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ΣΠΣΓΕ (Καν.(ΕΕ) 1306/2013) – ΥΑ 
163/13692/2018 & τροποποιήσεις της

Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) και ΥΜ 2.1

Μητρώο ΓΣ*

•3.084 
πιστοποιημένοι 
ΓΣ

•10 θεματικά 
πεδία

•Διάφορες 
ειδικότητες

Μητρώο 
ΦΠΓΣ*

•50 
πιστοποιημένες 
οντότητες 
(διαθέτουν 3 
τουλάχιστον ΓΣ)

•Συνεχίζεται η 
πιστοποίηση

Λειτουργία 
ΣΠΣΓΕ

•ΓΣ και ΦΠΓΣ παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς
•Διαρκής επιμόρφωση
•Έλεγχος
•Πληροφοριακό σύστημα
•Νέοι ΓΣ και ΦΠΓΣ

Υπο-Μέτρο 2.1
(Καν.(ΕΕ) 

1305/2013) – ΥΑ 
3597/2021 (ΦΕΚ 

4363Β)

Υποψήφιοι
πάροχοι

*ΓΣ: Γεωργικοί Σύμβουλοι  ΦΠΓΣ: Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

•Κανονιστική απαίτηση: τακτικά 
εκπαιδευόμενο και εξειδικευμένο 
προσωπικό, συμβουλευτική εμπειρία, 
ανεξαρτησία και αξιοπιστία

•Υποστήριξη γεωργών στη λήψη 
αποφάσεων για την τεχνική –
οικονομική και περιβαλλοντική 
διαχείριση της εκμετάλλευσης

•Ενθάρρυνση στη χρήση των συμβουλών 
από τους γεωργούς και τους νέους 
γεωργούς

•Υποστήριξη λειτουργίας ΣΠΣΓΕ
•Δικαιούχος της στήριξης ο πάροχος της 
συμβουλής

ΓΣ σε 
φορείς



Γεωργοί και συμβουλευτική

Ωφελούμενοι γεωργοί: εκμεταλλεύσεις φυτικής, ζωικής ή/και μικτής 
κατεύθυνσης.

Οι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά.

Κάθε γεωργός μπορεί να λάβει έως και τρεις συμβουλές χωρίς χρέωση.

Για την παροχή των συμβουλών είναι υποχρεωτικές επισκέψεις των ΓΣ στην εκμετάλλευση.

Φωτογραφία: Shaping the digital (r)evolution in agriculture (brochure) – October 2017. EIP-EGRI Service Point publication



Επιλεξιμότητα παρόχων

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε – έως – δύο περιφέρειες, εφόσον διαθέτουν εγκατάσταση σε 
αυτές.

Ελάχιστο σχήμα 3 πιστοποιημένοι ΓΣ: δύο γεωπόνοι και ένας οικονομολόγος /γεωργο-
οικονομολόγος. Επιπλέον προσωπικό πιστοποιημένων ΓΣ τακτικό ή έκτακτο.

Διαθέτουν ΓΣ με συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών και αξιοπιστία.

Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός.

Δραστηριοποιούνται με επιλέξιμο/-ους ΚΑΔ.

Ελέγχονται και διασφαλίζονται: αυτονομία, ανεξαρτησία, μη σύγκρουση συμφερόντων 
(διαχωρισμός με γεωργικές εισροές, ελέγχους στο πλαίσιο της ΚΓΠ και φυτοπροστασίας, φορείς 
πιστοποίησης κ.ά.), τήρηση απορρήτου.

Ελέγχονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων ΣΠΣΓΕ.

Δικαιούχοι του υπο-Μέτρου (πάροχοι συμβουλών):
φορείς που έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και είναι εγγεγραμμένοι στο 

αντίστοιχο Μητρώο



Επιλέξιμα είδη συμβουλών – ποσά στήριξης

Στήριξη στον πάροχο: εφαρμογή απλοποιημένου κόστους: μείωση διοικητικού 
βάρους. Λόγω της εξάρτησής του από το κόστος παροχής της υπηρεσίας, το 
ποσό στήριξης διαφοροποιείται (κόστη 1, 2, 3, 4) ανάλογα με το είδος της 

συμβουλής και τις απαιτήσεις μετακίνησης του παρόχου προς την 
εκμετάλλευση του ωφελούμενου γεωργού.

