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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

Αξιολόγηση των επιδόσεων της πολιτικής (πολυετής) — 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (I = IMPACT)

Ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
* (R = RESULT)

Ετήσια εκκαθάριση των επιδόσεων — ΕΚΡΟΕΣ* (O = 
OUTPUT)

Στόχοι και οι αντίστοιχοι δείκτες επιπτώσεων * Γενικοί τύποι παρεμβάσεων και οι δείκτες εκροών τους *

Διατομεακός στόχος της ΕΕ: 
Εκσυγχρονισμός

Δείκτης Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Συστήματα γνώσης 
και καινοτομίας 

στη γεωργία (AKIS)
Δείκτες εκροών

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας: 
Μερίδιο στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για 
την ανταλλαγή γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες για τη βελτίωση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο 
πλαίσιο της ΕΣΚ

Προώθηση της γνώσης, 
της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη 
γεωργία και στις 
αγροτικές περιοχές, και 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους R.2 Σύνδεση της παροχής συμβουλών και των συστημάτων 

γνώσης: αριθμός των συμβούλων που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των γεωργών)

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν 
συστήσει ή συμμετέχουν στις 
επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ
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R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό των γεωργών 
που επωφελούνται από τη στήριξη που παρέχεται μέσω 
της ΚΓΠ στην τεχνολογία γεωργίας ακριβείας

Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.2 Μείωση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων: Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος σε σύγκριση με τη γενική 
οικονομία 

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με πρότυπα και 
ορθές πρακτικές: Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που καλύπτεται από την 
εισοδηματική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις

Στήριξη στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων στήριξης της 
ΚΓΠ

I.3 Μείωση της μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

I.4 Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος: Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά τομείς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο στη γεωργία)

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής στήριξης ανά 
εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
μικρότερου μεγέθους από το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 
(σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

 O.5 Αριθμός δικαιούχων για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος 
και της ανθεκτικότητας 
σε ολόκληρη την Ένωση 
για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας

I.5 Συμβολή στην εδαφική ισορροπία: 
Εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της στήριξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που βρίσκονται σε περιοχές με ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με 
μεγαλύτερες ανάγκες (σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε 
ενισχυμένη εισοδηματική στήριξη για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται 
σε ενισχυμένη εισοδηματική στήριξη για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας

I.6 Αύξηση της παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών 
παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη στήριξη εκμεταλλεύσεων σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες: 

Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας

Εργαλεία 
διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται 
από εργαλεία διαχείρισης κινδύνων που 
λαμβάνουν στήριξη

Ενίσχυση του 
προσανατολισμού προς 
την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης 
μεγαλύτερης εστίασης 
στην έρευνα, την 
τεχνολογία και την 
ψηφιοποίηση

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου γεωργικών 
ειδών διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
διατροφής

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη 
για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων

Συνδεδεμένη 
στήριξη

O.9 Αριθμός εκταρίων που 
επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
στήριξη 

I.8 Βελτίωση της θέσης των γεωργών 
στην τροφική αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς πρωτογενών 
προϊόντων στην τροφική αλυσίδα

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού: 
Ποσοστό των γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, τοπικές αγορές, 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα ποιότητας 
που λαμβάνουν στήριξη

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται 
από συνδεδεμένη στήριξη

Βελτίωση της θέσης των 
γεωργών στην αξιακή 
αλυσίδα

R.11 Συγκέντρωση της προσφοράς: Ποσοστό της αξίας της 
παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών με επιχειρησιακά προγράμματα

Ενισχύσεις για 
περιοχές με 
φυσικούς 
περιορισμούς και 
άλλους ειδικούς 
ανά περιοχή 
περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία 
καταβάλλεται συμπλήρωμα για τις 
περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.9 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

R.12 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο του Natura 2000 ή 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Συμβολή στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής 
και στην προσαρμογή σε 
αυτήν, καθώς και στη 
βιώσιμη ενέργεια

 

I.10 Συμβολή στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής: Μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που προέρχονται από τη γεωργία

I.11 Ενίσχυση της δέσμευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του εδάφους

I.12 Αύξηση της βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας από τη γεωργία και τη 
δασοκομία

R.13 Μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο 
στήριξης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της κοπριάς

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος και 
τη βιομάζα: Ποσοστό γεωργικής γης που υπόκειται σε 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση 
και/ή την ενίσχυση της αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα (μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές 
εκτάσεις σε τυρφώνες, δάση, κλπ.)

