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Επιχειρώντας µία ολοκληρωµένη 
προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα της 
παραγωγικής αλυσίδας, άρτια συν-
δεδεµένη µε τη βοήθεια των αγρο-
τών που συµµετέχουν σε άλλες ε-
πενδυτικές δράσεις, όπως Σχέδια 
Βελτίωσης, Μικρά Σχέδια Βελτίω-
σης, Νέους Αγρότες και Βιολογικά, 
σχεδιάστηκαν τα νέα Μέτρα, Συµ-
βούλων και Κατάρτισης, που φιλο-
δοξούν να παίξουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην προσπάθεια ανασυ-
γκρότησης του πρωτογενή τοµέα.

Μετά την ασθενική παρουσία των 
δύο αυτών Μέτρων την προηγούµε-
νη προγραµµατική περίοδο αναµορ-
φώθηκαν πλήρως φιλοδοξώντας να 
είναι πιο ελκυστικά, να έχουν ώσµω-
ση και άµεση επαφή µε την αγορά. 
Αν λένε κάτι οι αριθµοί, στα πλαίσια 
του «Μπαλτατζή» δεσµεύτηκαν 10 ε-
κατ. ευρώ για τους Συµβούλους και η 
κατάρτιση των αγροτών είχε καταρ-
γηθεί, ενώ, για την επόµενη πεντα-
ετία προβλέπονται 250 εκατ. ευρώ. 

Συνολική υποστήριξη
Σύµφωνα µε τα κείµενα που υπο-

βλήθηκαν επίσηµα προς έγκριση 
στην ΕΕ, το Μέτρο των Συµβούλων, 
αφορά στην κάλυψη δαπανών έως 
1.500 ευρώ για κάθε «συµβουλή» 
που θα παρέχετε σε έναν αγρότη, 
µε όριο τις 3 συµβουλές στην πεντα-
ετία. Οι ενισχυόµενες υπηρεσίες ε-
µπλουτίστηκαν στα πλαίσια της νέ-
ας νοµοθεσίας για τα νερά, τη φυ-
τοπροστασία και την ικανοποίηση 
των δεσµεύσεων για την εξασφά-
λιση του τσεκ από τον 1ο Πυλώ-

να της ΚΑΠ (πχ «πρασίνισµα»). Το 
σχετικό µέτρο διαµορφώνεται προ-
βλέποντας επίσης την ενίσχυση για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
των αγροτών σε ζητήµατα όπως εί-
ναι η καθετοποίηση της παραγω-
γής τους και αναβάθµιση του εξο-
πλισµού τους.

 Παράλληλα για τη χρήση συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών µπορούν 
να ενισχυθούν κάτοχοι µικρών εκ-
µεταλλεύσεων οι οποίοι µπορούν 
να αναζητήσουν βοήθεια στον προ-
σανατολισµό τους στην αγορά και 
τους τρόπους αύξησης του οικογε-
νειακού τους εισοδήµατος. Σε ό-
λες τις παραπάνω υπηρεσίες, δίνε-
ται προτεραιότητα σε όσους συµµε-

τέχουν σε άλλες επενδυτικές δρά-
σεις των Προγραµµάτων.

Η εµπειρία αντί για τα θρανία
Η Κατάρτιση, δεν έτρεξε καθόλου 

στα πλαίσια του «Μπαλτατζή»  καθώς 
µεταφέρθηκε στο ΕΣΠΑ και περιορί-
στηκε µόνο στην επιµόρφωση όσων 
συµµετείχαν στους Νέους Αγρότες. 
Σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο ο-
δηγό του Μέτρου, αυτό που ξεχωρί-
ζει και είναι πέρα από τα κλασσικά 
σεµινάρια που είναι συνήθως «στεί-
ρα», είναι οι επισκέψεις και οι βρα-
χυπρόθεσµες ανταλλαγές σε επιτυ-
χηµένες εκµεταλλεύσεις που ξεχω-
ρίζουν εντός της ΕΕ, εργαλεία που 
µπορούν να συµβάλλουν στη δηµι-
ουργία µιας νοοτροπίας συνεργασί-
ας και ανταλλαγής γνώσεων στο α-
γροτικό τοµέα. Τα µαθήµατα και οι 
µετακινήσεις που είναι εξειδικευ-
µένες για τον κάθε κλάδο, θα είναι 
επιδοτούµενες 100% από το Μέτρο, 
το οποίο αν τρέξει σωστά, ίσως δώ-
σει τελικά το έναυσµα οικονοµικής 
και τεχνολογικής αναβάθµισης των 
παραγωγικών δοµών της χώρας.

