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EL 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μέρος I 

1. Πίνακας που παρουσιάζει την ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 

Τύποι περιφερειών και 

πρόσθετα κονδύλια 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Σύνολο 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) του 

κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013 — Άλλες 

περιφέρειες 

0,00 26.841.472,00 26.845.126,00 17.894.801,00 17.892.389,00 17.889.108,00 17.881.481,00 29.029.670,00 23.770.514,00 178.044.561,00 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο στ) του 

κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013 - 

Πρόσθετα κονδύλια για 

την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την 

Κύπρο 

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

Συνολική συνεισφορά 

ΕΓΤΑΑ (χωρίς EURI) 

0,00 28.341.472,00 28.345.126,00 18.894.801,00 18.892.389,00 18.889.108,00 18.881.481,00 29.029.670,00 23.770.514,00 185.044.561,00 

Εκ των οποίων 

αποθεματικό επίδοσης 

[άρθρο 20 του 

κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013] 

0,00 1.700.488,32 1.700.707,56 1.133.688,06 1.133.543,34 1.133.346,48 1.132.888,86 0,00 0,00 7.934.662,62 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του 

κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013 - EURI 

(NGEU) / Πράξεις που 

λαμβάνουν 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390.542,00 8.069.491,00 11.460.033,00 
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χρηματοδότηση από τους 

πρόσθετους πόρους που 

αναφέρονται στο 

άρθρο 58α παράγραφος 1 

Συνολική συνεισφορά 

(ΕΓΤΑΑ + EURI) 

 28.341.472,00 28.345.126,00 18.894.801,00 18.892.389,00 18.889.108,00 18.881.481,00 32.420.212,00 31.840.005,00 196.504.594,00 
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2. Πίνακας που προσδιορίζει τα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για κάθε μέτρο και τύπο πράξης με συγκεκριμένο ποσοστό συνεισφοράς του 

ΕΓΤΑΑ 

M01 — Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης [άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

80 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

 

 

M03 — Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 
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Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

 

M04 — Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού [άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

100 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 100 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
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και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

 



 

6 

M06 — Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

100 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

 

 

M07 — Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές [άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού  
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

 

M08 — Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών [άρθρα 21-26 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 
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M09 — Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών [άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

80 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

 

 

M10 — Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα [άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 75 % 
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 
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M11 — Βιολογική γεωργία [άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

75 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

100 % 

 

Μ12 — Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα [άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 
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της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

 

 

Μ13 — Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα [άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

75 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού Βασικό ποσοστό  
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Δράσεις που συμβάλλουν 

στους περιβαλλοντικούς στόχους και στον μετριασμό 

της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, σύμφωνα 

με το άρθρο 17, το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

και β), τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 34 

 

 



 

13 

M14 - Καλή μεταχείριση των ζώων [άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

 

M16 — Συνεργασία [άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

80 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού Βασικό ποσοστό  
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

 

M19 — Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ — τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων) 

[άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 

80 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Μέτρα που αναφέρονται στα 

άρθρα 14, 27 και 35, για την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 32 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για τις πράξεις 

δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

σημείο i) 
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M20 — Τεχνική βοήθεια κρατών μελών [άρθρα 51-54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - άρθρο 59 παράγραφος 4 

στοιχείο εα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(EURI)NGEU - EURI(NGEU) / Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό  

 

M21 — Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19 [άρθρο 39β του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013] 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Βασικό ποσοστό 53 % 

Άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 - Πρόσθετα κονδύλια για την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 

 

 

M113 — Πρόωρη συνταξιοδότηση 

Τύποι περιφερειών και πρόσθετα κονδύλια Εφαρμοστέο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ 

2014-2022 (%) 

Άρθρο 59 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού Βασικό ποσοστό  
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(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — Άλλες περιφέρειες 

Μέτρα που έχουν διακοπεί - Μέτρο που έχει διακοπεί Βασικό ποσοστό 53 % 
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Μέρος II 

Πίνακας στον οποίο εμφαίνονται οι ποσοτικοί στόχοι που συνδέονται με καθέναν από τους τομείς επικέντρωσης 

Προτεραιότητα 1 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

1Α) Προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της 

ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές 

Σ1: ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση με τις συνολικές 

δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α) 

1,51 

1Β) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής 

τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας 

Σ2: συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν 

στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) [ομάδες, δίκτυα / συνεργατικοί 

σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…] (τομέας επικέντρωσης 1Β) 

40,00 

1Γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας 

Σ3: συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του 

άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας 

επικέντρωσης 1Γ) 

2.800,00 

 

Προτεραιότητα 2 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

2A) Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης 

και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως 

προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην 

αγορά καθώς και η διαφοροποίηση της γεωργίας 

Σ4: ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη 

στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με 

σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας 

επικέντρωσης 2A) 

1,88 

2B) Διευκόλυνση της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον 

γεωργικό τομέα και ειδικότερα της ανανέωσης των γενεών 

Σ5: ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο 

ανάπτυξης / επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν 

στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B) 

0,82 
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Προτεραιότητα 3 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

3A) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών 

παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στην αλυσίδα γεωργικών 

προϊόντων διατροφής μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθήκης 

αξίας στα γεωργικά προϊόντα, προώθησής τους σε τοπικές αγορές 

και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και 

διεπαγγελματικών οργανώσεων 

Σ6: ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη 

για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, 

βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες / οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A) 

4,12 

2: ποσοστό μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) αιγοπροβάτων που 

έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο του Μ14 (%)  
20,60 

 

Προτεραιότητα 4 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

4A) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των 

περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της 

κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων 

Σ9: ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

10,75 

Σ8: ποσοστό δασών / λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

7,76 

4B) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων 

Σ10: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας 

επικέντρωσης 4Β) 

10,69 

Σ11: ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας 

επικέντρωσης 4Β) 

7,76 

4Γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους 

Σ12: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την 

πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ) 

22,33 

Σ13: ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την 

πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ) 

7,76 
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Προτεραιότητα 5 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

5A) Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη 

γεωργία 

Σ14: ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό 

αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α) 
9,17 

5B) Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία 

και τη μεταποίηση τροφίμων 

1: αριθμός έργων σχετικών με την αύξηση της αποδοτικότητας της 

χρήσης ενέργειας (αριθμός έργων)  
3,00 

5Γ) Διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών 

πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της 

βιοοικονομίας 

Σ16: συνολική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (σε ευρώ) (τομέας επικέντρωσης 5Γ) 
45.000.000,00 

5Δ) Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από 

τη γεωργία 

Σ17: ποσοστό των ΜΖΚ που συνδέονται με επενδύσεις στη 

διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ) 

7,47 

5Ε) Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία 

Σ19: ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη 

διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) 

0,60 

3: αριθμός έργων πρόληψης και αποκατάστασης δασικών 

πυρκαγιών (αριθμός)  
80,00 
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Προτεραιότητα 6 

Τομέας επικέντρωσης Ονομασία δείκτη στόχου Τιμή-στόχος 2025 

6A) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της 

ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας 

Σ20: θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε στηριζόμενα έργα 

(τομέας επικέντρωσης 6Α) 
100,00 

6B) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 

Σ21: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από 

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B) 
11,55 

Σ22: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B) 
46,19 

Σ23: θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε στηριζόμενα έργα 

(Leader) (τομέας επικέντρωσης 6Β) 
20,00 

6Γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας 

των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στις αγροτικές περιοχές 

Σ24: ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες 

ή βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 

6Γ) 

46,19 

 

 