R.15 Πράσινη ενέργεια από τη γεωργία και τη δασοκομία: 
Επενδύσεις στη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής που βασίζεται σε βιοκαύσιμα (MW)

R.16 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Εξοικονόμηση 
ενέργειας στη γεωργία

R 17 Δασωμένες εκτάσεις: Περιοχή που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις 
διαχείρισης 
(περιβάλλον-
κλίμα, γενετικοί 
πόροι, καλή 
μεταχείριση των 
ζώων)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής 
χρήσης) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα 
που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.13 Μείωση της διάβρωσης του 
εδάφους: Ποσοστό των εκτάσεων με 
μέτρια και σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές εκτάσεις

R.18 Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που 
καλύπτονται από δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν 
τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

I.14 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών αμμωνίας από τη 
γεωργία 

R.19 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα:  Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αμμωνίας

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία 
χορηγείται στήριξη για τη βιολογική 
γεωργία

Προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής 
διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, όπως 
το νερό, το έδαφος και ο 
αέρας

I.15 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών 
στη γεωργική γη

R.20 Προστασία της ποιότητας των υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των υδάτων

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου που καλύπτονται από 
στήριξη για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, την υγεία ή αυξημένα μέτρα 
βιοασφάλειας

1.16 Μείωση της απορροής θρεπτικών 
συστατικών: Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα — Ποσοστό των σταθμών 
υπόγειων υδάτων με συγκέντρωση N 
άνω των 50 mg/l, σύμφωνα με την 
οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση θρεπτικών συστατικών: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη 
γενετικών πόρων

I.17 Μείωση της πίεσης στους υδατικούς 
πόρους: Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού (Water Exploitation 
Index Plus/WEI+)

R.22 Βιώσιμη χρήση των υδάτων: Ποσοστό αρδευόμενης 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
λαμβάνουν στήριξη
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R.23 Επιδόσεις σχετικές με το περιβάλλον/το κλίμα μέσω 
επενδύσεων: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για επενδύσεις που σχετίζονται με τη μέριμνα για 
το περιβάλλον ή το κλίμα

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που 
λαμβάνουν στήριξη

R.24 Περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για συμβουλές/κατάρτιση που 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών 
επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων 
εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.18 Αύξηση πληθυσμών πτηνών σε 
γεωργικές εκτάσεις: Δείκτης πτηνών που 
ζουν σε γεωργικές εκτάσεις

R.25 Στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών: 
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις εγκατάστασης

I.19 Ενισχυμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας: Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη 
γεωργία με σταθερές ή αυξανόμενες 
τάσεις

R.26 Προστασία δασικών οικοσυστημάτων: Ποσοστό 
δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

O.23 Αριθμός επιχειρηματίες του 
αγροτικού τομέα που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις εγκατάστασης

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ 
καλυπτόμενης από χαρακτηριστικά του 
τοπίου

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας 

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων 
παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για τη συμμετοχή σε συστήματα 
ποιότητας της ΕΕ

R.28 Στήριξη του δικτύου Natura 2000: Έκταση των περιοχών 
Natura 2000 που υπόκειται σε δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των 
γενεών (νέοι/μεγαλύτερης ηλικίας 
γεωργοί)

Συμβολή στην προστασία 
της βιοποικιλότητας, 
ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και διατήρηση 
των οικοτόπων και των 
τοπίων

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 
διαχείριση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης (LEADER)

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων 
συνεργασίας (εκτός των ομάδων ΕΣΚ που 
αναφέρονται στο O.1)
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

Προσέλκυση γεωργών 
νεαρής ηλικίας και 
διευκόλυνση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων 
στις αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας: Εξέλιξη του αριθμού των νέων 
γεωργών 

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών νεαρής 
ηλικίας που εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση με 
στήριξη της ΚΓΠ  

Ανταλλαγή 
γνώσεων και 
πληροφορίες

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει 
κατάρτιση/συμβουλές
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.22 Συμβολή στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης 
στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη 

O.30 Αριθμός μη γεωργών με 
κατάρτιση/που έχουν λάβει συμβουλές

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που λαμβάνουν 
στήριξη

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία 
εφαρμόζονται περιβαλλοντικές 
πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με 
την φυσική περιοχή που υπάγεται σε 
προϋποθέσεις, οικολογικά καθεστώτα, 
γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα 
(ΓΠΚΜ), μέτρα για τη δασοκομία, 
βιολογική γεωργία)

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: Καλύτερη 
κατανομή της στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Αγροτικός 
πληθυσμός που εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της δράσης 
για τα έξυπνα χωριά

O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται 
σε προϋποθέσεις (κατανεμημένα ανά 
πρακτική ΟΓΠΠ)

I.25 Προώθηση της αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη φτώχειας στις 
αγροτικές περιοχές

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης της 
ΚΓΠ

Τομεακά 
προγράμματα

O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών 
που συνιστούν επιχειρησιακό 
ταμείο/πρόγραμμα 

Προώθηση της 
απασχόλησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης 
στις αγροτικές περιοχές, 
περιλαμβανομένης της 
βιοοικονομίας και της 
βιώσιμης δασοκομίας

R.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των 
ατόμων από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από προγράμματα κοινωνικής ένταξης που 
λαμβάνουν στήριξη

