προκειµένου να 
βελτιωθεί η ποιότητά του και να επιδειχθούν τα επιτεύγµατά του. 

(64) Τα άρθρα 107, 108 και 109 της συνθήκης εφαρµόζονται στη στήριξη που αφορά τα 
µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. Ωστόσο, πρέπει 
να θεσπιστεί ότι, δεδοµένης της ιδιαιτερότητας του τοµέα της γεωργίας, τα µέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 42 της συνθήκης, οι οποίες διεξάγονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού και 
σύµφωνα µε αυτόν, καθώς και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη 
µε σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηµατοδότησης στις δράσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στις οποίες παρέχεται στήριξη από την Ένωση και οι οποίες εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρµογής των άρθρων 107, 108 και 109 της συνθήκης. 

(65) Επιπλέον, µε σκοπό τη διασφάλιση συνοχής µε τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που 
είναι επιλέξιµα για στήριξη από την Ένωση και προκειµένου να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη, οι οποίες 
προορίζονται να παράσχουν πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση σε δράσεις αγροτικής 
ανάπτυξης στις οποίες χορηγείται στήριξη από την Ένωση και οι οποίες εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της συνθήκης, πρέπει να εγκρίνονται ως µέρος 
του προγραµµατισµού στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοποίησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 
παρακολούθησή τους, κατά την αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εφαρµόζει τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για την εφαρµογή του άρθρου 107 
της συνθήκης, κατ’ αναλογία. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η πρόσθετη εθνική 
χρηµατοδότηση που δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή δεν τίθεται σε εφαρµογή, το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν θέτει σε ισχύ την προτεινόµενη πρόσθετη 
χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης, πριν αυτή εγκριθεί. Οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα κράτη µέλη µε σκοπό την παροχή πρόσθετης εθνικής 
χρηµατοδότησης σε δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες η Ένωσης παρέχει 
στήριξη και οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της 
συνθήκης πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 108 
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παράγραφος 3 της συνθήκης, εκτός εάν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής κανονισµού 
που εγκρίθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό 994/9821 του Συµβουλίου, και δεν µπορούν 
να τεθούν σε εφαρµογή πριν η εν λόγω διαδικασία καταλήξει σε τελική έγκριση από 
την Επιτροπή. 

(66) Πρέπει να καθιερωθεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών για την παροχή 
αποτελεσµατικής και ασφαλούς ανταλλαγής δεδοµένων. 

(67) Ισχύει η νοµοθεσία της Ένωσης σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων 
σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν  λόγω δεδοµένων, ιδίως η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 2000,  σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών. 

(68) Προκειµένου να διασφαλιστούν ενιαίο όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού σε σχέση µε την παρουσίαση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
την έγκριση των προγραµµάτων και των τροποποιήσεών τους, τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράµµατα έγκρισης των προγραµµάτων, τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράµµατα έγκρισης των τροποποιήσεων των προγραµµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων της έναρξης ισχύος τους και της συχνότητας υποβολής, των 
ειδικών όρων για την εφαρµογή των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, - τη δοµή και τη 
λειτουργία των δικτύων που συστάθηκαν από τον παρόντα κανονισµό, τη θέσπιση του  
συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης, τους κανόνες λειτουργίας του 
συστήµατος πληροφοριών, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρµοδιότητες. Οι εν λόγω αρµοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή22. 

(69) Το νέο καθεστώς στήριξης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό αντικαθιστά 
το καθεστώς στήριξης που συστάθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Ως 
εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 
2014. 

(70) Προκειµένου να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση από το σύστηµα που θεσπίστηκε 
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 στο σύστηµα που θεσπίζεται µε τον 
παρόντα κανονισµό, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση µεταβατικών 
διατάξεων. 

                                                 
21 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 

και 93 (νυν 107 και 108 αντιστοίχως) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε 
ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ.1. 

22 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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ΤΙΤΛΟΣ I 
Στόχοι και στρατηγική 

Πρώτο κεφάλαιο 
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Ο παρών κανονισµός: 

α) θεσπίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (εφεξής «το ΕΓΤΑΑ»), το οποίο ιδρύθηκε δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·  

β) καθορίζει τους στόχους στους οποίους πρέπει να συµβάλλει η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης και τις σχετικές προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη·  

γ) περιγράφει το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης·  

δ) ορίζει τα µέτρα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης·  

ε) θεσπίζει κανόνες για τον προγραµµατισµό, τη δικτύωση, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση µε βάση τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής. 

στ) θεσπίζει κανόνες για τη διασφάλιση της συνεργασίας του ΕΓΤΑΑ µε άλλα µέσα 
της Ένωσης. 

2. Ο παρών κανονισµός συµπληρώνει τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «προγραµµατισµός»: η διαδικασία οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και κατανοµής 
χρηµατοδοτικών πόρων σε διάφορα στάδια, η οποία αποσκοπεί στην υλοποίηση, σε 
πολυετή βάση, της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών µελών για την 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·  
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β) «περιφέρεια»: εδαφική µονάδα που αντιστοιχεί στο επίπεδο 1 ή 2 της 
Ονοµατολογίας Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων  (επίπεδο 1 και 2 της ΟΕΣΜ) 
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου23·  

γ) «µέτρο»: µια δέσµη δράσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη µίας ή περισσοτέρων 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη· 

δ) «δράση»: ένα έργο, µια οµάδα έργων, µια σύµβαση ή ένας διακανονισµός, ή άλλη 
δράση που επιλέγεται σύµφωνα µε κριτήρια που έχουν τεθεί για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους, επιτρέποντας την επίτευξη µίας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·  

ε) «δικαιούχος»: ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλος φορέας, δηµόσιος ή 
ιδιωτικός, υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων ή που λαµβάνει στήριξη·  

στ) «σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης»: µια γενική προσέγγιση που 
εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη και καθορίζει περιορισµένο 
αριθµό κοινών δεικτών σχετικά µε την κατάσταση αναφοράς και τη δηµοσιονοµική 
εκτέλεση, εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις των προγραµµάτων·  

ζ) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: µια συνεκτική δέσµη δράσεων για την επίτευξη 
τοπικών στόχων και αναγκών, η οποία συµβάλλει στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και υλοποιείται στο 
πλαίσιο συµπράξεων στο κατάλληλο επίπεδο·  

η) «ποσοστό στήριξης»: το ποσοστό της συνολικής δηµόσιας συνεισφοράς σε µια 
δράση·  

θ) «δηµόσια δαπάνη»: κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση δράσεων από 
τον προϋπολογισµό κράτους, περιφερειακών και τοπικών αρχών, της Ένωσης και 
κάθε παρόµοια δαπάνη. Θεωρείται ως δηµόσια συνεισφορά κάθε συνεισφορά στη 
χρηµατοδότηση δράσεων από τον προϋπολογισµό φορέων ή ενώσεων του 
δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων 
του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ24.  

ι) «λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες»: περιφέρειες των οποίων το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά κεφαλήν είναι µικρότερο από το 75 % του µέσου ΑΕΠ 
της ΕΕ των 27· 

ια) «πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» (εφεξής «ΜΜΕ»): πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/261/ΕΚ της 
Επιτροπής25·  

ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που συνδέεται µε µια δέσµευση, αλλά δεν 
καταλογίζεται άµεσα στην υλοποίησή της· 

                                                 
23 ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. 
24 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. 
25 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36. 
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ιγ) «χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (εφεξής «ΧΓΕ»): χρησιµοποιούµενη 
γεωργική έκταση κατά την έννοια της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 
24ης Νοεµβρίου 199926·  

ιδ) «οικονοµικές απώλειες»: κάθε πρόσθετη δαπάνη την οποία πραγµατοποιεί ο 
γεωργός λόγω των έκτακτων µέτρων που λαµβάνει µε στόχο τη µείωση της 
προσφοράς στη σχετική αγορά ή κάθε σηµαντική απώλεια παραγωγής· 

ιε) «δυσµενές κλιµατικό συµβάν»: καιρικά φαινόµενα, όπως παγετός, καταιγίδες  και 
χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή σοβαρή ξηρασία, που µπορούν να 
εξοµοιωθούν µε φυσική καταστροφή· 

ιστ) «ζωικές ασθένειες»: οι ασθένειες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των ζωικών 
ασθενειών τον οποίο κατήρτισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία των 
Ζώων ή στο παράρτηµα της απόφασης 90/424/ΕΟΚ27 του Συµβουλίου· 

ιζ) «περιβαλλοντικό συµβάν»: µια συγκεκριµένη περίπτωση ρύπανσης, µόλυνσης ή 
υποβάθµισης της ποιότητας του περιβάλλοντος που σχετίζεται µε συγκεκριµένο 
γεγονός και έχει περιορισµένο γεωγραφικό εύρος. ∆εν καλύπτονται οι γενικοί 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένο γεγονός, όπως η 
κλιµατική αλλαγή ή ατµοσφαιρική ρύπανση· 

ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που 
οδηγεί σε σηµαντικές διαταραχές των συστηµάτων γεωργικής παραγωγής και των 
δασικών δοµών, προκαλώντας εν τέλει σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές στους 
τοµείς της γεωργίας και των δασών· 

ιθ) «καταστροφικό συµβάν»: ένα απρόβλεπτο συµβάν βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως, 
οφειλόµενο σε ανθρώπινη δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε σηµαντικές 
διαταραχές των συστηµάτων γεωργικής παραγωγής και των δασικών δοµών, 
προκαλώντας εν τέλει σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές στους τοµείς της γεωργίας 
και των δασών· 

κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασµού»: µια αλυσίδα εφοδιασµού που περιλαµβάνει 
περιορισµένο αριθµό οικονοµικών φορέων που έχουν αναλάβει δέσµευση για 
συνεργασία, τοπική οικονοµική ανάπτυξη και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές 
σχέσεις µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·  

κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά τη στιγµή της υποβολής 
της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες, 
και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης·  

κβ) «ολοκληρωµένη δράση»: µια  δράση που έχει ολοκληρωθεί από υλική άποψη ή 
έχει πλήρως υλοποιηθεί και για την οποία όλες οι σχετικές πληρωµές έχουν 
πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους και η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά έχει 
καταβληθεί στους δικαιούχους·  

                                                 
26 ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1. 
27 ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. 
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κγ) «θεµατικοί στόχοι»: οι θεµατικοί στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου28· 

κδ) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο (εφεξής «ΚΣΠ»): το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2010].  

2. Όσον αφορά τον ορισµό του νέου γεωργού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο κα), η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 90 σχετικά µε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα 
νοµικό πρόσωπο µπορεί να θεωρηθεί ως «νέος γεωργός», συµπεριλαµβανοµένου 
του καθορισµού περιόδου χάριτος για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων. 

Κεφάλαιο II 
Αποστολή, στόχοι, προτεραιότητες και συνοχή 

Άρθρο 3 

Αποστολή 

Το ΕΓΤΑΑ θα συµβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιµη 
αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση κατά τρόπο συµπληρωµατικό ως προς τα άλλα 
µέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής συνοχής και της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής. Θα συµβάλλει σε έναν εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο 
ισορροπηµένο, φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίµατος και καινοτόµο 
γεωργικό τοµέα στην Ένωση. 

Άρθρο 4 

Στόχοι 

Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα συµβάλλει στην 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  

(1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας· 

(2) βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίµα· 

(3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·  

                                                 
28 ΕΕ L […], […], σ. […]. 
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Άρθρο 5 

Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 

Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συµβάλλουν στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, επιδιώκεται µέσω 
των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες 
εκφράζουν τους σχετικούς θεµατικούς στόχους του ΚΣΠ:  

(1) προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στη γεωργία, τη 
δασοκοµία και τις αγροτικές περιοχές µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς:  

α) προώθηση της καινοτοµίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·  

β) ενίσχυση των δεσµών µεταξύ γεωργίας και δασοκοµίας και έρευνας και 
καινοτοµίας· 

γ) προώθηση της δια βίου µάθησης  και της επαγγελµατικής κατάρτισης στους 
τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας· 

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε έµφαση στους ακόλουθους 
τοµείς: 

α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
αντιµετωπίζουν σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα, κυρίως των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µε χαµηλό βαθµό συµµετοχής στην αγορά, των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µε προσανατολισµό στην αγορά σε συγκεκριµένους τοµείς 
και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως 
προς τη γεωργία·  

β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τοµέα.  

(3) προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων και της διαχείρισης κινδύνων 
στη γεωργία, µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

α) καλύτερη ενσωµάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίµων 
µέσω συστηµάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασµού, οµάδων παραγωγών και διεπαγγελµατικών 
οργανώσεων· 

β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκµετάλλευση. 

(4) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από 
την γεωργία και τη δασοκοµία, µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

α) αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας,  συµπεριλαµβανοµένων 
των περιοχών Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της 
κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·  

β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων· 
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γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.  

(5) προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της µεταστροφής προς µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίµατος στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της 
δασοκοµίας, µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία· 

β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τοµέα της γεωργίας 
και της µεταποίησης τροφίµων· 

γ) διευκόλυνση της προµήθειας και χρήσης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός 
των τροφίµων για τους σκοπούς της βιο-οικονοµίας· 

δ) µείωση των εκποµπών υποξειδίου του αζώτου και µεθανίου από τη γεωργία· 

ε) προώθηση της δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 
δασοκοµία·  

(6) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, µε έµφαση στους ακόλουθους τοµείς: 

α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δηµιουργίας νέων µικρών 
επιχειρήσεων και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας· 

β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές· 

γ) ενίσχυση της προσβασιµότητας, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές 
περιοχές.  

Όλες οι προτεραιότητες θα συµβάλλουν στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την 
καινοτοµία, το περιβάλλον και τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και την 
προσαρµογή. 

 

Άρθρο 6 

Συνοχή 

1. Πρέπει να υπάρχει συνοχή µεταξύ της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των µέτρων 
που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων.  

2. ∆εν παρέχεται στήριξη βάσει του παρόντος κανονισµού για δράσεις που 
λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο κοινών οργανώσεων της αγοράς. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 90 προκειµένου να καθορίσει τις εξαιρέσεις από τον εν λόγω κανόνα. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 
Προγραµµατισµός 

Κεφάλαιο I 
 Περιεχόµενο του προγραµµατισµού  

Άρθρο 7 

Προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 

1. Το ΕΓΤΑΑ δραστηριοποιείται στα κράτη µέλη µέσω προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράµµατα υλοποιούν µια στρατηγική ώστε να 
επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη µέσω µιας 
δέσµης µέτρων που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, για την επίτευξη των οποίων θα 
επιδιωχθεί η ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ. 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να υποβάλει είτε ένα ενιαίο πρόγραµµα για ολόκληρη 
την επικράτειά του είτε µια δέσµη περιφερειακών προγραµµάτων. 

3. Τα κράτη µέλη µε περιφερειακά προγράµµατα µπορούν επίσης να υποβάλλουν 
προς έγκριση ένα εθνικό πλαίσιο που περιλαµβάνει κοινά στοιχεία των εν λόγω 
προγραµµάτων χωρίς ξεχωριστές πιστώσεις από τον προϋπολογισµό.  

 

Άρθρο 8 

Θεµατικά υποπρογράµµατα 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να συµπεριλάβουν στα προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης θεµατικά υποπρογράµµατα που συµβάλλουν στις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, µε σκοπό την αντιµετώπιση των ειδικών 
αναγκών που διαπιστώθηκαν, ιδίως σε σχέση µε: 

α) τους νέους γεωργούς·  

β)  τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο·  

γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2· 

δ) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού. 

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των µέτρων και των ειδών δράσεων µε ιδιαίτερη 
σηµασία για κάθε θεµατικό υποπρόγραµµα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα III. 
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2. Τα θεµατικά υποπρογράµµατα µπορούν επίσης να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένες 
ανάγκες σχετικά µε την αναδιάρθρωση του γεωργικού τοµέα µε ισχυρό αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης αγροτικής περιοχής. 

3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι µπορούν να αυξηθούν 
κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες για τις δράσεις που λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 
των θεµατικών υποπρογραµµάτων που αφορούν τις µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού.  

4. Στην περίπτωση των νέων γεωργών και των ορεινών περιοχών, τα ανώτατα 
ποσοστά στήριξης µπορούν να αυξηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα I. Ωστόσο, το µέγιστο συνδυασµένο ποσοστό στήριξης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 90 %. 

Άρθρο 9 

Περιεχόµενο των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 

1. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνει: 

α) την εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 48 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]· 

β) ανάλυση της κατάστασης από την άποψη των πλεονηκτηµάτων, των 
αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών (εφεξής «ΠΑΕΑ») και 
προσδιορισµό των αναγκών που πρέπει να αντιµετωπιστούν στη γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραµµα και, κατά περίπτωση, από τα 
θεµατικά υποπρογράµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 8. 

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Οι ειδικές ανάγκες όσον αφορά το 
περιβάλλον, τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος και την προσαρµογή, 
καθώς και την καινοτοµία, εκτιµώνται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, µε σκοπό τον προσδιορισµό των 
σχετικών απαντήσεων στους δύο αυτούς τοµείς σε επίπεδο εκάστης 
προτεραιότητας· 

γ) περιγραφή της στρατηγικής η οποία συµπεριλαµβάνει καθορισµό στόχων για 
καθένα από τους κύριους τοµείς προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
αγροτική ανάπτυξη που προβλέπονται στο πρόγραµµα, βάσει κοινών δεικτών 
που αναφέρονται στο άρθρο 76, που πρέπει να οριστούν ως µέρος του 
συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 74, καθώς και επιλογή των µέτρων, µε βάση µια σωστή λογική 
παρέµβασης του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης της 
αναµενόµενης συνεισφοράς των επιλεγέντων µέτρων για την επίτευξη των 
στόχων.  

Το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να αποδείξει ότι: 
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i)  συµπεριλαµβάνονται σχετικοί συνδυασµοί µέτρων για τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη οι οποίες 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα, που απορρέουν λογικά από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) και την 
ανάλυση που αναφέρεται στο στοιχείο β)· 

ii)  η κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων στα µέτρα του προγράµµατος 
είναι ισορροπηµένη και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν· 

iii) λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες που συνδέονται µε τις ειδικές 
συνθήκες σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο και 
αντιµετωπίζονται συγκεκριµένα µε κατάλληλα σχεδιασµένους 
συνδυασµούς µέτρων ή θεµατικών υποπρογραµµάτων· 

iv) έχει ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα η κατάλληλη προσέγγιση όσον 
αφορά την καινοτοµία, το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των 
ειδικών αναγκών των περιοχών Natura 2000, και τον µετριασµό της 
αλλαγής του κλίµατος και την προσαρµογή· 

v) προβλέπεται κατάλληλη δράση για να απλοποιηθεί η υλοποίηση του 
προγράµµατος· 

vi) έχουν ληφθεί µέτρα για να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα επαρκούς 
συµβουλευτικής ικανότητας σχετικά µε τις κανονιστικές απαιτήσεις και 
όλες τις πτυχές που συνδέονται µε τη βιώσιµη διαχείριση στη γεωργία 
και τη δασοκοµία, καθώς και την δράση για το κλίµα· 

vii) προγραµµατίζονται πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και την 
διοργάνωση καινοτόµων δράσεων καθώς και τη σύσταση 
επιχειρησιακών οµάδων των ΕΣΚ γαι την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιµότητα της γεωργίας· 

viii) έχει οριστεί η κατάλληλη προσέγγιση για τον καθορισµό αρχών όσον 
αφορά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής για έργα και 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, η οποία λαµβάνει υπόψη τους 
σχετικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη µέλη µπορούν να 
προβλέψουν να δοθεί προτεραιότητα ή υψηλότερο ποσοστό στήριξης 
στις δράσεις που έχουν αναληφθεί συλλογικά από οµάδες γεωργών· 

δ) εκτίµηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και, όπου απαιτείται, τις 
δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] και τις προθεσµίες που καθορίστηκαν για τους σκοπούς 
του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]· 

ε) περιγραφή καθενός εκ των επιλεγέντων µέτρων· 

στ) σε σχέση µε την τοπική ανάπτυξη, ειδική περιγραφή των µηχανισµών 
συντονισµού µεταξύ των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, του µέτρου 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 36, του µέτρου των κύριων 
υπηρεσιών και της ανάπλασης χωριών στις αγροτικές περιοχές που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 και της στήριξης των µη γεωργικών 
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δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του µέτρου για την 
ανάπτυξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στις αγροτικές 
περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 20· 

ζ) περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτοµία µε σκοπό την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και τη βιώσιµη διαχείριση πόρων, και τη συµβολή στην 
επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα 
της γεωργίας που αναφέρονται στο άρθρο 61· 

η) ανάλυση των αναγκών σχετικά µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και µε το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Τα κράτη µέλη παρέχουν επαρκείς 
πόρους και διεξάγουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την 
αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αναγκών· 

θ) ένα σχέδιο χρηµατοδότησης που περιλαµβάνει: 

i) έναν πίνακα στον οποίο αναγράφεται, σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παράγραφος 4, η συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που 
προγραµµατίζεται για κάθε έτος. Όπου κρίνεται σκόπιµο, στον εν λόγω 
πίνακα αναγράφονται χωριστά, εντός της συνολικής συνεισφοράς του 
ΕΓΤΑΑ, οι πιστώσεις που προβλέπονται για τις λιγότερο ανεπτυγµένες 
περιφέρειες και τα κονδύλια που µεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012. Η προγραµµατισµένη ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
είναι σύµφωνη µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο· 

ii) έναν πίνακα στον οποίο αναγράφεται, για κάθε µέτρο, το είδος της 
δράσης µε συγκεκριµένο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ και 
τεχνική βοήθεια, η συνολική προγραµµατισµένη συνεισφορά της 
Ένωσης και το ισχύον ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ. Όπου 
κρίνεται σκόπιµο, ο εν λόγω πίνακας αναφέρει χωριστά το ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες 
και για άλλες περιφέρειες· 

ι) ένα σχέδιο δεικτών που περιλαµβάνει για καθεµία από τις προτεραιότητες  
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα, τους δείκτες και τα επιλεγµένα µέτρα µε προγραµµατισµένες 
εκροές και προγραµµατισµένες δαπάνες που κατανέµονται µεταξύ δηµόσιου  
και ιδιωτικού τοµέα· 

ια) όπου κρίνεται σκόπιµο, έναν πίνακα µε την πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση 
ανά µέτρο, σύµφωνα µε το άρθρο 89· 

ιβ) τα στοιχεία που χρειάζονται για την εκτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 89 και, 
όπου κρίνεται σκόπιµο, τον κατάλογο των καθεστώτων ενίσχυσης που 
εµπίπτουν στο άρθρο 88 παράγραφος 1 που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για 
την υλοποίηση των προγραµµάτων· 
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ιγ) πληροφορίες για τη συµπληρωµατικότητα µε µέτρα που χρηµατοδοτούνται 
από τα άλλα κοινά µέσα της γεωργικής πολιτικής, µέσω της πολιτικής 
συνοχής ή από το ΕΤΘΑ· 

ιδ) ρυθµίσεις εφαρµογής του προγράµµατος που περιλαµβάνουν: 

i) τον προσδιορισµό, από το κράτος µέλος, όλων των αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 και, ενηµερωτικά, συνοπτική 
περιγραφή της δοµής διαχείρισης και ελέγχου· 

ii) την περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
καθώς και τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης· 

iii) τις διατάξεις που εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα του προγράµµατος, 
µεταξύ άλλων και µέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 55· 

ιε) τον προσδιορισµό των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης 
µε τους εταίρους· 

ιστ) όπου κρίνεται σκόπιµο, τα κύρια στοιχεία του σχεδίου δράσης και της δοµής 
του εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3, 
και τις διατάξεις για τη διαχείρισή του, που θα αποτελέσουν τη βάση για τα 
ετήσια σχέδια δράσης του. 

2. Σε περίπτωση που σε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνονται θεµατικά 
υποπρογράµµατα, κάθε υποπρόγραµµα περιλαµβάνει: 

α)  ειδική ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ΠΑΕΑ και προσδιορισµό των 
αναγκών που πρέπει να αντιµετωπιστούν από το υποπρόγραµµα· 

β) ειδικούς στόχους σε επίπεδο υποπρογράµµατος και επιλογή µέτρων, µε βάση 
έναν διεξοδικό ορισµό της λογικής παρέµβασης του υποπρογράµµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης της αναµενόµενης συνεισφοράς των 
µέτρων που επελέγησαν για την επίτευξη των στόχων· 

γ) ένα ξεχωριστό ειδικό σχέδιο δεικτών, µε προγραµµατισµένες εκροές και 
προγραµµατισµένες δαπάνες που κατανέµονται µεταξύ δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα. 

3. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των 
στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 στα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 
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Κεφάλαιο II 
Προετοιµασία, έγκριση και τροποποίηση των προγραµµάτων 

αγροτικής ανάπτυξης 

Άρθρο 10 

Εκ των προτέρων προϋποθέσεις 

Εκτός από τους εκ των προτέρων καθορισµένους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα 
IV, για το ΕΓΤΑΑ ισχύουν οι γενικοί, εκ των προτέρων καθορισµένοι, όροι του 
παραρτήµατος ΙV του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. 

Άρθρο 11 

Έγκριση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόταση για κάθε πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 9. 

2. Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης εγκρίνεται από την Επιτροπή µε 
εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 

1. Οι αιτήσεις των κρατών µελών για τροποποιήσεις του προγράµµατος εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες: 

α) Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, αποφασίζει για τις αιτήσεις 
τροποποίησης των προγραµµάτων που αφορούν: 

i) αλλαγή της στρατηγικής του προγράµµατος µέσω µείζονος 
επανακαθορισµού των ποσοτικών στόχων· 

ii) αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή περισσότερα 
µέτρα· 

iii) αλλαγή της συνολικής συνεισφοράς της Ένωσης ή της ετήσιας 
κατανοµής της σε επίπεδο προγράµµατος· 

iv) µεταφορά κονδυλίων µεταξύ µέτρων που υλοποιούνται βάσει 
διαφορετικών ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ. 
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Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 91. 

β) Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, αποφασίζει για τις αιτήσεις 
τροποποίησης του προγράµµατος σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται ιδίως: 

i) η εισαγωγή ή απόσυρση µέτρων ή ειδών δράσεων· 

ii) οι αλλαγές στην περιγραφή µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
αλλαγών των όρων επιλεξιµότητας·  

2. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 90 σχετικά µε τα κριτήρια που καθορίζουν σηµαντικό 
επανακαθορισµό των ποσοτικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) περίπτωση i). 

Άρθρο 13 

Κανόνες για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράµµατα 

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις διαδικασίες και 
χρονοδιαγράµµατα που αφορούν: 

α) την έγκριση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

β) την υποβολή και έγκριση προτάσεων για τροποποιήσεις των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της έναρξης ισχύος τους και της 
συχνότητας υποβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 91. 

 



 

EL 46   EL 

ΤΙΤΛΟΣ III 
Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

Κεφάλαιο Ι 
Μέτρα 

Άρθρο 14 

Μέτρα 

Κάθε µέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραµµατίζεται ώστε να συµβάλλει ειδικά στην 
επίτευξη ενός ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη. Ενδεικτικός κατάλογος των µέτρων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
προτεραιότητες της Ένωσης παρατίθεται στο παράρτηµα V. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 15 

∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου καλύπτει την επαγγελµατική κατάρτιση 
και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και τις δράσεις 
ενηµέρωσης. Η επαγγελµατική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων 
µπορούν να περιλαµβάνουν επιµορφωτικά µαθήµατα, εργαστήρια και ατοµική 
καθοδήγηση. 

Η στήριξη µπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές για διαχείριση 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επισκέψεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

2. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των 
προσώπων που απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της 
δασοκοµίας, των διαχειριστών γης και άλλων οικονοµικών φορέων που είναι ΜΜΕ 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.  

Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης είναι 
ο δικαιούχος της ενίσχυσης. 

3. Η στήριξη βάσει αυτού του µέτρου δεν περιλαµβάνει εκπαιδευτικά µαθήµατα ή 
κατάρτιση τα οποία αποτελούν µέρος κανονικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή 
συστηµάτων σε επίπεδο δευτεροβάθµιας ή ανώτερης εκπαίδευσης. 
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Οι φορείς παροχής υπηρεσιών µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης πρέπει να 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού 
και τακτική επιµόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος. 

4. Ως επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο αυτού του µέτρου θεωρούνται οι δαπάνες 
διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων µεταφοράς γνώσεων ή ενηµέρωσης. Στην 
περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη µπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές 
επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαµονής και οι ηµερήσιες 
δαπάνες των συµµετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών 
είναι επίσης επιλέξιµες.  

5. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 90 σχετικά µε την περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιµων 
δαπανών, τα ελάχιστα προσόντα των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς 
γνώσεων και τη διάρκεια και το περιεχόµενο των προγραµµάτων ανταλλαγής 
γεωργικής εκµετάλλευσης και επισκέψεων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Άρθρο 16 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση  

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου πρέπει να παρέχεται µε σκοπό: 

α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις 
αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων της εκµετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους 
αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίµα· 

β) να προωθήσει τη δηµιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκµετάλλευση και παροχής 
συµβουλών στην εκµετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής 
δασοκοµικών συµβουλών, συµπεριλαµβανοµένου του συµβουλευτικού 
συστήµατος γεωργικής εκµετάλλευσης που αναφέρεται στα άρθρα 12 έως 14 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012· 

γ) να προωθήσει την επιµόρφωση των συµβούλων. 

2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) 
είναι ο πάροχος συµβουλών ή κατάρτισης. Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) χορηγείται στην αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη δηµιουργία 
υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, αντικατάστασης στην 
εκµετάλλευση, παροχής συµβουλών σε γεωργική εκµετάλλευση ή παροχής 
δασοκοµικών συµβουλών. 

3. Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συµβουλών διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους υπό µορφή τακτικά εκπαιδευόµενου και εξειδικευµένου 
προσωπικού και συµβουλευτική εµπειρία και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα 
οποία παρέχουν συµβουλές. Οι δικαιούχοι επιλέγονται µέσω προσκλήσεων 
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υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής είναι αντικειµενική και ανοικτή στο 
κοινό καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς. 

Κατά την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών τηρούνται οι υποχρεώσεις περί 
απορρήτου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012. 

4. Η παροχή συµβουλών στους γεωργούς συνδέεται µε µία τουλάχιστον 
προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) µία ή περισσότερες καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για 
ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012· 

β) όπου κρίνεται σκόπιµο, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το 
κλίµα και το περιβάλλον όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου III 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 και τη διατήρηση των γεωργικών 
περιοχών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012· 

γ) τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται µε τον µετριασµό της αλλαγής του 
κλίµατος και την προσαρµογή, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των 
υδάτων και του εδάφους, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και των 
φυτών και την καινοτοµία, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 · 

δ) τη βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας των µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από τα κράτη µέλη και 
τουλάχιστον των εκµεταλλεύσεων που συµµετέχουν στο καθεστώς για τους 
γεωργούς µικρών εκµεταλλεύσεων που αναφέρονται στον τίτλο V του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012· ή 

ε) όπου κρίνεται σκόπιµο, τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της 
νοµοθεσίας της Ένωσης. 

Η παροχή συµβουλών µπορεί επίσης να καλύπτει και άλλα θέµατα που συνδέονται 
µε τις οικονοµικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 

5. Η παροχή συµβουλών  στους δασοκαλλιεργητές καλύπτει τουλάχιστον τις σχετικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ. Μπορεί επίσης να καλύπτει θέµατα που συνδέονται µε τις 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκµετάλλευσης των δασών. 

6. Η παροχή συµβουλών στις ΜΜΕ µπορεί να καλύπτει θέµατα που συνδέονται µε τις 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

7. Εάν δικαιολογείται και κρίνεται σκόπιµο, οι συµβουλές µπορούν εν µέρει να 
παρέχονται σε οµάδα, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση των επιµέρους χρηστών 
των συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
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8. Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ) περιορίζεται στα ανώτατα 
ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) είναι φθίνουσα για µέγιστη περίοδο πέντε ετών από την έναρξή της. 

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε την περαιτέρω εξειδίκευση των ελάχιστων προσόντων των 
αρχών ή των φορέων που παρέχουν συµβουλές. 

Άρθρο 17 

Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου καλύπτει κάθε νέα συµµετοχή των 
γεωργών σε: 

α) συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, του βάµβακος ή των 
τροφίµων που καθορίζονται από τη νοµοθεσία της Ένωσης· 

β) συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάµβακος ή τροφίµων που 
αναγνωρίζονται από τα κράτη µέλη εφόσον συµµορφώνονται µε τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

i)  η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των εν λόγω 
συστηµάτων προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις εγγύησης: 

- των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, ή 

- των ειδικών µεθόδων γεωργίας ή παραγωγής, ή 

- της ποιότητας του τελικού προϊόντος που είναι σαφώς ανώτερη από 
τα συνήθη εµπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία 
των ζώων ή των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία 
του περιβάλλοντος· 

ii) το σύστηµα είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς· 

iii) το σύστηµα συνεπάγεται υποχρεωτικές προδιαγραφές προϊόντων και η 
συµµόρφωση µε τις εν λόγω προδιαγραφές ελέγχεται από τις δηµόσιες 
αρχές ή από ανεξάρτητο φορέα επιθεώρησης· 

iv) το σύστηµα είναι διαφανές και εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιµότητα 
των προϊόντων· 

ή 

γ) εθελοντικά συστήµατα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία 
αναγνωρίζονται από τα κράτη µέλη εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες 
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γραµµές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης29 για τη λειτουργία των 
εθελοντικών συστηµάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα.  

2. Η στήριξη παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό µορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος 
καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη 
συµµετοχή στα προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη, για µέγιστη διάρκεια πέντε 
ετών. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «πάγιες δαπάνες» νοούνται οι 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την εισαγωγή συστήµατος ποιότητας που 
λαµβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συµµετοχής στο εν λόγω σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που 
απαιτούνται µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του 
συστήµατος. 

3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τα ειδικά συστήµατα ποιότητας της Ένωσης που 
καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α). 

Άρθρο 18 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου πρέπει να καλύπτει τις επενδύσεις σε 
υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες: 

α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκµετάλλευσης· 

β) αφορούν τη µεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ή του βάµβακος. Το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας παραγωγής µπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν 
καλύπτεται από το εν λόγω παράρτηµα· 

γ) αφορούν υποδοµές που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την προσαρµογή της 
γεωργίας, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, 
τον αναδασµό και τη βελτίωση, τον ενεργειακό εφοδιασµό και τη διαχείριση 
των υδάτων· ή 

δ) είναι µη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται µε την επίτευξη των 
γεωργοδασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης της 
βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτηµάτων καθώς και την ενίσχυση 
της αξίας ως δηµόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή 
άλλης περιοχής µεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζεται στο πρόγραµµα. 

                                                 
29 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραµµές βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ για τα 

συστήµατα εθελοντικής πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, ΕΕ Ε 341 της 16.12.2010, 
σ. 5. 
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2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) πρέπει να παρέχεται σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. Σε περίπτωση επενδύσεων για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, είναι επιλέξιµες µόνο οι εκµεταλλεύσεις που δεν 
υπερβαίνουν ένα ορισµένο µέγεθος το οποίο  καθορίζεται από τα κράτη µέλη στο 
πρόγραµµα, µε βάση την ανάλυση ΠΑΕΑ που διεξάγεται σε σχέση µε την 
προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη «ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιµότητας 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων». 

3. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά 
στήριξης που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. Τα εν λόγω ανώτατα ποσοστά 
µπορούν να αυξηθούν για τους νέους γεωργούς, τις συλλογικές επενδύσεις και τα 
ενοποιηµένα έργα που λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός 
µέτρων, τις επενδύσεις σε περιοχές µε σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και τις δράσεις που λαµβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας 
σύµφωνα µε τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. Ωστόσο, το 
ανώτατο συνδυασµένο ποσοστό στήριξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 90 %. 

4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρµόζεται για µη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ). 

Άρθρο 19 

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές 
και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου καλύπτει: 

α) τις επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη µείωση των 
συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συµβάντων· 

β) τις επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του 
παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συµβάντα. 

2. Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς ή οµάδες γεωργών. Η στήριξη µπορεί επίσης να 
χορηγείται σε δηµόσιους φορείς, όταν επιτυγχάνεται σύνδεση µεταξύ των 
επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τους εν λόγω φορείς και του γεωργικού 
παραγωγικού δυναµικού. 

3. Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο β) υπόκειται στην επίσηµη 
αναγνώριση από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές των κρατών µελών ότι σηµειώθηκε 
φυσική καταστροφή και ότι η εν λόγω καταστροφή ή τα µέτρα που εγκρίθηκαν 
σύµφωνα µε την οδηγία 2000/29/ΕΚ γαι την εξάλειψη ή συγκράτηση µιας φυτικής 
ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα έχει προκαλέσει την καταστροφή 
τουλάχιστον του 30 % του σχετικού γεωργικού δυναµικού. 

4. ∆εν παρέχεται στήριξη βάσει του εν λόγω µέτρου για απώλεια εισοδήµατος που 
οφείλεται σε φυσική καταστροφή ή καταστροφικό συµβάν. 
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Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αποφυγή της υπεραντιστάθµισης ως αποτέλεσµα 
του συνδυασµού αυτού του µέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών µέσων 
στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης. 

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό 
στήριξης που προβλέπεται στο παράρτηµα I. Το εν λόγω ανώτατο ποσοστό δεν 
ισχύει για συλλογικά έργα στα οποία συµµετέχουν περισσότεροι του ενός 
δικαιούχοι. 

6. Η Επιτροπή έχει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 90 σχετικά µε τον ορισµό των επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο του 
παρόντος µέτρου. 

Άρθρο 20 

Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου καλύπτει: 

α) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για: 

i) νέους γεωργούς· 

ii) µη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές· 

iii) την ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων·  

β) επενδύσεις σε µη γεωργικές δραστηριότητες· 

γ) τις ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς που συµµετέχουν στο καθεστώς για 
τους γεωργούς µικρών εκµεταλλεύσεων το οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 (εφεξής «το καθεστώς για τους 
γεωργούς µικρών εκµεταλλεύσεων») που µεταβιβάζουν τη µόνιµη 
εκµετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό. 

2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) χορηγείται σε νέους 
γεωργούς.  

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) χορηγείται σε 
γεωργούς ή µέλη γεωργικού νοικοκυριού που ασκούν διαφοροποιηµένες 
δραστηριότητες µη γεωργικού χαρακτήρα και σε µη γεωργικές πολύ µικρές και 
µικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) χορηγείται σε µικρές 
εκµεταλλεύσεις, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη. 

Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε µη γεωργικές πολύ 
µικρές και µικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή µέλη 
γεωργικού νοικοκυριού.  



 

EL 53   EL 

Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι 
οποίοι συµµετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς µικρών εκµεταλλεύσεων, 
κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησής τους για στήριξη, επί ένα τουλάχιστον 
έτος, και οι οποίοι δεσµεύονται να µεταβιβάσουν µόνιµα ολόκληρη την 
εκµετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ενίσχυσης σε ένα άλλο γεωργό. 
Η ενίσχυση καταβάλλεται από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2020. 

3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος που παρέχεται στην οµάδα και τα µέλη της 
από την εθνική νοµοθεσία, µπορεί να θεωρηθεί ως µέλος γεωργικού νοικοκυριού, 
εκτός των γεωργικών εργατών. Εάν το νοµικό πρόσωπο ή η οµάδα νοµικών 
προσώπων θεωρείται µέλος γεωργικού νοικοκυριού, το εν λόγω µέλος πρέπει να 
ασκεί γεωργική δραστηριότητα στη γεωργική εκµετάλλευση κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης στήριξης. 

4. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοχείο α) εξαρτάται από την υποβολή 
επιχειρηµατικού σχεδίου. Η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να 
αρχίσει εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης χορήγησης της 
ενίσχυσης. 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια που επιτρέπουν την 
πρόσβαση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) περίπτωση i) και της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) 
αντίστοιχα. Το χαµηλότερο όριο στήριξης δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
περίπτωση i) είναι σηµαντικά υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης δυνάµει 
της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii). Ωστόσο, η στήριξη περιορίζεται σε 
εκµεταλλεύσεις που εµπίπτουν στον ορισµό των πολύ µικρών και µικρών 
επιχειρήσεων. 

5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαµβάνει τη µορφή κατ’ αποκοπή 
ενίσχυσης, η οποία µπορεί να καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις για περίοδο 
πέντε ετών κατ’ανώτατο όριο. Οι δόσεις µπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή 
της τελευταίας δόσης, δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) 
εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

6. Το ανώτατο ποσό στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. Τα κράτη µέλη καθορίζουν το ποσό στήριξης βάσει 
της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) λαµβάνοντας επίσης υπόψη 
την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται το 
πρόγραµµα. 

7. Η στήριξη δυνάµει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να ισούται µε το 120 % 
της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος για 
τους γεωργούς µικρών εκµεταλλεύσεων. 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε το ελάχιστο περιεχόµενο των επιχειρηµατικών σχεδίων και 
τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη για τον καθορισµό των 
ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 
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Άρθρο 21 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου πρέπει να καλύπτει ιδίως: 

α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραµµάτων για την ανάπτυξη των 
δήµων αγροτικων περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους καθώς και 
σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του NATURA 2000 και 
άλλων περιοχών µεγάλης φυσικής αξίας· 

β) επενδύσεις για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των ειδών 
υποδοµών µικρής κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· 

γ) την ευρυζωνική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας, βελτίωσης 
και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδοµή και την παροχή 
πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δηµόσιες λύσεις ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· 

δ) επενδύσεις για τη δηµιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των 
υπηρεσιών αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών καθώς και της 
σχετικής υποδοµής· 

ε) επενδύσεις δηµόσιων φορέων σε υποδοµή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και επισήµανση τουριστικών αξιοθέατων· 

στ) µελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς των χωριών και των 
αγροτικών τοπίων, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κοινωνικο-
οικονοµικών πτυχών· 

ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη 
µετατροπή κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε 
αγροτικούς οικισµούς, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισµού. 

2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου αφορά µόνο υποδοµή µικρής κλίµακας, 
όπως ορίζεται από κάθε κράτος µέλος στο πρόγραµµα. Ωστόσο, τα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης µπορούν να προβλέπουν ειδικές παρεκκλίσεις από τον εν 
λόγω κανόνα για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν 
τη συµπληρωµατικότητα µε τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων µέσων 
της Ένωσης. 

3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 είναι επιλέξιµες για στήριξη εάν οι σχετικές 
δράσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε τα προγράµµατα ανάπτυξης των δήµων 
αγροτικών περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράµµατα 
υφίστανται, και είναι σύµφωνες µε την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον 
αυτή υπάρχει. 
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4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 90 σχετικά µε τον ορισµό των ειδών των υποδοµών ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας που είναι επιλέξιµες για στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου. 

Άρθρο 22 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιµότητας των δασών 

1. Η στήριξη βάσει αυτού του µέτρου αφορά τα ακόλουθα:  

α) τη δάσωση και τη δηµιουργία δασικών εκτάσεων· 

β) τη δηµιουργία γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων· 

γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στα δάση από δασικές 
πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, συµπεριλαµβανοµένων των παρασίτων 
και των κρουσµάτων ασθενειών, των καταστροφικών συµβάντων και των 
απειλών κατά του κλίµατος· 

δ) επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίµατος 
και του δυναµικού µεριασµού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστηµάτων· 

ε) επενδύσεις σε νέες δασοκοµικές τεχνολογίες και στη µεταποίηση και εµπορία 
δασικών προϊόντων. 

2. Οι περιορισµοί στην ιδιοκτησία των δασών που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40 
δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά δάση και τις δασικές εκτάσεις στο 
έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των µικρών νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του 
Συµβουλίου30 και των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων. 

Για τις εκµεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισµένο µέγεθος, το οποίο 
καθορίζεται από τα κράτη µέλη στο πρόγραµµα, η στήριξη εξαρτάται από την 
υποβολή προγράµµατος διαχείρισης των δασών ή ισοδύναµου µέσου, σύµφωνα µε 
την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως ορίστηκε στην Υπουργική ∆ιάσκεψη για 
την Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη το 199331 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση 
δασών»). 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 για τους όρους προσδιορισµού φυσικής καταστροφής, προσβολής από 
παράσιτα και κρουσµάτων ασθενειών, καθώς και τον ορισµό των ειδών των 
επιλέξιµων προληπτικών δράσεων. 

                                                 
30 ΕΕ L 184 της 27.7.1993, σ. 1. 
31 ∆εύτερη Υπουργική ∆ιάσκεψη για την Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη, 16-17 Ιουνίου 1993, 

Ελσίνκι / Φινλανδία, «Ψήφισµα H1 – Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την αειφόρο διαχείριση 
των δασών στην Ευρώπη». 
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Άρθρο 23 

∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε ιδιώτες 
ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε δήµους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει το 
κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη 
των δαπανών συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων της πρόωρων και όψιµων  
καθαρισµών, για µέγιστη περίοδο δέκα ετών. 

2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι µη γεωργικές γαίες είναι επιλέξιµες. Τα είδη που 
φυτεύονται προσαρµόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. ∆εν χορηγείται 
στήριξη για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόµησης, χριστουγεννιάτικων 
δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Σε περιοχές όπου 
η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφοκλιµατικών συνθηκών, η 
στήριξη µπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως 
χαµόδενδρα ή θάµνοι, κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισµό των ελάχιστων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 24 

Καθιέρωση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε ιδιώτες 
ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, δήµους και ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος 
εγκατάστασης και την ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των 
δαπανών συντήρησης για µέγιστη περίοδο τριών ετών. 

2. Ως «γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» νοούνται τα συστήµατα χρήσης γης, στα 
οποία φύονται δένδρα σε συνδυασµό µε εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο 
µέγιστος αριθµός δένδρων που πρέπει να φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από 
τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, τα 
δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης της γεωργικής χρήσης της γης. 

3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 25 

Πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συµβάντων 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε ιδιώτες, 
ηµιδηµόσιους και δηµόσιους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήµους, κρατικά δάση 
και ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:  
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α) τη δηµιουργία προστατευτικών υποδοµών. Για αντιπυρικές ζώνες η στήριξη 
µπορεί να καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συµβάλλουν στο κόστος 
συντήρησης. ∆εν παρέχεται στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε 
περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις· 

β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης µικρής κλίµακας κατά πυρκαγιών ή 
άλλων φυσικών καταστροφών· 

γ) την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού 
εξοπλισµού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και 
ασθενειών· 

δ) την αποκατάσταση του δασικού δυναµικού που επλήγη από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές, συµπεριλαµβανοµένων των παρασίτων, των 
ασθενειών, καθώς και των καταστροφικών συµβάντων και συµβάντων που 
σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος. 

2.  Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο 
κίνδυνος εµφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστηµονικές 
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από επιστηµονικούς δηµόσιους οργανισµούς. 
Όπου κρίνεται σκόπιµο, πρέπει να περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα κατάλογος των 
ειδών οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και µπορούν να προκαλέσουν 
καταστροφή. 

Οι επιλέξιµες δράσεις είναι σύµφωνες µε το πρόγραµµα προστασίας των δασών 
που καταρτίζεται από τα κράτη µέλη. Για εκµεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα 
ορισµένο µέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη µέλη στο πρόγραµµα, η 
στήριξη εξαρτάται από την υποβολή προγράµµατος διαχείρισης δασών στο οποίο 
διατυπώνονται λεπτοµερώς οι προληπτικοί στόχοι. 

Οι δασικές περιοχές που ταξινοµούνται ως µέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 
πυρκαγιάς, σύµφωνα µε το πρόγραµµα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα 
κράτη µέλη είναι επιλέξιµες για στήριξη σχετική µε την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών. 

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσηµη 
αναγνώριση από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές των κρατών µελών ότι σηµειώθηκε 
φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω καταστροφή ή τα µέτρα που εγκρίθηκαν 
σύµφωνα µε την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση µιας φυτικής 
ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του 
σχετικού δασικού δυναµικού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση είτε το µέσο 
υφιστάµενο δασικό δυναµικό κατά την τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή ή 
τον µέσο όρο της πενταετίας ακριβώς πριν από την καταστροφή, αφού αφαιρεθούν 
η υψηλότερη και η χαµηλότερη τιµή. 

4. ∆εν παρέχεται στήριξη βάσει αυτού του µέτρου για απώλεια εισοδήµατος που είναι 
αποτέλεσµα φυσικής καταστροφής. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως αποτέλεσµα 
του συνδυασµού αυτού του µέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών µέσων 
στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης. 



 

EL 58   EL 

Άρθρο 26 

1. Επενδύσεις για  τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας 
των δασικών οικοσυστηµάτων 

2. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο δ) χορηγείται σε φυσικά 
πρόσωπα, σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, σε φορείς ιδιωτικού δικαίου 
και σε ηµικρατικούς φορείς, σε δήµους και σε ενώσεις τους. Όσον αφορά τα 
δηµόσια δάση, η στήριξη µπορεί επίσης να χορηγείται σε φορείς που διαχειρίζονται 
τα εν λόγω δάση, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

3. Οι επενδύσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην τήρηση των δεσµεύσεων που 
έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς  σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος ή/και δεσµεύσεων που αυξάνουν την αξία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων ως δηµόσιου αγαθού στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το 
δυναµικό των οικοσυστηµάτων για µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος χωρίς να 
αποκλείονται τα µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη. 

Άρθρο 27 

Επενδύσεις σε νέες δασοκοµικές τεχνολογίες και στη µεταποίηση και εµπορία δασικών 
προϊόντων 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες 
ιδιοκτήτες δασών, σε δήµους και σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις 
ενίσχυσης του δασοκοµικού δυναµικού ή σχετικές µε τη µεταποίηση και εµπορία 
που παράγουν προστιθέµενη αξία για τα δασοκοµικά προϊόντα. Στο έδαφος των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των µικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών 
υπερπόντιων διαµερισµάτων η στήριξη µπορεί επίσης να χορηγείται σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.  

2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 
πρέπει να πραγµατοποιούνται σε επίπεδο δασικής εκµετάλλευσης και µπορούν να 
περιλαµβάνουν επενδύσεις σε µηχανήµατα και πρακτικές συγκοµιδής που είναι 
φιλικά για το έδαφος και τους πόρους. 

3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας 
περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκµετάλλευσης που προηγούνται της 
βιοµηχανικής µεταποίησης, 

4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι. 
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Άρθρο 28  

Σύσταση οµάδων παραγωγών 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου χορηγείται προκειµένου να διευκολυνθεί 
η σύσταση οµάδων παραγωγών στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας µε 
σκοπό: 

α) την προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που 
είναι µέλη αυτών των οµάδων στις απαιτήσεις της αγοράς· 

β) την κοινή διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά, όπου συµπεριλαµβάνονται η 
προετοιµασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο 
εφοδιασµός χονδρεµπόρων· 

γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και 
ιδίως τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα· και 

δ) άλλες δραστηριότητες που µπορούν να διεξάγονται από οµάδες παραγωγών, 
όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εµπορίας, και 
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτοµίας. 

2. Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσηµα από 
την αρµόδια αρχή των κρατών µελών µε βάση ένα επιχειρηµατικό σχέδιο. 
Περιορίζεται σε οµάδες παραγωγών που εµπίπτουν στον ορισµό των ΜΜΕ. 

