Η ΚΑΡ μετά το 2015
Ρυλϊνασ Ι: Άμεςεσ ενιςχφςεισ
Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ
Διεκνϊν Σχζςεων &
Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων,
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Υπουργείο Ραραγωγικισ
Αναςυγκρότθςθσ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ

Νζα αρχιτεκτονικι άμεςων ενιςχφςεων

• Πολλαπλή Σςμμόπθωζη

Σςνδεδεμένερ
ενιζσύζειρ

•

Φςζικοί Πεπιοπιζμοί

• 5%μεηαθοπά ζηο
• Β’ πςλώνα

8%

Μικποί Γεωπγοί

Νέοι Γεωπγοί 2%

• Γικαιούσοι γεωπγοί
μέσπι 40 εηών

• Απλοποίηζη
αιηήζεων και ελέγσων

• Για 5 σπόνια από ηην έναπξη
ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ

• Έωρ 1250€/έηορ
άμεζων ενιζσύζεων

Ππάζινη Δνίζσςζη 30%
• Δναλλαγή καλλιεπγειών
• Μόνιμοι βοζκόηοποι

• Πεπιοσή οικολογικήρ εζηίαζηρ

• Δίζοδορ ηο 2015

Βαζική Δνίζσςζη 55%
• 3 πεπιθέπειερ:
• Απόζιμερ
• Βοζκόηοποι
• Γενδπώνερ

• Νέα δικαιώμαηα ηο 2015
• Σηαδιακή μεπική ζύγκλιζη
με πποζηαζία απωλειών 30%

Δνεπγόρ γεωπγόρ

Ή

Εκνικόσ Δθμοςιονομικόσ Φάκελοσ και
Αρχιτεκτονικι των Ενιςχφςεων

Ύυος εθνικού υακέλοσ 2015
Μεηαθορά ζηο Β’ πσλώνα για ενιζτύζεις ζηις
περιοτές με θσζικούς περιοριζμούς (ΠΦΠ)

2.015.116.000
5%
100.755.800

Νέο Ανώτατο όριο Άμεσφν ενιστύσεφν 2016

100%
1.914.360.200

Νέοι Γεωργοί
Σσνδεδεμένες Ενιζτύζεις
Πράζινη Ενίζτσζη

2%
8%

38.287.204
153.148.816

30%
574.308.060

Βαζική Ενίζτσζη + Εθνικό Απόθεμα (3%)

60%
1.148.616.120

Διαίρεςθ ςε Ρεριφζρειεσ

3 Ρεριφζρειεσ: Βοςκότοποι- Αρόςιμεσ– Δενδρϊνεσ
Αιτιολόγθςθ:


Βοςκότοποι δθμόςιοι και χαμθλισ αξίασ



Αρόςιμεσ γαίεσ υψθλισ παραγωγικότθτασ και αξίασ



Δενδρϊνεσ με επενδεδυμζνο κεφάλαιο

Κατανομι κονδυλίων: Ανά περιφζρεια – βαςικι και πράςινθ
ίδια κατανομι.
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Ρεριφζρειεσ και κονδφλια
πεπιθέπεια
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κονδύλια Θεωπηηική (εάν δεν ςπήπσε

ζύγκλιζη) μέζη πεπιθεπειακή
αξία 2019 (βαζική και ππάζινη)

Βοζκόηοποι 25%

250€/ha

Απόζιμερ

47%

420€/ha

Γενδπώνερ

28%

500€/ha

Νζα δικαιϊματα βαςικισ ενίςχυςθσ

2 ΕΤΗ ΑΝΑΦΟΑΣ:

•
•
•

•

6

2013: Κατοχφρωςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθν πρϊτθ κατανομι δικαιωμάτων
του
2015.
2014: Αξία δικαιωμάτων ωσ βάςθ αναφοράσ για τον υπολογιςμό τθσ Αρχικισ
Μοναδιαίασ
αξίασ των δικαιωμάτων του κάκε γεωργοφ
2015: Νζα δικαιϊματα: Αρικμόσ δικαιωμάτων όςα και τα εκτάρια
Αξία δικαιωμάτων μεταβλθτι ςτα ζτθ με ςφγκλιςθ
Μεταβιβάςεισ δικαιωμάτων επιτρζπονται μετά τθν οριςτικοποίθςι τουσ το 2015
(για ενεργοποίθςθ το 2016)
Δεν χορθγοφνται ενιςχφςεισ < 250€ ανά δικαιοφχο

Ρρϊτθ κατανομι
δικαιωμάτων ενίςχυςθσ 2015-2020
1. Νζα δικαιϊματα ενίςχυςθσ κατανζμονται ςε όςουσ
πλθροφν τισ προχποκζςεισ του ενεργοφ γεωργοφ ΚΑΙ :

υποβάλλουν αίτθςθ χοριγθςθσ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ το 2015 ΚΑΙ

είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεςεσ ενιςχφςεισ το 2013 ΚΑΙ

Θ εκμετάλλευςθ τουσ είναι μεγαλφτερθ των 4 ςτρεμμάτων
2. Επιπρόςκετα, ςε όςουσ ουδζποτε κατείχαν ι μίςκωναν δικαιϊματα, εφόςον:

μποροφν να αποδείξουν τθν φπαρξθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ το 2013 προςκομίηοντασ
οικονομικά αποδεικτικά ςτοιχεία και / ι ζνταξθ ςε πρόγραμμα νζων γεωργϊν,

παριγαγαν το 2013 φροφτα, λαχανικά, πατάτεσ.
3. Επίςθσ, ςε όςουσ δεν πλθροφν τουσ παραπάνω δφο όρουσ αλλά
τουσ ζχει μεταβιβαςτεί δικαίωμα λιψθσ νζων δικαιωμάτων από άλλο δικαιοφχο
4. Πςοι κα λάβουν δικαιϊματα εκνικοφ αποκζματοσ
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Δεν καταβάλλονται ενιςχφςεισ εάν το ςφνολο του ποςοφ είναι μικρότερο των 250€/ζτοσ.

