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3. Περιεχόμενο της πρόσκλησης

3.1 Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

1. Ο Καν. (ΕΕ) 702/2014 και κατά συνέπεια και η παρούσα πρόσκληση δεν εφαρμόζεται στα μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η 

εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 

παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως: 

α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. 

Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της 

ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση 

β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες 

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των 

αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

2. Σύμφωνα με το αρ. 8 του 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενισχυόμενη 

δραστηριότητα, στο ενισχυόμενο έργο ή στην επιχείρηση. 

α) Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση που υπόκειται σε κεντρική δι

τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο του κράτους μέλους συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά 

πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίηση

ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει 

το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής 

νομοθεσίας.  

β) Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν: 

αα) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετι

προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες 

ββ) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι 

οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

της υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του 

στην ενίσχυση αυτή. 

γ) Ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές 

ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το ανώτατο σχετικό όριο 

χρηματοδότησης που καθορίζεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις της κάθε περίπτωσης από τον 

παρόντα ή άλλον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή.

δ) Οι κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσεται δυνάμει των τμημάτων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Κ

702/2014 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται με ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 81 παράγραφος 2 
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Περιεχόμενο της πρόσκλησης 

χορήγησης των ενισχύσεων 

/2014 και κατά συνέπεια και η παρούσα πρόσκληση δεν εφαρμόζεται στα μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η 

εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 

νομα στο σύνολό τους, και ιδίως:  

α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. 

ωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της 

ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση 

β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

ησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες  

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των 

αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη. 

Σύμφωνα με το αρ. 8 του Καν 702/2014 για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενισχυόμενη 

δραστηριότητα, στο ενισχυόμενο έργο ή στην επιχείρηση.  

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση που υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, 

τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο του κράτους μέλους συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά 

πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά 

ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει 

ϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής 

Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν: 

με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετι

προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες  

με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι 

οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

της υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζονται 

Ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές 

ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το ανώτατο σχετικό όριο 

υ καθορίζεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις της κάθε περίπτωσης από τον 

παρόντα ή άλλον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή.

Οι κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσεται δυνάμει των τμημάτων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Κ

702/2014 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται με ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 81 παράγραφος 2 
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κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η 

εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 

α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. 

ωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της 

ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση  

β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των 

για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενισχυόμενη 

αχείριση από τα θεσμικά όργανα, 

τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο 

ή έμμεσο έλεγχο του κράτους μέλους συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά 

ς και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά 

ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει 

ϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής 

Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν:  

με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές 

με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι 

οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζονται 

Ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές 

ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μέχρι το ανώτατο σχετικό όριο 

υ καθορίζεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις της κάθε περίπτωσης από τον 

παρόντα ή άλλον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή. 

Οι κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσεται δυνάμει των τμημάτων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Καν 

702/2014 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται με ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 81 παράγραφος 2 
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και 82 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση 

αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ένταση ενίσχυσης ή ύψος ε

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

3. Κάθε αίτηση ενίσχυσης τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού μέρους και του κατά 

περίπτωση ειδικού άρθρου του Καν. 702/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα

πρόσκληση, υποβάλλεται από τις ΜΜΕ 

επενδύσεων «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» (άρθρο 27 του Καν. 

702/2014) της παραγράφου 3.6 περίπτωση 6. 

4. Αρχή «Deggendorf». Δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (περ. α’ 

της παρ. 4 του άρθρου 1 ΓΑΚ). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οφείλει να 

δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία 

του προηγούμενου εδαφίου 

5. Δεν έχει υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο 

επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν 

Υποέργο. 

6. Όπου απαιτείται οι επενδύσεις του παρόντος συμμορφώνονται με την αρχή της «Μη 

σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021

7. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους 

τους των όρων δημοσιότητας του Καν. 702/2014 όπως αυτές ορίζονται.

7.8. Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

διαχείρισης, η χρήση των κονδυλίων οφείλει να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο: Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμω

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και 

σύγκρουσης συμφερόντων που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του σχετικού μηχανισμού στο Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Περαιτέρω, η εφαρμογή του «Ελλάδα 2.0» θα 

υπόκειται σε αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 241/202

8.9. Οι αιτούμενες δαπάνες διέπονται από την αρχή «Χαρακτήρας κινήτρου» (άρθρο 6 του Καν.