Οι σύμβουλοι βάζουν
φωτιά στα καινούργια 
αγροτικά προγράμματα   
Με πριμ 1.500 ευρώ και υποχρεωτικές επισκέψεις στο αγρόκτημα 
οι συμβουλές, με ιδιαίτερα μαθήματα και αποστολές έξω η κατάρτιση
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Μεταφορά 
Γνώσης και 
Ενηµέρωσης

Μέτρα  Επαγγελµατική κατάρτιση
και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων

 ∆ράσεις επίδειξης και ενηµέρωσης

Βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές
για διαχείριση γεωργικών,

δασικών εκµεταλλεύσεων και δασών,
καθώς και επισκέψεις σε αυτές

Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών
στο γεωργικό τοµέα

Επιµόρφωση των 
γεωργικών συµβούλων

 1.1

 1.2

1.3

 2.1

2.2

Συµβουλευτικές 
Υπηρεσίες

Επίσηµη υποβολή
Τα δύο αυτά Μέτρα 

παρουσιάζονται σύµφωνα 
µε την επίσηµη και τελική 

υποβολή τους στην ΕΕ
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30%
Η πρώτη πληρωµή αντιστοιχεί στο 
30% της δαπάνης για την παροχή 
συµβουλών, ενώ το υπόλοιπο 70% 
δίνεται µόνο αν ο παραγωγός έχει 
ακολουθήσει µε επιτυχία τις 
παρεχόµενες συµβουλές.

200.000
Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης για 
όσους παρέχουν την επιµόρφωση 
στις συµβουλευτικές υπηρεσίες 
ορίζεται στα 200.000 ευρώ ανά 
τριετία και περιορίζεται στο 50-
60% ανάλογα το µέγεθος του 
φορέα που θα υλοποιεί την 
εκπαίδευση.

∆ικαιούχοι που µπορούν να ε-
πωφεληθούν από το Μέτρο των 
Συµβούλων, θα είναι όλοι οι ε-
νεργοί αγρότες, µε προτεραιότη-
τα σε όσους συµµετέχουν σε άλ-
λες δράσεις των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι 
οι συµµετέχοντες σε Σχέδια Βελ-
τίωσης, βιολογικά, Νέους Αγρό-
τες και σε κατόχους µικρών και 
µικτών εκµεταλλεύσεων.

Μία καινοτοµία του Μέτρου σε 
σχέση µε τις προηγούµενες περι-
όδου είναι ότι επιχειρεί να καλύ-
ψει όλο το φάσµα των προβλη-
µάτων που µπορεί να αντιµετω-
πίσει ένας κάτοχος αγροτικής εκ-
µετάλλευσης, από τις τεχνοοικο-
νοµικές συµβουλές σχετικά µε 
τη µείωση του κόστους, έως τον 
προσανατολισµό που θα πρέπει 
να ακολουθήσει ένας κάτοχος µι-
κρών εκµεταλλεύσεων για να εί-
ναι βιώσιµος.

Παράλληλα προβλέπονται ε-
ξειδικευµένες συµβουλές σε ό-
σους µπαίνουν για πρώτη φο-
ρά στο επάγγελµα (Νέοι Αγρό-
τες) και δίνεται βοήθεια στο νέο 
πλαίσιο που ισχύει για τους κα-
νόνες φυτοπροστασίας. Φυσικά 
περιλαµβάνονται οι συµβουλές 
για τους δικαιούχους γεωργο-
περιβαλλοντικών (νιτρικά, σπά-
νιες φυλές κλπ) και για τους βι-
οκαλλιεργητές.