Επιςθμάνςεισ ςχετικά με τα δικαιϊματα



Τα νζα δικαιϊματα κα υπολογιςτοφν με βάςθ τθν επιλζξιμθ ζκταςθ που κα δθλϊςει ο
παραγωγόσ το 2015. Πταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία και οριςτικοποιθκοφν τα
δικαιϊματα τότε κα «κλειδϊςουν». Νζα δικαιϊματα κα μποροφν να αποκτθκοφν μόνο
με μεταβίβαςθ ι κατανομι μζςω του εκνικοφ αποκζματοσ.



Οι γεωργοί που διλωναν επιλζξιμθ ζκταςθ μεγαλφτερθ από αυτιν που
ενεργοποιοφςαν με τα δικαιϊματα που είχαν, κα λάβουν το 2015 δικαιϊματα για το
ςφνολο τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ που κα δθλϊςουν.



Αν ζνασ γεωργόσ δθλϊνει επιλζξιμεσ εκτάςεισ ςε παραπάνω από μία περιφζρειεσ (π.χ.
αρόςιμεσ και δενδρϊνεσ) κα λάβει διαφορετικισ αξίασ δικαιϊματα για κάκε
περιφζρεια.



Εξαιτίασ τθσ εφαρμογισ τθσ ριτρασ απροςδόκθτου κζρδουσ, ςτουσ γεωργοφσ που κα
δθλϊςουν το 2015 επιλζξιμθ ζκταςθ μικρότερθ από αυτι που διλωναν το 2014 θ αξία
των δικαιωμάτων κα υπολογιςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τθν επιλζξιμθ ζκταςθ που
δθλϊνουν το 2015 αφαιρϊντασ τθν αξία που αντιςτοιχεί ςτα επιπλζον δικαιϊματα του
2014 (εξαιροφνται φυςικά οι περιπτϊςεισ βεβαιωμζνθσ ανωτζρασ βίασ).

Ελάχιςτθ δραςτθριότθτα για τθν
επιλεξιμότθτα των γαιϊν
Α. Αρόςιμεσ εκτάςεισ: Για τισ εκτάςεισ που δθλϊνονται ςε αγρανάπαυςθ είναι απαραίτθτο ζνα
όργωμα ανά ζτοσ. Για τισ αρόςιμεσ εκτάςεισ ςε παραγωγι ςφμφωνα με τθν παρ. 4.α του άρκρου

2, ελζγχεται θ φπαρξθ καλλιζργειασ, ι θ ςυγκομιδι προϊόντων, ι θ φπαρξθ υπολειμμάτων
καλλιζργειασ.
Β. Για τουσ βοςκότοπουσ ςε παραγωγι ςφμφωνα με τθν παρ. 4.α του άρκρου 2, θ διατιρθςθ ηωϊκοφ
κεφαλαίου τουλάχιςτον 0,7 ΜΜΗ/εκτάριο. Για τουσ βοςκότοπουσ ςε καλι γεωργικι κατάςταςθ
ςφμφωνα με τθν παρ. 4.β του άρκρου 2, θ κοπι και απομάκρυνςθ τθσ βλάςτθςθσ ϊςτε θ ποϊδθσ
βλάςτθςθ να μθν υπερβαίνει το φψοσ των εβδομιντα εκατοςτϊν.
Γ. Για τουσ δενδρϊνεσ ςε παραγωγι ςφμφωνα με τθν παρ. 4.α του άρκρου 2, θ ςυγκομιδι ι το
κλάδεμα καρποφορίασ, ι ο κακαριςμόσ του υποορόφου του δενδρϊνα ετθςίωσ. Για τουσ
δενδρϊνεσ ςε καλι γεωργικι κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 4.β του άρκρου 2, ο κακαριςμόσ
του υποορόφου του δενδρϊνα ανά 2 ζτθ ι θ εφαρμογι κλαδζματοσ κλαδοκάκαρου το αργότερο
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ανά δφο ζτθ.

