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 Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 
έως 8.12.2020

 Εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 Καθορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 107, παρ. 1 της 
Συνθήκης) ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά της ΕΕ,

 Απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση κοινοποίησης και έγκρισης τους από 
την Ευρ. Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 108 (3) της Συνθήκης.

 Περίοδος ισχύος: έως 31 Δεκεμβρίου 2022 + 6 μήνες

 Ως εκ τούτου εγκρίνονται  με εσωτερική διαδικασία από τα κράτη μέλη.  

α. Απαλλακτικός Κανονισμός



❖Εσωτερική διαδικασία: 

 Άρθρο 9 Α (α) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων 
του 2001 έως 2020: 

1. Κοινοποίηση μέτρου (καθεστώς/ad hoc ενίσχυση) από την 
Αρμόδια Αρχή. 

2. Έγκριση με Απόφαση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία, με ισχύ από τη 
δημοσίευση. 

3. Τίθεται σε ισχύ με βάση τους όρους της έγκρισης 

+ 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη διαβίβαση του Μέτρου στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 



Να πληρούνται: 

❑ A) οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι,

και 

❑ Β. Οι ειδικές προϋποθέσεις για την εκάστοτε κατηγορία 
ενίσχυσης που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού 
(κατηγορίες ενίσχυσης). 

❖Προϋποθέσεις Απαλλαγής



➢ Πεδίο εφαρμογής: 

❖ MME 

• πρωτογενή γεωργική παραγωγή · 

• μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (πλην εξαιρέσεων) · 

• δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ εφόσον 
εμπίπτουν στον Κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ

❖ πολιτιστική και φυσική κληρονομιάς σε γεωργική εκμετάλλευση ·

❖ αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό 
τομέα ·

❖ Ε&Α στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας·

❖ δασοκομία ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 



 Δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, οι οποίες δεν 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ

 Προϋπολογισμός μέτρου ή ποσό ενίσχυσης πέραν των ορίων απαλλαγής 
κοινοποίησης του Κανονισμού 

 Δραστηριότητες που συνδέονται με εξαγωγές (εξαγόμενες ποσότητες, 
δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή δαπάνες που συνδέονται με την 
εξαγωγική δραστηριότητα)

 Χρήση εγχωρίων προϊόντων αντί εισαγομένων

 Διαταγή ανάκτησης της Επιτροπής

 Προβληματικές επιχειρήσεις (εξαιρέσεις: αντιστάθμιση ζημιών, 
αποκατάσταση ζημιών, δαπάνες εξάλειψης      θεομηνίες, κλιματικά φαινόμενα, 
νόσοι)

 Παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Μεταβολές σε Υφιστάμενη Έγκριση τυπικού ή διοικητικού χαρακτήρα 

❖Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής



➢ Πεδίο εφαρμογής

➢ Οι ορισμοί στο άρθρο 2 (πχ γεωργικά προϊόντα, πρωτογενής 
παραγωγή, μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων κλπ) 

➢ Όρια κοινοποίησης πέρα από τα οποία το μέτρο κοινοποιείται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• δεν επιτρέπεται η τεχνητή κατάτμηση καθεστώτων/σχεδίων 
με σκοπό την καταστρατήγηση. 

➢ Διαφάνεια ενίσχυσης

να μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων το ακαθάριστο 
ισοδύναμο επιχορήγησης (το ποσό της ενίσχυσης).

Α. Προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι 



❑υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης από το δικαιούχο στη χορηγούσα 
αρχή πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα. 

❑Περιεχόμενο αίτησης: περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, 
επιλέξιμες δαπάνες, τύπος και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης.

❑Επιπλέον απαιτήσεις για ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις: π.χ. ουσιώδη 
αύξηση της εμβέλειας του έργου, δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη 
αγροτική περιοχή ή δεν θα ήταν επαρκώς κερδοφόρο χωρίς την ενίσχυση.

❑Δεν απαιτείται ο χαρακτήρας κινήτρου: κατά κανόνα αποκατάσταση ζημιών 
για θεομηνίες, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αποκατάσταση δαπανών για 
ασθένειες ζώων/ εκρίζωση επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών/απομάκρυνση νεκρών ζώων.