702/2004. Οι ενισχύσεις θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, όταν ο δυνητικός δικαιούχος ή ο 

δικαιούχος κατά περίπτωση έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση πριν την έναρξη εργασιών.  Έναρξη 

εργασιών νοείται: είτε η έναρξη των δραστηριοτήτων ή των κατασκευαστικών εργασι

επένδυση είτε η πρώτη νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή τη 

χρήση υπηρεσιών ή ανάληψη άλλης δέσμευσης που καθιστά το έργο ή τη δραστηριότητα μη 

αναστρέψιμα, όποιο από τα ανωτέρω είναι προγενέστερο. Οι ερ

αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη εργασιών
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και 82 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση 

αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ένταση ενίσχυσης ή ύψος ενίσχυσης που υπερβαίνει αυτές που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.  

τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού μέρους και του κατά 

περίπτωση ειδικού άρθρου του Καν. 702/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα

, υποβάλλεται από τις ΜΜΕ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δαπάνες από την κατηγορία 

«Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» (άρθρο 27 του Καν. 

702/2014) της παραγράφου 3.6 περίπτωση 6.  

πορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (περ. α’ 

της παρ. 4 του άρθρου 1 ΓΑΚ). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οφείλει να 

δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία 

θα υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο 

επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν 

Όπου απαιτείται οι επενδύσεις του παρόντος συμμορφώνονται με την αρχή της «Μη 

σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) του παραρτήματος 

Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους 

τους των όρων δημοσιότητας του Καν. 702/2014 όπως αυτές ορίζονται.  

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση – Πρόληψη απάτης: Προς εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, η χρήση των κονδυλίων οφείλει να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο: Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (και εν συνεχεία η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και 

συμφερόντων που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του σχετικού μηχανισμού στο Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Περαιτέρω, η εφαρμογή του «Ελλάδα 2.0» θα 

υπόκειται σε αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 241/202

Οι αιτούμενες δαπάνες διέπονται από την αρχή «Χαρακτήρας κινήτρου» (άρθρο 6 του Καν.

Οι ενισχύσεις θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, όταν ο δυνητικός δικαιούχος ή ο 

δικαιούχος κατά περίπτωση έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση πριν την έναρξη εργασιών.  Έναρξη 

εργασιών νοείται: είτε η έναρξη των δραστηριοτήτων ή των κατασκευαστικών εργασι

επένδυση είτε η πρώτη νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή τη 

χρήση υπηρεσιών ή ανάληψη άλλης δέσμευσης που καθιστά το έργο ή τη δραστηριότητα μη 

αναστρέψιμα, όποιο από τα ανωτέρω είναι προγενέστερο. Οι εργασίες προπαρασκευής όπως η λήψη 

αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη εργασιών. 

 

και 82 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση 

νίσχυσης που υπερβαίνει αυτές που 

τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού μέρους και του κατά 

περίπτωση ειδικού άρθρου του Καν. 702/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα 

και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δαπάνες από την κατηγορία 

«Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα» (άρθρο 27 του Καν. 

πορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (περ. α’ και β’ 

της παρ. 4 του άρθρου 1 ΓΑΚ). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οφείλει να 

δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία 

θα υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο 

επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που προτείνονται προς ενίσχυση στο παρόν 

Όπου απαιτείται οι επενδύσεις του παρόντος συμμορφώνονται με την αρχή της «Μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την 

του παραρτήματος VIII. 

Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους 

ιση χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, η χρήση των κονδυλίων οφείλει να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο: Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 

ν (και εν συνεχεία η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και 

συμφερόντων που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του σχετικού μηχανισμού στο Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Περαιτέρω, η εφαρμογή του «Ελλάδα 2.0» θα 

υπόκειται σε αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 241/2021, άρθρο 22). 

Οι αιτούμενες δαπάνες διέπονται από την αρχή «Χαρακτήρας κινήτρου» (άρθρο 6 του Καν. 

Οι ενισχύσεις θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου, όταν ο δυνητικός δικαιούχος ή ο 

δικαιούχος κατά περίπτωση έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση πριν την έναρξη εργασιών.  Έναρξη 

εργασιών νοείται: είτε η έναρξη των δραστηριοτήτων ή των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την 

επένδυση είτε η πρώτη νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή τη 

χρήση υπηρεσιών ή ανάληψη άλλης δέσμευσης που καθιστά το έργο ή τη δραστηριότητα μη 

γασίες προπαρασκευής όπως η λήψη 
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3.2 Φορέας Υλοποίησης Δράσης Ενίσχυσης (ΦΥ)

1. Ως Φορέας Υλοποίησης Υποέργου Ενίσχυσης (ΦΥ) ορίζεται 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του Υποέργου σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης (ν. 4270/2014), διασφαλίζο

ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 3Γ του ΣΔΕ, δηλαδή την προετοιμασία και έκδοση της πρόσκλησης, την 

ευθύνη για την αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων, την παρακολούθηση της προόδου τους 

και την πιστοποίηση και καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τον 

έλεγχο τους και την παρακολούθηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους.