Αξία δικαιωμάτων ενίςχυςθσ με ςφγκλιςθ
(βαςικι και πράςινθ)
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Βαςικι και πράςινθ ενίςχυςθ ακολουκοφν τισ ίδιεσ επιλογζσ περιφεριοποίθςθσ
και ςφγκλιςθσ



2015: νζα δικαιϊματα τόςα ςε αρικμό όςα τα επιλζξιμα εκτάρια



Λόγω τθσ κατάργθςθσ των ειδικϊν δικαιωμάτων, όςοι κτθνοτρόφοι είχαν ειδικά
δικαιϊματα και δεν δθλϊςουν εκτάςεισ κα λάβουν ςυνδεδεμζνθ ςτιριξθ ανά
επιλζξιμο ηϊο



Υπολογιςμόσ αρχικισ μοναδιαίασ αξίασ (ΑΜΑΔ): Από τθ ςυνολικι αξία
δικαιωμάτων του 2014 παρακρατείται το 15% που κα διατεκεί ςτισ
ςυνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ, ςτουσ νζουσ γεωργοφσ και ςτον Βϋ Ρυλϊνα για τισ
ΡΦΡ και το ποςό που προκφπτει διαιρείται με τον αρικμό των δικαιωμάτων που
χορθγοφνται το 2015 (όςα τα ha)

Αξία δικαιωμάτων ενίςχυςθσ με
ςφγκλιςθ (βαςικι και πράςινθ)
Μεταβολζσ αξίασ δικαιωμάτων λόγω ςφγκλιςθσ:
1.
Πςα δικαιϊματα ζχουν ΑΜΑΔ < του 90% τθσ μζςθσ περιφερειακισ
αξίασ κα ζχουν αφξθςθ τθσ ΑΜΑΔ τουλάχιςτον κατά το 1/3 τθσ
διαφοράσ μεταξφ τθσ ΑΜΑΔ και ηου 90% τθσ μζςθσ περιφερειακισ
αξίασ το 2019.
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2.

Πςοι είχαν υπερβολικά υψθλά δικαιϊματα κα χάςουν το μζγιςτο
30% μζχρι το 2019 ςε ςχζςθ με τθν ΑΜΑΔ

3.

Πςοι είχαν υπερβολικά χαμθλά δικαιϊματα κα φτάςουν τουλάχιςτον
ςτο 60% τθσ μζςθσ αξίασ τθσ περιφζρειασ το 2019.

4.

Πλεσ οι παραπάνω μεταβολζσ κα γίνουν ςε 5 ιςόποςα βιματα (20152019) και κα κοινοποιθκοφν ςτουσ γεωργοφσ από το 2015 για όλα τα
ζτθ.

Βοςκότοποι – δικαιϊματα και Ρραςίνιςμα
Οι εκτάςεισ δθμοςίων βοςκοτόπων κα κατανεμθκοφν αναλογικά με το
μζγεκοσ του ηωικοφ κεφαλαίου κάκε κτθνοτρόφου και τθν περιοχι ςτθν
οποία βρίςκεται, όπωσ προκφπτει από τθν Κτθνιατρικι Βάςθ Δεδομζνων.
 Κάκε κτθνοτρόφοσ κα δθλϊςει αυτζσ τισ εκτάςεισ βοςκοτόπων για κατανομι
δικαιωμάτων του 2015. Συνεπϊσ οι κτθνοτρόφοι κα λάβουν δικαιϊματα
ανάλογα του ηωικοφ κεφαλαίου που διακζτουν.
 Πςοι είχαν μόνο ειδικά δικαιϊματα και δε δθλϊςουν εκτάςεισ δεν κα
λάβουν δικαιϊματα, αλλά κα πάρουν ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ ανά επιλζξιμο
ηϊο θ οποία είναι ςυμφζρουςα για τουσ κτθνοτρόφουσ εφόςον ςκοπεφουν
να ζχουν ιςχυρό ηωικό κεφάλαιο.
Υποχρεϊςεισ Ρραςινίςματοσ για βοςκότοπουσ





Οι εκτάςεισ βοςκοτόπων (χαρακτθριςμόσ 2012) δεν μποροφν να μετατραποφν ςε
αρόςιμεσ ι δενδρϊνεσ ι δάςθ.
Θ αναλογία των εκτάςεων βοςκοτόπων ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ γεωργικζσ εκτάςεισ
ελζγχεται για κάκε γεωργό και ςυνολικά για όλθ τθ χϊρα.

Εκνικό Απόκεμα
Ο εκνικόσ «κουμπαράσ» μζςω του οποίου κα ενιςχφονται οι γεωργοί νεαρισ θλικίασ
και οι νεοειςερχόμενοι ςτθ γεωργία

Από το εκνικό απόκεμα κατανζμονται δικαιϊματα ενίςχυςθσ ςτακερισ αξίασ (ίςθσ με
τθ μζςθ περιφερειακι αξία) για όλθ τθν περίοδο, χωρίσ ςφγκλιςθ

Αποτελεί τμιμα τθσ βαςικισ Ενίςχυςθσ 3% και κα κατανεμθκεί ςτουσ
νεοειςερχόμενουσ ςτον τομζα

Οι νεοειςερχόμενοι κα λάβουν δικαιϊματα μοναδιαίασ αξίασ ίςθσ με τθ μζςθ
περιφερειακι αξία από το πρϊτο ζτοσ (2015). Αν είναι και νεαρισ θλικίασ (μζχρι 40
ετϊν το 2015) κα λάβουν και τθν προςαφξθςθ του 25%.