Χαρακτήρας κινήτρου



➢ Ένταση της ενίσχυσης: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης ως ποσοστό 
των επιλέξιμων δαπανών, π ρ ι ν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 
επιβαρύνσεων

➢ Επιλέξιμες δαπάνες: τα υλικά ή άυλα στοιχεία για τα οποία χορηγείται 
ενίσχυση από την επιμέρους κατηγορία ενίσχυσης (πχ κατασκευή/ 
απόκτηση ή μίσθωση ακινήτου, αγορά μηχανημάτων/εξοπλισμού , 
δαπάνες/αμοιβές προσωπικού ή συμβούλων, υγειονομικοί 
έλεγχοι, απώλεια εισοδήματος, υλικές ζημίες, λειτουργικές 
δαπάνες). 

• Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην 
αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. 



• Το ανώτατο συνολικό ποσό ή ποσοστό κρατικής 
ενίσχυσης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα / έργο / 
επιχείρηση όπως καθορίζεται στην επιμέρους κατηγορία 
ενίσχυσης στο Κεφάλαιο III. 

Επιτρέπεται:

✓ Ενωσιακή χρηματοδότηση που υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα 
θεσμικά κοινοτικά όργανα + κρατική ενίσχυση = δεν θα υπερβαίνει το πλέον 
ευνοϊκό ποσοστό που καθορίζει η ενωσιακή νομοθεσία.

✓ Ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες έως τα ανώτατα όρια του 
Κανονισμού (πχ. 702/2014 + de minimis).

✓ Ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το ανώτατο 
σχετικό όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται στις συγκεκριμένες 
περιστάσεις της κάθε περίπτωσης (βάση Απαλλακτ. Κανονισμού ή Απόφασης 
της Ευρ. Επιτροπής)  

✓ Ενισχύσεις δυνάμει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Καν. (ΕΕ) αρ. 1305/2013) – δεν επιτρέπεται η 
υπέρβαση των ορίων του Κανονισμού Απαλλαγής. 

➢Σώρευση



 υποχρέωση διαβίβασης στην Επιτροπή (μέσω της διαδικτυακής 
πύλης SANI)συνοπτικών πληροφοριών το αργότερο 10 εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός καθεστώτος 
ή ad hoc ενίσχυσης.

 Υποχρέωση δημοσίευσης σε ενιαίο διαδικτυακό τόπο σε εθνικό 
επίπεδο του κειμένου του μέτρου + μεμονωμένες ενισχύσεις άνω 
των € 60.000 για πρωτογενή/€ 500.000 για μεταποίηση και 
εμπορία (δημοσίευση εντός 6 μηνών). 

 Παραμένουν διαθέσιμες για 10 έτη

➢Δημοσίευση και ενημέρωση



➢ Η Επιτροπή δημοσιεύει σε διαδικτυακό της τόπο: 

• συνοπτικές πληροφορίες (SANI2) και 

• τους συνδέσμους προς εθνικούς διαδικτυακούς τόπους για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

➢ Υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης  σε 
ηλεκτρονική μορφή.

➢ Διατήρηση λεπτομερών στοιχείων για 10 χρόνια με δυνατότητα
της Επιτροπής να αιτηθεί την επιθεώρηση τους για σκοπούς ελέγχου
της εφαρμογής του κανονισμού.



Συστατικά στοιχεία κάθε κατηγορίας ενίσχυσης: 

a. Κατηγορία ενίσχυσης (δραστηριότητα – σκοπός τον οποίο καλύπτει)

b. Επιλέξιμες δαπάνες

c. Ένταση της ενίσχυσης (ποσοστό) ή ανώτατο ποσό επί των 
επιλέξιμων δαπανών

d. Δικαιούχοι (ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις, πρωτογενής 
παραγωγή/μεταποίηση /εμπορία)

e. Άλλες προϋποθέσεις και όροι με βάση την κατηγορία ενίσχυσης (πχ 
ενωσιακή νομοθεσία, υπολογισμός ζημίας)   

β. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 702/2014 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ)



Επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
(βελτίωση επιδόσεων παραγωγής και βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης, 
δημιουργία και βελτίωση υποδομής για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, 
αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού) 

Επενδύσεις για τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων (αγορά 
/ μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, αμοιβές συμβούλων, 
λογισμικό)  

Ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς και ενισχύσεις εκκίνησης για την 
ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

Οι ενισχύσεις εκκίνησης για ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, βάσει 
υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου.

o Οι κατηγορίες ενισχύσεων του Κανονισμού 702/2014 (επισήμανση 
των βασικών και σύνοψη των υπολοιπων)