2. Μέχρι ορισμού του ΦΥ χρέη ΦΥ 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.3 Στόχος του Υποέργου 

1. Στόχος του Υποέργου, είναι: 

α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

β) Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την 

ανταγωνιστικότητα. 

γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές 

ζώων. 

ε) η αντιμετώπιση των επιπτώσεων

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η

2. Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα

αυτούς. 

3.4 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου

3.5 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 

και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 

3.6 Κατηγορίες ενισχύσεων 

1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά 

α) Άρθρο 21 του τμήματος 1,

ενημέρωσης» 

β) Άρθρο 24 του τμήματος 1,του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών 

προϊόντων» 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Φορέας Υλοποίησης Δράσης Ενίσχυσης (ΦΥ) 

Ως Φορέας Υλοποίησης Υποέργου Ενίσχυσης (ΦΥ) ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του Υποέργου σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης (ν. 4270/2014), διασφαλίζοντας τον αναγκαίο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα 

ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 3Γ του ΣΔΕ, δηλαδή την προετοιμασία και έκδοση της πρόσκλησης, την 

ευθύνη για την αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων, την παρακολούθηση της προόδου τους 

πιστοποίηση και καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τον 

έλεγχο τους και την παρακολούθηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους. 

Μέχρι ορισμού του ΦΥ χρέη ΦΥ ασκεί η Γενική γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

των εκτρεφόμενων ζώων. 

Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την 

της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση 

η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον ένα

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια. 

Χρηματοδότηση 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 15.000.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων του Καν. 702/2014:

υ τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 

Άρθρο 24 του τμήματος 1,του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών 

 

η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος 

αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του Υποέργου σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 

ντας τον αναγκαίο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα 

ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 3Γ του ΣΔΕ, δηλαδή την προετοιμασία και έκδοση της πρόσκλησης, την 

ευθύνη για την αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων, την παρακολούθηση της προόδου τους 

πιστοποίηση και καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τον 

ασκεί η Γενική γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 

Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την 

με χρήση βελτιωμένων φυλών 

ικών πόρων. 

αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

του Καν. 702/2014: 

Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 

Άρθρο 24 του τμήματος 1,του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών 
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γ) Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτ

ενισχύσεις για νεκρά ζώα» 

δ) Άρθρο 31 του τμήματος 4, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς 

της γεωργίας» 

3.7 Επιλέξιμες δαπάνες  

1. Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε 

κατάρτισης και ενημέρωσης. Οι δαπάνες

με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη 

2. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνολο των πρ

μέρους και του κατά περίπτωση ειδικού άρθρου 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση». Προϋπόθεση που θα πρέπει να προστεθεί για ενισχύσεις 

με κάθε νομική βάση. 

3. Οι ενισχύσεις αφορούν αποκλει

Παραρτήματος IX.  

4. Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

τμήματος 1) 

α) δαπάνες διοργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, των δράσεων απόκτησης 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, 

δραστηριοτήτων επίδειξης και δράσεων ενημέρωσης

β) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα ημερήσια έξοδα των συμμετεχόντων

γ) το κόστος της παροχής υπηρεσιών αν

δ) οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α) και γ) 

ε) οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α) και γ) 

υλοποίησης της δράσης ενημέρωσης.

στ) οι φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης διαθέτουν τις κατάλληλες 

ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση 

αυτών των καθηκόντων. 

ζ) οι προαναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες τη

παραγωγών ή άλλες οργανώσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

η) Οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημ

αα) μεθόδους εκτροφής των αγροτικών παραγωγικών ζώων

ποσοτικά ή/και ποιοτικά το παραγωγικό δυναμικό τους

ββ) κατανόηση γενεαλογικών βιβλίων

γγ) επιλογή της κατάλληλης φυλής αγροτικών παραγωγικών ζώων

εκτροφής και την περιοχή

δδ) μεθόδους και τεχνικές γε

εε) Γνωριμία των κτηνοτρόφων με τις 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτ

, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς 

έρευνα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

δαπάνες έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται 

με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη αίτηση. 