Οι γεωργοί νεαρισ θλικίασ ςτουσ οποίουσ κατανζμονται δικαιϊματα το 2015 τα οποία
είναι χαμθλότερθσ αξίασ από τθ μζςθ περιφερειακι αξία κα τφχουν αφξθςθ τθσ
μοναδιαίασ αξίασ των δικαιωμάτων τουσ ζωσ τθ μζςθ περιφερειακι αξία
Γεωργοί νεαρήσ ηλικίασ νοοφνται: α) όςοι δημιουργοφν για πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευςη ή ζχουν ήδη εγκαταςταθεί κατά τη διάρκεια των πζντε ετών που προηγοφνται
τησ πρώτησ υποβολήσ τησ αίτηςησ και β) είναι ηλικίασ ωσ 40 ετών
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Υποχρεϊςεισ Ρραςινίςματοσ:
Διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν
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Εκμεταλλεφςεισ με αρόςιμεσ εκτάςεισ άνω των 100 ςτρεμμάτων υποχρεοφνται να
ζχουν τουλάχιςτον 2 καλλιζργειεσ με μζγιςτθ κάλυψθ 75% για τθν κφρια καλλιζργεια



Εκμεταλλεφςεισ με αρόςιμεσ εκτάςεισ άνω των 300 ςτρεμμάτων υποχρεοφνται να
ζχουν τουλάχιςτον 3 καλλιζργειεσ με μζγιςτθ κάλυψθ 75% για τθν κφρια και ελάχιςτο
5% για κάκε μία από τισ άλλεσ καλλιζργειεσ.



Διαφορετικζσ καλλιζργειεσ νοοφνται τα διαφορετικά είδθ. Για παράδειγμα το ςιτάρι
και το κρικάρι είναι διαφορετικζσ καλλιζργειεσ, ενϊ το μαλακό και το ςκλθρό ςιτάρι
είναι ίδια καλλιζργεια.



Οι επίςπορεσ καλλιζργειεσ δεν μετροφν ςαν διαφορετικζσ καλλιζργειεσ.



Τα αγροτεμάχια ςτα οποία κα εφαρμόηονται οι υποχρεϊςεισ είναι επιλογι των
γεωργϊν και μποροφν να αλλάηουν κάκε χρόνο.

Υποχρεϊςεισ Ρραςινίςματοσ:
Ρεριοχι οικολογικισ Εςτίαςθσ (ΡΟΕ)


Εκμεταλλεφςεισ με αρόςιμεσ εκτάςεισ άνω των 150 ςτρεμμάτων υποχρεοφνται ςε
διατιρθςθ του 5% τθσ ζκταςθσ για περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ, θ οποία μπορεί να
είναι :
–

Ακαλλιζργθτθ γθ

–

Δζντρα ςε ςειρά ι ςε ςυςτάδεσ μζγιςτθσ επιφάνειασ 3ςτρεμ. ,

–
–

–
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Με ζυνηελεζηές
υπολογιζμού
Τάφροι μζγιςτου πλάτουσ 6μ (χαντάκια, υδατορζματα)
όπως ζηον
Ηϊνεσ ανάςχεςθσ κατά μικοσ των υδατορεμάτων - υδάτινων όγκων πίνακα ηης
επόμενης ζελίδας
Ψυχανκι και όςπρια (αηωτοδεςμευτικζσ καλλιζργειεσ) με ςυντελεςτι 0,7. Δθλαδι κάκε 1
ςτρζμμα ψυχανκοφσ μετράει ωσ 0,7 ςτρζμματα για τθν ΡΟΕ, δθλαδι αν χρειάηονται 10
ςτρεμ. για τθν κάλυψθ του 5% τότε κα πρζπει να καλλιεργθκοφν περίπου 15 ςτρεμ.
ψυχανκι (15Χ0,7=10,5)



Τα ψυχανκι όταν καλφπτουν το 5% τθσ οικολογικισ εςτίαςθσ μποροφν να
κεωρθκοφν ταυτόχρονα και τρίτθ καλλιζργεια (ςυμμετζχουν με ςυντελεςτι 0,7)



ΟΡΟΙΟ ςτοιχείο ΔΕΝ είναι αποτυπωμζνο ςτο ΟΣΔΕ δεν μετράει για πραςίνιςμα

Συντελεςτζσ υπολογιςμοφ ζκταςθσ για Ρεριοχι
Οικολογικισ Εςτίαςθσ (ΡΟΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΟΤΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΙΑ (ha)
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ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΕ (ha)

0,75
Διλωςθ ςε
τετ.μ ι
μζτρα

ΤΥΡΟΣ ΡΟΕ

Τρόποσ
ςχεδιαςμοφ

Γθ υπό αγρανάπαυςθ

πολφγωνο

100

Δενδροςτοιχίεσ

γραμμι

100

Συςτάδεσ δζνδρων και κάμνων με
επικαλυπτόμενεσ κόμεσ

πολφγωνο

100

Χαντάκια και ανοικτά υδατορζματα

γραμμι

100

Ηϊνεσ ανάςχεςθσ κατά μικοσ των
υδατορεμάτων - υδάτινων όγκων

γραμμι

100

Εκτάςεισ με καλλιζργεια που ζχει
ικανότθτα δζςμευςθσ αηϊτου

πολφγωνο

Σσνηελεζηής
μεηαηροπής

Σσνηελεζηής
ζηάθμιζης
1

0,01

2

0,1

1,5

0,015

3

2

0,06

6

1,5

0,09

0,7

0,7
0,975

5

10000
Σφνολο
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Ζκταςθ ΡΟΕ
ςε Θα

Ρραςίνιςμα: Συνδυαςτικζσ επιλογζσ και εξαιρζςεισ



Θ υποχρζωςθ του 5% περιοχισ οικολογικισ εςτίαςθσ προςτίκεται ςτθν υποχρζωςθ
τθσ διαφοροποίθςθσ των καλλιεργειϊν. Άρα όποιοσ καλλιεργεί ζκταςθ μεγαλφτερθ
των 150 ςτρεμ. πρζπει να τθρεί και τισ δφο υποχρεϊςεισ.