Τα κράτη µέλη ελέγχουν κατά πόσο οι στόχοι του επιχειρηµατικού σχεδίου έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών µετά την αναγνώριση της οµάδας παραγωγών. 

3. Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα 
πρώτα πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οµάδα 
παραγωγών µε βάση το επιχειρηµατικό της σχέδιο. Υπολογίζεται µε βάση την 
ετήσια παραγωγή της οµάδας η οποία έχει διατεθεί στο εµπόριο. Τα κράτη µέλη 
καταβάλλουν την τελευταία δόση µόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Το πρώτο έτος, τα κράτη µέλη µπορούν να καταβάλλουν στήριξη στην οµάδα 
παραγωγών υπολογιζόµενη µε βάση την µέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο 
εµπόριο παραγωγής των µελών της κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη 
συµµετοχή τους στην οµάδα. Όσον αφορά τις οµάδες παραγωγών στον τοµέα της 
δασοκοµίας, η στήριξη υπολογίζεται µε βάση τη µέση παραγωγή των µελών της 
οµάδας που έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την 
αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαµηλότερη τιµή. 

4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά και ποσά που αναγράφονται στο 
παράρτηµα Ι. 
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Άρθρο 29 

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα  

1. Τα κράτη µέλη διαθέτουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου σε όλη την 
επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες 
ανάγκες και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω µέτρου στα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική. 

2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα χορηγούνται σε 
γεωργούς, οµάδες γεωργών ή άλλους διαχειριστές γης που αναλαµβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται σε µία ή περισσότερες 
δεσµεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα σε γεωργική γη. Εφόσον 
αυτό δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι 
ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα µπορούν να χορηγούνται 
και σε άλλους διαχειριστές γης ή οµάδες άλλων διαχειριστών γης. 

3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα καλύπτουν µόνο τις 
δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που 
καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 
του τίτλου III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις για χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και 
άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική 
νοµοθεσία. Όλες αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραµµα. 

4. Τα κράτη µέλη προσπαθούν να παράσχουν στα άτοµα που αναλαµβάνουν να 
διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού του µέτρου τις γνώσεις και τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, όπου συµπεριλαµβάνονται οι 
εξειδικευµένες συµβουλές που σχετίζονται µε τη δέσµευση ή/και θεσπίζοντας ως 
προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του µέτρου σχετική επιµόρφωση. 

5. Οι δεσµεύσεις στο πλαίσιο αυτού του µέτρου αναλαµβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση των 
επιδιωκόµενων περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στα οικεία  προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης για 
ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων, µεταξύ άλλων µέσω παροχής ετήσιας παράτασης 
µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. 

6. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται ετησίως και οι δικαιούχοι αποζηµιώνονται για το 
σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήµατος ως 
αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο µπορούν 
επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριµοδότησης 
που καταβάλλεται για την ανάληψη δεσµεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και 
το κλίµα. Όταν οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από οµάδες γεωργών, το ανώτατο 
ποσοστό είναι 30 %. 
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7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του µέτρου, 
τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3 για την επιλογή δικαιούχων. 

8. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι.  

∆εν µπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει αυτού του µέτρου για τις δεσµεύσεις που 
καλύπτονται από το µέτρο για τη βιολογική γεωργία. 

9. Η στήριξη µπορεί να παρέχεται για τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη 
γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 8. 

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια παράταση των δεσµεύσεων µετά την αρχική 
περίοδο της δράσης, τους όρους που ισχύουν για τις δεσµεύσεις για την 
εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της κτηνοτροφίας µε διαφορετικό τρόπο, τον 
περιορισµό των λιπασµάτων, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες εισροές, την 
εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση από την 
κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον 
αφορά τον ορισµό των επιλέξιµων δράσεων βάσει της παραγράφου 9. 

Άρθρο 30 

Βιολογική γεωργία 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου παρέχεται ανά εκτάριο 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης, στους γεωργούς ή σε οµάδες γεωργών που 
αναλαµβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και µεθόδους 
βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 834/200732. 

2. Η στήριξη παρέχεται µόνο για τις δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά 
υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νοµοθεσία. Όλες αυτές 
οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. 

3. Οι δεσµεύσεις στο πλαίσιο αυτού του µέτρου αναλαµβάνονται για περίοδο πέντε 
έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, 
τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν στα οικεία προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης ετήσια παράταση, µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. 

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και αποζηµιώνουν τους γεωργούς για το 
σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήµατος ως 
αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο µπορούν 

                                                 
32 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1. 



 

EL 62   EL 

επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριµοδότησης 
που καταβάλλεται για τις δεσµεύσεις. Όταν οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από 
οµάδες αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %. 

5. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 31 

Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα  

1. Η στήριξη βάσει του παρόντος µέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να 
αποζηµιωθούν οι δικαιούχοι για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν και για την 
απώλεια εισοδήµατος ως αποτέλεσµα των  µειονεκτηµάτων των αντίστοιχων 
περιοχών, τα οποία σχετίζονται µε την εφαρµογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 
2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.  

2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και ενώσεις 
ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί 
επίσης να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές γης. 

3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται µε τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΚ χορηγείται µόνο σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από 
απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 του Συµβουλίου. 

4. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ 
χορηγείται µόνο σε σχέση µε ειδικές απαιτήσεις οι οποίες:  

α) καθιερώθηκαν µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι σύµφωνες µε τα 
προγράµµατα µέτρων τα οποία προβλέπονται στα προγράµµατα διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταµού προκειµένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί 
στόχοι της εν λόγω οδηγίας, και υπερβαίνουν τα µέτρα που απαιτούνται για 
την εφαρµογή άλλων νοµοθετικών κειµένων της Ένωσης για την προστασία 
των υδάτων· 

β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές 
και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου 
VI του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται δυνάµει του κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012· 

γ) υπερβαίνουν το επίπεδο προστασίας της νοµοθεσίας της Ένωσης που ίσχυε 
κατά τη στιγµή έκδοσης της οδηγίας 2000/60/EΚ, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/60/EΚ· και 

δ) επιβάλλουν µεγάλες αλλαγές στο είδος χρήσης γης ή/και σηµαντικούς 
περιορισµούς στις γεωργικές πρακτικές µε συνέπεια σηµαντική απώλεια 
εισοδήµατος.  
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5. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 προσδιορίζονται στο 
πρόγραµµα. 

6. Είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις οι ακόλουθες περιοχές: 

α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/EΚ· 

β) άλλες οριοθετηµένες περιοχές προστασίας της φύσης µε περιβαλλοντικούς 
περιορισµούς όσον αφορά τη γεωργία και τα δάση που συµβάλλουν στην 
εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι περιοχές αυτές δεν 
πρέπει, για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 5 % 
των χαρακτηρισµένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το 
εδαφικό πεδίο εφαρµογής του· 

γ) οι γεωργικές περιοχές που περιλαµβάνονται σε προγράµµατα διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταµού σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/EΚ. 

7. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.  

Άρθρο 32 

Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιµετωπίζουν  φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα  

1. Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο ΧΓΕ, προκειµένου να αποζηµιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες 
και την απώλεια εισοδήµατος που σχετίζονται µε τα µειονεκτήµατα της γεωργικής 
παραγωγής στη συγκεκριµένη περιοχή. 

 Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια εισοδήµατος υπολογίζονται σε 
σύγκριση µε περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά 
µειονεκτήµατα, λαµβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 του 
τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012. 

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαµβάνουν τη δέσµευση να 
συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που καθορίστηκαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 33. 

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται µεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ποσού που 
προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.  

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν την προοδευτική µείωση των ενισχύσεων όταν 
υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά εκµετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο 
πρόγραµµα. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις δυνάµει αυτού του µέτρου από το 
2014 έως το 2017 στους γεωργούς των περιοχών που ήταν επιλέξιµες βάσει του 
άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά 
την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιµες µετά 
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την νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3. Οι εν λόγω 
ενισχύσεις είναι φθίνουσες, αρχής γενοµένης από το 2014 µε το 80 % της 
ενίσχυσης που ελάµβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 20 % το 2017. 

6. Στα κράτη µέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει την οριοθέτηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, εφαρµόζεται η 
παράγραφος 5 σε γεωργούς που λαµβάνουν ενισχύσεις σε περιοχές που είναι 
επιλέξιµες για τις εν λόγω ενισχύσεις κατά την περίοδο 2007-2013. Μετά την 
ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι γεωργοί περιοχών που παραµένουν επιλέξιµες 
λαµβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων στο πλαίσιο αυτού του µέτρου. Οι γεωργοί 
περιοχών που δεν είναι πλέον επιλέξιµες εξακολουθούν να λαµβάνουν ενισχύσεις 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

Άρθρο 33 

Καθορισµός των περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα  

1. Τα κράτη µέλη κατατάσσουν, βάσει των παραγράφων 2, 3 και 4 τις περιοχές που 
είναι επιλέξιµες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

α) ορεινές περιοχές· 

β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιµετωπίζουν σηµαντικά 
φυσικά µειονεκτήµατα· και 

γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα. 

2. Για να είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από σηµαντικό περιορισµό των δυνατοτήτων χρήσης 
της γης και σηµαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω: 

α) της ύπαρξης, λόγω υψοµέτρου, πολύ δυσµενών κλιµατικών συνθηκών, µε 
αποτέλεσµα σηµαντική συρρίκνωση της καλλιεργητικής περιόδου· 

β) της ύπαρξης, σε χαµηλότερο υψόµετρο, στο µεγαλύτερο τµήµα της εν λόγω 
περιοχής, πλαγιών µε µεγάλη κλίση που καθιστούν αδύνατη τη χρήση 
µηχανηµάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισµού ή 
λόγω συνδυασµού των δύο αυτών παραγόντων, όταν το µειονέκτηµα που 
προκύπτει από τον καθένα εξ αυτών, λαµβανόµενο χωριστά, είναι λιγότερο 
σοβαρό, αλλά από τον συνδυασµό των δύο προκύπτει ισοδύναµο 
µειονέκτηµα. 

Οι περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου και ορισµένες παρακείµενες περιοχές 
θεωρούνται ορεινές περιοχές. 

3. Για να είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός των 
ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι αντιµετωπίζουν σηµαντικά φυσικά 
µειονεκτήµατα, εάν τουλάχιστον το 66 % της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ στην οριακή τιµή που αναφέρεται. 
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Η τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο κατάλληλο 
επίπεδο τοπικών διοικητικών µονάδων (επίπεδο «Τ∆Μ 2»). 

Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα 
κράτη µέλη προβαίνουν σε συντονισµό ακριβείας, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, 
µε σκοπό τον αποκλεισµό περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί σηµαντικά 
φυσικά µειονεκτήµατα σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν ξεπεραστεί µε 
επενδύσεις ή µε οικονοµική δραστηριότητα. 

4. Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιµες 
για ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 32 εάν αντιµετωπίζουν ειδικά µειονεκτήµατα 
και η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί προκειµένου να διατηρηθεί ή να 
βελτιωθεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος και να διαφυλαχθεί το 
τουριστικό δυναµικό της περιοχής ή να προστατευθεί η ακτογραµµή. 

Στις περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές οι 
οποίες είναι οµοιογενείς από πλευράς φυσικών συνθηκών προστασίας και η 
συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει το 10 % της περιοχής του συγκεκριµένου 
κράτους µέλους. 

5. Τα κράτη µέλη επισυνάπτουν στα οικεία προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης: 

α) την ισχύουσα ή τροποποιηµένη οριοθέτηση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 
και 4· 

β) τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 34 

Καλή διαβίωση των ζώων 

6. Οι ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων δυνάεµι αυτού του µέτρου χορηγούνται 
σε γεωργούς που αναλαµβάνουν, σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις οι 
οποίες συνίστανται στην ανάληψη µίας ή περισσοτέρων δεσµεύσεων για την καλή 
διαβίωση των ζώων. 

7. Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις 
που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίστηκαν σύµφωνα µε 
το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες 
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νοµοθεσία. Οι 
εν λόγω σχετικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. 

Οι εν λόγω δεσµεύσεις αναλαµβάνονται για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης. 

8. Οι ενισχύσεις µε βάση την έκταση ή άλλο µοναδιαίο κόστος χορηγούνται ετησίως 
και αποζηµιώνουν τους γεωργούς για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών 
και της απώλειας εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της αναληφθείσας δέσµευσης. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, καλύπτουν επίσης το κόστος συναλλαγής αξίας έως 20 % 
της πριµοδότησης που καταβλήθηκε για τις δεσµεύσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων. 
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Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 90, σχετικά µε τον καθορισµό των περιοχών στις οποίες οι δεσµεύσεις για 
την καλή διαβίωση των ζώων παρέχουν αναβαθµισµένα πρότυπα µεθόδων 
παραγωγής. 

Άρθρο 35 

∆ασοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές  υπηρεσίες και διατήρηση των δασών 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του µέτρου χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε 
δασοκαλλιεργητές, σε δήµους και στις ενώσεις τους που αναλαµβάνουν, σε 
εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται στην ανάληψη µίας ή 
περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης κρατικών 
δασών µπορούν επίσης να λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν εξαρτώνται από τον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

 Για δασικές εκµεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισµένο όριο που καθορίζεται 
από τα κράτη µέλη στα οικεία προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη 
δυνάµει της παραγράφου 1 εξαρτάται από την υποβολή προγράµµατος διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναµου µέσου, σύµφωνα µε την αειφόρο διαχείριση των δασών. 

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις σχετικές 
υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλει ο εθνικός νόµος περί δασοκοµίας ή άλλο 
σχετικό εθνικό νοµοθετικό κείµενο. Όλες αυτές οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο 
πρόγραµµα. 

Οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται για περίοδο από πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, 
όταν είναι αναγκαίο και δεόντως αιτιολογηµένο, τα κράτη µέλη µπορούν να 
καθορίσουν µεγαλύτερη διάρκεια στα οικεία προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. 

3. Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των 
πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήµατος εξαιτίας των δεσµεύσεων που 
ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος 
συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριµοδότησης που καταβλήθηκε για τις 
δασοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που 
καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

4. Η στήριξη µπορεί να χορηγείται σε ιδιωτικούς φορείς, σε δήµους και στις ενώσεις 
τους για τη διατήρηση και προώθηση των δασικών γενετικών πόρων για δράσεις 
που δεν καλύπτονται δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 3. 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τα είδη δράσεων που είναι επιλέξιµες για στήριξη βάσει 
της παραγράφου 4. 
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Άρθρο 36 

Συνεργασία 

1. Η στήριξη δυνάµει αυτού του µέτρου προωθεί τις µορφές συνεργασίας στην οποία 
συµµετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς, και συγκεκριµένα: 

α) τις µεθόδους συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας 
και της αλυσίδας τροφίµων, του δασικού τοµέα και άλλων παραγόντων της 
Ένωσης που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των 
διεπαγγελµατικών οργανώσεων· 

β) τη δηµιουργία συσπειρώσεων και δικτύων· 

γ) την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 62. 

2. Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 αφορά ιδίως τα ακόλουθα: 

α)  πιλοτικά έργα· 

β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας· 

γ) τη συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών µεθόδων 
εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων· 

δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία µεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασµού για δηµιουργία πλατφορµών υλικοτεχνικής υποστήριξης µε 
σκοπό την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασµού και των τοπικών 
αγορών· 

ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά µε την ανάπτυξη 
βραχειών αλυσίδων και τοπικών αγορών· 

στ) κοινή δράση που αναλαµβάνεται µε σκοπό τον µετριασµό της αλλαγής του 
κλίµατος ή την προσαρµογή σε αυτή· 

ζ) συλλογικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές· 

η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία µεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας 
εφοδιασµού για τη βιώσιµη παραγωγή βιοµάζας για χρήση σε τρόφιµα, στην 
παραγωγή ενέργειας και σε βιοµηχανικές διαδικασίες· 

θ) εφαρµογή, ιδίως µε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εκτός αυτών 
που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την επιδίωξη 
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µίας ή περισσότερων από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη· 

ι) εκπόνηση προγραµµάτων διαχείρισης δασών ή ισοδύναµων µέσων. 

3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται µόνο σε νεοσυσταθείσες 
συσπειρώσεις και σε νεοσυσταθέντα δίκτυα και σε εκείνες(-α) που ξεκινούν νέα 
δραστηριότητα. 

Η στήριξη δράσεων δυνάµει της παραγράφου 2 στοιχείο β) µπορεί επίσης να 
χορηγείται σε µεµονωµένους φορείς, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

4. Η διάδοση των αποτελεσµάτων των πιλοτικών έργων και δράσεων από 
µεµονωµένους φορείς βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) είναι υποχρεωτική.  

5. Οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται µε τις µορφές συνεργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι επιλέξιµες για στήριξη στο πλαίσιο αυτού 
του µέτρου: 

α) οι µελέτες της συγκεκριµένης περιοχής, οι µελέτες σκοπιµότητας και οι 
δαπάνες εκπόνησης επιχειρηµατικού σχεδίου ή προγράµµατος διαχείρισης 
δασών ή ισοδύναµου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από 
εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισµού ΕΕ αριθ. [ΚΣΠ/2012]·  

β) η οργάνωση της εµπλεκόµενης περιοχής προκειµένου να καταστεί  εφικτό 
ένα συλλογικό εδαφικό έργο. Όσον αφορά τις συσπειρώσεις, η οργάνωση 
µπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση µεταξύ 
µελών και την στρατολόγηση νέων µελών· 

γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας· 

δ) οι άµεσες δαπάνες συγκεκριµένων έργων που συνδέονται µε την υλοποίηση 
ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός 
από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισµού ΕΕ 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], ή µιας δράσης µε στόχο την καινοτοµία· 

ε) οι δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης. 

6. Όταν υλοποιείται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο ή ένα πρόγραµµα διαχείρισης δασών ή 
ισοδύναµο, ή µια στρατηγική ανάπτυξης, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις είτε ως συνολικό ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και 
τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται ή ως επιµέρους ποσό που καλύπτει µόνο 
τις δαπάνες συνεργασίας και χρησιµοποιεί πόρους από άλλα µέτρα ή άλλα Ταµεία 
της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου. 

7. Η συνεργασία µεταξύ φορέων που είναι εγκατεστηµένοι σε διαφορετικές περιοχές 
ή κράτη µέλη είναι επίσης επιλέξιµη για στήριξη. 

8. Η στήριξη περιορίζεται σε µέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός εάν πρόκειται 
για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις. 
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9. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του µέτρου µπορεί να συνδυαστεί µε έργα που 
χρηµατοδοτούνται από άλλα Ταµεία της Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια 
επικράτεια. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση, ως 
αποτέλεσµα συνδυασµού αυτού του µέτρου µε άλλα εθνικά ή ενωσιακά µέσα 
στήριξης.  

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε την περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των 
πιλοτικών έργων, των συσπειρώσεων, των δικτύων, των βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασµού και των τοπικών αγορών που είναι επιλέξιµα για στήριξη, καθώς και 
σχετικά µε τους όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη δράσεων που απαριθµούνται 
στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 37 

∆ιαχείριση κινδύνου  

11. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου καλύπτει: 

α) τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλονται απευθείας στους 
γεωργούς για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονοµικές 
απώλειες που προκαλούνται από δυσµενή κλιµατικά συµβάντα και ζωικές ή 
φυτικές ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα· 

β) τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές σε ταµεία αλληλοβοήθειας για την πληρωµή 
χρηµατικών αποζηµιώσεων σε γεωργούς για οικονοµικές απώλειες που 
προκαλούνται από κρούσµατα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή από 
περιβαλλοντικό συµβάν· 

γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος, µε τη µορφή χρηµατοδοτικών 
συνεισφορών σε ταµεία αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζηµίωση στους 
γεωργούς που αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση του εισοδήµατός τους. 

12. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), ως «ταµείο 
αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστηµα διαπιστευµένο από το κράτος µέλος 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών µελών µέσω 
της καταβολής αντισταθµιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς µέλη για 
οικονοµικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσµατα ζωικής ή φυτικής 
ασθένειας ή περιβαλλοντικό συµβάν ή που αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση του 
εισοδήµατος τους. 

13. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως αποτέλεσµα 
του συνδυασµού του παρόντος µέτρου µε άλλα εθνικά ή ενωσιακά µέσα στήριξης ή 
καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης. Η άµεση στήριξη του εισοδήµατος που 
λαµβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
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Παγκοσµιοποίηση33 (εφεξής «ΕΤΠΠ») λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την 
εκτίµηση του ύψους του εισοδήµατος των γεωργών. 

14. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε την ελάχιστη και τη µέγιστη διάρκεια των εµπορικών 
δανείων σε ταµεία αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 
στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 4.  

Άρθρο 38 

Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών 

1. Η στήριξη δυνάµει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται µόνο για 
ασφαλιστικά συµβόλαια που καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται από δυσµενές 
κλιµατικό συµβάν, ή ζωική ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από παράσιτα, ή µέτρο 
που εγκρίθηκε σύµφωνα µε την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή 
συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, µε αποτέλεσµα την 
καταστροφή άνω του 30 % της µέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την 
προηγούµενη τριετία  ή  του µέσου όρου της τριετίας που υπολογίζεται µε βάση 
την προηγούµενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της 
χαµηλότερης τιµής.  

2. Η εκδήλωση δυσµενούς κλιµατικού συµβάντος ή κρουσµάτων ζωικής ή φυτικής  
ασθένειας ή η προσβολή από παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσηµα ως τέτοια 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων 
κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση. 

3. Οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις δεν παρέχουν αντιστάθµισµα ανώτερο από το 
συνολικό κόστος της αποκατάστασης των απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 
37 παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον 
τύπο ή την ποσότητα της µελλοντικής παραγωγής. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι 
επιλέξιµο για στήριξη µε την επιβολή κατάλληλων ορίων. 

4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 39 

Ταµεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και φυτικές ασθένειες και τα περιβαλλοντικά συµβάντα 

1. Για να είναι επιλέξιµα για στήριξη, τα ταµεία αλληλοβοήθειας πρέπει: 

                                                 
33 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. […] της […]του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (2014-2020), ΕΕ L …[…], […], σ. […]. 
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α) να είναι διαπιστευµένα από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία·  

β) να ασκούν διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταµείο και τις αναλήψεις 
από αυτό· 

γ) να προβλέπουν σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που 
προκύπτουν.  

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταµείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθµιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, και για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους εν λόγω κανόνες. 

3. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) µπορούν να αφορούν µόνο: 

α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του ταµείου αλληλοβοήθειας, µε κατανοµή 
σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά φθίνοντα τρόπο· 

β) τα ποσά που καταβάλλονται από το ταµείο αλληλοβοήθειας ως χρηµατική 
αποζηµίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηµατοδοτική συνεισφορά 
µπορεί να αφορά το επιτόκιο εµπορικών δανείων που συνάπτει το ταµείο 
αλληλοβοήθειας µε σκοπό την καταβολή της χρηµατικής αποζηµίωσης στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης. 

∆εν πραγµατοποιείται καµία συνεισφορά από δηµόσιους πόρους στο αρχικό 
µετοχικό κεφάλαιο. 

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η χρηµατική αποζηµίωση βάσει του άρθρου 37 
παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να χορηγείται µόνο για τις ασθένειες που 
αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών ασθενειών που καταρτίστηκε από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων ή/και στο παράρτηµα της 
απόφασης 90/424/ΕΟΚ. 

5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτηµα I.  

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες για 
στήριξη επιβάλλοντας: 

α) ανώτατα όρια ανά ταµείο· 

β) κατάλληλα όρια ανά µονάδα. 
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Άρθρο 40 

Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) µπορεί να χορηγείται 
µόνο όταν η µείωση εισοδήµατος υπερβαίνει το 30 % του µέσου ετήσιου 
εισοδήµατος εκάστου γεωργού κατά την προηγούµενη τριετία ή του µέσου όρου 
τριετίας που υπολογίζεται µε βάση την προηγούµενη πενταετία, ύστερα από 
αφαίρεση της υψηλότερης και της χαµηλότερης τιµής. Το εισόδηµα για τους 
σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των 
εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, συµπεριλαµβανοµένης κάθε µορφής 
δηµόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις 
από το ταµείο αλληλοβοήθειας στους γεωργούς αντισταθµίζουν την απώλεια 
εισοδήµατος σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο. 

2. Για να είναι επιλέξιµο για στήριξη, το σχετικό ταµείο αλληλοβοήθειας πρέπει: 

α) να είναι διαπιστευµένο από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία· 

β) να έχει διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταµείο και τις αναλήψεις από 
αυτό· 

γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·  

3. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση 
των ταµείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθµιστικών 
ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους εν λόγω κανόνες. 

4. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) µπορούν να αφορούν µόνο τα ποσά που καταβάλλονται από το ταµείο 
αλληλοβοήθειας ως χρηµατική αποζηµίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηµατοδοτική συνεισφορά µπορεί να αφορά το επιτόκιο εµπορικών δανείων που 
συνάπτει το ταµείο αλληλοβοήθειας µε σκοπό την καταβολή της χρηµατικής 
αποζηµίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης. 

 ∆εν πραγµατοποιείται καµία συνεισφορά από δηµόσιους πόρους στο αρχικό 
µετοχικό  κεφάλαιο. 