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού 

μέρους και του κατά περίπτωση ειδικού άρθρου του Καν. 702/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση». Προϋπόθεση που θα πρέπει να προστεθεί για ενισχύσεις 

Οι ενισχύσεις αφορούν αποκλειστικά τα αγροτικά παραγωγικά ζώα που ανήκουν στις

για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Καν. 702/2014, Άρθρο 

δαπάνες διοργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, των δράσεων απόκτησης 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, 

δραστηριοτήτων επίδειξης και δράσεων ενημέρωσης 

τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα ημερήσια έξοδα των συμμετεχόντων

το κόστος της παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων

των περιπτώσεων α) και γ) δεν συνεπάγονται άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους.

των περιπτώσεων α) και γ) καταβάλλονται στον φορέα μεταφοράς γνώσεων και 

νημέρωσης. 

οι φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης διαθέτουν τις κατάλληλες 

ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση 

οι προαναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες της περίπτωσης α) διοργανώνονται από ομάδες 

παραγωγών ή άλλες οργανώσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. 

Οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης αφορούν αποκλειστικά:

μεθόδους εκτροφής των αγροτικών παραγωγικών ζώων και ιδίως μεθόδους που βελτιώνουν 

ποσοτικά ή/και ποιοτικά το παραγωγικό δυναμικό τους, 

κατανόηση γενεαλογικών βιβλίων 

επιλογή της κατάλληλης φυλής αγροτικών παραγωγικών ζώων 

εκτροφής και την περιοχή 

μεθόδους και τεχνικές γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων

νωριμία των κτηνοτρόφων με τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων

 

Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και 

, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς 

ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε δράσεις 

έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται 

 

οϋποθέσεων του Γενικού 

, ακόμα και εάν αυτές δεν 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση». Προϋπόθεση που θα πρέπει να προστεθεί για ενισχύσεις 

που ανήκουν στις φυλές του 

702/2014, Άρθρο 21 του 

δαπάνες διοργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, των δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, 

τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα ημερήσια έξοδα των συμμετεχόντων 

τικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων 

δεν συνεπάγονται άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους. 

καταβάλλονται στον φορέα μεταφοράς γνώσεων και 

οι φορείς υλοποίησης δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης διαθέτουν τις κατάλληλες 

ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση 

ς περίπτωσης α) διοργανώνονται από ομάδες 

έρωσης αφορούν αποκλειστικά: 

και ιδίως μεθόδους που βελτιώνουν 

 ανάλογα με το είδος 

αγροτικών παραγωγικών ζώων 

φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων  
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εε) Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, 

τη διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμό

μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου

 

5. Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (Καν. 702/2014, Άρθρο 24 του τμήματος 1

α) Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν 

δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή 

προέλευση 

β) Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

αα) έξοδα συμμετοχής

ββ) έξοδα ταξιδιού και έξοδα για τη μεταφορά των ζώων

γγ) τα έξοδα των δημοσιεύσεων και δικτυακών τόπων που αναγγέλλουν το γεγονός

δδ) το μίσθωμα των εκθεσιακ

αποσυναρμολόγησής τους

εε) συμβολικά έπαθλα αξίας έως 1000 ευρώ ανά έπαθλο και ανά νικητή διαγωνισμού.

γ) Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

κοινού για τα γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

αα) το κόστος δημοσιεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δικτυακούς τόπους και 

με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με 

σκοπό την παροχή τεκμηριωμένων πληροφορι

συγκεκριμένη περιοχή ή που παράγουν ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, υπό τον όρο ότι 

οι πληροφορίες είναι ουδέτερες και ότι όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσες ευκαιρίες να 

περιληφθούν στη δημοσίευση

ββ) δαπάνες για τη διάδοση

πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας και σχετικά με γενόσημα γεωργικά προϊόντα, 

τα διατροφικά τους οφέλη και τις προτεινόμενες χρήσεις τους.

γγ) Τα μέτρα προώθησης μπορούν να υλοποιούνται από ομάδες παρα

οργανώσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους

δ) Η ενίσχυση χορηγείται με βάση την επιστροφή των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου

ε) Τα μέτρα προώθησης γεωργικών 

που είναι αντικείμενο γενετικής βελτίωσης, β) την γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με τις 

αυτόχθονες φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων και των προϊόντων τους και γ) 

καταναλωτικού κοινού με τις 

είναι αντικείμενο γενετικής βελτίωσης

6. Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και 

ενισχύσεις για νεκρά ζώα (Καν. 702/2014, Άρθρο 27 του τμήματος 1)

α) Ενισχύσεις για συλλογή και

διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, 

τη διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και 

μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (Καν. 702/2014, Άρθρο 24 του τμήματος 1

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, καθώς και 

δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή 

νες για τη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων περιλαμβάνουν τα 

