
Άρθρο 7  

Επιλέξιμα είδη συμβουλών 

1. Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) 

εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέτα Συμβουλών (εφεξής ΠΣ): 

 1
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 τίτλος 

VI καν. (ΕΕ) 1306/2013) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 

περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

 2
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 

της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. 

 3
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του 

καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ. 

 4
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που 

μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της 

γεωργίας. 

 5
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις 

για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία». 

 6
ο
 Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας 

και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. 

2. Κάθε ΠΣ περιλαμβάνει τα επιλέξιμα για στήριξη είδη συμβουλών. Τα επιλέξιμα είδη 

συμβουλών και η αρίθμησή τους (π.χ. Σ.1.1., Σ.2.1.) περιλαμβάνονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

1
Ο

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ1) – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙTΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ 

ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 

Σ.1.1.Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης 

(Καν. (ΕΕ) 1306/2013, Κεφ. 1 Τίτλος VI) 

Ενεργοί γεωργοί με 

προτεραιότητα στους 

ηλικίας <55 ετών και στους 

δικαιούχους των δράσεων 

4Α, 4Β 
1. Ευαισθητοποίηση των γεωργών σχετικά με τους στόχους και τις απαιτήσεις της 

πολλαπλής συμμόρφωσης 

2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που έχουν 



εφαρμογή στη γεωργική εκμετάλλευση 

3. Εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης και τεχνική υποστήριξη των γεωργών 

για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης 

του μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα». Δεν 

μπορούν να είναι 

ωφελούμενοι οι ενταγμένοι 

στο καθεστώς 

μικροκαλλιεργητών. Στο 

είδος Σ.1.3. δεν μπορούν να 

είναι ωφελούμενοι οι 

δικαιούχοι του Μέτρου 3 

«Συστήματα ποιότητας 

γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων» του ΠΑΑ 

Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές - “πρασίνισμα” (Καν. (ΕΕ) 1307/2013, Κεφ. 3 Τίτλος III) 

4Α 

1. Επεξήγηση των στόχων και ωφελειών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης, κυρίως όσον αφορά στη 

βιοποικιλότητα 

2. Τεχνική υποστήριξη για υλοποίηση ενεργειών με στόχο την αποφυγή 

καταστροφής ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας, τη λήψη μέτρων προστασίας 

απειλούμενων ειδών της περιοχής, κ.λπ. 

3. Τεχνική υποστήριξη των παραγωγών για την επιλογή των πλέον κατάλληλων 

πρακτικών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκμετάλλευσης, κυρίως όσον 

αφορά σε: 

 Διαφοροποίηση καλλιεργειών 

 Διατήρηση υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων 

 Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης 

 Διατήρηση της έκτασης σε καλή γεωργική & περιβαλλοντική κατάσταση 

Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 4Α 

2
Ο

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ2) – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11§3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 

Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου 

διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι της Δράσης 

4.1.2 «Υλοποίηση 

επενδύσεων που 

συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ύδατος» του 

υπο-Μέτρου 4.1 «Στήριξη 

για επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις». Εάν δεν 

υπάρχουν δικαιούχοι του 

4.1.2 προτεραιότητα σε 

δικαιούχους του 4.1 ηλικίας 

<55 ετών. 

5Α 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών σε θέματα ορθολογικής χρήσης 

νερού 

2. Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε νερό, με βάση το είδος της καλλιέργειας, το 

ανάγλυφο της περιοχής, τον τύπο του εδάφους και τις λοιπές συνθήκες της 

εκμετάλλευσης 

3. Τεχνική υποστήριξη των γεωργών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 46 του καν. 1305/2013 ή/και της οδηγίας πλαίσιο για τα 

νερά (2000/60/ΕΚ) 

4. Επιλογή μεθόδου άρδευσης, με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα 

αξιοποίησης των υδατικών πόρων, καθώς και  τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 

στην εξάπλωση ασθενειών 

5. Μέτρα αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους με στόχο την αύξηση της 

υδατοϊκανότητάς του 

6. Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (ξηρασία 

πλημμύρες) 

Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των 

υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων 

 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι των υπο-

Μέτρων 4.1 «Στήριξη για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» ηλικίας 

<55 ετών, 6.1 «Ενισχύσεις 

για τη σύσταση επιχείρησης 

από νέους γεωργούς» και 

6.3 «Ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης για 

την ανάπτυξη μικρών 

4Β 



γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» 

Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών 

αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων 

 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 

4.1 «Στήριξη για επενδύσεις 

σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» που είναι 

κάτοχοι ζωικών ή μικτών 

εκμεταλλεύσεων που 

υπόκεινται σε ΠΠΔ 

4Β, 5Δ 

3
Ο

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ3) – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

14 ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 

Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας (ΟΦΠ) 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 

4.1 «Στήριξη για επενδύσεις 

σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» με  

εκμεταλλεύσεις που 

περιλαμβάνουν ένα 

τουλάχιστον από τα είδη για 

τα οποία υπάρχουν ειδικές 

οδηγίες ΟΦΠ 

4Β 

1. Επεξήγηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από την εφαρμογή 

της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 

2. Υποστήριξη των παραγωγών για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τις προαιρετικές, ειδικές κατευθυντήριες 