Ενισχύσεις για συστήματα ποιότητας που θεσπίζονται βάση 
ενωσιακών κανονισμών και για συστήματα πιστοποίησης 
(προϊόντων/μεθόδων γεωργίας ή παραγωγής) 

Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
(επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων)

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων και προτεραιοτήτων 
του ΕΤΓΑΑ)

Ενισχύσεις για αντικατάσταση του γεωργού κατά τη διάρκεια της 
απουσίας του (πχ λόγω ασθένειας, θανάτου)

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
(διοργάνωση διαγωνισμών/εκθέσεων, δημοσιεύσεις προς το ευρύ κοινό)



Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που προκλήθηκαν από 
δυσμενές κλιματικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με 
θεομηνία (καθεστώς εντός τριών ετών και καταβολή αποζημίωσης 
εντός τεσσάρων ετών από το συμβάν  - αντιστάθμιση ζημίας, ήτοι 
υλικές ζημιές και εισόδημα)

Ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης ασθενειών των 
ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και για την αποκατάσταση 
ζημιών.

Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα (δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών 
μητρώων ζώων και εργαστηριακές δοκιμές για προσδιορισμό της γενετικής 
ποιότητας) και ενισχύσεις για νεκρά ζώα - απομάκρυνση και καταστροφή 
νεκρών ζώων. 

Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων για ασφάλιση από θεομηνίες, 
κλιματικά φαινόμενα, ασθένειες ζώων, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς. 

Ενισχύσεις για διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που 
βρίσκεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις



Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον 
γεωργικό τομέα

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας (καλύπτονται επίσης από τον ΓΚΑΚ)

Ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας (i.δάσωση και δημιουργία δασικών 
εκτάσεων, ii. γεωργοδασοκομικά συστήματα σε ιδιώτες κατόχους 
εκτάσεων, σε δήμους και σε ενώσεις τους, iii. αποκατάσταση των ζημιών 
από πυρκαγιές/ θεομηνίες/ επιβλαβείς οργανισμούς, iv. βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών 
οικοσυστημάτων, v. αποζημιώσεις λόγω μειονεκτημάτων που 
σχετίζονται με δασικές περιοχές Natura 2000 βάσει σχεδίου αγροτικής 
ανάπτυξης, vi. δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και για τη 
διατήρηση των δασών, vii. υποδομές για πρόσβαση, viii. αναδασμό, ix.
ενεργειακό ανεφοδιασμό και υδροδότηση, x. μεταποίηση, διακίνηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων, xi. διατήρηση γενετικών πόρων) 



Ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη 
εθνική χρηματοδότηση των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων 
μέτρων (στο πλαίσιο προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης) 

• επενδύσεις στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά 
προϊόντα 

•εκκίνησης επιχειρήσεων για την άσκηση μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές

•Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μεταφορά γνώσεων σε ΜΜΕ σε 
αγροτικές περιοχές 

•Για νέα συμμετοχή ενεργών γεωργών σε συστήματα ποιότητας

•Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τα 
τρόφιμα που καλύπτονται από σύστημα ποιότητας



Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Γεωργικό 

και τον Δασονομικό Τομέα και στις Αγροτικές Περιοχές
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β. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 
δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 
2014-2020

 Εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 Καθορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 107, 
παρ. 1 της Συνθήκης) ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά της ΕΕ,

 Τα μέτρα ενισχύσεων κοινοποιούνται και εγκρίνονται από την Ευρ. 
Επιτροπή με βάση το άρθρο 108 (3) της Συνθήκης προτού τεθούν σε 
εφαρμογή.

 Περίοδος ισχύος: έως 31 Δεκεμβρίου 2022.



 Εσωτερική διαδικασία (άρθρο 9 Α (β) και 11 των περί Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων): 

a) Κοινοποίηση του μέτρου στον Έφορο,

b) Γνωμοδότηση Εφόρου, 

c) Διαβίβαση Γνωμοδότησης στην αρμόδια αρχή ώστε να λάβει 
υπόψη τη Γνωμοδότηση, 

d) Διαβίβαση του μέτρου στον Έφορο  

e) Κοινοποίηση από τον Έφορο στην Ευρ. Επιτροπή για έγκριση.

f) Εφαρμογή



Η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων να συνάδει με τους βασικούς 
στόχους και τους Κανονισμούς της ΚΓΠ (για συγκεκριμένα καθεστώτα 
ενισχύσεων)      ιδιαίτερη έμφαση εν σχέση με τον Καν. 702/2014

Παρά το άρθρο 42 της Συνθήκης οι κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο γεωργικών 
προϊόντων (όπως ο Καν. 702/2014).

Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ (ίδια δομή με τον Καν. 702/2014, υπό τις εξής 
βασικές διαφορές: 

κοινές αρχές αξιολόγησης στο Μέρος Ι·

ευρύτερη κάλυψη ή/και πρόσθετες κατηγορίες 
ενίσχυσης στο Μέρος ΙΙ.



ΜΕΡΟΣ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

❖ πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία

❖ μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 42 της Συνθήκης, ανεξαρτήτως του αν συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ ή από πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση, καθώς και άλλα 
μέτρα τύπου αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 
από εθνικά κεφάλαια

❖ Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη (κατά το μέτρο του δυνατού) τον Κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και άλλη 
οριζόντια ενωσιακή νομοθεσία στη γεωργία, δασοκομία και αγροτικές 
περιοχές

❖Αποκλεισμός από το ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ → ίδιοι με Καν. 702/2014 (εκτός 
των ορίων κοινοποίησης)



Περισσότερες δυνατότητες εν σχέσει με τον Καν. 702/2014: 

· για μεγάλες επιχειρήσεις, 

· απεριόριστο ποσό/υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης, 

· κάλυψη περισσοτέρων δαπανών για τις ίδιες κατηγορίες ενίσχυσης (υπό 
προϋποθέσεις) 

· επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων που δεν προνοούνται στον Καν. 
702/2014.

Η αναγκαιότητα αξιολόγησης και έγκρισης από την Ευρ. Επιτροπή έγκειται 
στον μεγαλύτερο στρεβλωτικό χαρακτήρα σε ενδοενωσιακό επίπεδο.   



ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (αντί οι προϋποθέσεις του 
Κεφαλαίου Ι του Καν. 702/2014, οι οποίες εμπεριέχονται στις ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

✓συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού 
ενδιαφέροντος (με βάση το άρθρο 107 παρ. 3 της Συνθήκης)

✓ανάγκη κρατικής παρέμβασης  (αδυναμία ή απροθυμία της αγοράς να 
επιφέρει την σκοπούμενη βελτίωση) 

✓καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης (κατάλληλο μέσο πολιτικής έναντι 
άλλων μέσων πολιτικής για την επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος)

✓η ενίσχυση να λειτουργεί ως κίνητρο (να μεταβάλλει τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων ώστε να αναπτύσσουν δραστηριότητες τις οποίες δεν θα 
ανέπτυσσαν ή θα ανέπτυσσαν σε μικρότερο βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο)

✓αναλογικότητα της ενίσχυσης (περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο 
απαιτούμενο ποσό)



➢η αποφυγή σοβαρών αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον 
ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών (η συνολική 
στάθμιση του μέτρου να είναι θετική)

➢διαφάνεια της ενίσχυσης (πρόσβαση του κοινού σε όλες τις σχετικές 
πράξεις και τα συναφή στοιχεία) 

❖Ενότητες ανά επιμέρους αρχή αξιολόγησης όπου παρατίθενται 
επιμέρους όροι γενικά αλλά και κατά κατηγορία ενίσχυσης του 
Μέρους 2.

❖ ΜΕΡΟΣ 2 /…



Ενισχύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
γεωργικών προϊόντων:

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης :

- επενδύσεις (όπως στον Καν. 702/2014) σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία 
ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή·

- (βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας/ δημιουργία και 
βελτίωση υποδομών για την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική γη, τον αναδασμό και 
τη βελτίωσή της, τον εφοδιασμό και την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, 
τήρηση των προτύπων, μετεγκατάσταση κτηρίων γεωργικής εκμετάλλευσης) · 

- παραγωγή βιοκαυσίμων ή την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
εκμεταλλεύσεις για κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών ·

- Ενισχύσεις για τη μεταβίβαση γεωργικών εκμεταλλεύσεων ·

ΜΕΡΟΣ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ



- γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις σε γεωργικές εκτάσεις για τη 
διατήρηση και την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές, 
που έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα·

- ανάληψη δεσμεύσεων σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην πρωτογενή 
γεωργική παραγωγή εφόσον  υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα·

- ενισχύσεις για μειονεκτήματα σε σχέση με περιοχές του Natura 2000·

- ενισχύσεις σε ορεινές και άλλες περιοχές για την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων 
της γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή (κάλυψη πρόσθετων δαπανών 
και διαφυγόν εισόδημα) ·

- ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία ·

- δράσεις μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης, κατάρτισης, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες.