5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 41 

Κανόνες για την εφαρµογή των µέτρων 

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την εφαρµογή των µέτρων της 
παρούσας ενότητας  σχετικά µε: 
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α) τις διαδικασίες επιλογής των αρχών ή των φορέων που παρέχουν γεωργικές και 
δασοκοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης ή υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκµετάλλευση, καθώς 
και σχετικά µε την προοδευτική µείωση των ενισχύσεων στο πλαίσιο του µέτρου 
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 16·  

β)  την αξιολόγηση από το κράτος µέλος της προόδου του επιχειρηµατικού σχεδίου, 
των επιλογών ενίσχυσης, καθώς και των λεπτοµερειών πρόσβασης σε άλλα µέτρα 
για νέους γεωργούς στο πλαίσιο του µέτρου ανάπτυξης γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 20· 

γ) τον διαχωρισµό από άλλα µέτρα, τη µετατροπή σε µονάδες διαφορετικές από 
εκείνες που χρησιµοποιούνται στο παράρτηµα Ι, τον υπολογισµό του κόστους 
συναλλαγής και τη µετατροπή ή προσαρµογή των δεσµεύσεων στο πλαίαιο του 
µέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα που προβλέπεται στο άρθρο 29, 
το µέτρο για τη βιολογική γεωργία που προβλέπεται στο άρθρο 30 και το µέτρο για 
τις δασοπεριβαλλοντικές υπηρεσίες και τη διατήρηση των δασών που προβλέπεται 
στο άρθρο 35· 

δ) τη δυνατότητα χρήσης των συνήθων υποθέσεων για την απώλεια εισοδήµατος στο 
πλαίσιο των µέτρων των άρθρων 29 έως 32, 34 και 35 και τα κριτήρια για τον 
υπολογισµό της· 

ε) τον υπολογισµό του ποσού της στήριξης όταν µια πράξη είναι επιλέξιµη για 
στήριξη στο πλαίσιο περισσότερων του ενός µέτρων. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 91. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

LEADER 

Άρθρο 42 

Οµάδες τοπικής δράσης LEADER  

1. Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι οµάδες τοπικής δράσης µπορούν επίσης να εκτελούν επιπλέον 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή ή/και τον 
οργανισµό πληρωµών. 

2. Οι οµάδες τοπικής δράσης µπορούν να ζητήσουν την πληρωµή προκαταβολής από 
τον αρµόδιο οργανισµό πληρωµών εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσό της προκαταβολής δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 50 % της δηµόσιας ενίσχυσης σε σχέση µε τις δαπάνες λειτουργίας 
και οργάνωσης. 
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Άρθρο 43 

Στήριξη της προετοιµασίας 

1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 31 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] καλύπτει: 

α) ένα «σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER» που αποτελείται από δράσεις 
δηµιουργίας ικανοτήτων για οµάδες που δεν εφάρµοσαν το LEADER κατά 
την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 και στήριξη σε µικρά πιλοτικά 
έργα· 

β) δηµιουργία ικανοτήτων, κατάρτιση και δικτύωση µε σκοπό την προετοιµασία 
και την υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90  σχετικά µε τον ορισµό των επιλέξιµων δαπανών των δράσεων βάσει 
της παραγράφου 1.  

Άρθρο 44 

∆ράσεις συνεργασίας LEADER  

3. Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 31 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] χορηγείται σε: 

α) διατοπικά ή διακρατικά έργα συνεργασίας·  

ως «διατοπική συνεργασία» νοείται η συνεργασία στο εσωτερικό ενός 
κράτους µέλους. Ως «διακρατική συνεργασία» νοείται η συνεργασία µεταξύ 
εδαφών σε διάφορα κράτη µέλη και µε εδάφη τρίτων χωρών. 

β) προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη σε έργα διατοπικής και διακρατικής 
συνεργασίας, υπό τον όρο ότι οι οµάδες τοπικής δράσης µπορούν να 
αποδείξουν ότι προβλέπουν την υλοποίηση συγκεκριµένου έργου. 

4. Εκτός των άλλων οµάδων τοπικής δράσης, οι εταίροι σε οµάδα τοπικής δράσης στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ µπορούν να είναι: 

α) τοπικές συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε µια αγροτική 
περιοχή που υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, εντός ή εκτός της 
Ένωσης· 

β) τοπικές συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε µη αγροτική 
περιοχή που υλοποιεί στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. 

5. Στις περιπτώσεις που δεν επιλέγονται έργα συνεργασίας από τις οµάδες τοπικής 
δράσης, τα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα σύστηµα συνεχούς εφαρµογής έργων 
συνεργασίας. 



 

EL 75   EL 

Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές διαδικασίες 
σχετικά µε την επιλογή των διακρατικών έργων συνεργασίας, καθώς και κατάλογο 
των επιλέξιµων δαπανών το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικείων προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

Η έγκριση έργων συνεργασίας πραγµατοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής του έργου. 

6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εγκεκριµένα έργα διακρατικής 
συνεργασίας. 

Άρθρο 45 

Λειτουργικές δαπάνες και οργάνωση 

7. Οι λειτουργικές δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι δαπάνες που συνδέονται µε τη διαχείριση 
της υλοποίησησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης από την οµάδα τοπικής 
δράσης. 

8. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι δαπάνες για την κάλυψη δράσεων 
ενηµέρωσης για τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων 
ανάπτυξης έργου.  

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τον καθορισµό των επιλέξιµων δαπανών για δράσεις 
δυνάµει της παραγράφου 2. 

 

Κεφάλαιο II 
Κοινές διατάξεις για διάφορα µέτρα  

Άρθρο 46 

Επενδύσεις 

10. Για να είναι επιλέξιµες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές 
πράξεις προηγείται αξιολόγηση των αναµενόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη για αυτό το είδος επένδυσης νοµοθεσία, εάν η 
επένδυση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

11. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιορίζονται: 
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α) στην κατασκευή, απόκτηση, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας· 

β) στην αγορά ή στη χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγοράς νέων 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου· 

γ) σε γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις δαπάνες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β), όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, 
δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 
αδειών. 

12. Σε περίπτωση άρδευσης, µόνο οι επενδύσεις που οδηγούν σε µείωση της 
προηγούµενης κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται επιλέξιµες 
δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από 
το 2004 και µετά, οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις άρδευσης µπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιµες δαπάνες εάν, βάσει περιβαλλοντικής ανάλυσης, 
αποδεικνύεται ότι η συγκεκριµένη επένδυση είναι βιώσιµη και δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

13. Όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις, η αγορά δικαιωµάτων γεωργικής 
παραγωγής, δικαιωµάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και φύτευσής τους δεν 
είναι επιλέξιµη για επενδυτική στήριξη. Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης 
γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι δαπάνες αγοράς ζώων 
µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες δαπάνες. 

14. Οι δικαιούχοι επενδυτικής στήριξης µπορούν να ζητήσουν την πληρωµή 
προκαταβολής ύψους µέχρι 50 % της δηµόσιας ενίσχυσης που συνδέεται µε την 
επένδυση από τους αρµόδιους οργανισµούς πληρωµών, εάν η δυνατότητα αυτή 
προβλέπεται από το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

15. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τους όρους υπό τους οποίους άλλες δαπάνες που 
συνδέονται µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µεταχειρισµένο εξοπλισµό 
και απλές επενδύσεις αντικατάστασης µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες δαπάνες. 

Άρθρο 47 

Κανόνες για τις στρεµµατικές ενισχύσεις   

1. Ο αριθµός των εκταρίων στα οποία εφαρµόζεται η δέσµευση σύµφωνα µε τα 
άρθρα 29, 30 και 35 µπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος, εάν: 

α) η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης· 

β) η εν λόγω δέσµευση δεν ισχύει για καθορισµένα αγροτεµάχια· και 

γ) δεν διατρέχει κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της δέσµευσης. 
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2. Όταν το σύνολο ή µέρος της έκτασης για την οποία έχει αναληφθεί δέσµευση ή 
ολόκληρη η γεωργική εκµετάλλευση µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο κατά την 
περίοδο για την οποία έχει αναληφθεί δέσµευση ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
συνδροµής, η δέσµευση µπορεί να αναληφθεί για την υπόλοιπη περίοδο από το εν 
λόγω άλλο πρόσωπο ή να λήξει. 

3. Εάν ο δικαιούχος αδυνατεί να συνεχίσει να εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε επειδή η εκµετάλλευσή του αποτελεί αντικείµενο χωροταξικής 
αναδιάταξης, δηµόσιου αναδασµού ή άλλων µέτρων αναδασµού εγκεκριµένων από 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την προσαρµογή των δεσµεύσεων στη νέα κατάσταση της 
εκµετάλλευσης. Εάν η προσαρµογή αποδειχθεί ανέφικτη, η δέσµευση παύει να 
ισχύει. 

4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν απαιτείται επιστροφή της εισπραχθείσας 
ενίσχυσης. 

5. Η παράγραφος 2 σχετικά µε τις περιπτώσεις µεταβίβασης ολόκληρης της 
εκµετάλλευσης και η παραγράφος 4 εφαρµόζονται επίσης στις δεσµεύσεις δυνάµει 
του άρθρου 34. 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τους όρους που ισχύουν σε περίπτωση µερικής 
µεταβίβασης εκµετάλλευσης και τον προσδιορισµό των λοιπών καταστάσεων στις 
οποίες δεν απαιτείται επιστροφή της ενίσχυσης. 

Άρθρο 48 

Ρήτρα αναθεώρησης 

Προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα 
άρθρα 29, 30, 34 και 35, προκειµένου να διασφαλισθεί η προσαρµογή τους σε περίπτωση 
τροποποιήσεων των σχετικών υποχρεωτικών προτύπων, απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που 
αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, πέραν των οποίων εκτείνονται οι δεσµεύσεις. Οι 
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 29, 30, 34 και 35,  οι οποίες 
εκτείνονται πέραν της τρέχουσας περιόδου προγραµµατισµού περιλαµβάνουν ρήτρα 
αναθεώρησης, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η προσαρµογή τους στο νοµικό πλαίσιο 
της επόµενης περιόδου προγραµµατισµού. 

Εάν η εν λόγω προσαρµογή δεν γίνεται αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσµευση παύει να 
ισχύει.  

Άρθρο 49  

Επιλογή έργων 

7. Η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο όλων των µέτρων κατόπιν διαβούλευσης 
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µε την επιτροπή παρακολούθησης. Τα κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ίση µεταχείριση των αιτούντων, την καλύτερη χρήση των 
χρηµατοδοτικών πόρων και τη στόχευση των µέτρων σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισµό των 
κριτηρίων επιλογής λαµβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις 
µικρές επιχορηγήσεις. 
 

8. Η αρχή του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνη για την επιλογή έργων διασφαλίζει 
ότι τα έργα επιλέγονται σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και βάσει διαφανούς και απόλυτα τεκµηριωµένης διαδικασίας. Η 
εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση των 
µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 29 έως 32, 34 και 35, εκτός εάν τα διαθέσιµα 
κονδύλια δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των επιλέξιµων υποψηφίων. 

9. Εάν κριθεί σκόπιµο, οι δικαιούχοι µπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, εφαρµόζοντας κριτήρια οικονοµικής και περιβαλλοντικής 
αποδοτικότητας.  

Άρθρο 50 

Ορισµός αγροτικής περιοχής 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η διαχειριστική αρχή ορίζει την «αγροτική 
περιοχή» σε επίπεδο προγράµµατος. 

Κεφαλαίο ΙΙΙ 
Τεχνική βοήθεια και δικτύωση  

Άρθρο 51 

Χρηµατοδότηση τεχνικής βοήθειας 

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012, το ΕΓΤΑΑ µπορεί 
να χρησιµοποιεί µέχρι και το 0,25 % των ετήσιων κονδυλίων του για 
χρηµατοδότηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 51 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών  σύστασης και λειτουργίας 
του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 52, 
του δικτύου των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53 και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη που αναφέρεται στο άρθρο 54, κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή/και εξ ονόµατός της. 

Το ΕΓΤΑΑ µπορεί επίσης να χρηµατοδοτεί τις δράσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXXX/XXXX [κανονισµός 
για την ποιότητα], σε σχέση µε τις ενδείξεις και τα σύµβολα του συστήµατος 
ποιότητας της Ένωσης. 
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Οι δράσεις αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, καθώς και άλλων διατάξεων του εν 
λόγω κανονισµού και των εκτελεστικών διατάξεών του που εφαρµόζονται σε αυτή 
τη µορφή εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

11. Ένα ποσό ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ θα αφαιρεθεί από τα κονδύλια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και θα χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση ενός 
βραβείου για καινοτόµο τοπική συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 56. 

12. Με πρωτοβουλία των κρατών µελών, έως και 4 % του συνολικού ποσού κάθε 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης µπορεί να διατίθεται στις δράσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], καθώς και 
στις δαπάνες που αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες οριοθέτησης των 
περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά µειονεκτήµατα και αναφέρονται στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3. 

Οι δαπάνες σχετικά µε µε τον φορέα πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 δεν είναι επιλέξιµες δυνάµει της παρούσας 
παραγράφου. 

Εντός του ορίου του 4 % θα διατεθεί ένα ποσό για τη σύσταση και λειτουργία του 
εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 55. 

13. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 90 σχετικά µε τον περαιτέρω καθορισµό των δράσεων ελέγχου που είναι 
επιλέξιµες για στήριξη δυνάµει της παραγράφου 3. 

Άρθρο 52 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη 

14. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 1 δηµιουργείται Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη µε σκοπό τη δικτύωση των εθνικών δικτύων, οργανισµών και 
διοικήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης σε 
επίπεδο Ένωσης. 

15. Η δικτύωση µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη έχει ως 
στόχο: 

α) την ενίσχυση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση 
της αγροτικής ανάπτυξης· 

β) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

γ) τη συµβολή στην ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για τα οφέλη της 
πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

16. Στα καθήκοντα τα δικτύου συγκαταλέγονται: 
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α) η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για τη δράση στο πεδίο της 
αγροτικής ανάπτυξης· 

β) η συλλογή, παγίωση και διάδοση, σε επίπεδο Ένωσης, ορθών πρακτικών 
αγροτικής ανάπτυξης· 

γ) η σύσταση και λειτουργία θεµατικών οµάδων ή/και εργοµηγύρεων µε σκοπό 
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εµπειρογνωσίας και τη στήριξη της 
εφαρµογής και παρακολούθησης και την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής 
αγροτικής ανάπτυξης· 

δ) η παροχή πληροφοριών για τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές της Ένωσης 
και στις τρίτες χώρες· 

ε) η διοργάνωση συσκέψεων και σεµιναρίων σε επίπεδο Ένωσης για όσους 
εµπλέκονται ενεργά στην αγροτική ανάπτυξη· 

στ) η στήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διακρατικής 
συνεργασίας· 

ζ) ειδικά για τις οµάδες τοπικής δράσης: 

(i) η δηµιουργία συνέργειας µε τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε 
εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο από τα αντίστοιχα δίκτυα σχετικά 
µε τις δράσεις δηµιουργίας ικανοτήτων και την ανταλλαγή εµπειριών· 
και 

ii) η συνεργασία µε τους φορείς δικτύωσης και τεχνικής βοήθειας για την 
τοπική ανάπτυξη οι οποίοι συστάθηκαν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
ΕΤΘΑ όσον αφορά τις οικείες δραστηριότητες τοπικής ανάπτυξης και 
τη διακρατική συνεργασία. 

17. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει την οργανωτική δοµή και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 53 

∆ίκτυο ΕΣΚ  

18. ∆ηµιουργείται δίκτυο ΕΣΚ µε σκοπό τη στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιµότητα της γεωργίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 61, σύµφωνα µε το 
άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση 
των επιχειρησιακών οµάδων, των συµβουλευτικών υπηρεσιών και των ερευνητών. 

19. Τα καθήκοντα του δικτύου ΕΣΚ είναι: 

α) η παροχή υπηρεσιών γραφείου τεχνικής υποστήριξης και η παροχή 
πληροφοριών σε κύριους παράγοντες σχετικά µε τις ΕΣΚ· 
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β) η διοργάνωση συζητήσεων σε επίπεδο προγράµµατος µε σκοπό την 
ενθάρρυνση της σύστασης επιχειρησιακών οµάδων· 

γ) ο έλεγχος και η υποβολή εκθέσεων µε αντικείµενο τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα και τις γνώσεις σχετικά µε τις ΕΣΚ· 

δ) η συλλογή, παγίωση και διάδοση ορθών πρακτικών σχετικά µε την 
καινοτοµία· 

ε) η διοργάνωση διαλέξεων και εργοµηγύρεων, και η διάδοση πληροφοριών στο 
πεδίο των ΕΣΚ. 

20. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει την οργανωτική δοµή και τη 
λειτουργία του δικτύου των ΕΣΚ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 54 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη 

21. ∆ηµιουργείται Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη µε 
σκοπό τη στήριξη της αξιολόγησης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 1. Το ∆ίκτυο επιτρέπει τη δικτύωση των 
εµπλεκοµένων στην αξιολόγηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

22. Στόχος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη είναι 
να διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειρογνωσίας και ορθών πρακτικών σχετικά µε 
τις µεθοδολογίες αξιολόγησης, να αναπτύξει µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης, 
να παρέχει στήριξη στις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και στη συλλογή και 
διαχείριση δεδοµένων. 

23. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει την οργανωτική δοµή και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 55 

Εθνικό αγροτικό δίκτυο 

1. Κάθε κράτος µέλος καθιερώνει ένα εθνικό αγροτικό δίκτυο, στο οποίο 
συµµετέχουν οι οργανισµοί και οι διοικήσεις που εµπλέκονται στην αγροτική 
ανάπτυξη. Οι συµπράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] αποτελούν επίσης µέρος του εθνικού αγροτικού δικτύου. 

Τα κράτη µέλη µε περιφερειακά προγράµµατα µπορούν να υποβάλλουν προς 
έγκριση ειδικό πρόγραµµα για τη δηµιουργία και λειτουργία του οικείου εθνικού 
αγροτικού δικτύου. 
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2. Η δικτύωση µέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου έχει ως στόχο: 

α) την αύξηση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση της 
αγροτικής ανάπτυξης· 

β) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

γ) την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης· 

δ) την προώθηση της καινοτοµίας στη γεωργία. 

3. Η στήριξη του ΕΓΤΑΑ βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 χρησιµοποιείται: 

α) για τις δοµές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του δικτύου· 

β) για την προετοιµασία και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

i) διαχείριση του δικτύου· 

ii) συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών στη στήριξη του σχεδιασµού 
του προγράµµατος· 

iii) στήριξη για την παρακολούθηση, ιδίως µέσω της συγκέντρωσης και της 
κοινής χρήσης της σχετικής ανάδρασης, συστάσεων και αναλύσεων, 
ιδίως από τις επιτροπές παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 
41 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Οι οµάδες τοπικής δράσης 
πρέπει επίσης να στηρίζονται από το εθνικό αγροτικό δίκτυο για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης· 

iv) παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης στους φορείς υλοποίησης του 
προγράµµατος και στις οµάδες τοπικής δράσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκπαίδευσης· 

v) συγκέντρωση παραδειγµάτων έργων που καλύπτουν όλες τις 
προτεραιότητες των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης· 

vi)· εν εξελίξει µελέτες και αναλύσεις· 

vii) δραστηριότητες δικτύωσης για τις οµάδες τοπικής δράσης, και ιδίως 
τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία, τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των οµάδων τοπικής δράσης και 
την αναζήτηση εταίρων για το µέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 36· 

viii) διευκόλυνση της ανταλλαγής πρακτικών και εµπειριών µεταξύ 
συµβούλων ή/και συµβουλευτικών υπηρεσιών· 

ix) δραστηριότητες δικτύωσης για την καινοτοµία· 

x) ένα επικοινωνιακό σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και 
πληροφοριών σχετικά µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης σε 
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συµφωνία µε τις διαχειριστικές αρχές και δραστηριότητες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας που στοχεύουν ένα ευρύτερο κοινό· 

xi) διάταξη για συµµετοχή και συµβολή στις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης· 

γ) για τη σύσταση επιτροπής προεπιλογής ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και 
τη διαδικασία προεπιλογής των αιτήσεων για το βραβείο καινοτόµου τοπικής 
συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για τη σύσταση και 
λειτουργία των εθνικών αγροτικών δικτύων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 

 

Κεφάλαιο IV 
Βραβείο καινοτόµου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές 

περιοχές 

Άρθρο 56 

Βραβείο καινοτόµου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές  

Τα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 χρησιµοποιούνται για τη 
χρηµατοδότηση της απονοµής βραβείου σε έργα συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν 
τουλάχιστον δύο φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε διαφορετικά κράτη µέλη και 
υλοποιούν µια καινοτόµο ιδέα σε τοπικό επίπεδο.  

Άρθρο 57 

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων  

1. Με έναρξη το αργότερο το 2015 και µετέπειτα κάθε έτος, η Επιτροπή προκηρύσσει 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απονοµή του βραβείου που αναφέρεται 
στο άρθρο 56. Η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα προκηρυχθεί το 
αργότερο το 2019. 

2. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναγράφει το θεµατικό περιεχόµενο των 
προτάσεων που θα αφορά µία από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική 
ανάπτυξη. Το θεµατικό περιεχόµενο θα είναι επίσης κατάλληλο για υλοποίηση 
µέσω συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. 

3. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή τόσο στις οµάδες τοπικής 
δράσης όσο και σε µεµονωµένους φορείς που συνεργάζονται για τους σκοπούς του 
συγκεκριµένου έργου. 
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Άρθρο 58 

∆ιαδικασία επιλογής 

1. Οι αιτήσεις για το βραβείο υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλα τα κράτη 
µέλη στο αντίστοιχο εθνικό αγροτικό δίκτυο, το οποίο είναι αρµόδιο για την 
προεπιλογή των υποψηφιοτήτων. 

2. Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα συγκροτούν, επιλέγοντας µεταξύ των µελών τους, µια 
επιτροπή προεπιλογής ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την προεπιλογή 
των υποψηφιοτήτων. Η προεπιλογή των υποψηφιοτήτων γίνεται µε βάση τα 
κριτήρια αποκλεισµού, επιλογής και απονοµής που καθορίζονται στην πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων. Κάθε εθνικό αγροτικό δίκτυο προεπιλέγει 10 υποψηφιότητες 
κατ’ ανώτατο όριο και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή. 

3. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή πενήντα προς βράβευση έργων µεταξύ 
των υποψηφιοτήτων που έχουν προεπιλεγεί σε όλα τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή 
συστήνει µια ειδική διευθύνουσα οµάδα που απαρτίζεται από ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες. Η εν λόγω διευθύνουσα οµάδα επιλέγει τις προς βράβευση 
υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων αποκλεισµού, επιλογής και απονοµής που 
καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

4. Η Επιτροπή καταρτίζει, µε εκτελεστική πράξη, τον κατάλογο των έργων στα οποία 
απονέµεται το βραβείο. 

Άρθρο 59 

Χρηµατικό  βραβείο - όροι και καταβολή 

1. Προκειµένου τα έργα να είναι επιλέξιµα για το βραβείο, ο χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωσή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της εκτελεστικής πράξης απονοµής του βραβείου. Το χρονοδιάγραµµα της 
υλοποίησης του έργου ορίζεται στην αίτηση υποψηφιότητας.  

2. Το βραβείο χορηγείται υπό µορφή κατ’ αποκοπήν ποσού. Το ποσό της πληρωµής 
καθορίζεται από την Επιτροπή, µε εκτελεστική πράξη, σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και λαµβάνοντας υπόψη το 
εκτιµώµενο κόστος υλοποίησης του έργου που αναφέρεται στην αίτηση. Το 
ανώτατο βραβείο ανά έργο δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. 

3. Τα κράτη µέλη καταβάλλουν το βραβείο στους επιτυχόντες υποψηφίους αφού 
εξακριβώσουν ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Οι σχετικές δαπάνες επιστρέφονται 
από την Ένωση στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 4 του 
κεφαλαίου II του τίτλου IV του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. Τα κράτη µέλη 
µπορούν να αποφασίσουν να καταβάλουν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει το ποσό του 
βραβείου στους επιτυχόντες υποψηφίους πριν από τον έλεγχο της ολοκλήρωσης 
του έργου, αλλά, σε αυτή την περίπτωση, φέρουν την ευθύνη για τις δαπάνες έως 
ότου ελεγχθεί η ολοκλήρωση του έργου. 
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Άρθρο 60 

Κανόνες για τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράµµατα και τη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής 

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει λεπτοµερείς διατάξεις για τη διαδικασία 
και τα χρονοδιαγράµµατα επιλογής των έργων και κανόνες σχετικά µε τη σύσταση της 
διευθύνουσας επιτροπής ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται στο άρθρο 58  
παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 
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ΤΙΤΛΟΣ V  
ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της 

γεωργίας  

Άρθρο 61 

Στόχοι 

1. Οι ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας: 

α) προωθούν την αποδοτική χρήση των πόρων, την παραγωγικότητα, τις 
χαµηλές εκποµπές, τη φιλικότητα προς το κλίµα και την ανθεκτικότητα στον 
τοµέα της γεωργίας, σε αρµονία µε τους βασικούς φυσικούς πόρους από τους 
οποίους εξαρτάται η γεωργία· 

β) συµβάλλουν στη διασφάλιση σταθερού εφοδιασµού τροφίµων, ζωοτροφών 
και βιοϋλικών, τόσο υφιστάµενων όσο και νέων· 

γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος, προσαρµογής 
στην αλλαγή του κλίµατος και µετριασµού της· 

δ) γεφυρώνουν το χάσµα µεταξύ της έρευνας, των γνώσεων και της τεχνολογίας 
αιχµής και των γεωργών, των επιχειρήσεων και των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

2. Οι ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας επιδιώκουν να 
επιτύχουν τους στόχους του µέσω: 

α) της δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας µε καλύτερη διασύνδεση της έρευνας 
και των γεωργικών πρακτικών, και ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των 
διαθέσιµων µέτρων καινοτοµίας· 

β) της προώθησης της ταχύτερης και ευρύτερης µεταφοράς καινοτόµων λύσεων 
στην πράξη· και 

γ) της ενηµέρωσης της επιστηµονικής κοινότητας σχετικά µε τις ερευνητικές 
ανάγκες της γεωργικής πρακτικής. 