Ακολουθούν αναλυτικά τα 
Πακέτα Συµβουλών:

1. Συµβουλές που παρέχονται 
για τις καταστατικές απαιτήσεις 
διαχείρισης ή/και πρότυπα για 
ορθές γεωργικές και περιβαλ-
λοντικές συνθήκες (κεφ. 1 Τίτ-
λος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013 κα-
θώς και γεωργικές πρακτικές ε-
πωφελείς για το κλίµα και το πε-
ριβάλλον (κεφ. 3 Τίτλος ΙΙΙ καν. 
(ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 
(Πίνακας 1ο Πακέτο).

2. Συµβουλές που παρέχονται 
για την εκπλήρωση των απαιτή-
σεων, όπως έχουν καθοριστεί α-
πό τα κράτη µέλη, για την εφαρ-
µογή του άρθρου 11§3 της οδη-
γίας πλαίσιο για τα νερά (Πίνα-
κας 2ο Πακέτο).

3. Συµβουλές που παρέχονται 
για την εκπλήρωση των απαιτή-
σεων, όπως έχουν καθοριστεί α-
πό τα κράτη µέλη για την εφαρ-
µογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 
1107/2009, ιδίως όσον αφορά 
στη συµµόρφωση µε τις γενικές 
αρχές της ολοκληρωµένης φυτο-
προστασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/

ΕΚ (Πίνακας 4ο Πακέτο).
4. Συµβουλές στο γεωργικό το-

µέα σχετικά µε δράσεις που µε-
τριάζουν το φαινόµενο της κλι-
µατικής αλλαγής και προωθούν 
την προσαρµογή της γεωργίας 
(Πίνακας 4ο Πακέτο).

5. Συµβουλές για την ορθή ε-
φαρµογή των µέτρων 10 «Ενι-
σχύσεις για τη γεωργία, το πε-
ριβάλλον και το κλίµα» και 11 
«Βιολογική Γεωργία» (Πίνακας 
5ο Πακέτο).

6. Συµβουλές που αποσκοπούν 
στη βελτίωση της βιωσιµότητας 
και της ανταγωνιστικότητας των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 
την αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας του γεωργικού προϊόντος 
(Πίνακας 6ο Πακέτο).

Σηµειώνεται τέλος, ότι δεν υ-
πάρχει όριο στο µέγεθος των ε-
πιχειρήσεων του γεωργικού το-
µέα, που πρόκειται να ωφεληθεί 
από τις συµβουλές, ενώ σε περί-
πτωση που η παροχή συµβου-
λευτικών υπηρεσιών αναλαµβά-
νεται από οµάδες παραγωγών ή 
άλλες οργανώσεις, η συµµετο-
χή σε αυτές (τις οµάδες ή οργα-
νώσεις) δεν πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσβαση 
στην υπηρεσία.

Προτεραιότητα σε Νέους Αγρότες, 
μικρούς και Σχέδια Βελτίωσης 

Βιολογικά
Στους δικαιούχους βιολογι-
κών και όσους συµµετέχουν 
σε γεωργοπεριβαλλοντικά 

µέτρα (νιτρικά, σπάνιες 
φυλές κλπ) στοχεύει µία 

µεγάλη γκάµα συµβουλευτι-
κών πακέτων

Εξειδικευµένες συµβουλές σε όσους µπαίνουν στο επάγγελµα 
για πρώτη φορά και βοήθεια στα πλάισια των νέων κανονισµός 
φυτοπροστασίας περιλαµβάνονται στις δράσεις του Μέτρου.