έξοδα συμμετοχής· 

και έξοδα για τη μεταφορά των ζώων· 

τα έξοδα των δημοσιεύσεων και δικτυακών τόπων που αναγγέλλουν το γεγονός

το μίσθωμα των εκθεσιακών χώρων και περιπτέρων και τα έξοδα εγκατάστασης και 

αποσυναρμολόγησής τους· 

συμβολικά έπαθλα αξίας έως 1000 ευρώ ανά έπαθλο και ανά νικητή διαγωνισμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

τα γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

το κόστος δημοσιεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δικτυακούς τόπους και 

με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με 

σκοπό την παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους από 

συγκεκριμένη περιοχή ή που παράγουν ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, υπό τον όρο ότι 

οι πληροφορίες είναι ουδέτερες και ότι όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσες ευκαιρίες να 

περιληφθούν στη δημοσίευση 

δαπάνες για τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων 

πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας και σχετικά με γενόσημα γεωργικά προϊόντα, 

τα διατροφικά τους οφέλη και τις προτεινόμενες χρήσεις τους. 

Τα μέτρα προώθησης μπορούν να υλοποιούνται από ομάδες παρα

οργανώσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους 

Η ενίσχυση χορηγείται με βάση την επιστροφή των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου

ε) Τα μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων αφορούν αποκλειστικά τα αγροτικά παραγωγικά ζώα 

νετικής βελτίωσης, β) την γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με τις 

αυτόχθονες φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων και των προϊόντων τους και γ) 

με τις πιστοποιημένες εκτροφές των αγροτικών παραγωγικών ζώων 

ίμενο γενετικής βελτίωσης. 

Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και 

(Καν. 702/2014, Άρθρο 27 του τμήματος 1) 

Ενισχύσεις για συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση

διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, για τις ακόλουθες δαπάνες

 

Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, 

ρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και 

μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου. 

Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (Καν. 702/2014, Άρθρο 24 του τμήματος 1. 

στη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων, καθώς και 

δημοσιεύσεις για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για τα γεωργικά προϊόντα, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναφορά σε καμία συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή 

νες για τη διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων περιλαμβάνουν τα 

τα έξοδα των δημοσιεύσεων και δικτυακών τόπων που αναγγέλλουν το γεγονός· 

ών χώρων και περιπτέρων και τα έξοδα εγκατάστασης και 

συμβολικά έπαθλα αξίας έως 1000 ευρώ ανά έπαθλο και ανά νικητή διαγωνισμού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τη δημοσιεύσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

το κόστος δημοσιεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δικτυακούς τόπους και 

με σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, με 

ών σχετικά με τους δικαιούχους από 

συγκεκριμένη περιοχή ή που παράγουν ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, υπό τον όρο ότι 

οι πληροφορίες είναι ουδέτερες και ότι όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσες ευκαιρίες να 

επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων 

πληροφοριών σχετικά με συστήματα ποιότητας και σχετικά με γενόσημα γεωργικά προϊόντα, 

Τα μέτρα προώθησης μπορούν να υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών ή άλλες 

Η ενίσχυση χορηγείται με βάση την επιστροφή των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου 

τα αγροτικά παραγωγικά ζώα 

νετικής βελτίωσης, β) την γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με τις 

αυτόχθονες φυλές αγροτικών παραγωγικών ζώων και των προϊόντων τους και γ) τη γνωριμία του 

πιστοποιημένες εκτροφές των αγροτικών παραγωγικών ζώων που 

Άρθρο 27 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και 

τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-

για τις ακόλουθες δαπάνες 
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αα) Δαπάνες 

συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών

ββ) Δαπάνες εφοδί

γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων 

εξοπλισμός, β) υλικά εκτύπωσης, γ) 

επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γ

ε) ανάλυσης DNA

αξιολόγησης και καταχώρησης χαρακτηριστικών.

β) Ενισχύσεις για ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων,

των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης

i. Δαπάνες κατάλληλου προσωπικού

της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών

ii. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλ

έλεγχο παραγωγικών αγροτικών ζώων

προγράμματα για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων, γ) ογκομετρητές 

γάλακτος, δ) ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή/και κρέατος, ε) 

ηλεκτρονικού ελέγχου αποδόσεων

γ) Ενισχύσεις για την ενημέρωση 

την κάθε περιοχή ζωικού γενετικο

πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης 

του δικαιούχου και θα αφορά:

αα) στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού,

ββ) στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών,

γγ) σε οργανωτικά θέμ

δδ) Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά 

δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρα και σ

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες

αα) Δαπάνες εκτύπωσης προσ

δημοσίευσης πρόσκλησης

ββ) Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων

γγ) Δαπάνες για την έκδοση

ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή

του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και 

προώθηση της φυλής.