3. Το ΕΓΤΑΑ συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας µέσω της στήριξης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 36, των επιχειρησιακών οµάδων των ΕΣΚ που αναφέρονται στο άρθρο 62 
και του δικτύου των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53. 
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Άρθρο 62 

Επιχειρησιακές οµάδες 

1. Οι επιχειρησιακές οµάδες των ΕΣΚ αποτελούν µέρος των ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας. Συστήνονται από 
ενδιαφερόµενους φορείς, όπως γεωργούς, ερευνητές, συµβούλους και επιχειρήσεις 
που εµπλέκονται στους τοµείς της γεωργίας και των τροφίµων. 

2. Οι επιχειρησιακές οµάδες των ΕΣΚ θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας τους και αποφεύγουν καταστάσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων.  

Άρθρο 63 

Καθήκοντα επιχειρησιακών οµάδων 

1. Οι επιχειρησιακές οµάδες των ΕΣΚ καταρτίζουν σχέδιο που περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

α) περιγραφή του καινοτόµου έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, τεθεί υπό 
δοκιµή, προσαρµοστεί ή υλοποιηθεί· 

β) περιγραφή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και της συµβολής στο στόχο 
των ΕΣΚ για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιώσιµης διαχείρισης 
των πόρων. 

2. Κατά την υλοποίηση των καινοτόµων έργων τους, οι επιχειρησιακές οµάδες: 

α) λαµβάνουν αποφάσεις για την εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόµων 
δράσεων· και 

β) υλοποιούν καινοτόµες δράσεις, µέσω µέτρων που χρηµατοδοτούνται από τα 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 

3. Οι επιχειρησιακές οµάδες διαδίδουν τα αποτελέσµατα του έργου τους, ιδίως µέσω 
του δικτύου των ΕΣΚ. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

Άρθρο 64 

Πόροι και κατανοµή τους 

1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάµει του 
παρόντος κανονισµού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 
2020, η ετήσια κατανοµή του καθώς και το ελάχιστο ποσό που πρέπει να διατίθεται 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύµφωνα µε το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020 και τη διοργανική 
συµφωνία για τη συνεργασία σε θέµατα προϋπολογισµού και για τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση34 για την ίδια περίοδο. 

2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθεται για τεχνική 
βοήθεια στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1. 

3. Για λόγους προγραµµατισµού και επακόλουθης εγγραφής τους στον γενικό 
προϋπολογισµό της Ένωσης, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
υπόκεινται σε τιµαριθµική αναπροσαρµογή 2 % ετησίως. 

4. Η Επιτροπή προβαίνει, µε εκτελεστική πράξη, στην ετήσια κατανοµή ανά κράτος 
µέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του 
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαµβάνοντας υπόψη τη µεταφορά 
κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. DP/2012. Κατά την ετήσια κατανοµή η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη: 

α) αντικειµενικά κριτήρια συνδεόµενα µε τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 4· και 

β) τις προηγούµενες επιδόσεις. 

5. Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η εκτελεστική πράξη 
που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο περιλαµβάνει επίσης τα κονδύλια που 
µεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012. 

6. Για τους σκοπούς της κατανοµής του αποθεµατικού επιδόσεων που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], τα έσοδα για 
ειδικό προορισµό που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 45 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. HR/2012 για το ΕΓΤΑΑ, προστίθεται στα ποσά που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Χορηγούνται στα κράτη µέλη 
ανάλογα µε το µερίδιό τους στο συνολικό ποσό ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ. 

                                                 
34  
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Άρθρο 65 

Συνεισφορά του Ταµείου 

1. Η απόφαση έγκρισης προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει την ανώτατη 
συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραµµα. Η απόφαση προσδιορίζει σαφώς, εάν 
χρειάζεται, τις πιστώσεις που διατίθενται στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. 

2. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται µε βάση το ποσό της επιλέξιµης δηµόσιας 
δαπάνης. 

3. Τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζουν ένα ενιαίο ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλα τα µέτρα. Όπου κρίνεται σκόπιµο, 
καθορίζεται ξεχωριστό ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα µικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το 
ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι: 

α) το 85 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγµένες 
περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες περιοχές και στα µικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93· 

β) το 50 % των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες. 

Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι 20 %. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η ανώτατη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι: 

α) 80 % για τα µέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 28 και 36, για την τοπική 
ανάπτυξη LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012] και για τις δράσεις δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 1 
στοιχείο α) περίπτωση i). Μπορεί να αυξηθεί σε 90 % για τα προγράµµατα 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και 
τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93· 

β) 100 % για τις δράσεις που λαµβάνουν χρηµατοδότηση βάσει του άρθρου 66. 

5. Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το Leader. 

6. Οι δαπάνες που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν συγχρηµατοδοτούνται 
µε συνεισφορά των διαρθρωτικών ταµείων, του Ταµείου Συνοχής ή οποιουδήποτε 
άλλου ενωσιακού χρηµατοδοτικού µέσου. 

7. Οι δηµόσιες δαπάνες για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις τηρούν τα όρια ενισχύσεων 
που προβλέπονται σε σχέση µε τις κρατικές ενισχύσεις, εκτός αντίθετων διατάξεων 
του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 66 

Χρηµατοδότηση δράσεων  µε σηµαντική συνεισφορά στην καινοτοµία 

Τα κονδύλια που µεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 προορίζονται για δράσεις που συµβάλλουν σηµαντικά 
στην καινοτοµία σχετικά µε την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος και της προσαρµογής.  

Άρθρο 67 

Επιλεξιµότητα δαπανών 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 55 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], σε περιπτώσεις µέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών 
καταστροφών, τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης µπορούν να προβλέπουν ότι 
η επιλεξιµότητα των δαπανών που σχετίζονται µε τροποποιήσεις του 
προγράµµατος µπορεί να αρχίσει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της φυσικής 
καταστροφής. 

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ µόνον εάν 
πραγµατοποιούνται για δράσεις που έχουν αποφασισθεί από τη διαχειριστική αρχή 
του σχετικού προγράµµατος ή υπ’ ευθύνη της, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής 
που καθορίζονται στο άρθρο 49. 

Εξαιρουµένων των γενικών εξόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), όσον αφορά τις επενδυτικές δράσεις στο πλαίσιο µέτρων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της συνθήκης, θεωρούνται 
επιλέξιµες µόνο οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή αίτησης 
στην αρµόδια αρχή. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν στα προγράµµατά τους ότι είναι επιλέξιµες 
µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης 
από την αρµόδια αρχή. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στο άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 2. 

4. Οι ενισχύσεις σε δικαιούχους συνοδεύονται από τιµολόγια και έγγραφα που 
αποδεικνύουν την πληρωµή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι ενισχύσεις 
συνοδεύονται από δικαιολογητικά ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, εκτός για τις 
µορφές ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του 
κανονισµού (ΕΕ) [ΚΣΠ/2012]. 
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Άρθρο 68 

Επιλέξιµες δαπάνες 

1. Όταν οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από ενίσχυση δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, είναι επιλέξιµα τα ακόλουθα είδη δαπανών: 

α) δαπάνες λειτουργίας· 

β) δαπάνες προσωπικού· 

γ) δαπάνες κατάρτισης· 

δ) δαπάνες δηµοσίων σχέσεων· 

ε) χρηµατοοικονοµικές δαπάνες·  

στ) δαπάνες συγκρότησης δικτύων. 

4. Οι µελέτες θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες µόνο εάν συνδέονται µε ειδική δράση 
στο πλαίσιο του προγράµµατος ή µε τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του 
προγράµµατος.  

5. Οι συνεισφορές σε είδος υπό µορφή παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, γης 
και ακινήτων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν ποσά τοις µετρητοίς που να 
δικαιολογούνται από τιµολόγια ή έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, 
µπορούν να είναι επιλέξιµες για στήριξη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. 

4. Οι έµµεσες δαπάνες είναι επιλέξιµες για στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 19, 21, 25 και 36. 

Άρθρο 69 

Επαληθευσιµότητα και ελεγξιµότητα των  µέτρων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται 
να υλοποιήσουν είναι επαληθεύσιµα και ελέγξιµα. Για το σκοπό αυτό, η 
διαχειριστική αρχή και ο οργανισµός πληρωµών κάθε προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης παρέχει µια εκ των προτέρων εκτίµηση της επαληθευσιµότητας και της 
ελεγξιµότητας των µέτρων που πρέπει να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης. Η διαχειριστική αρχή και ο οργανισµός πληρωµών 
αναλαµβάνουν επίσης την εκτίµηση της επαληθευσιµότητας και της ελεγξιµότητας 
των µέτρων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης. Κατά την εκ των προτέρων εκτίµηση και την εκτίµηση κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα 
των ελέγχων κατά την προηγούµενη και τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού. 
Όταν από την εκτίµηση συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις 
επαληθευσιµότητας και ελεγξιµότητας, τα σχετικά µέτρα προσαρµόζονται 
αναλόγως. 
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2. Όταν η ενίσχυση χορηγείται µε βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες 
και το απολεσθέν εισόδηµα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί 
υπολογισµοί είναι επαρκείς και ακριβείς, και πραγµατοποιούνται εκ των προτέρων 
βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιµου υπολογισµού. Για το σκοπό αυτό, ένας 
φορέας ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρµόδιες για τους υπολογισµούς και 
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία παρέχει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την 
ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισµών. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 70 

Προκαταβολές 

1. Η πληρωµή προκαταβολών υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή 
ισοδύναµης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100 % του ποσού της προκαταβολής. 
Όσον αφορά τους δικαιούχους του δηµοσίου, η προκαταβολή καταβάλλεται στους 
δήµους, στις περιφερειακές αρχές και στις ενώσεις τους, καθώς και στους 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.  

Η διευκόλυνση που παρέχεται ως εγγύηση από δηµόσια αρχή θεωρείται ισοδύναµη 
µε την εγγύηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, υπό τον όρο ότι η αρχή 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το καλυπτόµενο από την εγγύηση ποσό 
σε περίπτωση που δεν θεµελιώνεται δικαίωµα στην καταβληθείσα προκαταβολή. 

2. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµευτεί όταν ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών 
εξακριβώσει ότι το ποσό της πραγµατικής δαπάνης που αντιστοιχεί στη δηµόσια 
συνεισφορά που σχετίζεται µε τη δράση υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 
∆ιαχείριση, έλεγχος και δηµοσιότητα 

Άρθρο 71 

Αρµοδιότητες της Επιτροπής 

Για να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης, τη χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση σύµφωνα µε το άρθρο 317 της συνθήκης, η Επιτροπή εκτελεί τα µέτρα και τους 
ελέγχους που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. HR/2012. 

Άρθρο 72 

Αρµοδιότητες των κρατών µελών 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν όλες τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις σύµφωνα µε το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012 προκειµένου να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν, για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, τις ακόλουθες 
αρχές: 

α) τη διαχειριστική αρχή που µπορεί να είναι είτε φορέας δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που δραστηριοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ή το ίδιο 
το κράτος µέλος σε περίπτωση που εκτελεί το εν λόγω καθήκον, η οποία 
είναι επιφορτισµένη µε τη διαχείριση του σχετικού προγράµµατος· 

β) τον διαπιστευµένο οργανισµό πληρωµών κατά την έννοια του άρθρου 7 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. HR/2012· 

γ) τον φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. HR/2012. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης ότι το 
οικείο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί µε τρόπο που να 
εξασφαλίζει σαφή κατανοµή και διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ της 
διαχειριστικής αρχής και άλλων φορέων. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος. 

4. Τα κράτη µέλη καθορίζουν µε σαφήνεια τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, 
του οργανισµού πληρωµών και των οµάδων τοπικής δράσης στο πλαίσιο του 
LEADER, σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής 
και τη διαδικασία επιλογής έργων. 
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Άρθρο 73 

∆ιαχειριστική αρχή 

1. Η διαχειριστική αρχή είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του 
προγράµµατος µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα 
ακόλουθα: 

α) να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό 
σύστηµα για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών 
στοιχείων για το πρόγραµµα και την εφαρµογή του, τα οποία απαιτούνται για 
τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, 
στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους 
καθορισµένους στόχους και προτεραιότητες·  

β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε τριµηνιαία βάση, τα σχετικά δεδοµένα 
δείκτες για τις δράσεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση, 
συµπεριλαµβανοµένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς 
και του έργου· 

γ) να διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση των δράσεων: 

(i) ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 
χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν χωριστό λογιστικό σύστηµα ή 
κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται 
µε τη δράση· 

(ii) είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων 
στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή εκροών και 
αποτελεσµάτων· 

δ) να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 48 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]  είναι σύµφωνη µε το 
σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης, την αποδέχεται και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή· 

ε) να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 49 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]  έχει εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο 50 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]  πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών που 
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό, να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω 
αξιολογήσεις συµµορφώνονται προς το σύστηµα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, και να τις υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή· 

στ) να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης τα αναγκαία στοιχεία και 
έγγραφα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος µε 
γνώµονα τους ειδικούς στόχους και προτεραιότητές του· 
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ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου συµπεριλαµβάνοντας 
συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθησης και, µετά την έγκριση από την 
επιτροπή παρακολούθησης, να την υποβάλλει στην Επιτροπή·  

η) να διασφαλίζει ότι ο οργανισµός πληρωµών λαµβάνει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία, ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και τους 
ελέγχους που διενεργούνται σε σχέση µε τις δράσεις που έχουν επιλεγεί για 
χρηµατοδότηση, πριν από την έγκριση των πληρωµών· 

θ) να εξασφαλίζει δηµοσιότητα στο πρόγραµµα, µεταξύ άλλων και µέσω του 
εθνικού αγροτικού δικτύου, ενηµερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις 
επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, 
τους φορείς που ασχολούνται µε την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών 
και γυναικών, και τις εµπλεκόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις 
δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα και τους κανόνες πρόσβασης στη 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος, καθώς και ενηµερώνοντας τους 
δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο 
που διαδραµατίζει η Ένωση στο πρόγραµµα. 

2. Το κράτος µέλος ή η διαχειριστική αρχή µπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους 
ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των 
περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για να 
πραγµατοποιήσουν τη διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων αγροτικής 
ανάπτυξης.  

Όταν µέρος των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή 
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την ορθότητα της 
διαχείρισης και εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων. Η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζει ότι έχουν θεσπιστεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο  
φορέα να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση 
των εν λόγω καθηκόντων. 

3. Όταν στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνεται ένα θεµατικό 
υποπρόγραµµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, η διαχειριστική αρχή µπορεί να 
ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των 
τοπικών αρχών, των οµάδων τοπικής δράσης ή µη κυβερνητικών οργανώσεων, για 
την εκτέλεση της διαχείρισης και της υλοποίησης της εν λόγω στρατηγικής. Εν 
προκειµένω εφαρµόζεται η παράγραφος 2. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι οι δράσεις και οι εκροές του εν λόγω 
θεµατικού υποπρογράµµατος προσδιορίζονται χωριστά για τους σκοπούς του 
συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 74.  
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Τίτλος VII 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση  

Κεφάλαιο Ι 
Γενικές διατάξεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Άρθρο 74 

Σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης  

Σύµφωνα µε τον παρόντα Τίτλο, εκπονείται κοινό σύστηµα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης σε συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών και εγκρίνεται 
από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 75 

Στόχοι 

Το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης έχει ως στόχο: 

α) να αποδείξει την πρόοδο και τα επιτεύγµατα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα 
και τη συνάφεια των παρεµβάσεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης· 

β) να συµβάλλει στην καλύτερη στοχευµένη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης· 

γ) να στηρίξει µια κοινή διαδικασία µάθησης που σχετίζεται µε την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 76 

Κοινοί δείκτες 

1. Ένας κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται µε την αρχική κατάσταση καθώς 
και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, τις εκροές, τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο 
του προγράµµατος, ο οποίος εφαρµόζεται σε κάθε πρόγραµµα, καθορίζεται στο 
σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 74 ώστε 
να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση δεδοµένων σε επίπεδο Ένωσης. 

2. Οι κοινοί δείκτες συνδέονται µε τη δοµή και τους στόχους της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης και επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής της πολιτικής µε γνώµονα τους σκοπούς 
και τους στόχους σε ενωσιακό, εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο προγράµµατος. 

Άρθρο 77 

Ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών 

1. Τα κύρια στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος, για κάθε δράση 
που επιλέγεται για χρηµατοδότηση, καθώς και για δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, 
τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και τα 
βασικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου και του έργου, καταγράφονται και 
τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή. 

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι διατίθεται ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό 
σύστηµα για την καταγραφή, τήρηση και διαχείριση των κυριότερων πληροφοριών 
και υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Άρθρο 78 

Παροχή πληροφοριών 

Οι δικαιούχοι της στήριξης στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης και οι οµάδες 
τοπικής δράσης αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή ή/και 
στους διορισµένους αξιολογητές ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν 
καθήκοντα για λογαριασµό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος, ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη 
καθορισµένων στόχων και προτεραιοτήτων. 
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Κεφάλαιο II 
Παρακολούθηση 

Άρθρο 79 

∆ιαδικασίες παρακολούθησης 

1. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 
41 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] παρακολουθούν την ποιότητα 
υλοποίησης του προγράµµατος. 

2. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή παρακολούθησης παρακολουθούν κάθε 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης µέσω οικονοµικών δεικτών, δεικτών εκροών και 
δεικτών που αφορούν τους στόχους. 

Άρθρο 80 

Επιτροπή παρακολούθησης 

 Τα κράτη µέλη µε περιφερειακά προγράµµατα µπορούν να συστήσουν εθνική 
επιτροπή παρακολούθησης για τον συντονισµό της υλοποίησης των εν λόγω  
προγραµµάτων σε σχέση µε το εθνικό πλαίσιο και τη χρήση των δηµοσιονοµικών 
πόρων. 

Άρθρο 81 

Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης 

1. Η επιτροπή παρακολούθησης βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης και την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του. Προς τούτο, 
εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], η επιτροπή παρακολούθησης: 

α) γνωµοδοτεί και εκδίδει γνώµη εντός τεσσάρων µηνών από την απόφαση 
έγκρισης του προγράµµατος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα 
µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού· 

β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις εκροές που σχετίζονται µε το σχέδιο 
αξιολόγησης του προγράµµατος· 

γ) εξετάζει τις δράσεις του προγράµµατος σχετικά µε την τήρηση των εκ των 
προτέρων καθορισµένων όρων· 
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δ) συµµετέχει στο Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο µε σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος· 

ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην 
Επιτροπή.   

Άρθρο 82 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης 

1. Έως την 31η Μαΐου 2016 και έως την 31η Μαΐου κάθε επόµενου έτους µέχρι και το 
2023, το κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης 
σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης κατά το 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει 
τα ηµερολογιακά έτη 2014 και 2015. 

2. Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης περιλαµβάνουν πληροφορίες, 
µεταξύ άλλων, για τις οικονοµικές δεσµεύσεις και δαπάνες ανά µέτρο, καθώς και 
περίληψη των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται σε σχέση µε το σχέδιο 
αξιολόγησης. 

3. Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], η ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υποβληθεί το 2017 θα 
περιλαµβάνει επίσης περιγραφή της υλοποίησης των επιµέρους υποπρογραµµάτων 
που εντάσσονται στο πρόγραµµα, αξιολόγηση της σηµειωθείσας προόδου, µε 
σκοπό τη διασφάλιση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη χρήση του ΕΓΤΑΑ 
και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ για τη στήριξη της εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, µεταξύ άλλων µέσω στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και τα πορίσµατα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για 
κάθε προτεραιότητα που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

4. Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. [ΚΣΠ/2012], η ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υποβληθεί το 2019 θα 
περιλαµβάνει επίσης περιγραφή της υλοποίησης των επιµέρους υποπρογραµµάτων 
που εντάσσονται στο πρόγραµµα και αξιολόγηση της σηµειωθείσας προόδου, µε 
σκοπό τη διασφάλιση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη χρήση του ΕΓΤΑΑ 
και των άλλων χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ για τη στήριξη της εδαφικής 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, µεταξύ άλλων µέσω στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. 

5. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για την παρουσίαση των 
ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91. 



 

EL 100   EL 

Κεφαλαίο ΙΙΙ 
Αξιολόγηση 

Άρθρο 83 

Γενικές διατάξεις 

1. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, προβλέπει τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 48 και 50 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και 
καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 91. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις συνάδουν µε την κοινή 
προσέγγιση της αξιολόγησης η οποία έχει συµφωνηθεί βάσει του άρθρου 74, 
οργανώνουν την παραγωγή και τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων και 
διαβιβάζουν τις διάφορες πληροφορίες που παρέχει το σύστηµα παρακολούθησης 
στους αξιολογητές. 

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης διατίθενται από τα κράτη µέλη στο ∆ιαδίκτυο και από την 
Επιτροπή στον ιστότοπο της Ένωσης. 

Άρθρο 84 

Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο εκ των προτέρων αξιολογητής εµπλέκεται ήδη από ένα 
πρώιµο στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, όπου 
συµπεριλαµβάνονται η εκπόνηση της ανάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β), ο σχεδιασµός της λογικής παρέµβασης του προγράµµατος και ο καθορισµός 
των στόχων του προγράµµατος. 

Άρθρο 85 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση 

Το 2023, τα κράτη µέλη καταρτίζουν έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για καθένα από 
τα οικεία προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2023. 

Άρθρο 86 

Σύνθεση αξιολογήσεων 
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Η σύνθεση σε επίπεδο Ένωσης των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκθέσεων 
αξιολόγησης πραγµατοποιείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής. 

Η σύνθεση των εκθέσεων αξιολόγησης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η  
∆εκεµβρίου του έτους που έπεται της υποβολής των σχετικών αξιολογήσεων. 
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T ΙΤΛΟΣ VIII 
∆ιατάξεις περί ανταγωνισµού 

Άρθρο 87 

Κανόνες εφαρµοστέοι στις επιχειρήσεις 

Όταν η στήριξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού χορηγείται σε µορφές συνεργασίας 
µεταξύ επιχειρήσεων, µπορεί να χορηγείται µόνο για τις µορφές συνεργασίας µεταξύ 
επιχειρήσεων που συµµορφώνονται µε τους κανόνες ανταγωνισµού, όπως αυτοί 
εφαρµόζονται δυνάµει των άρθρων 143 έως 145 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. sCMO/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Άρθρο 88  

Κρατικές ενισχύσεις 

1. Εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος Τίτλου, τα άρθρα 107, 108 και 109 της 
συνθήκης εφαρµόζονται όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από τα 
κράτη µέλη. 

2. Τα άρθρα 107, 108 και 109 της συνθήκης δεν εφαρµόζονται στις πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη δυνάµει του παρόντος κανονισµού και 
σύµφωνα µε αυτόν, ή σε πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 89 εντός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 42 της συνθήκης. 

Άρθρο 89 

Πρόσθετη εθνική χρηµατοδότηση 

Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη σε σχέση µε δράσεις που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 42 της συνθήκης και αποσκοπούν στην παροχή 
πρόσθετης χρηµατοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην οποία παρέχεται στήριξη από 
την Ένωση κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα 
µε το παρόντα κανονισµό ως µέρος του προγραµµατισµού που αναφέρεται στο άρθρο 7. 
Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω πληρωµών η Επιτροπή εφαρµόζει, κατ’ αναλογία, τα 
κριτήρια που θεσπίστηκαν για την εφαρµογή του άρθρου 107 της συνθήκης. Το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν πραγµατοποιεί την προτεινόµενη πρόσθετη 
χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης πριν αυτή εγκριθεί. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΙX 
Εξουσίες της Επιτροπής, κοινές διατάξεις, µεταβατικές 

και τελικές διατάξεις 

Κεφάλαιο Ι 
Εξουσίες της Επιτροπής 

Άρθρο 90 

Εξουσιοδότηση 

1. Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισµό ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα 
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης συνεπάγεται λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στην απόφαση. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.  

4. Μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό 
τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν 
προβάλλουν ένσταση εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εάν, πριν από την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν ένσταση. 
Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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Άρθρο 91 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από επιτροπή αποκαλούµενη «επιτροπή αγροτικής 
ανάπτυξης». Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Κεφάλαιο II 

Κοινές διατάξεις  

 
Άρθρο 92 

Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θεσπίζει σύστηµα πληροφοριών που 
επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδοµένων κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ της Επιτροπής 
και κάθε κράτους µέλους. Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για τη 
λειτουργία του εν λόγω συστήµατος. Οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 91. 

Άρθρο 93 

Γενικές διατάξεις της ΚΓΠ 

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει αυτού ισχύουν 
σε σχέση µε τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 
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Κεφάλαιο III 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 94 

Κατάργηση  

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καταργείται. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις δράσεις που 
υλοποιούνται σύµφωνα µε τα προγράµµατα που εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάµει του 
εν λόγω κανονισµού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

 

Άρθρο 95 

Μεταβατικές διατάξεις 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση από το σύστηµα που θεσπίστηκε από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 στο σύστηµα που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό, 
η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
άρθρο 90 σχετικά µε τους όρους υπό τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από την 
Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 µπορεί να ενσωµατωθεί στη 
στήριξη που προβλέπεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, όπου συµπεριλαµβάνονται η 
τεχνική βοήθεια και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις. 