Θ αγρανάπαυςθ μετράει και ςαν διαφορετικι καλλιζργεια και ςαν περιοχι
οικολογικισ εςτίαςθσ
Τα ψυχανκι και τα όςπρια μετράνε για περιοχι οικολογικισ εςτίαςθσ και
διαφοροποίθςθσ καλλιεργειϊν και μποροφν παράλλθλα να λαμβάνουν ςυνδεδεμζνθ
ενίςχυςθ εφόςον ανικουν ςτα επιλζξιμα είδθ
Οι βιολογικζσ καλλιζργειεσ εξαιροφνται για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ πραςινίςματοσ για
το μζροσ τθσ εκμετάλλευςθσ που είναι βιολογικό
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ εκτάςεισ που καλλιεργοφνται με ρφηι και αγροςτϊδθ
και λοιπά κτθνοτροφικά φυτά αν καλφπτουν τουλάχιςτον το 75% τθσ εκμετάλλευςθσ
μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό όταν το υπόλοιπο τθσ ζκταςθσ (25%) δεν υπερβαίνει τα
300 ςτρζμματα. Στθν περίπτωςθ που το υπόλοιπο (25%) υπερβαίνει τα 300 ςτρ. θ
κφρια καλλιζργεια αυτοφ του υπολοίπου δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 75%.
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Ρραςίνιςμα και πολλαπλι ςυμμόρφωςθ

• Καταργείται θ δζςμευςθ τθσ αμειψιςποράσ από τθν πολλαπλι
ςυμμόρφωςθ και ειςάγεται ςτο πραςίνιςμα
• Οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ
περιγράφονται ςτθν υπ. αρ. 1791/74062-2-7-2015 Υπουργικι
απόφαςθ
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Μικροί Γεωργοί
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Οι γεωργοί που το 2015 ζχουν δικαιϊματα και οι οποίοι
λαμβάνουν ςυνολικά ενιςχφςεισ ζωσ 1250€ /ζτοσ εφόςον
είναι ενεργοί γεωργοί ειςάγονται αυτόματα ςτο κακεςτϊσ
Απαλλαγι από πραςίνιςμα και ελζγχουσ πολλαπλισ
ςυμμόρφωςθσ
Υποχρζωςθ: θ διατιρθςθ των γεωργικϊν εκτάςεων και του
χαρακτιρα τουσ.
Είςοδοσ μόνο το 2015 – Ζξοδοσ με αίτθςθ του γεωργοφ ανά
πάςα ςτιγμι χωρίσ να επιτρζπεται θ επανζνταξθ
Εάν ο μικρόσ γεωργόσ επικυμεί να μεγαλϊςει τθν
εκμετάλλευςθ, μπορεί να λάβει ενίςχυςθ από το
Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

Γεωργοί νεαρισ θλικίασ
Γεωργοί νεαρήσ ηλικίασ νοοφνται: α) όςοι δημιουργοφν για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευςη ή ζχουν ήδη εγκαταςταθεί κατά τη διάρκεια
των πζντε ετών που προηγοφνται τησ πρώτησ υποβολήσ τησ αίτηςησ και
β) είναι ηλικίασ ωσ 40 ετών
 Δικαιοφνται 25% προςαφξθςθ δικαιωμάτων μζχρι 25 εκτάρια για τα 5
πρϊτα ζτθ από τθν ζναρξθ τθσ εκμετάλλευςθσ
 Το ςχετικό κονδφλιο ανζρχεται ςε 2% του εκνικοφ φακζλου
 Για να είναι δικαιοφχοι τθσ προςαφξθςθσ τα νομικά πρόςωπα κα πρζπει
άνω του 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου να ανικει ςε φυςικά πρόςωπα
που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ.
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Συνδεδεμζνεσ Ενιςχφςεισ







Το φψοσ τθσ πλθρωμισ τθσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ δεν
είναι ςτακερό και μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με
τισ επιλζξιμεσ εκτάςεισ ι μονάδεσ ηϊων που κα
ςυμμετζχουν ςτθν ενίςχυςθ κάκε χρόνο.
Τα ποςά που παρουςιάηονται παρακάτω είναι ςυνολικά
για κάκε είδοσ από το 2015 ζωσ το 2019
Δεν χορθγείται παραπάνω από μια ςυνδεδεμζνθ
ενίςχυςθ ςτθν ίδια ζκταςθ
Για το βαμβάκι ιςχφει θ ειδικι ενίςχυςθ όπωσ ςτο
προθγοφμενο κακεςτϊσ

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων Πςπρια και κτθνοτροφικά ψυχανκι
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Πςπρια: γεωργοί που καλλιεργοφν όςπρια που προορίηονται για ανκρϊπινθ
κατανάλωςθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο παράρτθμα τθσ ΥΑ 1703/43630/21-4-2015
(Φακι, εβίκι, Φαςόλι κοινό, νάνο ι αναρριχϊμενο, Φαςόλια γίγαντεσ ι Ελζφαντεσ,
Δόλιχοι ι Φαςόλια μαυρομάτικα, Κουκί βρϊςιμο, Λακοφρι βρϊςιμο, Λακοφρι άφκοσ,
Λακοφρι κλυμζνο ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ να χρθςιμοποιοφν
ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και ςτον
Κοινό Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν.)