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και 
ενημέρωσης, και παρακολούθηση της 
αγοράς 

Βελτίωση της 
ανταπόκρισης της 
γεωργίας της ΕΕ στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 

I.26 Περιορισμός της χρήσης 
αντιβιοτικών στη γεωργία: 
Πωλήσεις/χρήση στα 
τροφοπαραγωγικά ζώα

R.36 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών: Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου τις οποίες αφορούν δράσεις για 
τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών (πρόληψη/μείωση) 
που λαμβάνουν στήριξη

O.35 Αριθμός δράσεων για τη 
διατήρηση/βελτίωση της μελισσοκομίας
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.27 Ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων: Μείωση των κινδύνων και 
των επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις 
που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων

σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλών, θρεπτικών 
και βιώσιμων τροφίμων, 
καθώς και την καλή 
διαβίωση των ζώων

 

1.28 Ανταπόκριση στη ζήτηση των 
καταναλωτών για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο πλαίσιο 
συστημάτων ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών προϊόντων) 

R.38 Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων: Ποσοστό 
των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
δράση που λαμβάνει στήριξη για τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

* Οι περισσότεροι δείκτες επιπτώσεων έχουν ήδη συλλεχθεί μέσω άλλων 
διαύλων (ευρωπαϊκές στατιστικές, ΚΚΕρ, ΕΟΧ...) και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ ή των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η συχνότητα συλλογής δεδομένων δεν είναι 
πάντοτε ετήσια και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 2/3 ετών. ** 
Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

* Προσεγγιστικές τιμές για αποτελέσματα. Δεδομένα 
κοινοποιούμενα ετησίως από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων της ΚΓΠ.

*Δεδομένα κοινοποιούμενα ετησίως για τις δηλωθείσες 
δαπάνες.

**Η στήριξη σε επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ 
εμπίπτει στις διατάξεις της συνεργασίας.



AM\1215834EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Τροπολογία

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

Αξιολόγηση των επιδόσεων της πολιτικής (πολυετής) — 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (I = IMPACT)

Ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
* (R = RESULT)

Ετήσια εκκαθάριση των επιδόσεων — ΕΚΡΟΕΣ* (O = 
OUTPUT)

Στόχοι και οι αντίστοιχοι δείκτες επιπτώσεων * Γενικοί τύποι παρεμβάσεων και οι δείκτες εκροών τους *

Διατομεακός στόχος της ΕΕ: 
Εκσυγχρονισμός

Δείκτης Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Συστήματα γνώσης 
και καινοτομίας 

στη γεωργία (AKIS)
Δείκτες εκροών

I.1 Ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομίας: 
Μερίδιο στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για 
την ανταλλαγή γνώσεων και την 
καινοτομία

R.1 Βελτίωση της απόδοσης μέσω της γνώσης και της 
καινοτομίας: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για συμβουλές, κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων ή 
συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες για τη βελτίωση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων 
καθώς και των επιδόσεων στον τομέα της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων.

Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη 
Καινοτομίας για τη 
γνώση και την 
καινοτομία στη 
γεωργία (ΕΣΚ)**

O.1 Αριθμός επιχειρησιακών ομάδων στο 
πλαίσιο της ΕΣΚ

Εκσυγχρονισμός του 
γεωργικού τομέα με τη 
διασφάλιση της 
πρόσβασης των γεωργών –
προς επίτευξη προόδου 
των επιχειρήσεών τους– 
στην έρευνα, στην 
κατάρτιση, σε υπηρεσίες 
ανταλλαγής και μεταφοράς 
γνώσεων, στη καινοτομία 
και στην ψηφιοποίηση στη 
γεωργία και τις αγροτικές 
περιοχές, καθώς και με την 
ενθάρρυνση της χρήσης 
τους

R.2 Σύνδεση της παροχής συμβουλών και των συστημάτων 
γνώσης: αριθμός των συμβούλων που έχουν ενταχθεί στα 
AKIS (σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των γεωργών)

O.2 Αριθμός συμβούλων που έχουν 
συστήσει ή συμμετέχουν στις 
επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ
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R.3 Ψηφιοποίηση της γεωργίας: Ποσοστό των γεωργών 
που επωφελούνται από τη στήριξη που παρέχεται στην 
τεχνολογία γεωργίας ακριβείας που μπορεί να μειώσει τη 
χρήση εισροών και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσω της ΚΓΠ

Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.2 Μείωση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων: Εξέλιξη του γεωργικού 
εισοδήματος σε σύγκριση με τη γενική 
οικονομία 

R.4 Σύνδεση της στήριξης του εισοδήματος με πρότυπα και 
ορθές πρακτικές: Ποσοστό της χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που καλύπτεται από την 
εισοδηματική στήριξη και υπόκειται σε προϋποθέσεις