Άρθρο 96 

Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 
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Έγινε στ , 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδροςt 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Άρθρο Αντικείµενο Ανώτατο ποσό 
σε ευρώ ή 
ποσοστό 

 

16 
παράγραφος 
8 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες διαχείρισης 
γεωργικής εκµετάλλευσης 
και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην 
εκµετάλλευση 

1.500  

200.000 

Ανά συµβουλή 

Ανά τριετία για την κατάρτιση 
συµβούλων 

17 
παράγραφος 
3 

Καθεστώτα ποιότητας ή 
γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιµα  

3.000  Ανά γεωργική εκµετάλλευση ετησίως 

    

18 
παράγραφος 
3 

Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία ενεργητικού   

50 % 

 

 

75 % 

 

65 % 

 

40 % 

 

 

 

 

 

 

Γεωργικός τοµέας 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες 
του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες 

Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο 
ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη 
δεν υπερβαίνει το 90% για: 

 - εγκατάσταση νέων γεωργών 

 - συλλογικές επενδύσεις και 
ολοκληρωµένα έργα 

 - περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά 
µειονεκτήµατα όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 33 
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50 % 

 

75 % 

 

65 % 

 

40 % 

 - δράσεις που λαµβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο των ΕΣΚ 

Μεταποίηση και εµπορία των 
προϊόντων του παραρτήµατος I  

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες 

Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να 
προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο 
ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη 
δεν υπερβαίνει το 90% για δράσεις που 
λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των 
ΕΣΚ 

19 
παράγραφος 
5 

Αποκατάσταση του 
δυναµικού γεωργικής 
παραγωγής που επλήγη 
από φυσικές καταστροφές  
και λήψη ενδεδειγµένων 
δράσεων πρόληψης 

80 % του ποσού των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών για δράσεις πρόληψης που 
αναλαµβάνουν µεµονωµένοι γεωργοί. 

20 
παράγραφος 
6 

Ανάπτυξη γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων 

70.000 

70.000 

15.000 

 

 

 

Ανά νέο γεωργό δυνάµει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση i) 

Ανά επιχείρηση δυνάµει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση 
ii) 

Ανά µικρή γεωργική εκµετάλλευση 
δυνάµει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοχείο α) περίπτωση iii) 

24 
παράγραφος 
3 

Καθιέρωση 
γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων 

80 % του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
για την καθιέρωση 
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων 

27 
παράγραφος 

Επενδύσεις σε νέες 
δασοκοµικές τεχνολογίες 

50 % του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες 
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5 και στη µεταποίηση και 
εµπορία δασοκοµικών 
προϊόντων 

 

75 % 

 

65 % 

40 % 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άκρως απόκεντρες περιοχές 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων 
στις άλλες περιφέρειες 

 

28 
παράγραφος 
4 

Σύσταση οµάδων 
παραγωγών 

10 %, 

10 %,  

8 %, 

6 %,  

4 % 

 

5 % 

5 % 

4 % 

3 % 

2 % 

 

100.000 

Για παραγωγή που έχει διατεθεί στο 
εµπόριο µέχρι 1.000.000 ευρώ  

Ως ποσοστό της παραγωγής που έχει 
διατεθεί στο εµπόριο κατά τα πέντα 
πρώτα έτη µετά την αναγνώριση, για το 
1ο,  2ο, 3ο, 4ο και 5ο  έτος αντίστοιχα. 

 

 

Για παραγωγή που έχει διατεθεί στο 
εµπόριο και υπερβαίνει τα 1.000.000 
ευρώ. Ως ποσοστό της παραγωγής που 
έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά τα 
πέντα πρώτα έτη µετά την αναγνώριση, 
για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος 
αντίστοιχα. 

 

Ανώτατο ποσό ανά έτος σε όλες τις 
περιπτώσεις. 

29 
παράγραφος 
8  

Γεωργοπεριβαλλοντικά 
µέτρα 

600(*) 

900(*) 

 

450(*) 

200(*) 

Ανά εκτάριο ετησίως για ετήσιες 
καλλιέργειες 

Ανά εκτάριο ετησίως για τις ειδικές 
πολυετείς καλλιέργειες 

Ανά εκτάριο ετησίως για άλλες χρήσεις 
γης 

Ανά µονάδα ζωικού κεφαλαίου 
(«ΜΖΚ») ανά έτος για τις τοπικές 
φυλές ζώων που απειλούνται από 
εξαφάνιση για τους γεωργούς   
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30 
παράγραφος 
5 

Βιολογική γεωργία 600(*) 

900(*) 

 

450(*) 

Ανά εκτάριο ετησίως για τις ετήσιες 
καλλιέργειες 

Ανά εκτάριο ετησίως για τις ειδικές 
πολυετείς καλλιέργειες 

Ανά εκτάριο ετησίως για τις άλλες 
χρήσεις γης 

31 
παράγραφος 
7 

Ενισχύσεις στο πλαίσιο 
του Natura 2000 και της 
οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα  

500(*) 

 

200(*) 

50 

Ανά εκτάριο ετησίως και κατ’ ανώτατο 
όριο κατά την αρχική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη 

Ανά εκτάριο ετησίως κατ’ανώτατο όριο 

Ανά εκτάριο ετησίως τουλάχιστον για 
τις ενισχύσεις βάσει της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα 

32 
παράγραφος 
3 

Ενισχύσεις σε περιοχές µε 
φυσικά µειονεκτήµατα ή 
άλλα ειδικά µειονεκτήµατα 

25 

250(*) 

300(*) 

 

Ελάχιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως 

Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως 

Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως 
στις ορεινές περιοχές που ορίζονται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2 

34 
παράγραφος 
3 

Καλή διαβίωση των ζώων 500 Ανά ΜΖΚ 

35 
παράγραφος 
3 

∆ασοπεριβαλλοντικές 
υπηρεσίες και διατήρηση 
των δασών 

200(*) Ανά εκτάριο ετησίως 

38 
παράγραφος 
5 

Ασφάλιση καλλιεργειών, 
ζώων και φυτών 

65 % του οφειλόµενου ασφαλίστρου 

39 
παράγραφος 
5 

Ταµεία αλληλοβοήθειας 
για ζωικές και φυτικές 
ασθένειες και 
περιβαλλοντικά συµβάντα 

65 % των επιλέξιµων δαπανών 

40 
παράγραφος 
5 

Εργαλείο σταθεροποίησης 
εισοδήµατος 

65 % των επιλέξιµων δαπανών 
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* Τα ποσά αυτά µπορούν να προσαυξηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη ειδικές 
συνθήκες οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Βιοφυσικά  κριτήρια για την οριοθέτηση περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά µειονεκτήµατα  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟ  

ΚΛΙΜΑ   

∆ιάρκεια καλλιεργητικής περιόδου 
(αριθµός ηµερών) που ορίζεται βάσει του 
αριθµού των ηµερών µε µέση ηµερήσια 
θερµοκρασία > 5° C (LGPt5) Ή 

≤ 180 ηµέρες 

 

Χαµηλή 
θερµοκρασία Άθροισµα θερµικού χρόνου (βαθµοηµέρες) 

για καλλιεργητική περίοδο που ορίζεται 
βάσει της συσσωρευµένης ηµερήσιας µέσης 
θερµοκρασίας > 5 ° C 

≤ 1500 βαθµοηµέρες 

Ξηρασία 
Λόγος των ετήσιων βροχοπτώσεων (P) 
προς την ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή 
(PET) 

P/PET ≤ 0,5 

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΣ  

Υπερβολική 
υγρασία του 
εδάφους 

Αριθµός ηµερών στο επίπεδο ή άνω του 
επιπέδου αγροϋδροχωρητικότητας ≥ 230 ηµέρες 

Ε∆ΑΦΟΣ 

Περιορισµένη  
αποστράγγιση 
εδαφών 

Περιοχές που είναι σε κατάσταση 
υδατοκορεσµού για µεγάλη διάρκεια του 
έτους 

Υγρασία σε 80 cm από την επιφάνεια 
για διάστηµα 6 µηνών, ή υγρασία σε 
40 cm για διάστηµα άνω των 
11 µηνών Ή 

Ανεπαρκώς ή πολύ κακώς 
αποστραγγιζόµενο έδαφος Ή 

Χρωµατικό µοτίβο gleyic σε 40 cm 
από την επιφάνεια 

≥ 15 % του όγκου του 
καλλιεργήσιµου στρώµατος είναι 
χονδροειδή υλικά, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
βραχώδους επιφανειακού στρώµατος, 
των κροκαλών Ή 

∆υσµενής υφή 
και πετρώδες 

Σχετική αφθονία σε πηλό, ιλύ, άµµο, 
οργανική ύλη (βάρος %) και κλάσµατα 
χονδροειδών υλικών (ογκοµετρικά %)   

Κατηγορία υφής του καλλιεργήσιµου 
στρώµατος µε άµµο, αργιλώδη άµµο 
που ορίζεται ως: 

Ιλύς %+ (2x άργιλο %) ≤ 30 %) Ή 
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Η κατηγορία υφής του 
καλλιεργήσιµου στρώµατος είναι 
βαρύς άργιλος (≥ 60 % άργιλος) Ή  

 

Οργανικό έδαφος (οργανική ύλη 
≥30 %)  Ή  

Η κατηγορία υφής του 
καλλιεργήσιµου στρώµατος είναι µε 
πηλό, ιλύ, αµµώδης πηλός και 
ιδιότητες vertic σε 100 cm από την 
επιφάνεια του εδάφους 

Ριζοφυΐα 
µικρού βάθους  

Βάθος (cm) από την επιφάνεια του εδάφους 
µε συνεκτικό σκληρό βράχο ή σκληρό 
αδιαπέραστο στρώµα. 

≤ 30 cm 

Αλατότητα: ≥ 4 deci-Siemens ανά 
µέτρο (dS/m) Ή 

Νατρίωση: ≥ 6 ποσοστό 
ανταλλάξιµου νατρίου (ESP) Ή 

Έδαφος φτωχό 
σε  χηµικές 
ιδιότητες 

Παρουσία στο καλλιεργήσιµο στρώµα 
αλάτων, ανταλλάξιµου νατρίου, 
υπερβολικής οξύτητας  

Οξύτητα εδάφους: pH ≤ 5 (στο νερό) 

Ε∆ΑΦΟΣ  

Απότοµη 
πλαγιά 

Υψοµετρική διαφορά ως προς την 
επιπεδοµετρική απόσταση (%). 

≥ 15 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ενδεικτικός κατάλογος µέτρων και δράσεων µε ιδιαίτερη σηµασία για τα θεµατικά 
υποπρογράµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 8 

Νέοι γεωργοί: 

Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών σε γεωργική εκµετάλλευση  

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση 

Συνεργασία 

Επενδύσεις σε µη γεωργικές δραστηριότητες 

Μικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις: 

Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση 

Συνεργασία 

Επενδύσεις σε µη γεωργικές δραστηριότητες 

Σύσταση οµάδων παραγωγών 

Leader  

Ορεινές περιοχές: 

- Ενισχύσεις σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα  

- Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις 

- Συνεργασία 



 

EL 115   EL 

- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

- Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές 

- Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

- Καθιέρωση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση 

Σύσταση οµάδων παραγωγών 

Leader  

Βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού: 
Συνεργασία 

Σύσταση οµάδων παραγωγών 

Leader  

Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  

∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες 
αντικατάστασης στην εκµετάλλευση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

Εκ των προτέρων καθορισµένοι όροι για την αγροτική ανάπτυξη 

1. ΟΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Προτεραιότητα ΕΕ για την 
αγροτική ανάπτυξη / Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) 
Θεµατικός στόχος (ΘΣ) 

Εκ των προτέρων καθορισµένος όρος Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 

Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 1: προώθηση της 
µεταφοράς γνώσεων και της 
καινοτοµίας στη γεωργία, στη 
δασοκοµία και στις αγροτικές 
περιοχές 
 
ΘΣ 1: ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτοµίας 

1.1.Έρευνα και καινοτοµία: Η ύπαρξη µιας εθνικής ή/και 
περιφερειακής στρατηγικής καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση 
σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Κ, η οποία είναι 
σύµφωνη µε τα χαρακτηριστικά των εθνικών ή περιφερειακών 
συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας µε καλές επιδόσεις35. 
 
 
 
 

 
1.2.: Συµβουλευτική ικανότητα: επαρκής συµβουλευτική 
ικανότητα για την εξασφάλιση συµβουλών σχετικά µε τις 
κανονιστικές απαιτήσεις και όλες τις πτυχές που συνδέονται µε 
τη βιώσιµη διαχείριση και τη δράση για το κλίµα στη γεωργία 
και τη δασοκοµία 

– Εφαρµόζεται µια εθνική ή/και περιφερειακή στρατηγική καινοτοµίας 
για έξυπνη εξειδίκευση η οποία: 

–  βασίζεται στην ανάλυση ΠΑΕΑ για να συγκεντρώσει πόρους για 
µια περιορισµένη δέσµη προτεραιοτήτων Ε&Κ· 

– παρουσιάζει µέτρα για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων στην 
Ε&ΤΑ· 

– περιλαµβάνει ένα σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου. 
–  Το κράτος µέλος έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο που περιγράφει 
διαθέσιµους δηµοσιονοµικούς πόρους για την Ε&Α· 

–  Το κράτος µέλος έχει εγκρίνει ένα πολυετές πρόγραµµα για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και την ιεράρχηση των επενδύσεων 
που συνδέονται µε τις προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουµ Ερευνητικών Υποδοµών - ESFRI). 

 

– Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται περιγραφή της δοµής της 
επέκτασης/συµβουλευτικών συστηµάτων στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο (εθνικό/περιφερειακό) - συµπεριλαµβανοµένου 
του επιδιωκόµενου ρόλου τους στο πλαίσιο της προτεραιότητας 

                                                 
35 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών: Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Ένωση καινοτοµίας (COM(2010) 546 τελικό της 6.10.2010). Συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας: Συµπεράσµατα για µια Ένωση Καινοτοµίας για την Ευρώπη (έγγρ. 17165/10 της 26.11.2010). 
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αγροτικής ανάπτυξης – η οποία αποδεικνύει την εκπλήρωση του εκ 
των προτέρων καθορισµένου όρου 1.2.  

Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 2: ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας όλων των 
τύπων γεωργίας και της 
βιωσιµότητας των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 
 
ΘΣ 3: ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων 
 

2-3.1. Σύσταση επιχείρησης: έχουν υλοποιηθεί ειδικές δράσεις 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου για τις µικρές 
επιχειρήσεις (Small Business Act - SBA) και της αναθεώρησής 
του της 23ης Φεβρουαρίου 201136, συµπεριλαµβανοµένης της 
αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις». 

– Οι ειδικές δράσεις περιλαµβάνουν: 
– µέτρα για τη µείωση του χρόνου σύστασης επιχειρήσεων σε 3 
εργάσιµες ηµέρες και µε κόστος 100 ευρώ· 

–  µέτρα για τη µείωση σε 3 µήνες του χρόνου που απαιτείται για την 
έκδοση πάσης φύσεων αδειών για την έναρξη και εκτέλεση 
συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας επιχείρησης· 

–  µηχανισµό για τη συστηµατική αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
νοµοθεσίας στις ΜΜΕ χρησιµοποιώντας µια «δοκιµασία για τις 
ΜΜΕ», λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διαφορές ως προς το 
µέγεθος των επιχειρήσεων, όπου κρίνεται σκόπιµο 

                                                 
36 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - 

Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις, «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008) 394 της 23.6.2008)· Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας: Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις – Ένας «Νόµος για τις µικρές επιχειρήσεις» για την Ευρώπη (έγγρ. 16788/08, 1.12.2008)· Ανακοίνωση 
της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ανασκόπηση 
του «Νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις» για την Ευρώπη (COM(2008) 78 τελικό, 23.2.2011)· Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας: Συµπεράσµατα  
από την ανασκόπηση του «Νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις» για την Ευρώπη (έγγρ. 10975/11 της 30.5.2011). 
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Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 3: προώθηση της 
οργάνωσης της αλυσίδας 
τροφίµων και της διαχείρισης 
κινδύνων στη γεωργία 
 
ΘΣ 3: ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων 
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Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 4: αποκατάσταση, 
διατήρηση και ανάδειξη των 
οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται 
από τη γεωργία και τη 
δασοκοµία 
 
ΘΣ 5: προώθηση της προσαρµογής 
στην αλλαγή του κλίµατος, της 
πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνων 
 
ΘΣ 6: προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 

4.1 Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
(ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης των εκτάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου VI του κανονισµού (ΕΕ) HR/xxxx θεσπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο 
 
 4.2 Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσµατα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα: οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσµατα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισµού καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο 
 
 4.3 άλλα σχετικά εθνικά πρότυπα: τα σχετικά υποχρεωτικά 
εθνικά πρότυπα ορίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 29 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού 

 
 4.4. Πρόληψη κινδύνων: η ύπαρξη των εθνικών εκτιµήσεων 
κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών, λαµβάνοντας υπόψη 
την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος37 
 
 

–  Τα πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται στην εθνική νοµοθεσία και 
προσδιορίζονται στα προγράµµατα· 

 

 

–  Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσµατα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του 
τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού καθορίζονται στα προγράµµατα· 

 

– Τα σχετικά υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα καθορίζονται στα 
προγράµµατα· 

 

–  Καθιερώνεται εθνική εκτίµηση κινδύνου που περιλαµβάνει: 
– Περιγραφή της διαδικασίας, της µεθοδολογίας, των µεθόδων και των 

µη ευαίσθητων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την εθνική 
εκτίµηση κινδύνου· 

–  Θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων για την εκτίµηση 
κινδύνου· 

–  Όπου κρίνεται σκόπιµο, λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές στρατηγικές 
προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος,  

                                                 
37 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Συµβουλίου· Συµπέρασµα σχετικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίµησης κινδύνου 

για τη διαχείριση καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 11-12 Απριλίου 2011. 
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 Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 5: προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 
και στήριξη της µετάβασης προς 
µια οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα και ανθεκτική στις 
αλλαγές του κλίµατος στους 
τοµείς της γεωργίας και των 
τροφίµων και στον δασικό τοµέα 
 
ΘΣ 4: στήριξη της µετάβασης προς 
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους 
τους τοµείς 
 
 ΘΣ 5: προώθηση της 
προσαρµογής στην αλλαγή του 
κλίµατος, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 

 

5.1 Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου: συµµόρφωση µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών µελών να 
µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να 
τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για µείωση των 
εκποµπών αυτών µέχρι το 2020 
 
 5.2 Ενεργειακή απόδοση: ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες38 
 
5.3 Τιµολόγηση νερού: η ύπαρξη πολιτικής τιµολόγησης του 
νερού η οποία εξασφαλίζει την κατάλληλη συµβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων39 . 
 
 
 
 
5.4. Προγράµµατα διαχείρισης αποβλήτων: µεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών40, ιδίως 
την ανάπτυξη προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα 

– Το κράτος µέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τις 
εθνικές πολιτικές και µέτρα που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3 
της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ την περίοδο 2013-2020· 

 

– Το κράτος µέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση το οποίο µετατρέπει τους στόχους 
εξοικονόµησης ενέργειας σε συγκεκριµένα και συνεκτικά µέτρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ· 

 

– Το κράτος  µέλος έχει λάβει υπόψη την αρχή της ανάκτησης του 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους των πόρων σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· 

–  Το κράτος µέλος έχει πραγµατοποιήσει οικονοµική ανάλυση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το παράρτηµα III της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ σχετικά µε τον όγκο, την τιµή και το κόστος των 
υπηρεσιών ύδατος, καθώς και εκτίµηση των σχετικών επενδύσεων· 

–  Το κράτος µέλος έχει εξασφαλίσει τη συµβολή των διαφόρων 
χρήσεων ύδατος ανά τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

 

– Το κράτος µέλος έχει εξασφαλίσει ότι οι αρµόδιες αρχές του έχουν 
θεσπίσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 4, 13 και 16 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 28 της οδηγίας· 

                                                 
38 ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1 
39 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
40 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 
41 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16. 
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µε την οδηγία. 
 
5.5 Ανανεώσιµη ενέργεια: Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 
2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ41 

 

– Το κράτος µέλος έχει θεσπίσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ· 

Προτεραιότητα αγροτικής 
ανάπτυξης 6: προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, της µείωσης 
της φτώχειας και της 
οικονοµικής ανάπτυξης στις 
αγροτικές περιοχές 
 
ΘΣ 8: προώθηση της απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζοµένων 
 
ΘΣ 9: προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέµηση της 
φτώχειας 

6.1: Πρόσβαση στο ΕΓΤΑΑ: Παροχή υποστήριξης στους 
ενδιαφερόµενους όσον αφορά την πρόσβαση στο ΕΓΤΑΑ 
 
 6.2 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία 
επιχειρήσεων: ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής χωρίς 
αποκλεισµούς για τη στήριξη της εκκίνησης χωρίς 
αποκλεισµούς, σύµφωνα µε το Νόµο για τις µικρές 
επιχειρήσεις42 και σε συνοχή µε την κατευθυντήρια γραµµή για 
την απασχόληση 7, όσον αφορά τη διασφάλιση των 
απαραίτητων συνθηκών για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
 
 
 
 
 
 
6.3 Υποδοµή ∆ΠΝΓ (δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς): ύπαρξη 
εθνικών σχεδίων ∆ΠΝΓ που λαµβάνουν υπόψη τις 
περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων43 της ΕΕ 
για πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο, µε έµφαση σε 
τοµείς στους οποίους η αγορά αδυνατεί να παράσχει µια ανοικτή 

– Στα ενδιαφερόµενα µέρη παρέχεται στήριξη για την υποβολή 
αιτήσεων έργων και την εφαρµογή και διαχείριση των επιλεγέντων 
έργων 

 
– Τα κράτη µέλη έχουν καθιερώσει µια συνολική στρατηγική χωρίς 

αποκλεισµούς που περιλαµβάνει: 
– µέτρα για τη σηµαντική µείωση του χρόνου και του κόστους 

δηµιουργίας επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το Νόµο για τις µικρές 
επιχειρήσεις· 

– µέτρα για τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση 
πάσης φύσεως αδειών για την ανάληψη και εκτέλεση 
συγκεκριµένης δραστηριότητας µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε το 
νόµο για τις µικρές επιχειρήσεις· 

– δράσεις που συνδέουν κατάλληλες υπηρεσίες επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (πρόσβαση σε 
κεφάλαια), συµπεριλαµβανοµένης της προσέγγισης σε µειονεκτικές 
οµάδες και περιοχές 

 

 

–  - Καθιερώνεται εθνικό σχέδιο ∆ΠΝΓ το οποίο περιλαµβάνει: 

                                                 
42 Να συµπεριληφθεί η παραποµπή 
43 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 

Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη (COM(2010) 245 τελικό/2 της 26.8.2010)· Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Πίνακας αποτελεσµάτων του 
ψηφιακού θεµατολογίου (SEC(2011) 708 της 31.5.2011). Πίνακας αποτελεσµάτων: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
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υποδοµή επαρκούς ποιότητας σε προσιτό κόστος   
 

– σχέδιο επενδύσεων σε υποδοµές µέσω οµαδοποίησης της ζήτησης 
και χαρτογράφηση των υποδοµών και των υπηρεσιών, µε τακτική 
ενηµέρωση 

– βιώσιµα µοντέλα επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισµό και 
παρέχουν πρόσβαση σε ανοικτές, προσιτές, ποιοτικές και 
ανθεκτικές στο χρόνο υποδοµές και υπηρεσίες· 

– µέτρα τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων· 
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2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΘΣ 1 ∆ιοικητική αποτελεσµατικότητα των κρατών µελών: 
ύπαρξη µιας στρατηγικής για την ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσµατικότητας της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της 
µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης44  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΣ 2 Κατανοµή ανθρώπινων πόρων: οι αρµόδιοι φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και υλοποίηση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης διαθέτουν επαρκή 
ικανότητα για την κατανοµή ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση 
της κατάρτισης και τα συστήµατα πληροφορικής  
 
ΘΣ 3 Κριτήρια επιλογής: καθορίζεται κατάλληλη προσέγγιση 
που θεσπίζει τις αρχές όσον αφορά τον καθορισµό των 
κριτηρίων επιλογής των έργων και την τοπική ανάπτυξη  
 

– Καθιερώνεται και τίθεται σε εφαρµογή µια στρατηγική για την 
ενίσχυση της διοικητικής απόδοσης του κράτους µέλους45· η 
στρατηγική περιλαµβάνει: 

–  την ανάλυση και τον στρατηγικό σχεδιασµό των νοµικών, 
οργανωτικών ή/και διαδικαστικών µεταρρυθµιστικών δράσεων· 

– την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας· 
–  ολοκληρωµένες δράσεις για την απλούστευση και τον 
εξορθολογισµό των διοικητικών διαδικασιών· 

–  την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα· 
–  την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης· 

 

–  Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται περιγραφή της κατανοµής των 
ανθρώπινων πόρων, της διαχείρισης της κατάρτισης και των 
συστηµάτων πληροφορικής στους κόλπους των διαχειριστικών 
αρχών του προγράµµατος, γεγονός που αποδεικνύει την εκπλήρωση 
του εκ των προτέρων καθορισµένου όρου ΘΣ 2  

 

–  Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται περιγραφή της επιλεγείσας 
προσέγγισης για τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής έργων και 
την τοπική ανάπτυξη, γεγονός που αποδεικνύει την εκπλήρωση του 
εκ των προτέρων καθορισµένου όρου ΘΣ 3  

                                                 
44 Εάν θεσπιστεί ειδική ανά χώρα σύσταση του Συµβουλίου, συνδεόµενη άµεσα µε τη συγκεκριµένη διάταξη για τους όρους, τότε κατά την εκτίµηση της τήρησής της 

λαµβάνεται υπόψη η εκτίµηση της προόδου που έχει σηµειωθεί σχετικά µε την τήρηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης του Συµβουλίου.   
45 Οι προθεσµίες παράδοσης όλων των στοιχείων που περιλαµβάνονται εδώ, όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής, µπορούν να τεθούν κατά την περίοδο 

υλοποίησης του προγράµµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Ενδεικτικός κατάλογος µέτρων µε σηµασία για µία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης 
για την αγροτική ανάπτυξη  

 

Μέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για ορισµένες προτεραιότητες της Ένωσης 

 