Κτθνοτροφικά ψυχανκι: γεωργοί που καλλιεργοφν κτθνοτροφικά πρωτεϊνοφχα
καρποδοτικά ψυχανκι, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο παράρτθμα τθσ ΥΑ 1702/43627-214-2015 ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι
οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και ςτον Κοινό
Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων –
Ζαχαρότευτλα και Σπαράγγια
Ζαχαρότευτλα: γεωργοί, που καλλιεργοφν ηαχαρότευτλα ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ υπό τισ εξισ
προχποκζςεισ:
Να ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ καλλιζργειασ τεφτλων και παράδοςθσ του προϊόντοσ ςτθ
ηαχαροβιομθχανία μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ.
Να ζχουν χρθςιμοποιιςει πιςτοποιθμζνο ςπόρο ςποράσ.
Να ζχουν παραδϊςει το προϊόν ςτθ ηαχαροβιομθχανία το αργότερο μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου του
ζτουσ που ακολουκεί το τρζχον ζτοσ υποβολισ τθσ ενιαίασ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. Κατά παρζκκλιςθ, ςε
αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, το διάςτθμα μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του Ρροζδρου του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.
Να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και
ςτον Κοινό Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν.

Σπαράγγι:
γεωργοί - καλλιεργθτζσ ςπαραγγιοφ που καλφπτουν ςωρευτικά τισ παρακάτω απαιτιςεισ:
α) καλλιεργοφν κατ’ ελάχιςτο δφο (2) ςτρζμματα ςπαράγγι ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ,
β) χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και τον Κοινό
Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν, και
γ) παραδίδουν από τθν 1θ Ιανουαρίου ζωσ και τθν 30θ Ιουνίου κάκε ζτουσ, τουλάχιςτον διακόςια πενιντα
κιλά (250kg) νωποφ προϊόντοσ ανά επιλζξιμο ςτρζμμα ςτουσ φορείσ του άρκρου 5 τθσ
ΥΑ1353/56374-21-5-2015
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Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτο
ςκλθρό ςιτάρι
Γεωργοί που καλλιεργοφν ςκλθρό ςιτάρι ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
Να χρθςιμοποιοφν εξ’ ολοκλιρου πιςτοποιθμζνο ςπόρο ςποράσ (προβαςικό, βαςικό,
πιςτοποιθμζνο Α και Β αναπαραγωγισ ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Κοινι Υπουργικι
απόφαςθ υπ’ αρικ. 225020/31−3−2003 (Βϋ492) «Τεχνικόσ Κανονιςμόσ Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ
ςπόρων δθμθτριακϊν προσ ςπορά», όπωσ ιςχφει. Κατά παρζκκλιςθ των οριηόμενων ςτθν
ανωτζρω ΚΥΑ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςπόρο βελτιωτι (Υλικό Καλλιτερευτι), όπωσ
αναφζρεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 217265/28-01-2014 (Βϋ 203).
Να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και
ςτον Κοινό Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν
Ωσ ελάχιςτθ ποςότθτα πιςτοποιθμζνων ςπόρων ςποράσ κακορίηονται τα 12 κιλά ανά ςτρζμμα,
για τισ καλλιεργθτικζσ περιόδουσ 2014-2015 και 2015-2016. Για τισ επόμενεσ καλλιεργθτικζσ
περιόδουσ ζωσ το 2020 ωσ ελάχιςτθ ποςότθτα, κακορίηονται τα 16 κιλά το ςτρζμμα.
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Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτο φηι
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Γεωργοί που καλλιεργοφν ρφηι ςε επιλζξιμεσ εκτάςεισ, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν ςε εμπόρουσ
δθμθτριακϊν, μφλουσ και ςυνεταιριςμοφσ αγροτϊν το αργότερο ζωσ τθν 28θ Φεβρουαρίου του
επόμενου από το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
α. Να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και ςτον
Κοινό Κατάλογο των Ροικιλιϊν των Ειδϊν των Γεωργικϊν Φυτϊν
β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιςτο 400 κιλά προϊόντοσ ανά ςτρζμμα
γ. Οι παραδόςεισ πρζπει να γίνονται ςε ζναν από τουσ παρακάτω φορείσ:
Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ (ΑΣΟ) όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4015/19−09−2011
«ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και