Σε ένα επενδυτικό εργαλείο άµεσα 
συνδεδεµένο µε την αγορά που θα 
προσφέρει µία συνολική τεχνοοι-
κονοµική διαχείριση στους αγρό-
τες και θα αφήσει επιτέλους έργο 
µετά από δύο αποτυχηµένες προ-
γραµµατικές περιόδους, φιλοδοξεί 
να εξελιχθεί το Μέτρο των «Συµβού-
λων», συνολικού προϋπολογισµού 
162 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα 
χρόνια σύµφωνα µε τον αναθεω-
ρηµένο οδηγό του Μέτρου, δικαι-
ούχοι (ως αποδέκτες των κονδυ-
λίων) ορίζονται πλέον οι ίδιες οι 
συµβουλευτικές υπηρεσίες. ∆ηλα-
δή οι αγρότες θα επιλέγουν πρώ-
τα µε ποιόν σύµβουλο θέλουν να 
συνεργαστούν και µε τη σειρά της, 
η εταιρεία συµβούλων, θα προβαί-
νει στις αντίστοιχες ενέργειες ώστε 
να ενισχυθεί για τις δαπάνες που 
θα προκύψουν από τις υπηρεσίες 
που παρέχει.

Το Μέτρο καλύπτει το 100% των 
δαπανών µε ποσό έως 1.500 ευρώ, 
µε τους αγρότες να µπορούν να συµ-
µετέχουν έως και 3 φορές κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της προγραµ-
µατικής περιόδου (συνολικά 4.500 
ευρώ στην πενταετία 2016-2020), 
σε αντίθεση µε τον «Μπαλτατζή» 

που κάλυπτε το 80% και µπορούσε 
να επωφεληθεί ο παραγωγός µό-
νο µία φορά. Υπό αυτά τα πλαίσια 
και µόνο, οι παραγωγοί δεν θα δί-
νουν χρήµατα από την τσέπη τους, 
παρά µόνο το ποσό που προκύπτει 
άνω των 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

Αποδείξεις σωστής υλοποίησης
Υποχρεωτικά για να εισπράξουν 

τα χρήµατα οι δικαιούχοι (δηλαδή 
οι σύµβουλοι), θα πρέπει να απο-

δεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές ότι 
έχουν πραγµατοποιήσει κατ’ ελάχι-
στο 3 επισκέψεις στην εκµετάλλευ-
ση και ότι ο αγρότης ακολούθησε 
τις οδηγίες οι οποίες και είχαν το ε-
πιθυµητό αποτέλεσµα. Σηµειώνεται 
ότι σε περίπτωση που ο ωφελούµε-
νος δεν εφαρµόσει τη συµβουλή, 
που θα του παρέχει εµπεριστατω-
µένα ο πάροχος, τότε χάνει το δι-
καίωµα να λάβει άλλη συµβουλή 
έως το τέλος επιλεξιµότητας δαπα-
νών του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριµένα η πληρωµή θα γί-
νεται τµηµατικά ως ακολούθως:

 Πρώτη πληρωµή, η οποία θα α-
ντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 
ποσού µετά την καταγραφή της υ-
φιστάµενης κατάστασης της εκµε-
τάλλευσης και τη γραπτή κοινοποί-
ηση, στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχεί-
ρισης, του τύπου και του περιεχο-
µένου της συµβουλής καθώς επί-
σης και του ωφελούµενου (αγρό-
τη ή ΜΜΕ)

 ∆εύτερη πληρωµή, η οποία θα 
αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού 
ποσού µετά την ολοκλήρωση της 
συµβουλής και την υποβολή της 
υπογεγραµµένης τελικής έκθεσης 
του παρόχου.

Με προϋπολογισμό 162 εκατ. ευρώ 

Ενίσχυση 4.500 ευρώ 
σε ορίζοντα πενταετίας
Απευθείας στους συμβούλους τα κονδύλια και όχι μέσω αγροτών

∆απάνες 
Το Μέτρο καλύπτει το 

100% των δαπανών και 
εως 1.500 ευρώ ανά συµ-

βουλή, µε τον παραγωγό να 
µπορεί να επωφεληθεί έως 

και τρεις φορές

Μέσα από «δεξαμενή» υπηρεσιών
θα διαλέγουν οι αγρότες πάροχο

Μετά την προκήρυξη του Μέτρου 
αναµένεται να διεξαχθεί διαγωνι-
σµός από τις διαχειριστικές αρχές 
µέσα από τον οποίο θα δηµιουργη-
θεί µία «δεξαµενή» συµβούλων που 