δδ) Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με 

την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης

σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα 

διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

Δαπάνες κατάλληλου  προσωπικού (μόνιμου και μη μόνιμου) 

συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών 

Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών παρακολούθησης και τήρησης 

γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων παραγωγικών αγροτικών ζώων

λικά εκτύπωσης, γ) λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, 

επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων, δ) όργανα

ανάλυσης DNA, στ) δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης, ζ) ηλεκτρονικών μέσων 

αξιολόγησης και καταχώρησης χαρακτηριστικών. 

έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων,

των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης, για τις ακόλουθες δαπάνες:

Δαπάνες κατάλληλου προσωπικού (μόνιμου και μη μόνιμου) συμπεριλαμβανομένης 

της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών 

Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης

παραγωγικών αγροτικών ζώων, όπως: α) ηλεκτρονικός εξοπλισμός, β) λογισμικά 

προγράμματα για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων, γ) ογκομετρητές 

γάλακτος, δ) ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή/και κρέατος, ε) 

ού ελέγχου αποδόσεων στ) συγχρονισμού του οίστρου

Ενισχύσεις για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για 

γενετικού υλικού, . Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και 

ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης 

αφορά: 

στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού,

στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών, 

σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή του Υποέργου 

Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά 

μπορούν να λάβουν χώρα και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων

οι ακόλουθες δαπάνες: 

Δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων, δαπάνες αποστολής προσκλήσεων δαπάνες 

δημοσίευσης πρόσκλησης 

Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων 

Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, 

ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή

του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και 

προώθηση της φυλής. 

Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με 

την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων 

σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα 

διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας 

 

προσωπικού (μόνιμου και μη μόνιμου) 

παρακολούθησης και τήρησης 

παραγωγικών αγροτικών ζώων όπως: α) ηλεκτρονικός 

ογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, 

όργανα σωματομετρήσεων, 

, ζ) ηλεκτρονικών μέσων 

έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, εξαιρουμένων 

, για τις ακόλουθες δαπάνες: 

(μόνιμου και μη μόνιμου) συμπεριλαμβανομένης 

οποίησης για τον ατομικό 

, όπως: α) ηλεκτρονικός εξοπλισμός, β) λογισμικά 

προγράμματα για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων, γ) ογκομετρητές 

γάλακτος, δ) ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή/και κρέατος, ε) αυτοματοποιημένου 

) συγχρονισμού του οίστρου  

των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για 

. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και 

ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης 

στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, 

Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά 

τα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων 

κλήσεων, δαπάνες αποστολής προσκλήσεων δαπάνες 

εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, 

ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή 

του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και 

Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με 

ζωικών γενετικών πόρων 

σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα 

διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας 
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οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερα

οδηγιών. Επίσης όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους ωφελούμενους 

κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με τη Δράση. Επιπλέον, 

θα στηρίζει το Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του 

κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.

εε) Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις περιλαμβανομένης της μεταφοράς των 

ζώων, της διατροφή τους, της ενοικίασης και διαμόρφωσης του χώρου και τα έξοδα 

διαμονής και μετακίνησης των

ενημερωτικού περιπτέρου.

δ) Ενισχύσεις για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων. 

να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της 

φυλής και να αποκλεισθούν 

στον πληθυσμό.

τηρούνται τα ακόλουθα

αα) Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα 

αρσενικά, τα θηλυκά

υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής.

ββ) Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή 

και προέρχονται από

σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής.

γγ) Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, 

υποβάλλεται με το

προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν,

7. Άρθρο 31 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της 

γεωργίας (Καν. 702/2014, Άρθρο 31 του τμήματος 

α) Το ενισχυόμενο έργο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέ

β) Πριν από την ημερομηνία έναρξης του ενισχυόμενου έργου δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

αα) ο γεγονός ότι πρόκειται να 

ββ) οι στόχοι του ενισχυό

γγ) κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελ

ενισχυόμενου έργου 

δδ) ο τόπος δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του εν

διαδίκτυο 

εε) δήλωση ότι τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θ

όλες τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα ή υποτομέα 

γ) Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο από την 

ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερα

οδηγιών. Επίσης όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους ωφελούμενους 

κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με τη Δράση. Επιπλέον, 

θα στηρίζει το Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του 

ου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.

Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις περιλαμβανομένης της μεταφοράς των 

ζώων, της διατροφή τους, της ενοικίασης και διαμόρφωσης του χώρου και τα έξοδα 

διαμονής και μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση 

ενημερωτικού περιπτέρου. 