Άρθρο 16   Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και 
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκµετάλλευση 

Άρθρο 18   Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού  

Άρθρο 20   Ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

Άρθρο 36   Συνεργασία 

Άρθρο 42 – 45 LEADER 

 

Μέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για την προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και της καινοτοµίας στη 
γεωργία, στη δασοκοµία και στις αγροτικές περιοχές 

 

Άρθρο 15   ∆ράσεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρωσης 

Άρθρο 27   Επενδύσεις σε νέες δασοκοµικές τεχνολογίες και στη µεταποίηση και εµπορία 
δασοκοµικών προϊόντων  

 

Μέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας 
και την ενίσχυση της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

Άρθρο 17   Συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

Άρθρα 32 -33   Ενισχύσεις περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα  

 

Μέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων και τη 
διαχείριση κινδύνου στη γεωργία 

Άρθρο 19   Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που επλήγη από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συµβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 
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Άρθρο 25   Πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συµβάντων 

Άρθρο 28   Σύσταση οµάδων παραγωγών 

Άρθρο 34   Καλή διαβίωση των ζώων 

Άρθρο 37   ∆ιαχείριση κινδύνου  

Άρθρο 38   Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών 

Άρθρο 39   Ταµεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και φυτικές ασθένειες και τα περιβαλλοντικά 
συµβάντα 

Άρθρο 40   Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος  

 

Μέτρο ιδιαίτερης σηµασίας για την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση οικοσυστηµάτων 
που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκοµία 

και 

την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στήριξη της στροφής προς µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίµατος στους 

τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας 

Άρθρο 22   Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιµότητας των 
δασών 

Άρθρο 23   ∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων 

Άρθρο 24   Καθιέρωση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων 

Άρθρο 26   Επενδύσεις για  τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστηµάτων 

Άρθρο 29   Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα  

Άρθρο 30   Βιολογική γεωργία 

Άρθρο 31   Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα  

Άρθρο 35   ∆ασοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές  υπηρεσίες και διατήρηση των δασών 

 

Μέτρο ιδιαίτερης σηµασίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών 

Άρθρο 21   Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 
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Άρθρα 42 – 45 LEADER  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής· 

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ)· 

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)· 

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής· 

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου όσον αφορά την εφαρµογή 
των άµεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013· 

- Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε τον 
καθορισµό ορισµένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται µε την κοινή οργάνωση 
των αγορών γεωργικών προϊόντων· 

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη στους αµπελοκαλλιεργητές. 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆46  

Τοµέας Πολιτικής 05 που υπάγεται στον Τοµέα 2 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας (νοµοθετικό πλαίσιο για την ΚΓΠ µετά το 
2013) 

x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση47  

x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

                                                 
46 ∆Β∆: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
47 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

Για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων µε σκοπό την έξυπνη, βιώσιµη και 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ σύµφωνα µε 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η ΚΓΠ επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 

- Βιώσιµη παραγωγή τροφίµων· 

- Βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιµατική αλλαγή· 

- Ισορροπηµένη εδαφική ανάπτυξη. 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Ειδικοί στόχοι για τον τοµέα πολιτικής 05: 

Ειδικός στόχος αριθ. 1:  

Παροχή περιβαλλοντικών δηµόσιων αγαθών 

Ειδικός στόχος αριθ. 2:  

Παροχή αποζηµίωσης όσον αφορά δυσκολίες στην παραγωγή σε περιοχές µε συγκεκριµένους 
φυσικούς περιορισµούς 

Ειδικός στόχος αριθ. 3:  

Συνέχιση των δράσεων µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογής 

Ειδικός στόχος αριθ. 4:  

∆ιαχείριση του προϋπολογισµού της ΕΕ (ΚΓΠ) σύµφωνα µε υψηλά επίπεδα δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης 

 

Ειδικός στόχος για το ABB 05 02 – Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές:  

Ειδικός στόχος αριθ. 5:  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα και αύξηση του µεριδίου 
προστιθέµενης αξίας του στην τροφική αλυσίδα 

 

Ειδικός στόχος για το ABB 05 03 – Άµεσες ενισχύσεις: 
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Ειδικός στόχος αριθ. 6: 

Συµβολή στα γεωργικά εισοδήµατα και περιορισµός της µεταβλητότητάς τους 

 

Ειδικοί στόχοι για το ABB 05 04 – Αγροτική ανάπτυξη: 

Ειδικός στόχος αριθ. 7  

Ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας 

Ειδικός στόχος αριθ. 8:  

Στήριξη της αγροτικής απασχόλησης και διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές 
περιοχές 

Ειδικός στόχος αριθ. 9  

Βελτίωση της αγροτικής οικονοµίας και προώθηση της διαφοροποίησης 

Ειδικός στόχος αριθ. 10  

Ενθάρρυνση της διαρθρωτικής ποικιλοµορφίας στα συστήµατα των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(τα) και αντίκτυπος 

∆εν είναι δυνατόν να καθοριστούν ποσοτικοί στόχοι για τους δείκτες αντικτύπου στο παρόν 
στάδιο. Τα γενικά οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσµατα που µετρώνται 
από τους εν λόγω δείκτες, παρότι µπορούν να επηρεαστούν από την πολιτική, θα εξαρτηθούν 
σε τελική ανάλυση επίσης από τις επιπτώσεις µιας σειράς εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι, 
σύµφωνα µε πρόσφατες εµπειρίες, έχουν καταστεί σηµαντικοί και απρόβλεπτοι. ∆ιεξάγεται 
περαιτέρω ανάλυση, η οποία θα ολοκληρωθεί για την περίοδο µετά το 2013. 

Όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις, τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν, 
σε περιορισµένο βαθµό, σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων συνιστωσών των καθεστώτων 
άµεσων ενισχύσεων. 

Για την αγροτική ανάπτυξη, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και ο αναµενόµενος αντίκτυπος 
θα εξαρτηθούν από τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία θα υποβάλουν τα κράτη 
µέλη στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη θα κληθούν να καθορίσουν στόχους στα προγράµµατά 
τους.  

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και αντικτύπου  

Οι προτάσεις προβλέπουν τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου παρακολούθησης και 
αξιολόγησης µε σκοπό τη µέτρηση των επιδόσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στο εν 
λόγω πλαίσιο περιλαµβάνονται όλα τα µέσα που συνδέονται µε την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των µέτρων της ΚΓΠ και ιδίως των άµεσων ενισχύσεων, των µέτρων παρέµβασης 
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στην αγορά και των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και της εφαρµογής της πολλαπλής 
συµµόρφωσης. 

Ο αντίκτυπος αυτών των µέτρων της ΚΓΠ µετριέται σε σχέση µε τους ακόλουθους στόχους: 

α) βιώσιµη παραγωγή τροφίµων, µε έµφαση στο γεωργικό εισόδηµα, στην γεωργική 
παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιµών. 

β) αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιµατική αλλαγή, µε 
έµφαση στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και τα 
ύδατα· 

γ) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, µε έµφαση στην αγροτική απασχόληση, στην οικονοµική 
ανάπτυξη και στη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές. 

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει µια δέσµη δεικτών, ειδικών για τους εν λόγω 
στόχους και περιοχές. 

Επιπλέον, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, προτείνεται ένα ενισχυµένο κοινό σύστηµα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Σκοπός του συστήµατος αυτού είναι α) να καταδεικνύει 
την πρόοδο και τα επιτεύγµατα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να εκτιµά τον 
αντίκτυπο, την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των παρεµβάσεων 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, β) να συµβάλλει στην καλύτερα στοχευµένη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και γ) να υποστηρίζει µια κοινή διαδικασία εκµάθησης σχετικά µε την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα καταρτίσει, µε εκτελεστικές πράξεις,  
κατάλογο κοινών δεικτών συνδεόµενων µε τις προτεραιότητες πολιτικής. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Προκειµένου να επιτευχθούν οι πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της ΚΓΠ που αποτελούν άµεση 
µεταφορά της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές και να 
εκπληρωθούν οι σχετικές απαιτήσεις της Συνθήκης, οι προτάσεις αποβλέπουν στη θέσπιση 
του νοµοθετικού πλαισίου για την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο µετά το 2013.  

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ 

Η µελλοντική ΚΓΠ δεν θα είναι µια πολιτική που εξυπηρετεί µόνο ένα µικρό αλλά σηµαντικό 
τµήµα της οικονοµίας της ΕΕ, αλλά επίσης µια πολιτική στρατηγικής σηµασίας για την 
επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον και την εδαφική ισορροπία. Συνεπώς, η ΚΓΠ, ως 
πραγµατικά κοινή πολιτική, προβαίνει στην πλέον αποδοτική χρήση των περιορισµένων 
δηµοσιονοµικών πόρων, διατηρώντας µια βιώσιµη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ, 
αντιµετωπίζοντας σηµαντικά διασυνοριακά προβλήµατα, όπως η αλλαγή του κλίµατος, και 
ενισχύοντας την αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών. 
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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 
2020»48, η ΚΓΠ είναι µια αυθεντικά ευρωπαϊκή πολιτική. Αντί να εφαρµόζονται 27 χωριστές 
γεωργικές πολιτικές και προϋπολογισµοί, τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν τους πόρους για την 
εφαρµογή ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής µε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Αυτό 
σηµαίνει φυσικά ότι η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του προϋπολογισµού της 
ΕΕ. Εντούτοις, αυτή η προσέγγιση είναι και πιο αποτελεσµατική και πιο οικονοµική σε σχέση 
µε µια ασυντόνιστη εθνική προσέγγιση. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Με βάση την αξιολόγηση του σηµερινού πλαισίου άσκησης πολιτικής, εκτενείς διαβουλεύσεις 
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και ανάλυση των µελλοντικών προκλήσεων και αναγκών, 
πραγµατοποιήθηκε διεξοδική εκτίµηση επιπτώσεων. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
περιλαµβάνονται στην εκτίµηση επιπτώσεων και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τις 
νοµικές προτάσεις. 

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Οι νοµοθετικές προτάσεις τις οποίες αφορά το παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο εντάσσονται στο 
ευρύτερο πλαίσιο της πρότασης κανονισµού ενιαίου πλαισίου, που καθορίζει κοινούς κανόνες 
για τα ταµεία του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΕ, ΕΚΤ, Ταµείο Σύγκλισης και 
ΕΤΘΑ). Ο εν λόγω κανονισµός-πλαίσιο θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του διοικητικού 
φόρτου, στην αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων της ΕΕ και στην εφαρµογή της 
απλούστευσης στην πράξη. Αποτελεί επίσης τη βάση για τις νέες έννοιες του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για όλα τα εν λόγω ταµεία, καθώς και για τις επικείµενες συµβάσεις 
σύµπραξης που θα καλύπτουν επίσης τα ταµεία αυτά. 

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα θεσπιστεί θα µετατρέψει τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε προτεραιότητες του ΕΓΤΑΑ σε 
συνδυασµό µε το ΕΚΤ, το Ταµείο Σύγκλισης και το ΕΤΘΑ, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό την ολοκληρωµένη χρήση των κονδυλίων για την επίτευξη κοινών στόχων.  

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα δηµιουργήσει επίσης µηχανισµούς συντονισµού µε άλλες 
συναφείς πολιτικές και µέσα της Ένωσης. 

Επιπλέον, όσον αφορά την ΚΓΠ, θα προκύψουν σηµαντικές συνέργειες και αποτελέσµατα 
απλούστευσης από την εναρµόνιση και την ευθυγράµµιση των κανόνων διαχείρισης και 
ελέγχου για τον πρώτο (ΕΓΤΕ) και τον δεύτερο πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) της ΚΓΠ. Θα πρέπει να 
διατηρηθεί ο ισχυρός δεσµός µεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και να εξακολουθήσουν να 
υφίστανται οι δοµές που έχουν ήδη δροµολογηθεί στα κράτη µέλη. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της δράσης 

x Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας (όσον αφορά τα σχέδια κανονισµών για 
τις άµεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και τους µεταβατικούς κανονισµούς) 

                                                 
48 COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 2011. 
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– x Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 01/01/2014 µέχρι την 31/12/2020  

– x ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος για την περίοδο του προσεχούς πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, αντίκτυπος στις ενισχύσεις έως το 2023. 

x Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας (όσον αφορά το σχέδιο κανονισµού για 
την ενιαία ΚΟΑ και τον οριζόντιο κανονισµό) 

– Εφαρµογή από το 2014 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης49  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή  

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες50  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

x Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί) 

Παρατηρήσεις  

Καµία τροποποίηση επί της ουσίας σε σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση, δηλαδή η διαχείριση του 
µεγαλύτερου µέρους των δαπανών τις οποίες αφορούν οι νοµοθετικές πράξεις για τη µεταρρύθµιση της 
ΚΓΠ θα πραγµατοποιείται µε επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη. Ωστόσο, ένα πολύ µικρό 
µέρος θα εξακολουθήσει να αποτελεί αντικείµενο άµεσης κεντρικής διαχείρισης από την Επιτροπή. 

                                                 
49 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
50 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα υποβάλλει 
κάθε 4 έτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο· η πρώτη έκθεση θα 
υποβληθεί το αργότερο στα τέλη του 2017. 

Η διάταξη αυτή συµπληρώνεται µε ειδικές διατάξεις σε όλους τους τοµείς της ΚΓΠ και οι 
διάφορες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και κοινοποίησης θα διευκρινίζονται αναλυτικά 
στους κανόνες εφαρµογής.  

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, προβλέπονται επίσης κανόνες για την παρακολούθηση 
σε επίπεδο προγράµµατος, οι οποίοι θα ευθυγραµµιστούν µε τα άλλα ταµεία και θα συνδεθούν 
µε τις εκ των προτέρων, τις ενδιάµεσες και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί  

Υπάρχουν περισσότεροι από επτά εκατοµµύρια δικαιούχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι λαµβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσµατος διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης, το καθένα από 
τα οποία έχει λεπτοµερή και ενίοτε σύνθετα κριτήρια επιλεξιµότητας. 

Η µείωση του ποσοστού σφάλµατος στον τοµέα της κοινής γεωργικής πολιτικής µπορεί ήδη 
να εκληφθεί ως τάση. Έτσι, πιο πρόσφατα, ένα ποσοστό σφάλµατος που προσεγγίζει το 2% 
επιβεβαιώνει τη συνολικά θετική αξιολόγηση των προηγούµενων ετών. Προβλέπεται να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ποσοστό σφάλµατος κάτω του 2%. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

Η νοµοθετική δέσµη, και ιδίως η πρόταση κανονισµού για τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβλέπει να διατηρήσει και να 
ενισχύσει το σηµερινό σύστηµα που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. 
Προβλέπεται µια υποχρεωτική διοικητική δοµή σε επίπεδο κράτους µέλους, µε κεντρικό 
άξονα τους διαπιστευµένους οργανισµούς πληρωµών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
διενέργεια των ελέγχων σε επίπεδο τελικού δικαιούχου σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται 
στο σηµείο 2.3. Κάθε έτος, ο επικεφαλής κάθε οργανισµού πληρωµών οφείλει να υποβάλει 
δήλωση αξιοπιστίας η οποία καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
λογαριασµών, την ορθή λειτουργία των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τη 
νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός 
φορέας καλείται να εκφέρει γνώµη σχετικά µε το σύνολο των τριών αυτών στοιχείων. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει τις γεωργικές δαπάνες, ακολουθώντας προσέγγιση 
βασιζόµενη στην ανάλυση του κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι 
επικεντρώνονται στους τοµείς υψίστου κινδύνου. Όποτε οι έλεγχοι αυτοί αποκαλύπτουν ότι 
πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων, τα σχετικά ποσά θα 
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αποκλείονται από την ενωσιακή χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του συστήµατος εκκαθάρισης 
ως προς τη συµµόρφωση. 

Όσον αφορά το κόστος των ελέγχων, παρέχεται λεπτοµερής ανάλυση στο παράρτηµα 8 της 
εκτίµησης επιπτώσεων που συνοδεύει τις νοµοθετικές προτάσεις. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας  

Η νοµοθετική δέσµη, και ιδίως η πρόταση κανονισµού για τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβλέπει να διατηρήσει και να 
ενισχύσει τα σηµερινά λεπτοµερή συστήµατα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων προς 
εφαρµογή από τους οργανισµούς πληρωµών, µε κοινά βασικά στοιχεία και ειδικούς κανόνες 
προσαρµοσµένους στις ιδιαιτερότητες κάθε καθεστώτος ενισχύσεων. Τα συστήµατα 
προβλέπουν συνήθως εκτεταµένους διοικητικούς ελέγχους του 100% των αιτήσεων 
ενίσχυσης, διασταυρούµενους ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων όποτε κρίνεται σκόπιµο, 
καθώς και επιτόπιους ελέγχους πριν από την πληρωµή ελάχιστου αριθµού συναλλαγών, 
ανάλογα µε τον κίνδυνο που συνδέεται µε το συγκεκριµένο καθεστώς. Σε περίπτωση που 
αυτοί οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκαλύψουν µεγάλο αριθµό παρατυπιών, πρέπει να διενεργηθούν 
συµπληρωµατικοί έλεγχοι. Στο πλαίσιο αυτό, το κατεξοχήν σηµαντικότερο σύστηµα είναι το 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε), το οποίο κατά το οικονοµικό έτος 
2010 κάλυψε περίπου το 80% των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ. Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να επιτρέπει τη µείωση του αριθµού των επιτόπιων 
ελέγχων όσον αφορά τα κράτη µέλη στα οποία υπάρχουν συστήµατα ελέγχου που 
λειτουργούν ορθά και χαµηλά ποσοστά σφάλµατος. 

Η δέσµη προβλέπει επιπλέον ότι τα κράτη µέλη προλαµβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν 
τις παρατυπίες και την απάτη, επιβάλλουν αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές και αναλογικές 
κυρώσεις, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο, και ανακτούν τις 
τυχόν παράτυπες πληρωµές συν τους τόκους. Περιλαµβάνει έναν αυτόµατο µηχανισµό 
εκκαθάρισης για τις υποθέσεις παρατυπιών, ο οποίος προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που η 
ανάκτηση δεν έχει πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία 
της αίτησης είσπραξης ή οκτώ ετών σε περίπτωση δικαστικής δίωξης, τα µη ανακτηθέντα 
ποσά βαρύνουν το οικείο κράτος µέλος. Ο µηχανισµός αυτός θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο 
για την ταχύτερη δυνατή ανάκτηση των παράτυπων πληρωµών από τα κράτη µέλη.  
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές 
και σε αναλήψεις υποχρεώσεων. 

Επιπλέον των τροποποιήσεων που προκύπτουν από τις νοµοθετικές προτάσεις που 
απαριθµούνται κατωτέρω στους συνοδευτικούς πίνακες, οι νοµοθετικές προτάσεις 
συνεπάγονται περαιτέρω τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν δηµοσιονοµικό αντίκτυπο. 

Στο παρόν στάδιο, η εφαρµογή δηµοσιονοµικής πειθαρχίας δεν µπορεί να αποκλειστεί για 
οποιοδήποτε από τα έτη της περιόδου 2014-2020. Ωστόσο, το ενδεχόµενο αυτό δεν θα 
εξαρτηθεί από τις ίδιες τις προτάσεις µεταρρύθµισης, αλλά από άλλους παράγοντες, όπως η 
εκτέλεση των άµεσων ενισχύσεων ή µελλοντικές εξελίξεις στις γεωργικές αγορές. 

Όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις, τα επεκταθέντα καθαρά ανώτατα όρια για το 2014 
(ηµερολογιακό έτος 2013) που περιέχονται στην πρόταση σχετικά µε τη µετάβαση είναι 
υψηλότερα από τα ποσά που διατίθενται για τις άµεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στους 
συνοδευτικούς πίνακες. Σκοπός της επέκτασης αυτής είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας σε ένα σενάριο στο οποίο όλα τα άλλα στοιχεία παραµένουν 
αµετάβλητα, µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης ανάγκης εφαρµογής του µηχανισµού 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.  

Οι προτάσεις µεταρρύθµισης περιέχουν διατάξεις οι οποίες παρέχουν στα κράτη µέλη 
ορισµένη ευελιξία στο πλαίσιο της χορήγησης άµεσων ενισχύσεων ή ενισχύσεων για την 
αγροτική ανάπτυξη. Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση της εν 
λόγω ευελιξίας, αυτό θα έχει δηµοσιονικό αντίκτυπο στα συγκεκριµένα χρηµατικά ποσά, που 
δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί στο παρόν στάδιο.  

Το παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο δεν λαµβάνει υπόψη την πιθανή χρήση του αποθεµατικού για 
την αντιµετώπιση κρίσεων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ποσά τα οποία λαµβάνονται υπόψη 
για τις δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά δεν βασίζονται σε αγορές από δηµόσια 
παρέµβαση ούτε σε άλλα µέτρα σχετικά µε κατάσταση κρίσης σε οποιονδήποτε τοµέα. 

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  
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Πίνακας 1: Ποσά για την ΚΓΠ συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών ποσών που προβλέπονται στις προτάσεις Π∆Π και στις προτάσεις 
µεταρρύθµισης της ΚΓΠ 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

Οικονοµικό έτος 2013 
2013 

προσαρµ
ογή (1) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

Εντός του Π∆Π           

Τοµέας 2           

Άµεσες ενισχύσεις και δαπάνες που συνδέονται µε την 
αγορά (2) (3) (4) 

44 939 45 304 44 830 45 054 45 299 45 519 45 508 45 497 45 485 317 193 

Εκτιµώµενα έσοδα ειδικού προορισµού 672 672 672 672 672 672 672 672 672 4 704 

P1 Άµεσες ενισχύσεις και δαπάνες που συνδέονται µε 
την αγορά 

45 611 45 976 45 502 45 726 45 971 46 191 46 180 46 169 46 157 321 897 

P2 Αγροτική ανάπτυξη (4) 14 817 14 451 14 451 14 451 14 451 14 451 14 451 14 451 14 451 101 157 

Σύνολο 60 428 60 428 59 953 60 177 60 423 60 642 60 631 60 620 60 608 423 054 

   Τοµέας 1           

ΚΠΣ Γεωργική έρευνα και καινοτοµία ά.α. ά.α. 682 696 710 724 738 753 768 5 072 

Άποροι ά.α. ά.α. 379 387 394 402 410 418 427 2 818 

Σύνολο ά.α. ά.α. 1 061 1 082 1 104 1 126 1 149 1 172 1 195 7 889 

   Τοµέας 3           

Ασφάλεια τροφίµων ά.α. ά.α. 350 350 350 350 350 350 350 2 450 

           

Εκτός Π∆Π           
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   Αποθεµατικό για γεωργικές κρίσεις ά.α. ά.α. 531 541 552 563 574 586 598 3 945 

   Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 
(ΕΤΠ) 

          

Από το οποίο µέγιστο ποσό διαθέσιµο για τη γεωργία: 
(5) 

ά.α. ά.α. 379 387 394 402 410 418 427 2 818 

           

ΣΥΝΟΛΟ           

ΣΥΝΟΛΟ Προτάσεις της Επιτροπής (Π∆Π + εκτός Π∆Π) + 
έσοδα ειδικού προορισµού 

60 428 60 428 62 274 62 537 62  823 63 084 63 114 63 146 63 177 440 156 

ΣΥΝΟΛΟ Προτάσεις Π∆Π (δηλ. εκτός αποθεµατικού και 
ΕΤΠ) + έσοδα ειδικού προορισµού 

60 428 60 428 61 364 61 609 61 877 62 119 62 130 62 141 62 153 433 393 
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Σηµειώσεις: 

(1) Λαµβανοµένων υπόψη των νοµοθετικών τροποποιήσεων που έχουν ήδη συµφωνηθεί, δηλ. η προαιρετική διαφοροποίηση για το Ηνωµένο Βασίλειο και τα «µη δαπανηθέντα ποσά» του 
άρθρου 136 θα παύσουν να εφαρµόζονται έως τα τέλη του 2013. 

(2) Τα ποσά αφορούν το προτεινόµενο ετήσιο ανώτατο όριο για τον πρώτο πυλώνα. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι προτείνεται να µετακινηθούν οι αρνητικές δαπάνες από τη λογιστική 
εκκαθάριση (επί του παρόντος στη θέση του προϋπολογισµού 05 07 01 06) στα έσοδα ειδικού προορισµού (στη θέση 67 03). Για λεπτοµέρειες, βλ. τον πίνακα για τις προβλέψεις εσόδων 
στην παρακάτω σελίδα.  

(3) Στα αριθµητικά στοιχεία του 2013 περιλαµβάνονται τα ποσά σχετικά µε τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα καθώς και τα µέτρα στήριξης της αγοράς στον αλιευτικό τοµέα. 

(4) Τα ποσά στον παραπάνω πίνακα είναι σύµφωνα µε τα ποσά στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)500 τελικό της 29ης Ιουνίου 2011). 
Ωστόσο, αποµένει να αποφασιστεί αν το Π∆Π θα αντικατοπτρίζει τη µεταφορά που προτείνεται για το κονδύλιο ενός κράτους µέλους όσον αφορά το εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
του τοµέα του βαµβακιού στην αγροτική ανάπτυξη από το 2014, γεγονός το οποίο προϋποθέτει προσαρµογή (4 εκατ. ευρώ ετησίως) των ποσών του επιµέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ 
και του πυλώνα 2 αντίστοιχα. Στους πίνακες των τµηµάτων κατωτέρω, τα ποσά έχουν µεταφερθεί, ανεξάρτητα από το εάν αντικατοπτρίζονται στο Π∆Π. 