θα πληρούν συγκε-
κριµένα κριτήρια, ό-
πως για παράδειγµα 
µε τις υπηρεσίες ΟΣ-
∆Ε και τους κτηνιά-
τρους εκτροφής. Μέ-
σα από αυτήν τη λί-
στα, οι αγρότες και οι 
κτηνοτρόφοι θα επι-
λέγουν την εταιρεία 

που θα συνεργαστούν.
Κάθε δικαιούχος παροχής Γεωρ-

γικών Συµβουλών δε θα πρέπει να 
εξυπηρετεί περισσότερους από 100 

παραγωγούς και θα πρέπει να πραγ-
µατοποιούν, για κάθε πεδίο συµ-
βουλών, τουλάχιστον 3 επισκέψεις 
κατ’ έτος στην εκµετάλλευση. ). Ειδι-
κότερα κάθε δικαιούχος θα πρέπει 
να διαθέτει κατ’ ελάχιστον δύο γε-
ωπόνους και ένα οικονοµολόγο ή 
γεωργο-οικονοµολόγο. Επίσης θα 
τεκµηριώνουν µε πρωτόκολλα συ-
νεργασίας ότι είναι σε θέση να κα-
λύψουν τα απαιτούµενα πεδία συµ-
βουλών, µε ειδικούς συνεργάτες, 
για παράδειγµα κτηνίατρο.

Ορίζεται ως ασυµβίβαστη η πα-
ροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
µε την εµπορία εισροών στις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις καθώς και µε 
άλλους όρους που θα εξειδικευτούν 
στη σχετική πρόσκληση. 

Όριο 
Κάθε δικαιούχος παροχής 
Γεωργικών Συµβουλών 
δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί 
περισσότερους 
από 100 παραγωγούς.

Επισκεψη
Για κάθε περίoδο συµβουλών 
οι πάροχοι θα πρέπει να 
πραγµατοποιούν τουλάχιστον 
τρεις επισκέψεις κατ’ έτος 
στην εκµετάλλευση.

Επιμόρφωση
παρόχων 
Στον αναθεωρηµένο οδηγό και στα 
πλαίσια του Μέτρου των 
Συµβούλων, προβλέπεται και η 
επιµόρφωση των γεωργικών 
συµβούλων, ενώ δεν 
περιλαµβάνεται η ενίσχυση για τη 
δηµιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας 
όπως αρχικώς είχε 
προγραµµατιστεί.
Η επιµόρφωση των συµβούλων θα 
πραγµατοποιείται από έναν 
∆ικαιούχο Ανάδοχο όπως για 
παράδειγµα ο ΕΛΓΟ «∆ήµητρα», µε 
το µέγιστο ποσό της ενίσχυσης για 
τις δαπάνες που προκύπτουν από 
την εκπαίδευση να ορίζονται τα 
200.000 ευρώ ανά τριετία, ανά 
επιλεγµένο πάροχο επιµόρφωσης.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 
50% των επιλέξιµων δαπανών 
στην περίπτωση µεγάλων 
επιχειρήσεων, στο 60 % στην 
περίπτωση µεσαίων επιχειρήσεων 
και στο 70% στην περίπτωση πολύ 
µικρών και µικρών επιχειρήσεων, 
αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
ξεπερνά τα 200.000 ευρώ ανά 
πάροχο επιµόρφωσης την τριετία.

1ο Πακέτο

    Απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης

    Ενεργοί αγρότες, εξαιρουµένων αυτών που έχουν επιλέξει 
να ενταχθούν στο καθεστώς Μικρών Παραγωγών (Πυλώνας Ι)

    Επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον 
γεωργικές πρακτικές - πρασίνισµα 

    Σχεδιασµός συστήµατος ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης

2ο Πακέτο 

    Ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης 
νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκµετάλλευσης

    Προτεραιότητα δίνεται στους δικαιούχους της δράσης 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 
ύδατος» του υποµέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης»

    Προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων

    Προτεραιότητα δίνεται στους δικαιούχους της δράσης «Νι-
τρορύπανσης» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά» 
για τους οποίους η παροχή συµβουλής είναι υποχρεωτική στο 
πλαίσιο της ανωτέρω δράσης

    Ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων µε στόχο τη 
µείωση της ρύπανσης των υδάτων

    Προτεραιότητα δίνεται στους κατόχους ζωικών ή µικτών εκ-
µεταλλεύσεων που είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 4.1 «Σχέ-
δια Βελτίωσης»

3ο Πακέτο

    Απαιτήσεις της ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)

    Προτεραιότητα δίνεται στους δικαιούχους του υποµέτρου 
4.1«Σχέδια Βελτίωσης»

4ο Πακέτο

    ∆ράσεις για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής ή την προ-
σαρµογή της γεωργίας σε αυτή     Ενεργοί γεωργοί, µε προτεραιότητα στους δικαιούχους του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά» και τους δικαιούχους 
«Σχεδίων Βελτίωσης»

    Χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων & 
λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίµων, για τους σκοπούς βι-
οοικονοµίας

    Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και αµµωνίας 
από τις γεωργικές δραστηριότητες

Προτεραιότητα δίνεται στους δικαιούχους της δράσης 4.1.1, 
κατόχους κτηνοτροφικών ή µικτών εκµεταλλεύσεων

5ο Πακέτο

    Κατανόηση και την ορθή εφαρµογή των δεσµεύσεων που 
προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά µε την βιο-
λογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων

    Αγρότες που παράγουν µε βιολογικό τρόπο. Προτεραιότητα 
σε δικαιούχους της δράσης 11.2 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή 
και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία

    Κατανόηση και ορθή εφαρµογή τόσο των δεσµεύσεων των 
δράσεων του Μέτρου 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περι-
βάλλον και το κλίµα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που 
θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία και εφαρµόζονται στις 
δράσεις αυτές

    ∆ικαιούχοι του µέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά»

6ο Πακέτο

    Τεχνική υποστήριξη για την υιοθέτηση και εφαρµογή και-
νοτοµίας στη γεωργική εκµετάλλευση και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισµό της, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγω-
γής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

    Κατά προτεραιότητα όσοι συµµετέχουν στο µέτρο 6.1 «Νέοι 
Αγρότες», 6.3 «Ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων», 4.1.1 «Υ-
λοποίηση επενδύσεων πουτ συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότη-
τα της εκµετάλλευσης» του υποµέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης»

    Τεχνικό-οικονοµικές συµβουλές σχετικά µε τη µείωση του 
κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήµα-
τος, µε στόχο τη βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης

    Εξειδικευµένες συµβουλές σε γεωργούς που αναλαµβά-
νουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

    Συµβουλές σχετικά µε την επίτευξη της τοµεακής ολοκλή-
ρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων

    Συµβουλές σχετικά µε τον προσανατολισµό, των µικρών ι-
διαίτερα γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην αγορά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 Συμβουλευτικών υπηρεσιών 
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Με βάση εµπειρικά παραδείγµατα στα 
οποία θα έχουν ενεργή συµµετοχή οι 
καταρτιζόµενοι σχεδιάστηκε το Μέτρο 
«Μεταφορά γνώσης και ενηµέρωση» 
προϋπολογισµού 89 εκατ. ευρώ, µε 
σκοπό να γίνει πιο ελκυστικό και οι 
συµµετέχοντες να αποκτήσουν τις α-
παραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 
να γίνουν επιχειρηµατίες αγρότες, οι 
οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για 
τις εκµεταλλεύσεις τους.

Το Μέτρο αυτό σχεδιάστηκε πάνω 
σε τρείς πυλώνες ανάλογα µε το µέ-
γεθος της εκµετάλλευσης, την εµπει-
ρία των παραγωγών, τις επενδυτικές 
τους βλέψεις και το είδος της καλλι-
έργειας ή ζωικής παραγωγής στην ο-
ποία δραστηριοποιούνται, ώστε να α-
ποφθεχθεί το «τσουβάλιασµα» που ο-
δήγησε στην µη υλοποίηση της δρά-
σης την περασµένη προγραµµατική 
περίοδο (2007-2015).