Ενισχύσεις για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων. 

εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της 

αποκλεισθούν  από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους 

στον πληθυσμό. Ειδικότερα όσο αφορά τον γονοτυπικό έλεγχο των αιγοπροβάτων, 

τηρούνται τα ακόλουθα: 

Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα 

αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που 

υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. 

Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή 

και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα 

τικά για τη διατήρηση της φυλής. 

Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, 

υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως 

προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη 

Άρθρο 31 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της 

(Καν. 702/2014, Άρθρο 31 του τμήματος 4) 

Το ενισχυόμενο έργο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα της γεωργίας ή δασοκομίας. 

Πριν από την ημερομηνία έναρξης του ενισχυόμενου έργου δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι 

ο γεγονός ότι πρόκειται να υλοποιηθεί το ενισχυόμενο έργο 

στόχοι του ενισχυόμενου έργου 

κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελ

ο τόπος δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του εν

ε) δήλωση ότι τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε 

όλες τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα ή υποτομέα της γεωργίας και δασοκομίας.

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο από την 

ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται 

 

οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερασμάτων και 

οδηγιών. Επίσης όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους ωφελούμενους 

κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με τη Δράση. Επιπλέον, 

θα στηρίζει το Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του 

ου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού. 

Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις περιλαμβανομένης της μεταφοράς των 

ζώων, της διατροφή τους, της ενοικίασης και διαμόρφωσης του χώρου και τα έξοδα 

συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση 

Ενισχύσεις για γονοτυπικό έλεγχο αγροτικών παραγωγικών ζώων. , προκειμένου 

εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της 

από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους 

όσο αφορά τον γονοτυπικό έλεγχο των αιγοπροβάτων, 

Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα 

1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που 

Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή 

ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα 

Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, 

φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως 

θμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. 

Άρθρο 31 του τμήματος 1, του Καν. 702/2014: «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της 

Το ενισχυόμενο έργο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

Πριν από την ημερομηνία έναρξης του ενισχυόμενου έργου δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι 

κατά προσέγγιση ημερομηνία δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του 

ο τόπος δημοσίευσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ενισχυόμενου έργου στο 

α είναι διαθέσιμα δωρεάν σε 

της γεωργίας και δασοκομίας. 

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο από την 

κατά την οποία παρέχονται 
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οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε 

οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο 

για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερο

έργου. 

δ) Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Η ενίσχυση 

δεν συνεπάγεται πληρωμές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα με βάση 

τις τιμές των γεωργικών προϊόντων.

ε) Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

αα) οι δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, τεχνικούς και λοιπό υποστηρικτικό 

προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο

ββ) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για

το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 

τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη 

διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γεν

γγ) δαπάνες κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το 

έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που 

αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενι

λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μεταβίβασης υπό όρους 

ελεύθερης αγοράς ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες

δδ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες 

υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο

εε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, σ

κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

στ) Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αφορούν αποκλειστικά τη γενετική βελτίωση των 

αγροτικών παραγωγικών ζώων

3.8 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις εξής κατηγορίες:

1. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων

2. Τα μεταχειρισμένα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός

3. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

επενδυτικό πρόγραμμα 

4. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 

ενίσχυσης 
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οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε 

οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο 

για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου 

Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Η ενίσχυση 

δεν συνεπάγεται πληρωμές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα με βάση 

τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. 

μες είναι οι ακόλουθες δαπάνες: 

οι δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, τεχνικούς και λοιπό υποστηρικτικό 

θμό που απασχολούνται στο έργο 

δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για

το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 

τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη 

διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστ

δαπάνες κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το 

έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που 

αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενι

λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μεταβίβασης υπό όρους 

ελεύθερης αγοράς ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες

δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

θησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες 

υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο 

ρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αφορούν αποκλειστικά τη γενετική βελτίωση των 

αγροτικών παραγωγικών ζώων 

επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις εξής κατηγορίες: 

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων 

, μηχανήματα και εξοπλισμός 

υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 

 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε 

οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο 

ήξης του ενισχυόμενου 

Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Η ενίσχυση 

δεν συνεπάγεται πληρωμές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα με βάση 

οι δαπάνες προσωπικού που αφορούν ερευνητές, τεχνικούς και λοιπό υποστηρικτικό 

δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για 

το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 

τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη 

ικά αποδεκτές λογιστικές αρχές 

δαπάνες κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το 

έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που 

αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μεταβίβασης υπό όρους 

ελεύθερης αγοράς ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες 

δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

θησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της 

αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες 

υμπεριλαμβανομένου του 

κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. 