- Επενδύσεις συναφείς με τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων

- ενσώματα (κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού) και (υπηρεσίες συμβούλων, λογισμικού) άυλα στοιχεία ενεργητικού που 
συνδέονται με τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία γεωργικών 
προϊόντων.

- Ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς και για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων/ ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.



Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων: αποκατάσταση ζημίας για κινδύνους/αιτίες 
ίδιες με τον Καν. 702/2014, συν, πρόσθετα, 

ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών από προστατευόμενα ζώα, 
χρηματοδοτικές εισφορές σε ταμεία αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή 
αποζημιώσεων για ζημιές για τα πιο πάνω, κλείσιμο παραγωγικής ικανότητας για 
λόγους υγείας των ζώων, των φυτών ή του ανθρώπου ή για υγειονομικούς, 
δεοντολογικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, αναδιάρθρωσης του τομέα, 
διαφοροποίησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα: διατήρηση και βελτίωση της γενετικής 
ποιότητας του ζωικού κεφαλαίου, τήρηση γενεαλογικών μητρώων, αγορά ζώων 
αναπαραγωγής με σκοπό τη βελτίωση της γενετικής ποιότητας.

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: πληροφόρηση του 
κοινού (πχ διαγωνισμοί, εκθέσεις) – προώθηση σε τρίτες χώρες

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα



oΕνισχύσεις στον τομέα της δασοκομίας:

δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων, γεωργοδασοκομικά
συστήματα (συστήματα χρήσης γης στα οποία καλλιεργούνται δένδρα σε 
συνδυασμό με γεωργική καλλιέργεια στην ίδια έκταση),

πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών, 

επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
περιβαλλοντικής αξίας, της βιοποικιλότητας ή του παραδοσιακού τοπίου, 

επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, 
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων,

Ενισχύσεις που σχετίζονται με δασικές περιοχές Natura 2000 σε ιδιώτες 
δασοκαλιεργητές για τις πρόσθετες δαπάνες τους και για το διαφυγόν 
εισόδημα λόγω των μειονέκτημα των σχετικών περιοχών,



Ενισχύσεις για βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε δάση και για την 
εξασφάλιση της ισορροπημένης και υγιούς ανάπτυξης των δένδρων.

Αποκατάσταση και συντήρηση φυσικών μονοπατιών, στοιχείων και 
χαρακτηριστικών του τοπίου και του φυσικού ενδιαιτήματος ζώων στον 
τομέα της δασοκομίας.

Ενισχύσεις για τη συντήρηση των δρόμων με σκοπό την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών.

Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών στα δάση οι οποίες 
προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα.

Ενισχύσεις για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης δασών.



Ενισχύσεις σε αγροτικές περιοχές που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή 
χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τέτοιου είδους 
συγχρηματοδοτούμενα μέτρα.

Ενισχύσεις για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, ή για 
επενδύσεις για την ανάληψη και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ενισχύσεις για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές:
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση κάθε είδους υποδομών μικρής κλίμακας/βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό όπως, αναψυχής και των πολιτιστικών 
υπηρεσιών, και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, τη διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών 
τοπίων.
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για την άσκηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων 
σε αγροτικές περιοχές



Ενισχύσεις για γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις

Ενισχύσεις σε διαχειριστές γης λόγω μειονεκτημάτων που σχετίζονται με περιοχές 
του Natura 2000.

Ενισχύσεις για νέα συμμετοχή ενεργών γεωργών σε συστήματα ποιότητας για το 
βαμβάκι ή τα τρόφιμα – δραστηριότητες ενημέρωσης

Ενισχύσεις για προώθηση μορφών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, στην τροφική αλυσίδα και άλλων φορέων 
που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής για 
την αγροτική ανάπτυξη (πχ. δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων, 
συνεργασία για ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, ανάπτυξη μικρών αλυσίδων 
εφοδιασμού)

Ενισχύσεις για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας (διαπιστευμένο ταμείο που να 
συνδράμει οικονομικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων για τις προαναφερθείσες ζημίες) 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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