Επαγγελµατική κατάρτιση
Ο πρώτος πυλώνας έχει τίτλο «Ε-

παγγελµατική κατάρτιση και δράσεις 
απόκτησης δεξιοτήτων» που περιλαµ-
βάνει τα εξής:

 ∆ράση 1.1.1: ∆ράσεις κατάρτι-
σης & ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέ-
ους γεωργούς και µικρές γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις: ∆ικαιούχοι 
είναι οι Νέοι Αγρότες της 2ης 
προκήρυξης του «Μπαλτατζή» 
και όσοι µπουν στο νέο Πρό-
γραµµα, και οι συµµετέχοντες 
στο Μέτρο «Ενίσχυση για την 
ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύ-
σεων». Περιλαµβάνει τη συµ-
µετοχή των ωφελούµενων σε 
οµάδες συζήτησης, µε εξειδι-
κευµένα για το κλάδο και τα 
προβλήµατα και σε εργαστή-
ρια 3-5 ηµερών, µε οµάδες έ-
ως 15 ατόµων ανά θεµατική ε-

νότητα. Οι απασχολούµενοι στον το-
µέα της κτηνοτροφίας αποτελούν στρα-
τηγική προτεραιότητα του Υπουργεί-
ου και ως εκ τούτου έχουν προτεραιό-
τητα στην επιλογή τους ως τελικοί α-
ποδέκτες των ενεργειών της δράσης.

 ∆ράση 1.1.2: Κατάρτιση και δρά-
σεις απόκτησης δεξιοτήτων των δικαι-
ούχων Μέτρων και ∆ράσεων του ΠΑΑ, 
για την αποτελεσµατικότερη υλοποίη-
σή τους. ∆ικαιούχοι είναι όσοι εντάσ-
σονται στα µέτρα Σχεδίων Βελτίωσης, 
Μεταποίηση, Βιολογικά, Συστήµατα 
Ποιότητας, Σύσταση Οµάδας Παραγω-
γών και ∆ασοκοµία. Η εκπαίδευση πε-

ριλαµβάνει προγράµµατα κατάρτισης 
και εργαστήρια (συµπεριλαµβάνεται 
και αναγκαία πρακτική εξάσκηση), α-
νάλογα µε το θεµατικό πεδίο, για κατό-
χους εκµεταλλεύσεων ή/και αγρεργά-
τες και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις 
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων µε 
αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν. Τέλος, 
παρέχεται δυνατότητα ατοµικής καθο-
δήγησης, κατά κύριο λόγο σε εν δυνά-
µει δικαιούχους των ενισχύσεων για 
το περιβάλλον και το κλίµα για την ε-
πιλογή των δεσµεύσεων για τις οποίες 
θα αιτηθούν ενίσχυση. Η δράση υλο-

ποιείται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς-
φορείς, µε νοµική οντότητα. 

∆ράσεις επίδειξης και ενηµέρωσης
Εκτός των κλασσικών δράσεων ε-

παγγελµατικής κατάρτισης και από-
κτησης δεξιοτήτων δίνεται η δυνατό-
τητα στους ωφελούµενους να µαθαί-
νουν στην πράξη, την παραγωγική 
διαδικασία, την αξιοποίηση των συγ-
χρόνων µεθόδων παραγωγής, της και-
νοτοµίας και της χρήσης νέων τεχνο-
λογιών. Ως εκ τούτου µέσω του παρό-
ντος υποµέτρου δίνεται στήριξη για:

 ∆ραστηριότητες επί τόπου επί-
δειξης, µιας ήδη δοκιµασµένης και ε-
φαρµοσµένης τεχνολογίας, της χρή-
σης ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµέ-
νου µηχανήµατος, µιας νέας µεθόδου 
προστασίας των καλλιεργειών ή µιας 
συγκεκριµένης τεχνικής παραγωγής, 
στο γεωργικό τοµέα. Στο παρόν υπο-
µέτρο θα ενισχυθεί επίσης η δηµιουρ-
γία και λειτουργία γεωργικών επιδει-
κτικών αγρών για την επίδειξη των πιο 
πρόσφατων τεχνολογιών και πρακτι-
κών στο γεωργικό τοµέα και τη δια-
δραστική ανταλλαγή γνώσης.

