
Άρθρο 4  

Ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί  

Για την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 

γεωργικό τομέα» ισχύουν οι ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί που 

ακολουθούν: 

1. Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ): το 

ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη 

βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους 

εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Το ΣΠΣΓΕ στην Ελλάδα θεσπίστηκε και 

εφαρμόζεται με τις διατάξεις της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Γεωργική Συμβουλή: η παροχή σε γεωργό τεχνικά εμπεριστατωμένης οδηγίας 

από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών, που εμπίπτει στα θεματικά πεδία της εξειδίκευσής τους, σύμφωνα 

με την παρ. ζ. του άρθρου 2 της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διαχείριση της γεωργικής του 

εκμετάλλευσης. Η γεωργική συμβουλή είναι εξατομικευμένη υπηρεσία που 

αποσκοπεί στην εύρεση συγκεκριμένων λύσεων σε προβλήματα της γεωργικής 

εκμετάλλευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της. Οι επιλέξιμες για 

στήριξη γεωργικές συμβουλές, για το πεδίο εφαρμογής της παρούσας, 

περιορίζονται σε αυτές των έξι Πακέτων Συμβουλών του άρθρου 7. 

3. Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ): τα έξι υποσύνολα διακριτών ειδών συμβουλών, 

επιλέξιμων για στήριξη από το υπο-Μέτρο 2.1, που αντιστοιχούν στα θεματικά 

πεδία I, II, III, IV, V, VI, IX και X του παραρτήματος της υα 

163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 

πρώτο Πακέτο Συμβουλών ΠΣ1 και το έκτο Πακέτο Συμβουλών ΠΣ6 

περιλαμβάνουν από δύο θεματικά πεδία (I και IX το ΠΣ1 και VI και X το ΠΣ6). 

4. Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ): τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιούνται βάσει 

των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των κριτηρίων των άρθρων 6, 7 και 8 

της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς. 

Για το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης οι ΓΣ παρέχουν υπηρεσίες 

μέσω των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. 



5. Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ): τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, 

του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις 

που πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 

και της διαδικασίας του άρθρου 8 της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 

590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παρέχουν εξειδικευμένες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς. 

6. Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) και Φορέων Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών (ΦΠΓΣ): οι επίσημοι κατάλογοι των εγγεγραμμένων ΓΣ και ΦΠΓΣ 

που έχουν πιστοποιηθεί και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 

και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Πάροχοι (συμβουλών): οι εγγεγραμμένοι, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, στο Μητρώο 

ΦΠΓΣ, που κρίνονται δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 2.1 μέσω των διαδικασιών της 

παρούσας απόφασης και λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών του άρθρου 7 σε γεωργούς. 

8. Ωφελούμενοι (γεωργοί): οι γεωργοί που λαμβάνουν συμβουλές στο πεδίο 

εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, έχοντας συνάψει σχετική σύμβαση-

συμφωνητικό με πάροχο. Όλοι οι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις 

συμβουλές εθελοντικά. Στο πεδίο εφαρμογής του υπο-Μέτρου και για την 

εξυπηρέτηση των στόχων και των πεδίων συμβολής του, τίθενται επιπλέον όροι 

και προτεραιότητες για κάθε είδος συμβουλής (δυνητικοί ωφελούμενοι). 

9. Αίτηση στήριξης: το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο 

δικαιούχος για την ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης. Περιλαμβάνει 

ενδεικτικά την αίτηση, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας, τα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης κ.λπ. 

10. Απόφαση ένταξης πράξης: η απόφαση της αρμόδιας αρχής που περιγράφει τους 

όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της πράξης και γίνεται αυτοδίκαια 

αποδεκτή. Περιλαμβάνει μία ή περισσότερες πράξεις. 

11. Αίτηση πληρωμής: το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο 

δικαιούχος για την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με το μέρος 

της πράξης που έχει υλοποιηθεί. Περιλαμβάνει ενδεικτικά την αίτηση, τα 

παραστατικά, τα δικαιολογητικά κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο πληρωμής. 



12. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ): 

το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για την υλοποίηση των Μέτρων, υπο-Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265). Επιτρέπει τη διασύνδεση με 

άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται 

με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ. 

13. Ενεργός γεωργός και μικροκαλλιεργητής: σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 3 και 32 της υα 104/7056/21.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

14. Νέος γεωργός: σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 της υα 

104/7056/21.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή/και 

δικαιούχος του υπο-Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ. 

15. Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (Ι Π Α): για την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 

2.1 είναι το πηλίκο των συμβατικών ετήσιων ωρών εργασίας ενός ΓΣ για την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους δια το συνολικό αριθμό 

των συμβατικών ετήσιων ωρών εργασίας από τον ίδιο ΓΣ (1.720) ή των 

συμβατικών ημερήσιων ωρών εργασίας ενός ΓΣ για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε ωφελούμενους δια το συνολικό αριθμό των συμβατικών 

ημερήσιων ωρών εργασίας από τον ίδιο ΓΣ (8). Χρησιμοποιείται για τη, με 

συγκρίσιμο τρόπο, μέτρηση του χρόνου απασχόλησης των ΓΣ που εργάζονται με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης ή σύμβασης έργου. 

 