Στήριξη στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ

O.3 Αριθμός δικαιούχων στήριξης της 
ΚΓΠ

I.3 Μείωση της μεταβλητότητας του 
γεωργικού εισοδήματος: Εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος 

R.5 Διαχείριση κινδύνων: Ποσοστό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης 
κινδύνων της ΚΓΠ

Αποσυνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις

O.4 Αριθμός εκταρίων για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 

Στήριξη του βιώσιμου 
γεωργικού εισοδήματος και 
της ανθεκτικότητας του 
γεωργικού τομέα σε 
ολόκληρη την Ένωση με 
ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και  της 
γεωργικής ποικιλομορφίας, 
πράγμα το οποίο θα 
διασφαλίσει 
μακροπρόθεσμη 
επισιτιστική κυριαρχία και 
ασφάλεια, παράλληλα με 
την παροχή ασφαλών 
τροφίμων υψηλής 
ποιότητας σε δίκαιες τιμές, 
καθώς και την οικονομική 
βιωσιμότητα της γεωργικής 
παραγωγής στην Ένωση

I.4 Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού 
εισοδήματος: Εξέλιξη του επιπέδου του 
γεωργικού εισοδήματος ανά τομείς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο στη γεωργία)

I.4a Αποφυγή της μείωσης του 
αγροτικού πληθυσμού: Εξέλιξη του 
αριθμού των γεωργών και των 
εργαζομένων στις γεωργικές 

R.6 Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικής στήριξης ανά 
εκτάριο, αρχής γενομένης από το πρώτο επιλέξιμο 
εκτάριο της εκμετάλλευσης, για επιλέξιμες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους από το μέσο 
μέγεθος εκμετάλλευσης (σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

 O.5 Αριθμός δικαιούχων για 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 
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Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

εκμεταλλεύσεις ανά τομείς (σε 
σύγκριση με το τελευταίο έτος πριν από 
την εφαρμογή των στρατηγικών 
σχεδίων)

I.5 Συμβολή στην εδαφική ισορροπία: 
Εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος σε 
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο)

R.7 Ενίσχυση της στήριξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που βρίσκονται σε περιοχές με ειδικές ανάγκες: Ποσοστό 
συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με 
μεγαλύτερες ανάγκες (σε σύγκριση με τον μέσο όρο)

O.6 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε 
ενισχυμένη εισοδηματική στήριξη για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας

O.7 Αριθμός δικαιούχων που υπόκεινται 
σε ενισχυμένη εισοδηματική στήριξη για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας

I.6 Αύξηση της παραγωγικότητας των 
εκμεταλλεύσεων: Συνολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών 
παραγωγής

R.8 Στοχοθετημένη στήριξη εκμεταλλεύσεων σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες: 

Ποσοστό των γεωργών που επωφελούνται από τη 
συνδεδεμένη στήριξη για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας

Εργαλεία 
διαχείρισης 
κινδύνων

O.8 Αριθμός γεωργών που καλύπτονται 
από εργαλεία διαχείρισης κινδύνων που 
λαμβάνουν στήριξηΕνίσχυση του 

προσανατολισμού προς την 
αγορά σε τοπικές, εθνικές 
και ενωσιακές αγορές, 
καθώς και της 
σταθεροποίησης της 
αγοράς, της διαχείρισης 
κινδύνων και κρίσεων, και 
αύξηση της 
μακροπρόθεσμης 
ανταγωνιστικότητας των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, των 
δυνατοτήτων μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών 

I.7 Ενίσχυση του εμπορίου γεωργικών 
ειδών διατροφής: Εισαγωγές και 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 
διατροφής

I.7a  Διαφοροποίηση και οικοδόμηση 
τοπικών αγορών και βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού:  Εξέλιξη σε 
σύγκριση με το τελευταίο έτος 

R.9 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν επενδυτική στήριξη 
για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων

Συνδεδεμένη 
στήριξη

O.9 Αριθμός εκταρίων που 
επωφελούνται από τη συνδεδεμένη 
στήριξη 



AM\1215834EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ειδικοί στόχοι της ΕΕ Δείκτες επιπτώσεων Δείκτες αποτελεσμάτων

(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

προϊόντων, με μεγαλύτερη 
εστίαση στη 
διαφοροποίηση της 
ποιότητας, την έρευνα, την 
καινοτομία, την 
τεχνολογία, τη μεταφορά 
και την ανταλλαγή 
γνώσεων και την 
ψηφιοποίηση, και με 
διευκόλυνση της 
πρόσβασης των γεωργών 
στη δυναμική της κυκλικής 
οικονομίας

εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων

I.8 Βελτίωση της θέσης των γεωργών 
στην τροφική αλυσίδα: Προστιθέμενη 
αξία για τους παραγωγούς πρωτογενών 
προϊόντων στην τροφική αλυσίδα

R.10 Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού: 
Ποσοστό των γεωργών που συμμετέχουν σε οργανώσεις 
παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, τοπικές 
αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και συστήματα 
ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη

O.10 Αριθμός ζώων που επωφελούνται 
από συνδεδεμένη στήριξη

Βελτίωση της 
διαπραγματευτικής θέσης 
των γεωργών στις αξιακές 
αλυσίδες με την 
ενθάρρυνση οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών 
και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, 
καθώς και με την 
προώθηση βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού  

R.11 Συγκέντρωση της προσφοράς: Ποσοστό της αξίας της 
παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις 
παραγωγών με επιχειρησιακά προγράμματα

Ενισχύσεις για 
περιοχές με 
φυσικούς 
περιορισμούς και 
άλλους ειδικούς 
ανά περιοχή 
περιορισμούς

O.11 Αριθμός εκταρίων για τα οποία 
καταβάλλεται συμπλήρωμα για τις 
περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (3 
κατηγορίες)
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(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.9 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Δείκτης

I.9α  Βελτίωση της ανθεκτικότητας με 
ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας: 
Δείκτης βιοποικιλότητας, που μετρά 
την ποικιλομορφία μεταξύ των 
καλλιεργειών

R.12 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

R.12α Βελτίωση της ανθεκτικότητας με ενίσχυση της 
γενετικής ποικιλότητας: Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων 
που λαμβάνουν στήριξη για πρακτικές και επιλογές 
επωφελείς για τη γενετική βιοποικιλότητα

O.12 Αριθμός εκταρίων που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο του Natura 2000 ή 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα

Συμβολή στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής και 
στην προσαρμογή σε 
αυτήν, ιδίως μέσω της 
μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
του γεωργικού τομέα και 
του τομέα των τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των βιογενών πηγών 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και μέσω 
της ενίσχυσης της 
αφαίρεσης άνθρακα από 
την ατμόσφαιρα και της 
δέσμευσής του στο 
έδαφος, σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Παρισιού 
και τον ευρωπαϊκό νόμο 
για το κλίμα [κανονισμός 
XX] 

 

I.10 Συμβολή στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής: Μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που προέρχονται από τη γεωργία

I.11 Ενίσχυση της δέσμευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα: Αύξηση του 
οργανικού άνθρακα του εδάφους

I.12 Διασφάλιση της παραγωγής και της 
χρήσης βιώσιμης ενέργειας στη 
γεωργία: Παραγωγή και χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία 
και τη δασοκομία, με καθαρή 
απορρόφηση άνθρακα και καθαρή 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου χωρίς άμεση ή έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης

R.13 Μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας: 
Ποσοστό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στο πλαίσιο 
στήριξης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της κοπριάς

R.14 Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα: Ποσοστό γης 
που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, 
τη διατήρηση και/ή την ενίσχυση της αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα (μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
μόνιμες καλλιέργειες με μόνιμη κάλυψη με πράσινο, 
γεωργικές εκτάσεις σε υγρότοπους και τυρφώνες, δάση, 
κλπ.)

R.15 Πράσινη ενέργεια από τη γεωργία και τη δασοκομία: 
Επενδύσεις στη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής που βασίζεται σε βιοκαύσιμα (MW)

R.15α Μείωση των εκπομπών από τη χρήση λιπασμάτων: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε 

Ενισχύσεις για 
δεσμεύσεις 
διαχείρισης 
(περιβάλλον-
κλίμα, γενετικοί 
πόροι, καλή 
μεταχείριση των 
ζώων)

O.13 Αριθμός εκταρίων (γεωργικής 
χρήσης) που καλύπτονται από 
δεσμεύσεις για το περιβάλλον/το κλίμα 
που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις
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(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
από την ΚΓΠ)

Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

δεσμεύσεις διαχείρισης για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση λιπασμάτων

R.16 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: Εξοικονόμηση 
ενέργειας στη γεωργία

R 17 Δασωμένες εκτάσεις: Περιοχή που λαμβάνει στήριξη 
για τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.13 Μείωση της διάβρωσης του 
εδάφους: Ποσοστό των εκτάσεων με 
μέτρια και σοβαρή διάβρωση του 
εδάφους στις γεωργικές εκτάσεις

I.13α Δημιουργία καλλιεργήσιμων 
επιφανειακών εδαφών και αύξηση της 
ικανότητας κατακράτησης υδάτων και 
θρεπτικών συστατικών: Ποσοστό 
κατάλληλης οργανικής ύλης στο 
επιφανειακό έδαφος

R.18 Βελτίωση του εδάφους: Ποσοστό γεωργικής γης που 
υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης επωφελείς για τη 
διαχείριση του εδάφους

R.18α Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας:  Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων και αριθμός γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν ενισχύσεις 

α) για την υιοθέτηση πρακτικών βιολογικής 
καλλιέργειας· ή β) για τη διατήρηση πρακτικών 
βιολογικής καλλιέργειας*
______
*Πρέπει να παρέχονται χωριστά σύνολα δεδομένων 
όσον αφορά τα στοιχεία α) και β).