τθν επιχειρθματικότθτα του αγροτικοφ κόςμου – οργάνωςθ τθσ εποπτείασ του κράτουσ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
ομάδεσ και οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςφμφωνα με τουσ καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
ορυηόμυλοι
Επιςθμαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μζλθ των ανωτζρω φορζων των περιπτϊςεων i) & ii),
μποροφν να παραδίδουν ςε αυτοφσ ωσ ςυνεργαηόμενοι
οποιαδιποτε νομικι οντότθτα ζχουςα εμπορικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα του ρυηιοφ.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτθ
Βιομθχανικι Τομάτα
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Γεωργοί που πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ επιλεξιμότθτασ:
Ραραδίδουν βιομθχανικι τομάτα από τθν 1θ Ιουνίου ζωσ και τθν 30θ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ κατ’
ελάχιςτο 50 τόνουσ βιομθχανικισ τομάτασ ανά εκτάριο καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ.
Οι παραδόςεισ ςτισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά μζςω ενόσ και μόνον
από τουσ παρακάτω «φορείσ»:
α)Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ (ΑΣΟ) όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4015/19.09.11
«ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ
και τθν επιχειρθματικότθτα του αγροτικοφ κόςμου – οργάνωςθ τθσ εποπτείασ του κράτουσ»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) Οργανϊςεισ παραγωγϊν και Ομάδεσ Ραραγωγϊν, ςφμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθν υπ’ αρικμ. 266355/11.02.09 Κοινι
Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και του τον καν. (ΕΚ) 1305/13 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
Επιςθμαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μζλθ των ανωτζρω φορζων μποροφν να παραδίδουν ςε
αυτοφσ ωσ ςυνεργαηόμενοι.
Θ ελάχιςτθ επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου προσ ζνταξθ ςτο κακεςτϊσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ
ορίηεται ςε 0,1 εκτάρια.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτα
αιγοπρόβατα ορεινϊν εκτάςεων
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Επιλζξιμεσ είναι οι προβατίνεσ ι και αίγεσ που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το ζτοσ ενίςχυςθσ και
ειδικότερα:
Α. - θ ζδρα των αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων, πρζπει να βρίςκεται εντόσ Διμου, Δθμοτικοφ ι
κοινοτικοφ διαμερίςματοσ, ι οικιςμοφ των ορεινϊν/μειονεκτικϊν/με λοιπά μειονεκτιματα περιοχϊν τθσ
χϊρασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται κάκε φορά.
-Τουλάχιςτον το 50% τθσ ζκταςθσ που δθλϊνεται, ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ, πρζπει να βρίςκεται
εντόσ ορεινϊν/μειονεκτικϊν/με λοιπά μειονεκτιματα περιοχϊν, εφόςον ςτθν εν λόγω αίτθςθ δθλϊνεται
ζκταςθ.
-- Στθν περίπτωςθ των μετακινοφμενων κτθνοτρόφων, θ ζδρα εκμετάλλευςθσ πρζπει να βρίςκεται ςε
πεδινι περιοχι τθσ χϊρασ (50% δθλοφμενθσ ζκταςθσ ςε πεδινι περιοχι, εφόςον δθλϊνεται ζκταςθ) με
μετακίνθςθ του κοπαδιοφ ςε ορεινι/μειονεκτικι/με λοιπά μειονεκτιματα περιοχι. Θ μετακίνθςθ
πραγματοποιείται τουλάχιςτον ςτο 90% του ςυνολικοφ αρικμοφ των αιγοπροβάτων του κοπαδιοφ για
τουλάχιςτον 90 θμζρεσ.
Β. - Ραράγουν και παραδίδουν πρόβειο ι και αίγειο γάλα ςε εγκεκριμζνεσ μονάδεσ μεταποίθςθσ,
ςυνολικι επιλζξιμθ ποςότθτα γάλακτοσ (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιςτον 6 τόνων, κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ για το οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ ενίςχυςθσ. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και
εξαιρετικϊν περιςτάςεων δεόντωσ αιτιολογθμζνων.
-Το πρόβειο ι/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρζπει να ζχει Ολικι Μικροβιακι Χλωρίδα
μικρότερθ ι ίςθ των 1.000.000 / ml.
- Γ. Θ ελάχιςτθ αναλογία ποςότθτασ γάλακτοσ − για τον κακοριςμό των επιλζξιμων προσ πλθρωμι ηϊων
κακορίηεται ςε τουλάχιςτον 120 κιλά ανά προβατίνα ι/και αίγα