(5) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)500 τελικό), θα διατεθεί συνολικό ποσό έως 2,5 δισεκατ. ευρώ σε τιµές του 2011 στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους γεωργούς που πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσµιοποίησης. Στον παραπάνω πίνακα, η κατανοµή ανά έτος σε τρέχουσες τιµές έχει απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα. Το σχέδιο διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά θέµατα και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (COM(2011)403 τελικό της 29ης Ιουνίου 2011) 
καθορίζει, για το ΕΤΠ, συνολικό µέγιστο ετήσιο ποσό 429 εκατ. ευρώ σε τιµές του 2011.  
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3.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιµώµενου αντικτύπου στις δαπάνες  

Πίνακας 2: Προβλέψεις εσόδων και δαπανών για τον Τοµέα Πολιτικής 05 που υπάγεται στον Τοµέα 2 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

 

Οικονοµικό έτος 2013 
2013 

προσαρµ
ογή 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

ΕΣΟ∆Α        

123 – Τέλος παραγωγής ζάχαρης (ίδιοι πόροι) 123 123 123 123     246 

        

67 03 – Έσοδα ειδικού προορισµού 672 672 741 741 741 741 741 741 741 5 187 

  εκ των οποίων: ex 05 07 01 06 – Λογιστική 
εκκαθάριση 

0 0 69 69 69 69 69 69 69 483 

Σύνολο 795 795 864 864 741 741 741 741 741 5 433 

∆ΑΠΑΝΕΣ        

05 02 – Αγορές (1) 3 311 3 311 2 622 2 641 2 670 2 699 2 722 2 710 2 699 18 764 

05 03 – Άµεσες ενισχύσεις (πριν από τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) (2)  

42 170 42 535 42 876 43 081 43 297 43 488 43 454 43 454 43 454 303 105 

05 03 – Άµεσες ενισχύσεις (µετά τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) (2) 

42 170 42 535 42 876 
42 917 43 125 43 303 43 269 43 269 43 269 302 027 
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05 04 – Αγροτική ανάπτυξη (πριν από τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) 

14 817 14 451 14 455 14 455 14 455 14 455 14 455 14 455 14 455 101 185 

05 04 – Αγροτική ανάπτυξη (µετά τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) 

14 817 14 451 14 455 14 619 14 627 14 640 14 641 14 641 14 641 102 263 

        

05 07 01 06 – Λογιστική εκκαθάριση -69 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 60 229 60 229 59 953 60 177 60 423 60 642 60 631 60 620 60 608 423 054 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µετά τα έσοδα ειδικού 
προορισµού  

 59 212 59 436 59 682 59 901 59 890 59 879 59 867 417 867 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Για το 2013, προκαταρκτική εκτίµηση µε βάση το σχέδιο προϋπολογισµού 2012, λαµβανοµένων υπόψη των νοµικών προσαρµογών που έχουν ήδη συµφωνηθεί για το 2013 (π.χ. ανώτατο 
όριο για τον οίνο, κατάργηση της πριµοδότησης αµύλου γεωµήλων, αποξηραµένες χορτονοµές), καθώς και ορισµένων προβλεπόµενων εξελίξεων. Για όλα τα έτη, οι εκτιµήσεις 
προϋποθέτουν ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες χρηµατοδότησης για µέτρα στήριξης λόγω διαταραχών ή κρίσεων της αγοράς. 

(2) Στα ποσά του 2013 περιλαµβάνεται εκτίµηση σχετικά µε την εκρίζωση των αµπελώνων το 2012. 
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Πίνακας 3: Υπολογισµός του δηµοσιονοµικού αντικτύπου, ανά κεφάλαιο του προϋπολογισµού, των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ όσον αφορά τα 
έσοδα και τις δαπάνες της ΚΓΠ 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

2013 
2013 

προσαρµ
ογή 

 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 Οικονοµικό έτος 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

ΕΣΟ∆Α         

123 – Τέλος παραγωγής ζάχαρης (ίδιοι πόροι) 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

67 03 – Έσοδα ειδικού προορισµού 672 672 69 69 69 69 69 69 69 483 

  εκ των οποίων: ex 05 07 01 06 – Λογιστική 
εκκαθάριση 

0 0 69 69 69 69 69 69 69 483 

Σύνολο 795 795 69 69 69 69 69 69 69 483 

∆ΑΠΑΝΕΣ         

05 02 – Αγορές (1) 3 311 3 311 -689 -670 -641 -612 -589 -601 -612 -4 413 

05 03 – Άµεσες ενισχύσεις (πριν από τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) (2) 

42 170 42 535 -460 -492 -534 -577 -617 -617 -617 -3 913 

05 03 – Άµεσες ενισχύσεις – Εκτιµώµενο προϊόν του καθορισµού 
ανωτάτων ορίων προς µεταφορά στην αγροτική ανάπτυξη 

  
0 -164 -172 -185 -186 -186 -186 -1 078 

05 04 – Αγροτική ανάπτυξη (πριν από τον καθορισµό ανωτάτων 
ορίων) 

14 817 14 451 4 4 4 4 4 4 4 28 
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05 04 – Αγροτική ανάπτυξη – Εκτιµώµενο προϊόν του 
καθορισµού ανωτάτων ορίων προς µεταφορά στην αγροτική 
ανάπτυξη 

  

0 164 172 185 186 186 186 1 078 

05 07 01 06 – Λογιστική εκκαθάριση -69 -69 69 69 69 69 69 69 69 483 

Σύνολο 60 229 60 229 -1 076 -1 089 -1 102 -1 115 -1 133 -1 144 -1 156 -7 815 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µετά τα έσοδα ειδικού 
προορισµού  

  -1 145 -1 158 -1 171 -1 184 -1 202 -1 213 -1 225 -8 298 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Για το 2013, προκαταρκτική εκτίµηση µε βάση το σχέδιο προϋπολογισµού 2012, λαµβανοµένων υπόψη των νοµικών προσαρµογών που έχουν ήδη συµφωνηθεί για το 2013 (π.χ. ανώτατο 
όριο για τον οίνο, κατάργηση της πριµοδότησης αµύλου γεωµήλων, αποξηραµένες χορτονοµές), καθώς και ορισµένων προβλεπόµενων εξελίξεων. Για όλα τα έτη, οι εκτιµήσεις 
προϋποθέτουν ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες χρηµατοδότησης για µέτρα στήριξης λόγω διαταραχών ή κρίσεων της αγοράς. 

(2) Στα ποσά του 2013 περιλαµβάνεται εκτίµηση σχετικά µε την εκρίζωση των αµπελώνων το 2012. 
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Πίνακας 4: Υπολογισµός του δηµοσιονοµικού αντικτύπου των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται µε την 
αγορά 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  Νοµική βάση Εκτιµώµεν
ες ανάγκες Τροποποιήσεις σε σχέση µε το 2013  

   2013  
(1) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

2014-2020 

Έκτακτα µέτρα: εξορθολογισµός και επέκταση του 
πεδίου της νοµικής βάσης 

 Άρθρα 154, 155, 
156 

π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 

Κατάργηση της παρέµβασης για τον σκληρό σίτο και 
το σόργο 

 Πρώην άρθρο 10 π.υ. - - - - - - - - 

Επισιτιστικά προγράµµατα για τους απόρους (2) Πρώην άρθρο 27 
του κανονισµού 
1234/2007 

500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -500,0 -3 500,0 

Ιδιωτική αποθεµατοποίηση (Ίνες λίνου)  Άρθρο 16 ά.α. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 

Ενίσχυση για το βαµβάκι – Αναδιάρθρωση (3) Πρώην άρθρο 5 
του κανονισµού 
637/2008 

10.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -28.0 

Ενίσχυση σύστασης οµάδων παραγωγών 
οπωροκηπευτικών 

 Πρώην άρθρο 117 30,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 -15,0 -30,0 -30,0 -90,0 

Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα 
σχολεία 

 Άρθρο 21 90,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 

Κατάργηση των οµάδων παραγωγών λυκίσκου  Πρώην άρθρο 111 2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -15,9 

Προαιρετική ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη 

 Άρθρο 16 ά.α. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 

Κατάργηση της ενίσχυσης για τη χρήση 
αποκορυφωµένου γάλακτος/αποκορυφωµένου 

 Πρώην 
άρθρα 101, 102 

π.υ. - - - - - - - - 
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γάλακτος σε σκόνη ως ζωοτροφή/για την καζεΐνη και 
τη χρήση καζεΐνης 

Προαιρετική ιδιωτική αποθεµατοποίηση βουτύρου (4) Άρθρο 16 14,0 [-1,0] [-14,0] [-14,0] [-14,0] [-14,0] [-14,0] [-14,0] [-85,0] 

Κατάργηση της εισφοράς προώθησης στον τοµέα του 
γάλακτος 

 Πρώην άρθρο 309 π.υ. - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 05 02            

Καθαρό αποτέλεσµα των προτάσεων 
µεταρρύθµισης (5) 

   -446,3 -446,3 -446,3 -461,3 -461,3 -476,3 -476,3 -3 213,9 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Οι ανάγκες για το 2013 εκτιµώνται µε βάση το σχέδιο προϋπολογισµού 2012 της Επιτροπής, µε εξαίρεση α) τους τοµείς των οπωροκηπευτικών για τους οποίους οι ανάγκες βασίζονται 
στο δηµοσιονοµικό δελτίο των αντίστοιχων µεταρρυθµίσεων και β) τις ενδεχόµενες νοµικές τροποποιήσεις που έχουν ήδη συµφωνηθεί. 

(2) Το ποσό για το 2013 αντιστοιχεί στην πρόταση της Επιτροπής COM(2010)486. Από το 2014, το µέτρο θα χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Τοµέα 1. 

(3) Το κονδύλιο για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του τοµέα του βαµβακιού στην Ελλάδα (4 εκατ. ευρώ/έτος) θα µεταφερθεί στην αγροτική ανάπτυξη από το 2014. Το κονδύλιο για την 
Ισπανία (6,1 εκατ. ευρώ/έτος) θα µεταφερθεί στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2018 (έχει ήδη αποφασιστεί). 

(4) Εκτιµώµενο αποτέλεσµα σε περίπτωση µη εφαρµογής του µέτρου. 

(5) Εκτός από τις δαπάνες των κεφαλαίων 05 02 και 05 03, προβλέπεται ότι οι άµεσες δαπάνες στο πλαίσιο των κεφαλαίων 05 01, 05 07 και 05 08 θα χρηµατοδοτηθούν από έσοδα τα οποία 
θα διατεθούν στο ΕΓΤΕ. 



 

EL 145   EL 

Πίνακας 5: Υπολογισµός του δηµοσιονοµικού αντικτύπου των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

 Νοµική 
βάση Εκτιµώµενες ανάγκες Τροποποιήσεις σε σχέση µε το 2013  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
  2013 (1) 

2013 
προσαρµο
γή (2) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

    

Άµεσες ενισχύσεις   42 169,9 42 535,4 341,0 381,1 589,6 768,0 733,2 733,2 733,2 4 279,3 

- Τροποποιήσεις που 
έχουν ήδη αποφασιστεί 

          

Σταδιακή εισαγωγή 
στην ΕΕ 12 

   875,0 1 133,9 1 392,8 1 651,6 1 651,6 1 651,6 1 651,6 10 008,1 

Αναδιάρθρωση 
στον τοµέα του 
βαµβακιού 

   0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 6,1 18,4 

∆ιαγνωστικός 
έλεγχος  

   -64,3 -64,3 -64,3 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -552,8 

Προηγούµενες 
µεταρρυθµίσεις  

   -9,9 -32,4 -32,4 -32,4 -32,4 -32,4 -32,4 -204,2 

    

- Τροποποιήσεις που οφείλονται στις νέες 
προτάσεις µεταρρύθµισης της ΚΓΠ 

 -459,8 -656,1 -706,5 -761,3 -802,2 -802,2 -802,2 -4 990,3 

Εκ των οποίων: 
καθορισµός 
ανωτάτων ορίων 

  0,0 -164,1 -172,1 -184,7 -185,6 -185,6 -185,6 -1 077,7 
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Καθαρό αποτέλεσµα των 
προτάσεων µεταρρύθµισης 

    -459,8 -656,1 -706,5 -761,3 -802,2 -802,2 -802,2 -4 990,3 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ   42 169,9 42 535,4 42 876,4 42 916,5 43 125,0 43 303,4 43 268,7 43 268,7 43 268,7 302 027,3 

Σηµειώσεις: 

(1) Στα ποσά του 2013 περιλαµβάνεται εκτίµηση σχετικά µε την εκρίζωση των αµπελώνων το 2012. 

(2) Λαµβανοµένων υπόψη των νοµοθετικών τροποποιήσεων που έχουν ήδη συµφωνηθεί, δηλ. η προαιρετική διαφοροποίηση για το Ηνωµένο Βασίλειο και τα «µη δαπανηθέντα ποσά» του 
άρθρου 136 θα παύσουν να εφαρµόζονται έως τα τέλη του 2013. 
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Πίνακας 6: Συνιστώσες των άµεσων ενισχύσεων 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ     2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

Παράρτηµα II     42 407,2 42 623,4 42 814,2 42 780,3 42 780,3 42 780,3 256 185,7 

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το 
περιβάλλον (30%)     12 866,5 12 855,3 12 844,3 12 834,1 12 834,1 12 834,1 77 068,4 

Μέγιστο ποσό που µπορεί να διατεθεί για την ενίσχυση για νέους 
γεωργούς (2%) 

 

    857,8 857,0 856,3 855,6 855,6 855,6 5 137,9 

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης, Ενίσχυση για περιοχές µε 
φυσικούς περιορισµούς, Προαιρετική συνδεδεµένη στήριξη     28 682,9 28 911,1 29 113,6 29 090,6 29 090,6 29 090,6 173 979,4 

Μέγιστο ποσό που µπορεί να µεταφερθεί από τις ανωτέρω 
γραµµές για τη χρηµατοδότηση του καθεστώτος των κατόχων 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων (10%) 

    4 288,8 4 285,1 4 281,4 4 278,0 4 278,0 4 278,0 25 689,3 

Μεταφορές πιστώσεων του τοµέα του οίνου που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα ΙΙ51 
 

    159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 959,1 

Καθορισµός ανωτάτων ορίων     -164,1 -172,1 -184,7 -185,6 -185,6 -185,6 -1 077,7 

Βαµβάκι     256,0 256,3 256,5 256,6 256,6 256,6 1 538,6 

POSEI/Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους     417,4 417,4 417,4 417,4 417,4 417,4 2 504,4 

                                                 
51 Στις άµεσες ενισχύσεις για την περίοδο 2014-2020 περιλαµβάνεται εκτίµηση των µεταφορών πιστώσεων του τοµέα του οίνου στο ΚΕΣ µε βάση τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα κράτη 

µέλη για το 2013.  
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Πίνακας 7: Υπολογισµός του δηµοσιονοµικού αντικτύπου των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ όσον αφορά τα µεταβατικά µέτρα για τη χορήγηση 
άµεσων ενισχύσεων το 2014 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  Νοµική 
βάση 

Εκτιµώµενες 
ανάγκες 

Τροποποιήσεις 
σε σχέση µε το 

2013 

   
2013  

(1) 

2013 
προσαρµ
ογή 

2014  

(2) 

Παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συµβουλίου 

  40 165,0 40 530,5 541,9

Σταδιακή εισαγωγή στην ΕΕ 10     616,1

∆ιαγνωστικός έλεγχος      -64,3

Προηγούµενες µεταρρυθµίσεις      -9,9
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ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ   40 165,0 40 530,5 41 072,4

 

Σηµειώσεις: 

(1) Στα ποσά του 2013 περιλαµβάνεται εκτίµηση σχετικά µε την εκρίζωση των αµπελώνων το 2012. 

(2) Στα επεκταθέντα καθαρά ανώτατα όρια περιλαµβάνεται εκτίµηση των µεταφορών πιστώσεων του τοµέα του οίνου στο ΚΕΣ µε βάση τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για το 
2013. 
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Πίνακας 8: Υπολογισµός του δηµοσιονοµικού αντικτύπου των προτάσεων µεταρρύθµισης της ΚΓΠ όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη 

Σε εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιµές) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  Νοµική 
βάση 

Κονδύλια για την 
αγροτική ανάπτυξη Τροποποιήσεις σε σχέση µε το 2013  

   2013 
2013 

προσαρµ
ογή (1) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

Προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης   14 788,9 14 423,4         

Ενίσχυση για το βαµβάκι – 
Αναδιάρθρωση 

(2)    4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 28,0 

Προϊόν του καθορισµού 
ανώτατου ορίου των άµεσων 
ενισχύσεων 

     164,1 172,1 184,7 185,6 185,6 185,6 1 077,7 

Κονδύλιο ΕΑ εξαιρουµένης 
της τεχνικής βοήθειας 

(3)    -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -59,4 

Τεχνική βοήθεια (3)  27,6 27,6 8,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 29,4 

Βραβείο για τοπικά καινοτόµα σχέδια 
συνεργασίας 

(4)  ά.α. ά.α. 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 
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Καθαρό αποτέλεσµα των προτάσεων 
µεταρρύθµισης 

    4,0 168,1 176,1 188,7 189,6 189,6 189,6 1 105,7 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (πριν από 
τον καθορισµό ανωτάτων ορίων) 

  14 816,6 14 451,1 14 455,1 14 455,1 14 455,1 14 455,1 14 455,1 14 455,1 14 455,1 101 185,5 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (µετά τον 
καθορισµό ανωτάτων ορίων) 

  14 816,6 14 451,1 14 455,1 14 619,2 14 627,2 14 639,8 14 640,7 14 640,7 14 640,7 102 263,2 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Οι προσαρµογές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που εφαρµόζεται µόνον έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2013. 

(2) Τα ποσά του πίνακα 1 (σηµείο 3.1) είναι σύµφωνα µε τα ποσά στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)500 τελικό). 
Ωστόσο, αποµένει να αποφασιστεί αν το Π∆Π θα αντικατοπτρίζει τη µεταφορά που προτείνεται για το κονδύλιο ενός κράτους µέλους όσον αφορά το εθνικό πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης του τοµέα του βαµβακιού στην αγροτική ανάπτυξη από το 2014, γεγονός το οποίο προϋποθέτει προσαρµογή (4 εκατ. ευρώ ετησίως) των ποσών του 
επιµέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ και του πυλώνα 2 αντίστοιχα. Στον πίνακα 8 ανωτέρω, τα ποσά έχουν µεταφερθεί, ανεξάρτητα από το εάν αντικατοπτρίζονται στο 
Π∆Π. 

(3) Το ποσό για τεχνική βοήθεια για το 2013 καθορίστηκε µε βάση το αρχικό κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης (εξαιρουµένων των µεταφορών από τον πυλώνα 1).  

Η τεχνική βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 καθορίζεται στο 0,25% του συνολικού κονδυλίου αγροτικής ανάπτυξης. 

(4) Καλύπτεται από το διαθέσιµο για τεχνική βοήθεια ποσό. 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 

Σηµ.: Εκτιµάται ότι οι νοµοθετικές προτάσεις δεν θα έχουν αντίκτυπο στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα, δηλαδή προβλέπεται ότι το 
νοµοθετικό πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί µε το παρόν επίπεδο ανθρώπινων πόρων και διοικητικών δαπανών. 

 

   Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: AGRI 
 Ανθρώπινοι πόροι  136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 958,986 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 67,928 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ AGRI Πιστώσεις  146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 1 026,914 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 1 026,914 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  Έτος 

Ν52 

 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

                                                 
52 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
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Αναλήψεις υποχρεώσεων         ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές         
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3.2.2. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS) Να 
προσδιοριστούν 
οι στόχοι και τα 
αποτελέσµατα  

 

 

Είδος 
αποτε
λέσµα
τος 

 

 

Μέσο 
κόστος 
του 

αποτελέ
σµατος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 
Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν 

Κόστος 

Συνολικ
ός 

αριθµός 
αποτελε
σµάτων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 5:  
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του γεωργικού τοµέα και αύξηση του 
µεριδίου προστιθέµενης αξίας του 
στην τροφική αλυσίδα 

                

Οπωροκηπευτικ
ά: Εµπορία 
µέσω των 

οργανώσεων 
παραγωγών 

(ΟΠ)53 

Ποσοστ
ό της 
αξίας 
της 

παραγω
γής που 
διατέθη

  830,0  830,0  830,0  830,0  830,0  830,0  830,0  5 810,0 

                                                 
53 Βάσει προηγούµενης εκτέλεσης και εκτιµήσεων στο σχέδιο προϋπολογισµού 2012. Για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, τα ποσά είναι σύµφωνα µε τη 

µεταρρύθµιση του εν λόγω τοµέα και, όπως αναφέρεται ήδη στις δηλώσεις δραστηριοτήτων του σχεδίου προϋπολογισµού 2012, τα αποτελέσµατα θα είναι γνωστά µόνο προς το τέλος του 
2011. 
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κε στο 
εµπόριο 

µέσω 
των ΟΠ 
σε αξία 
της 

συνολικ
ής 

παραγω
γής 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 

Αναδιάρθρωση20  

Αριθµό
ς 

εκταρίω
ν 

 54 326 475,1 54 326 475,1 54 326 475,1 54 326 475,1 54 326 475,1 54 326 475,1 54 326 475,1  3 326,0 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 
Επενδύσεις20 

  1 147 178,9 1 147 178,9 1 147 178,9 1 147 178,9 1 147 178,9 1 147 178,9 1 147 178,9  1 252,6 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 
Απόσταξη 

υποπροϊόντων20 

Εκατόλι
τρα 

 700 000 98,1 700 000 98,1 700 000 98,1 700 000 98,1 700 000 98,1 700 000 98,1 700 000 98,1  686,4 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 
Εδώδιµη 
αλκοόλη20 

Αριθµό
ς 

εκταρίω
ν 

 32 754 14,2 32 754 14,2 32 754 14,2 32 754 14,2 32 754 14,2 32 754 14,2 32 754 14,2  14,2 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 

Χρησιµοποίηση 
συµπυκνωµένου 
γλεύκους20 

Εκατόλι
τρα 

 9 37,4 9 37,4 9 37,4 9 37,4 9 37,4 9 37,4 9 37,4  261,8 

- Οίνος: Εθνικό 
κονδύλιο – 
Προώθηση20 

   267,9  267,9  267,9  267,9  267,9  267,9  267,9  1 875,3 

- Άλλα     720,2  739,6  768,7  797,7  820,3  808,8  797,1  5 452,3 

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο  2 621,8  2 641,2  2 670,3  2 699,3  2 721,9  2 710,4  2 698,7  18 763,5 
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αριθ. 5 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 6: 

Συµβολή στα γεωργικά εισοδήµατα 
και περιορισµός της µεταβλητότητάς 

τους 

                

- Άµεση στήριξη 
του 

εισοδήµατος54 

 

Αριθµό
ς 

πληρωθ
έντων 
εκταρίω

ν 

(σε 
εκατ.) 

 161,014 42 876,4 161,014 43 080,6 161,014 43 297,1 161,014 43 488,1 161,014 43 454,3 161,014 43 454,3 161,014 43 454,3 161,014 303 105,0 

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο 
αριθ. 6 

 42 876,4  43 080,6  43 297,1  43 488,1  43 454,3  43 454,3  43 454,3  303 105,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                 

 

Σηµ.: Για τους ειδικούς στόχους 1 έως 4 και 7 έως 10, τα αποτελέσµατα πρέπει ακόµη να προσδιοριστούν (βλ. σηµείο 1.4.2 ανωτέρω). 

                                                 
54 Βάσει των δυνητικά επιλέξιµων περιοχών για το 2009. 
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3.2.3. Εκτιµώµενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:  

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι55 

 
136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 136,998 958,986 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 9,704 67,928 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
        

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  
        

Ανθρώπινοι πόροι          

Άλλες δαπάνες  
διοικητικού 
χαρακτήρα 

        

Υποσύνολο  
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 146,702 1 026,914

                                                 
55 Βάσει µέσου κόστους 127 000 ευρώ για τις θέσεις απασχόλησης στον πίνακα προσωπικού µόνιµων και 

έκτακτων υπαλλήλων. 
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3.2.3.2.  Εκτιµώµενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως 
εξηγείται κατωτέρω: 

Σηµ.: Εκτιµάται ότι οι νοµοθετικές προτάσεις δεν θα έχουν αντίκτυπο στις 
πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα, δηλαδή προβλέπεται ότι το νοµοθετικό 
πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί µε το παρόν επίπεδο ανθρώπινων πόρων και 
διοικητικών δαπανών. Τα αριθµητικά στοιχεία για την περίοδο 2014-2020 
βασίζονται στην κατάσταση για το 2011. 

Εκτίµηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

Η ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

ΟΣΩΠΕΙΑ) 
ΕΡΕΥΝΑ) 
ΥΝΑ) 

Α ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΠΑ)56 

SNE ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ») 

JED, LA ΚΑΙ SNE ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ) 

ΕΕ – ΈΜΜΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ) 
ΕΕ - ΆΜΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ) 
ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΝ) 

                                                 
56 CA = Συµβασιούχος υπάλληλος, INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED = «Jeune Expert 

en Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), LA = Τοπικός υπάλληλος, SNE = 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  

57 ∆εν περιλαµβάνεται το επιµέρους ανώτατο όριο για τη γραµµή του προϋπολογισµού 05.010404. 
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XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Γ∆ 
και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να 
διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι  

Εξωτερικό προσωπικό  



 

EL 159   EL 

3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020. 

–  Η πρόταση απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή της 
αναθεώρησης του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

– X Η πρόταση σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) προβλέπει τη 
συγχρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

Έτος 
2016 

Έτος 
2017 

Έτος 
2018 

Έτος 
2019 

Έτος 
2020 Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
οργανισµός 
συγχρηµατοδότησης  

ΚΜ ΚΜ ΚΜ ΚΜ ΚΜ ΚΜ ΚΜ ΚΜ 

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων58 

 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιο
ριστεί 

Θα 
προσδιορισ

τεί 

 

                                                 
58 Το ποσό αυτό καθορίζεται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται να υποβάλουν τα 

κράτη µέλη. 
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3.3. Εκτιµώµενος δηµοσιονοµικός αντίκτυπος στα έσοδα 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω: 

– x στους ιδίους πόρους  

– x στα διάφορα έσοδα  

Σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Επίπτωση της πρότασης/πρωτοβουλίας59 

 Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 

οικονοµικό έτος Έτος 
Ν 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

…να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 

του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

Βλ. πίνακες 2 και 3 στο σηµείο 3.2.1.  

 

 

 

                                                 
59 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει να 

είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης. 
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