O.14 Αριθμός εκταρίων (δασοκομία) που 
καλύπτονται από δεσμεύσεις για το 
περιβάλλον/το κλίμα που υπερβαίνουν 
τις υποχρεωτικές απαιτήσεις

I.14 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: 
Μείωση των εκπομπών αμμωνίας από τη 
γεωργία 

R.19 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα:  Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αμμωνίας, όπως προβλέπεται, μεταξύ 
άλλων, στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2284

O.15 Αριθμός εκταρίων για τα οποία 
χορηγείται στήριξη για τη βιολογική 
γεωργία

Συμβολή στην προστασία 
και τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και του 
νερού, με παράλληλη 
μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων και 
αντιβιοτικών σύμφωνα με 
τη στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», και 
προώθηση μιας 
περισσότερο βιώσιμης 
χρήσης του νερού, καθώς 
και συμβολή στην 
προστασία και τη βελτίωση 
του εδάφους

I.15 Βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων: Ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών 
ουσιών στη γεωργική γη

R.20 Προστασία της ποιότητας των υδάτων: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις διαχείρισης 
για την ποιότητα των υδάτων

O.16 Αριθμός μονάδων ζωικού 
κεφαλαίου που καλύπτονται από 
στήριξη για την καλή μεταχείριση των 
ζώων, την υγεία ή αυξημένα μέτρα 
βιοασφάλειας
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1.16 Μείωση της απορροής θρεπτικών 
συστατικών: Νιτρορύπανση στα υπόγεια 
ύδατα — Ποσοστό των σταθμών 
υπόγειων υδάτων με συγκέντρωση N 
άνω των 50 mg/l, σύμφωνα με την 
οδηγία για τη νιτρορύπανση

R.21 Βιώσιμη διαχείριση θρεπτικών συστατικών: Ποσοστό 
γεωργικής γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη 
βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών

O.17 Αριθμός έργων για τη στήριξη 
γενετικών πόρων
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I.17 Μείωση της πίεσης στους υδατικούς 
πόρους: Βελτιωμένος Δείκτης 
Αξιοποίησης Νερού (Water Exploitation 
Index Plus/WEI+)

I.17α Μείωση της διαρροής 
φυτοφαρμάκων στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα: Ποσοστό 
συστημάτων υπόγειων υδάτων των 
οποίων η κατάσταση είναι κακή (με 
βάση τα πρότυπα ποιότητας για 
μεμονωμένα και συνολικά 
φυτοφάρμακα που ορίζονται στην 
οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α) 
και ποσοστό συστημάτων 
επιφανειακών υδάτων στα οποία 
σημειώνεται υπέρβαση των προτύπων 
ποιότητας περιβάλλοντος που 
καθορίζονται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1β ή από τα κράτη μέλη για 
τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και 
είναι ουσίες προτεραιότητας ή 
συγκεκριμένοι ρύποι λεκανών 
απορροής ποταμών, αντίστοιχα,   
______
1α Οδηγία 2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και 
την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 
27.12.2006, σ. 19).

1β Οδηγία 2008/105/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

R.22 Βιώσιμη χρήση των υδάτων: Ποσοστό αρδευόμενης 
γης που υπόκειται σε δεσμεύσεις για τη βελτίωση του 
υδατικού ισοζυγίου

R. 22α: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κτηνοτροφίας: Πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου ανά λεκάνη 
απορροής ποταμού, περιφέρεια και σε επίπεδο κράτους 
μέλους

Επενδύσεις O.18 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 
λαμβάνουν στήριξη
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Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων καθώς και 
σχετικά με την τροποποίηση και τη 
συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 
του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 
83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ 
και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, 
σ.84).

R.23 Επιδόσεις σχετικές με το περιβάλλον/το κλίμα μέσω 
επενδύσεων: Ποσοστό των γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για επενδύσεις που σχετίζονται με τη μέριμνα για 
το περιβάλλον ή το κλίμα

O.19 Αριθμός τοπικών υποδομών που 
λαμβάνουν στήριξη

R.24 Περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις μέσω της 
βελτίωσης των γνώσεων: Ποσοστό των γεωργών που 
λαμβάνουν στήριξη για συμβουλές/κατάρτιση που 
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές/κλιματικές επιδόσεις

R.24α Μείωση της διαρροής φυτοφαρμάκων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις 
που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό τη μείωση των 
διαρροών φυτοφαρμάκων στα υπόγεια ή επιφανειακά 
ύδατα

R.24β Προστασία εδαφών μέσω αμειψισποράς: Ποσοστό 
αρόσιμης γης όπου εφαρμόζεται αμειψισπορά που 
συμπεριλαμβάνει καλλιέργεια ψυχανθών

O.20 Αριθμός μη παραγωγικών 
επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη

O.21 Αριθμός παραγωγικών επενδύσεων 
εκτός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
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(μόνο με βάση τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν στήριξη 
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.18 Αύξηση πληθυσμών πτηνών σε 
γεωργικές εκτάσεις: Δείκτης πτηνών που 
ζουν σε γεωργικές εκτάσεις

R.25 Στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών: 
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της προστασίας και της 
διαχείρισης των δασών

Επιχορηγήσεις 
εγκατάστασης

O.22 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις εγκατάστασης

I.19 Ενισχυμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας: Ποσοστό των ειδών και 
των οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη 
γεωργία με σταθερές ή αυξανόμενες 
τάσεις

R.26 Προστασία δασικών οικοσυστημάτων: Ποσοστό 
δασικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

O.23 Αριθμός επιχειρηματιών του 
αγροτικού τομέα που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις εγκατάστασης

I.20 Ενισχυμένη παροχή οικοσυστημικών 
υπηρεσιών: Ποσοστό της ΧΓΕ 
καλυπτόμενης από χαρακτηριστικά του 
τοπίου

I.20α Αντιστροφή της μείωσης των 
επικονιαστών: Δείκτης επικονιαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των μελισσών 
και των πεταλούδων  

R.27 Διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της διατήρησης ή της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας 

Συνεργασία O.24 Αριθμός ομάδων/οργανώσεων 
παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη

O.25 Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν 
στήριξη για τη συμμετοχή σε συστήματα 
ποιότητας της ΕΕ

Ενίσχυση των 
οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και ανάσχεση 
και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επικονιαστών, και συμβολή 
στη διατήρηση, τη 
συντήρηση και τη βελτίωση 
οικοτόπων, συστημάτων 
γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, ειδών και τοπίων, 
σύμφωνα με τη στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα.

R.28 Στήριξη του δικτύου Natura 2000: Έκταση των περιοχών 
Natura 2000 που υπόκειται σε δεσμεύσεις για την 
προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση

O.26 Αριθμός έργων ανανέωσης των 
γενεών (νέοι/μεγαλύτερης ηλικίας 
γεωργοί)
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

R.29 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε δεσμεύσεις για τη 
διαχείριση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των θαμνοστοιχίων

R.29α Προώθηση της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας: 
Ποσοστό γεωργικών εκτάσεων που υπόκεινται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης για τη δημιουργία υψηλής 
φυσικής αξίας

O.27 Αριθμός τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης (LEADER)

O.28 Αριθμός άλλων ομάδων 
συνεργασίας (εκτός των ομάδων ΕΣΚ που 
αναφέρονται στο O.1)

Προσέλκυση και στήριξη 
γεωργών νεαρής ηλικίας και 
νέων γεωργών και 
προώθηση της συμμετοχής 
των γυναικών στον 
γεωργικό τομέα, ιδίως στις 
πλέον ερημωμένες 
περιοχές και τις περιοχές 
με φυσικούς περιορισμούς·  
διευκόλυνση της 
κατάρτισης και της 
απόκτησης εμπειρίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, της 
βιώσιμης επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές

1.21 Προσέλκυση γεωργών νεαρής 
ηλικίας: Εξέλιξη του αριθμού των νέων 
γεωργών 

R.30 Ανανέωση των γενεών: Αριθμός γεωργών νεαρής 
ηλικίας που εγκαθίστανται σε γεωργική εκμετάλλευση με 
στήριξη της ΚΓΠ  

Ανταλλαγή 
γνώσεων και 
πληροφοριών

O.29 Αριθμός γεωργών που έχουν λάβει 
κατάρτιση/συμβουλές
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.22 Συμβολή στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές: 
Εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης 
στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές

R.31 Ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: 
Νέες θέσεις εργασίας σε έργα που λαμβάνουν στήριξη 

O.30 Αριθμός μη γεωργών με 
κατάρτιση/που έχουν λάβει συμβουλές

I.23 Συμβολή στην ανάπτυξη στις 
αγροτικές περιοχές: Εξέλιξη του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στις κατ’ εξοχήν 
αγροτικές περιοχές

R.32 Ανάπτυξη της αγροτικής βιοοικονομίας: Αριθμός 
επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας που λαμβάνουν 
στήριξη

Οριζόντιοι δείκτες O.31 Αριθμός εκταρίων στα οποία 
εφαρμόζονται περιβαλλοντικές 
πρακτικές (δείκτης σύνθεσης σχετικά με 
την φυσική περιοχή που υπάγεται σε 
προϋποθέσεις, οικολογικά καθεστώτα, 
γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικά μέτρα 
(ΓΠΚΜ), μέτρα για τη δασοκομία, 
βιολογική γεωργία)

1.24 Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ: Καλύτερη 
κατανομή της στήριξης της ΚΓΠ 

R.33 Ψηφιοποίηση της αγροτικής οικονομίας: Αγροτικός 
πληθυσμός που εμπίπτει σε στρατηγική στήριξης της δράσης 
για τα έξυπνα χωριά