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αφορούν αποκλειστικά τη γενετική βελτίωση των 

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, 

υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 
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5. Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδε

τροποποίησης του δικαιούχου 

6. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην 

παραγωγή από την Κοινή Οργάνωση Αγορών γεωργικών προϊόντων

7. Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο, 

8. Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του 

αιτήματος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής της

οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης

9. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη

10. Δαπάνες για την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης 

11. Δαπάνες για επενδύσεις με σκοπ

ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκατάστασής 

τους 

12. Δαπάνες αγοράς αγροτικών παραγωγικών ζώων από μεμονωμένους παραγωγούς

13. Δαπάνες διπλής χρηματοδότηση

αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τον ίδιο φορέα με την επιφύλαξη δαπανών που αφορούν 

διαφορετικά είδη αγροτικών παραγωγικών ζώων. Υπό αυτή την έννοια, 

δεν είναι επιλέξιμες στην ίδια αίτηση ενίσχυσης

ενισχύσεων της παραγράφου 4 «Ενισχύσεις για μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 

702/2014)» και της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 «Ενισχύσεις στον κ

ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27 του Καν. 702/2014), β) δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και 

διαδικασιών υλοποίησης γενετικής βελτίωσης παραγωγικών αγροτικών ζώων και ίδιες δαπάνες υλικών, 

οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης ατομικού

δαπάνες για μισθοδοσία και οδοιπορικά 

ελέγχου αποδόσεων, ως εκ τούτου το προσωπικό είναι κατάλληλο και για 

αποδόσεων και οι δύο εργασίες πραγματοποιούνται 

επίσκεψης.  

  

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος 

Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην 

παραγωγή από την Κοινή Οργάνωση Αγορών γεωργικών προϊόντων 

Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο,  

Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του 

αιτήματος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής της ενίσχυσης και η καταβολή 

οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης

Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 

την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης  

επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα, με εξαίρεση τις 

ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκατάστασής 

Δαπάνες αγοράς αγροτικών παραγωγικών ζώων από μεμονωμένους παραγωγούς

Δαπάνες διπλής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας αίτησης ενίσχυσης ή/και διαφορετικών 

αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τον ίδιο φορέα με την επιφύλαξη δαπανών που αφορούν 

διαφορετικά είδη αγροτικών παραγωγικών ζώων. Υπό αυτή την έννοια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

είναι επιλέξιμες στην ίδια αίτηση ενίσχυσης ή/και σε διαφορετικές: α) δαπάνες της κατηγορίας 

ενισχύσεων της παραγράφου 4 «Ενισχύσεις για μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 

702/2014)» και της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 «Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και 

ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27 του Καν. 702/2014), β) δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και 

διαδικασιών υλοποίησης γενετικής βελτίωσης παραγωγικών αγροτικών ζώων και ίδιες δαπάνες υλικών, 

οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης ατομικού ελέγχου παραγωγικών αγροτικών ζώων, και γ) ξεχωριστές 

δαπάνες για μισθοδοσία και οδοιπορικά προσωπικού για συλλογή στοιχείων γενεαλογικών βιβλίων και 

ελέγχου αποδόσεων, ως εκ τούτου το προσωπικό είναι κατάλληλο και για συλλογή στοιχείων και ελέγχου 

εων και οι δύο εργασίες πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της ίδιας 

 

κτές στο πλαίσιο αιτήματος 

Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην 

οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της 

Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του 

ενίσχυσης και η καταβολή 

οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης 

ό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα, με εξαίρεση τις 

ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκατάστασής 

Δαπάνες αγοράς αγροτικών παραγωγικών ζώων από μεμονωμένους παραγωγούς. 

ς στο πλαίσιο της ίδιας αίτησης ενίσχυσης ή/και διαφορετικών 

αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τον ίδιο φορέα με την επιφύλαξη δαπανών που αφορούν 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

δαπάνες της κατηγορίας 

ενισχύσεων της παραγράφου 4 «Ενισχύσεις για μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21 του Καν. 

τηνοτροφικό τομέα και 

ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27 του Καν. 702/2014), β) δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και 

διαδικασιών υλοποίησης γενετικής βελτίωσης παραγωγικών αγροτικών ζώων και ίδιες δαπάνες υλικών, 

ελέγχου παραγωγικών αγροτικών ζώων, και γ) ξεχωριστές 

γενεαλογικών βιβλίων και 

συλλογή στοιχείων και ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της ίδιας 


