
2Α 2Β 3Α 3Β 4Α 4Β 4Γ 5Α 5Β 5Γ 5Δ 5Ε 6Α 6Β 6Γ

1.1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

1.2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

1.3 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

2.1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

2.3 Χ Χ Χ

3.1 Χ

3.2 Χ

Ανταγωνιστικότητα Χ Χ Χ

Νερά Χ

Περιβάλλον Χ Χ

Γεωργικό προϊόν Χ Χ Χ

Μη γεωργικό προϊόν Χ Χ Χ

Καθετοποίηση Χ

Εγγειοβελτιωτικά Χ

Αναδασμοί Χ

Δασική οδοποιία Χ Χ

Αγροτική οδοποιία Χ

4.4 Χ Χ

5.1 Χ

5.2 Χ

6.1 Χ

6.2 Χ

6.3 Χ

7.1 Χ

7.3 Χ

7.6 Χ

8.1 Χ Χ

8.2 Χ

8.3 Χ

8.4 Χ

8.6 Χ

9 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 9 Χ

10.1 Χ Χ Χ Χ

10.2 Χ

11.1 Χ Χ Χ Χ

11.2 Χ Χ Χ Χ

12 12.2 Χ

13.1 Χ Χ

13.2 Χ

14 Καλή μεταχείριση των ζώων 14 Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων 

16.1/16.2 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

16.4 Χ

16.5 Χ Χ Χ Χ

19.1 Χ

19.2 Χ

19.3 Χ

19.4 Χ

113 Χ

ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την 

προσαρμογή σε αυτή, καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα περιβαλλοντικά έργα και τις 

τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗΥΠΟΜΕΤΡΟ

Πρόωρη συνταξιοδότηση

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων

4.3

Δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων 

Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 

Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα

Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 

φαινόμενα

19 Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)

Προπαρασκευαστική στήριξη

Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ

Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης

16 Συνεργασία

13
Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 

ειδικά μειονεκτήματα

11 Βιολογική Γεωργία

Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας 

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000 

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα

10 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

8
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη 

βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

7
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 

περιοχές

Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των χωριών σε 

αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης 

των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας

Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και 

επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα 

και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή 

φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

6 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

5

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού 

που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη 

κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών 

καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων

Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί 

από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα

Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών 

στόχων

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας 

Υποδομές στον αγροτικό και δασικό τομέα

Ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

Διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την ανάπτυξη γενετικών πόρων 

Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας 

Ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 

της γεωργίας 

Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς και 

στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού και τοπικών αγορών

Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό 

4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

4.2
Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων

3 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες 

παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Επιμόρφωση των συμβούλων

2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης 

γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης 

στην εκμετάλλευση

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και για 

επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση

Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης