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. Σύστ. Ολοκληρωμένης Διαχ/σης / 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. Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία 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/Εκσυγχρονισμός/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 €



Επιλογή παρόχων

Κριτήρια επιλογής (βαθμολογία)

• Μεθοδολογία προσέγγισης της ομάδας 
στόχου (ωφελούμενοι γεωργοί) στη 
γεωγραφική περιοχή κάλυψης συμβουλών 
(Πως, που, ποιους):
 Μέσα και τρόποι προσέγγισης, (πώς;)
 Χωρική προσέγγιση (που;),
 Πληθυσμιακή προσέγγιση (ποιους;).

Μέγιστη βαθμολογία 20
• Περαιτέρω εξειδίκευση και εμπειρία των 

ΓΣ του παρόχου:
 Σπουδές, 
 ΓΣ κτηνίατρος,
 συμμετοχή σε ερευνητικά/καινοτόμα 

προγράμματα,
 συμβουλευτική κ.ά. εμπειρία.

Μέγιστη βαθμολογία 52
• Αποδοτική χρήση των πόρων και 

αποτελεσματική εφαρμογή των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών:
 εφαρμογές ΤΠΕ,
 δυνατότητα helpdesk και οργάνωση 

back-office,
 εγγύτητα σε ωφελούμενους.

Μέγιστη βαθμολογία 28

Συσχέτιση δυναμικού 
παρόχου με αριθμό 

συμβουλών

•Μεθοδολογία συσχέτισης 
αριθμού συμβουλών ανά 
πάροχο ανάλογα με το 
δυναμικό του σε ΓΣ. 
Συσχετίζονται είδη συμβουλών 
με αριθμό ΓΣ και χρόνο 
εργασίας τους.

Πρόταση υλοποίησης

•Πρόταση υλοποίησης της 
παροχής των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών κάθε υποψηφίου 
παρόχου:
Μεθοδολογία 

προσέγγισης/ενημέρωσης 
δυνητικών ωφελούμενων

Περιοχές δραστηριοποίησης
Περιγραφή της ομάδας 

ωφελούμενων-στόχος
Μέσα υλοποίησης της 

υπηρεσίας και καταγραφής 
αποτελεσμάτων της



Υλοποίηση
Προσέγγιση και ενημέρωση δυνητικών ωφελούμενων (ομάδα-στόχος). Συμφωνία με τον γεωργό 
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1.

Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του ωφελουμένου, διαπίστωση 
προβλημάτων της εκμετάλλευσης και των δυνατοτήτων βελτίωσης και πρόταση κατάλληλων 
ειδών συμβουλών που δύνανται να παρασχεθούν (1ο παραδοτέο).

Κατάρτιση και τεκμηρίωση περιεχομένου και αναμενόμενων αποτελεσμάτων (μετά την 
εφαρμογή της από τον ωφελούμενο) της προς παροχή συμβουλής (2ο παραδοτέο) → 1η πληρωμή 
(30%).

Εφαρμογή της συμβουλής, μετά το πέρας της οποίας και την καταγραφή των αποτελεσμάτων της, 
ο πάροχος καταρτίζει την τελική έκθεσή του (3ο παραδοτέο) → 2η πληρωμή (70%).

Όροι παροχής (επισκέψεις, δεύτερη και τρίτη συμβουλή, περιορισμοί σε κάποια είδη, κ.ά.).

Αίτημα πληρωμής για παραπάνω από μία συμβουλές.

Το σύνολο της υλοποίησης και των ελέγχων, από την πρόσκληση και την υποβολή 
αιτήσεων έως την ολοκλήρωση της πράξης, υποστηρίζεται από πληροφοριακό 

σύστημα



Έλεγχοι

Διοικητικοί 

• Ένταξης 
(επιλεξιμότητα –
επιλογή)

• Αιτήσεων 
πληρωμής

Επιτόπιοι

• Δειγματοληπτικοί 
στο πλαίσιο 
ελέγχων του ΠΑΑ

ΣΠΣΓΕ

• Τήρηση 
απαιτήσεων 
πιστοποίησης και 
υποχρεώσεων στο 
πλαίσιο του ΣΠΣΓΕ 
για τους παρόχους
και τους ΓΣ τους

• Διοικητικοί
• Επιτόπιοι (τακτικοί 

και έκτακτοι)
• Πληροφόρηση ΕΦΔ 

υπο-Μέτρου 2.1 
εφόσον απαιτείται

Παρακολούθηση 
- Αξιολόγηση

• Δείκτες ΠΑΑ
• Συλλογή στοιχείων 

και αξιολόγηση των 
υπηρεσιών μέσω 
των παραδοτέων



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