O.32 Αριθμός εκταρίων που υπόκεινται 
σε προϋποθέσεις (κατανεμημένα ανά 
πρακτική ΟΓΠΠ)

I.25 Προώθηση της αγροτικής ένταξης: 
Εξέλιξη του δείκτη φτώχειας στις 
αγροτικές περιοχές

R.34 Σύνδεση της αγροτικής Ευρώπης: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από καλύτερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές μέσω της στήριξης της 
ΚΓΠ

Τομεακά 
προγράμματα

O.33 Αριθμός οργανώσεων παραγωγών 
που συνιστούν επιχειρησιακό 
ταμείο/πρόγραμμα 

Προώθηση της απασχόλησης, 
της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και της 
τοπικής και επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, όπως σε περιοχές 
με φυσικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιώσιμης βιοοικονομίας, της 
κυκλικής οικονομίας και της 
βιώσιμης γεωργίας και 
δασοκομίας, με στόχο την 
επίτευξη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής

R.35 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Αριθμός των 
ατόμων από μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες που 
ωφελούνται από προγράμματα κοινωνικής ένταξης που 
λαμβάνουν στήριξη

O.34 Αριθμός δράσεων προώθησης και 
ενημέρωσης, και παρακολούθηση της 
αγοράς 
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Γενικός τύπος 
παρέμβασης

Δείκτες εκροών ανά παρέμβαση)

I.26 Περιορισμός της χρήσης 
αντιβιοτικών στη γεωργία: 
Πωλήσεις/χρήση στα 
τροφοπαραγωγικά ζώα

I.26α Ορθολογική χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων στο ζωικό 
κεφάλαιο: Πωλήσεις και χρήση 
κτηνιατρικών προϊόντων σε 
τροφοπαραγωγικά ζώα 

R.36 Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών: Ποσοστό των 
μονάδων ζωικού κεφαλαίου τις οποίες αφορούν δράσεις για 
τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών (πρόληψη/μείωση) 
που λαμβάνουν στήριξη

R.36α Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών προϊόντων: 
Ποσοστό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου τις οποίες 
αφορούν μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης 
κτηνιατρικών προϊόντων (πρόληψη/μείωση) με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων και των αρνητικών επιπτώσεων 
αυτών των προϊόντων

O.35 Αριθμός δράσεων για τη 
διατήρηση/βελτίωση της μελισσοκομίαςΒελτίωση της ανταπόκρισης 

της γεωργίας της Ένωσης στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας 
σχετικά με τα τρόφιμα και 
την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλών, θρεπτικών και 
βιώσιμων τροφίμων, της 
γεωργίας χαμηλών εισροών 
και της βιολογικής γεωργίας, 
της μείωσης των 
απορριμμάτων τροφίμων, 
καθώς και της πρόληψης της 
μικροβιακής αντοχής και της 
βελτίωσης της καλής 
διαβίωσης των ζώων
 

Ορθολογική και μειωμένη χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων: Μείωση των 
κινδύνων, της χρήσης και των 
επιπτώσεων των γεωργικών 
φαρμάκων**

R.37 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Ποσοστό 
γεωργικών εκτάσεων τις οποίες αφορούν ειδικές δράσεις 
που λαμβάνουν στήριξη με σκοπό την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων για τη μείωση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων
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1.28 Ανταπόκριση στη ζήτηση των 
καταναλωτών για ποιοτικά τρόφιμα: 
Αξία της παραγωγής στο πλαίσιο 
συστημάτων ποιότητας της ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών προϊόντων) 

I.28α Περιορισμός της μη 
συμμόρφωσης με την ισχύουσα 
νομοθεσία για την καλή μεταχείριση 
των ζώων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 
2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, οδηγία  
1999/74/EΚ του Συμβουλίου)

I.28β Μείωση της πυκνότητας του 
ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και 
ανά είδος στο κράτος μέλος  

R.38 Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων: Ποσοστό 
των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
δράση που λαμβάνει στήριξη για τη βελτίωση της καλής 
μεταχείρισης των ζώων

* Οι περισσότεροι δείκτες επιπτώσεων έχουν ήδη συλλεχθεί μέσω άλλων 
διαύλων (ευρωπαϊκές στατιστικές, ΚΚΕρ, ΕΟΧ...) και χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ ή των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η συχνότητα συλλογής δεδομένων δεν είναι 
πάντοτε ετήσια και ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 2/3 ετών. ** 
Οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

* Προσεγγιστικές τιμές για αποτελέσματα. Δεδομένα 
κοινοποιούμενα ετησίως από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων της ΚΓΠ.

*Δεδομένα κοινοποιούμενα ετησίως για τις δηλωθείσες 
δαπάνες.

**Η στήριξη σε επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της ΕΣΚ 
εμπίπτει στις διατάξεις της συνεργασίας.


