
Άρθρο 8  

Επιλεξιμότητα δαπανών – Οικονομική στήριξη 

1. Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων 

συμβουλών του άρθρου 7, ενδεικτικά, το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών 

για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, 

δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς 

και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής και 

πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. 

2. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν υπερβαίνει τα 

1.500 € ανά συμβουλή. 

3. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής 

(τυποποιημένη κλίμακα κόστους κατά μονάδα του άρθρου 67, παρ. 1(β) του καν. (ΕΕ) 

1303/2013), σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για το υπο-

Μέτρο 2.1 με θέμα «Καθορισμός των μέγιστων ποσών στήριξης (μέσω εκτίμησης κόστους) για 

την παροχή κάθε είδους συμβουλής των έξι (6) πακέτων συμβουλών». Το ύψος της στήριξης 

εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του 

ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ως εξής: 

 Κόστος 1: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην 

ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ). Για το πεδίο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 

 στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω του αστικού χαρακτήρα των ΠΕ της Αθήνας, θεωρούνται 

τρεις ΠΕ, Δυτικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και 

Πειραιώς), Ανατολικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου 

Τομέα Αθηνών) και Νήσων, 

 στις Περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, λόγω της 

νησιωτικότητας, το Κόστος 1 εφαρμόζεται μόνο όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η 

έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται εντός του ίδιου νησιού. 

 Κόστος 2: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε 

διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί 

εντός των διοικητικών ορίων της (π.χ. Αίγινα, Θάσος) και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η 

εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό. 

 Κόστος 3: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 

km
2
 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. 

εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Αμοργός, εγκατάσταση παρόχου Αθήνα-

έδρα εκμετάλλευσης Αίγινα). 



 Κόστος 4: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 

km
2
 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. 

εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Νάξος, εγκατάσταση παρόχου Καβάλα-

έδρα εκμετάλλευσης Θάσος). 

4. Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 

ΚΟΣΤΟΣ 

2 

ΚΟΣΤΟΣ 

3 

ΚΟΣΤΟΣ 

4 

Σ.1.1. 
Πολλαπλή 

συμμόρφωση 
570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.1.2. Πρασίνισμα 570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro 570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.2.1. 

Ορθολογική χρήση 

νερού / Σύνταξη 

σχεδίου διαχείρισης 

846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.2.2. 

Ορθή διαχείριση 

υδάτων / Ορθολογική 

χρήση λιπασμάτων / 

Μείωση ρύπανσης 

υδάτων 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.2.3. 

Ορθολογική διαχείριση 

ζωικών αποβλήτων / 

Μείωση ρύπανσης 

υδάτων 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.3.1. ΟΦΠ 846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.4.1. 

Μετριασμός κλιματικής 

αλλαγής ή προσαρμογή 

σε αυτή 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.4.2. 

Χρήση υποπροϊόντων, 

αποβλήτων κ.λπ. για τη 

βιοοικονομία 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.4.3. 

Μείωση αερίων του 

θερμοκηπίου και 

αμμωνίας 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.5.1. 
Υποστήριξη Μ11 – 

Βιολογική παραγωγή 
570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.5.2. 
Υποστήριξη Μ10 – 

Γεωργοπεριβαλλοντικά 
570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.6.1. 
Καινοτομία/Εκσυγχρον

ισμός/ΤΠΕ 
846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.6.2. 
Μείωση κόστους 

παραγωγής 
708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.6.3. 

Νέοι και 

νεοεισερχόμενοι 

γεωργοί 

846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.6.5. 
Προσανατολισμός στην 

αγορά 
708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Τα παραπάνω ποσά είναι χωρίς Φ.Π.Α. 

5. Εφόσον, σύμφωνα με όρους που θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση, τεκμηριωμένα 

απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το μοναδιαίο κόστος ανά 



συμβουλή προσαυξάνεται κατά το ποσό ανά επιλέξιμη ανάλυση, όπως προσδιορίζεται στον 

παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή. 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Εδαφολογική 40 € 

Φυλλοδιαγνωστική 16 € 

Νερό 28 € 

Υπολ. φυτοπροστασίας 121 € 

Κρέας 56 € 

Γάλα 60 € 

 

6. Η χρήση επιλογής απλοποιημένου κόστους δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την ορθή 

τήρηση της νομοθεσίας από το δικαιούχο και την πιθανότητα συστημικών, οριζοντίων ελέγχων 

για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών. 

7. H στήριξη χορηγείται στον δικαιούχο-πάροχο σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε 

είδος συμβουλής και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 18 έως και 22 και 

λεπτομερειών που θα καθοριστούν στην πρόσκληση. 

8. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1 και 

καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του, αλλά όχι ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος 

δεν εφαρμόσει τη συμβουλή, που του παρέχει εμπεριστατωμένα ο πάροχος, τότε χάνει το 

δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή έως το τέλος της επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ. 

9. Αμοιβή για συμβουλές που δίνονται πλέον της σύμβασης-συμφωνητικού για συμβουλές στο 

πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1, ορίζεται ελεύθερα μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου. 

10. Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη. 

11. Δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μελισσοκόμους, καθώς 

αυτοί μπορούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του 

άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Εξαιρούνται οι μικτές εκμεταλλεύσεις, όπου ο 

μελισσοκομικός κλάδος δεν είναι ο επικρατών και το περιεχόμενο των συμβουλών δεν θα αφορά 

σε καμία περίπτωση τη μελισσοκομία. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δαπάνες 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ωφελούμενους, οι οποίοι λαμβάνουν συναφείς συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013. Ο ΕΦΔ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιεί διασταυρωτικούς 

ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

 