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δη-
µόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υ-
λοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ε-
νηµέρωση, προς όφελος των ατόµων 
που απασχολούνται στους τοµείς της 
γεωργίας (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ µεταποίησης από γεωργικό σε 
γεωργικό προϊόν) και της δασοπονίας.

Ανταλλαγές και επισκέψεις 
Στόχος της συγκεκριµένης δράσης 

είναι να έρθουν σε επαφή αγρότες και 
κτηνοτρόφοι και να µάθει ο ένας από 
τον άλλον για την καλύτερη διαχείρι-
ση της εκµετάλλευσης. Συµπεριλαµ-
βάνονται δράσεις όπως:

 Βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές για 
διαχείριση γεωργικών και δασικών εκ-
µεταλλεύσεων και δασών που επιτρέ-
πουν στους αγρότες να µείνουν σε κά-
ποια εκµετάλλευση µέσα την ΕΕ προ-
κειµένου να αποκοµίσουν προσωπι-
κή και πρακτική γνώση από κάποιον 
άλλο αγρότη που «ξεχωρίζει».

 Επισκέψεις σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις: επίσκεψη σε µία εκµετάλ-
λευση προκειµένου ένας παραγωγός 
να µάθει σχετικά µε ένα συγκεκριµέ-
νο θέµα ή ένα τρόπο διεξαγωγής ερ-
γασιών (χρήση µηχανηµάτων, µετα-
τροπή της συµβατικής σε βιολογική 
γεωργία, κ.λπ.). 

Επισκέψεις σε αγροκτήματα
του εξωτερικού διδάσκουν
τρόπους για να γίνεις ο καλύτερος  
Πιο ελκυστική και με ανταλλαγές αγροτών η νέα δράση Κατάρτισης

Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται 
ανταλλαγές που επιτρέπουν στους αγρότες 
να µείνουν σε κάποια εκµετάλλευση µέσα 
την ΕΕ για να αποκοµίσουν πρακτική γνώση.

Έως δύο φορές

Προτεραιότητα θα έχουν εκείνοι 
που δεν έχουν παρακολουθήσει 
κανένα πρόγραµµα κατάρτισης και 
το αντικείµενο της κατάρτισης έχει 
άµεση συνάφεια µε το αντικείµενο 
εργασίας του καταρτιζόµενου, µε 
εξαίρεση τα προγράµµατα 
κατάρτισης σε χρήση ΤΠΕ και 
νέων τεχνολογιών. Κατά την 
περίοδο 2014-2020 επιτρέπεται 
η συµµετοχή καταρτιζοµένων σε 
διαφορετικά προγράµµατα 
κατάρτισης έως 2 φορές, πέραν 
των υποχρεωτικών καταρτίσεων 
που περιγράφονται στο παρόν 
Μέτρο. Οι καταρτιζόµενοι που 
έχουν ολοκληρώσει ένα 
πρόγραµµα µπορεί να 
συµµετάσχουν σε άλλο µε 
διαφορετικό πεδίο κατάρτισης, 
εφόσον αποδειχθεί η συνάφεια 
του σχετικού προγράµµατος µε τις 
ανάγκες του ωφελούµενου.
Σηµειώνεται ότι οι τεχνικές, που θα 
χρησιµοποιηθούν δεν αφορούν 
µόνο στα κλασικά προγράµµατα 
κατάρτισης αλλά και σε τεχνικές 
που αναπτύσσουν την ενεργητική 
συµµετοχή των καταρτιζόµενων, 
όπως συζητήσεις σε µικρές οµάδες 
(εργαστήρια) και επισκέψεις.

Επιδείξεις
Επί τόπου επιδείξεις 

νέων µηχανηµάτων και 
πρακτικών καλλιέργειας 

ενισχύονται µέσω της 
Κατάρτισης
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