γραμμές 

3. Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης φυτοπροστασίας το οποίο ενδεικτικά θα 

περιλαμβάνει: 

 Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εγκατάστασης επιβλαβών οργανισμών 

στην καλλιέργεια 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων και ανάλυση 

επικινδυνότητας για την εξάπλωση αυτών. Μέτρα αποφυγή πληθυσμιακής 

έξαρσης επιβλαβών οργανισμών 

 Αναγνώριση και καταγραφή ωφέλιμων οργανισμών 

 Επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων μέτρων ή μέσων με σκοπό 

την ασφαλέστερη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια και την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενειών, εχθρών και ζιζανίων 

 Γραπτές οδηγίες προς τους παραγωγούς-χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων 

για κάθε εφαρμογή, δηλαδή για το είδος ΦΠΠ, το χρόνο, τη δόση, τον όγκο 

του ψεκαστικού υγρού, την τεχνική εφαρμογής 

 Οδηγίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού ψεκασμού, με κριτήρια 

αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Επιθεώρηση αυτού 

 Γραπτές οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας, τον τρόπο ανάμειξης και 

εφαρμογής των ΦΠΠ 

 Υποστήριξη των παραγωγών για την τήρηση των καταγραφών εφαρμογής 

ΦΠΠ, ημερομηνιών συγκομιδής κ.λπ. 

 Διενέργεια δειγματοληψίας για έλεγχο υπολειμμάτων ΦΠΠ στο γεωργικό 

προϊόν 

 Οδηγίες για την φύλαξη των ΦΠΠ και την απογραφή τους 

 Αξιολόγηση ΦΠΠ, για μείωση του κόστους και του κινδύνου για το 

περιβάλλον 

 Διαχείριση των κενών μέσων συσκευασίας ΦΠΠ 

 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

4
Ο

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ4) – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 



Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή 
Ενεργοί γεωργοί με 

προτεραιότητα στους 

δικαιούχους του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα» και 

του υπο-Μέτρου 4.1 

«Στήριξη για επενδύσεις σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

 

5Γ, 5Ε 

1. Επεξήγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες του γεωργικού τομέα, μέτρα και 

δράσεις για το μετριασμό αυτών 

2. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

στις επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα ή/και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση 

3. Εφαρμογή πρακτικών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργικών 

συστημάτων, ιδιαίτερα στην ξηρασία ή τις πλημμύρες 

4. Δράσεις για τη βελτίωση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από τα 

γεωργικά εδάφη 

Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, 

υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της 

βιοοικονομίας 

5Γ 

Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες 

Κατά προτεραιότητα οι 

κάτοχοι ζωικών ή μικτών 

εκμεταλλεύσεων με βοοειδή 

άνω των 20 ζώων 

5Δ 

5
Ο

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ5) – ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 10, 11 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 

Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των 

δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την 

βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα 

οφέλη της βιολογικής παραγωγής 

Γεωργοί ενταγμένοι στο 

σύστημα ελέγχου και 

πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων με 

προτεραιότητα στους 

δικαιούχους του υπο-

Μέτρου 11.1 «Ενισχύσεις 

για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους» 

4Β, 4Γ, 5Δ 

Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των 

δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από 

την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές 

Δικαιούχοι του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα». Δεν 

μπορούν να είναι 

ωφελούμενοι οι δικαιούχοι 

των Δράσεων 10.01.04 

«Μείωση γεωργικής 

ρύπανσης νερού – 

Δέσμευση Γ (Χλωρά 

λίπανση με φυτά 

εδαφοκάλυψης στις 

δενδροκαλλιέργειες)» και  

10.01.08 «Εφαρμογή της 

4Α, 4Β, 4Γ, 

5Ε 



μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των 

μικρολεπιδόπτερων» 

6
ο
 ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ6) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Είδος και περιεχόμενο συμβουλής Δυνητικοί ωφελούμενοι 
Περιοχές 

Εστίασης 

Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη 

γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της 

συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι των υπο-Μέτρων 

6.1 «Ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης από 

νέους γεωργούς», 6.3 

«Ενισχύσεις για τη σύσταση 

επιχείρησης για την 

ανάπτυξη μικρών 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» και της 

Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση 

επενδύσεων που 

συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της 

εκμετάλλευσης» του υπο-

Μέτρου 4.1 «Στήριξη για 

επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις» 

2Α, 6Γ 

Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και 

καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
2Α, 6Γ 

Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους 

παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη 

βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 

6.3 «Ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης για 

την ανάπτυξη μικρών 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων» και 

εκμεταλλεύσεις με 

παρόμοια χαρακτηριστικά 

βιωσιμότητας  

2Α, 6Γ 

Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά 
2Α, 6Γ 

Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη 

φορά δραστηριότητα 

Κατά προτεραιότητα οι 

δικαιούχοι του υπο-Μέτρου 

6.1 «Ενισχύσεις για τη 

σύσταση επιχείρησης από 

νέους γεωργούς» και 

νέοι/νεοεισερχόμενοι 

γεωργοί ηλικίας έως 40 

2Α, 6Γ 



ετών και με τυπική απόδοση 

εισόδου εκμετάλλευσης άνω 

των 8.000 € 

 

3. Δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δασοκομικές συμβουλές και συμβουλές σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές. 

 

 