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτα
αιγοπρόβατα πεδινϊν εκτάςεων

Επιλζξιμεσ είναι οι προβατίνεσ ι και αίγεσ που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το ζτοσ ενίςχυςθσ και
ειδικότερα:
Α. - θ ζδρα των αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων, πρζπει να βρίςκεται εντόσ Διμου, Δθμοτικοφ ι
κοινοτικοφ διαμερίςματοσ, ι οικιςμοφ των πεδινϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ. Τουλάχιςτον το 50% τθσ ζκταςθσ
που δθλϊνεται, ςτθν ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ, πρζπει να βρίςκεται εντόσ των πεδινϊν περιοχϊν , εφόςον
ςτθν εν λόγω αίτθςθ δθλϊνεται ζκταςθ.
Β. - Ραράγουν και παραδίδουν πρόβειο ι και αίγειο γάλα ςε εγκεκριμζνεσ μονάδεσ μεταποίθςθσ,
ςυνολικι επιλζξιμθ ποςότθτα γάλακτοσ (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιςτον 10 τόννων, κατά τθ διάρκεια
του ζτουσ για το οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ ενίςχυςθσ. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και
εξαιρετικϊν περιςτάςεων δεόντωσ αιτιολογθμζνων.
-Το πρόβειο ι/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρζπει να ζχει Ολικι Μικροβιακι Χλωρίδα
μικρότερθ ι ίςθ των 1.000.000 / ml.
- Γ. Θ ελάχιςτθ αναλογία ποςότθτασ γάλακτοσ − για τον κακοριςμό των επιλζξιμων προσ πλθρωμι ηϊων
κακορίηεται ςε τουλάχιςτον 120 κιλά ανά προβατίνα ι/και αίγα
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Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτα
οδάκινα χυμοποίθςθσ
Γεωργοί που πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ επιλεξιμότθτασ:
Ραραδίδουν για χυμοποίθςθ από 1θ Ιουνίου ζωσ και 1θ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ κατ’ ελάχιςτο 6 τόνουσ
ςυμπφρθνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ.
Οι παραδόςεισ ςτισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά μζςω ενόσ και μόνον
από τουσ παρακάτω «φορείσ»:
α) Συλλογικζσ Αγροτικζσ Οργανϊςεισ (ΣΑΟ) όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4015/19.09.11 «ςχετικά
με το κεςμικό πλαίςιο για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και τθν
επιχειρθματικότθτα του αγροτικοφ κόςμου – οργάνωςθ τθσ εποπτείασ του κράτουσ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) Οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςφμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Συμβουλίου και τθσ υπ’ αρικμ.
266355/11.02.09 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει
Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μζλθ των ανωτζρω φορζων μποροφν να παραδίδουν ςε αυτοφσ ωσ
ςυνεργαηόμενοι.
Θ ελάχιςτθ επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου προσ ζνταξθ ςτο κακεςτϊσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ
ορίηεται ςε 0,1 εκτάρια.
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Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτα
Ρορτοκάλια Χυμοποίθςθσ
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Γεωργοί που πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ επιλεξιμότθτασ:
Ραραδίδουν για χυμοποίθςθ από 1θ Ιανουαρίου ζωσ και 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ κατ’ ελάχιςτο 7 τόνουσ
πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ.
Οι παραδόςεισ ςτισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά μζςω ενόσ και μόνον
από τουσ παρακάτω «φορείσ»:
α) υφιςτάμενεσ Συλλογικζσ Αγροτικζσ Οργανϊςεισ (ΣΑΟ) όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4015/19.09.11
«ςχετικά με το κεςμικό πλαίςιο για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και
τθν επιχειρθματικότθτα του αγροτικοφ κόςμου – οργάνωςθ τθσ εποπτείασ του κράτουσ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
β) υφιςτάμενεσ ομάδεσ και οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςφμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 1308/13 του Συμβουλίου
και τθσ υπ’ αρικμ. 266355/11.02.09 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
γ) οποιαδιποτε νζα νομικι οντότθτα ζχουςα εμπορικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα των εςπεριδοειδϊν
ςυςτακεί μετά τθν 1-1-2015, υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτει τουλάχιςτον 400 μζλθ.
Επιςθμαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μζλθ των ανωτζρω φορζων μποροφν να παραδίδουν ςε
αυτοφσ ωσ ςυνεργαηόμενοι.
Θ ελάχιςτθ επιλζξιμθ ζκταςθ αγροτεμαχίου προσ ζνταξθ ςτο κακεςτϊσ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ορίηεται
ςε 0,1 εκτάρια.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ για
κατόχουσ Ειδικϊν Δικαιωμάτων για βοοειδι
Κτθνοτρόφοι βοοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων:

Προι επιλεξιμότθτασ:
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διακζτουν ςτισ 31/12/2014 ειδικά δικαιϊματα ενίςχυςθσ,
δεν διακζτουν επιλζξιμα εκτάρια για τθν ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ
Είναι κάτοχοι βοοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων ανεξαρτιτου παραγωγικισ κατεφκυνςθσ εντόσ τθσ
ελλθνικισ επικράτειασ και διακζτουν τουλάχιςτον 3 ΜΜΗ επιλζξιμων βοοειδϊν.
Επιλζξιμα κεωροφνται τα βοοειδι που ζχουν ςθμανκεί και καταγραφεί και διατθροφνται ςτθν
εκμετάλλευςθ για περίοδο που ξεκινάει από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ τουσ και
καταλιγει ζξι (6) μινεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των εμπρόκεςμων Αιτιςεων
Ενιαίασ Ενίςχυςθσ
Ρλθρωμι: Οι κτθνοτρόφοι κα πλθρϊνονται κάκε ζτοσ ανάλογα με το επιλζξιμο ηωικό κεφάλαιο
που διακζτουν. Ζτςι, εάν ο κτθνοτρόφοσ αυξιςει το ηωικό κεφάλαιο τα επόμενα χρόνια τότε κα
λάβει υψθλότερεσ ενιςχφςεισ.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ για
κατόχουσ Ειδικϊν Δικαιωμάτων για αιγοπρόβατα

Κτθνοτρόφοι αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων
Προι επιλεξιμότθτασ:
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διακζτουν ςτισ 31/12/2014 ειδικά δικαιϊματα ενίςχυςθσ,
δεν διακζτουν επιλζξιμα εκτάρια για τθν ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο του
κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ
Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθ χϊρα μασ, εντόσ τθσ ελλθνικισ
επικράτειασ και διακζτουν τουλάχιςτον 20 επιλζξιμα αιγοπρόβατα
Επιλζξιμα κεωροφνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτιτωσ θλικίασ και φφλου που ζχουν ςθμανκεί
ατομικά και τα οποία διατθροφνται ςτθν εκμετάλλευςθ για περίοδο που ξεκινάει από τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και καταλιγει ζξι (6) μινεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των εμπρόκεςμων Αιτιςεων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ
Ρλθρωμι: Οι κτθνοτρόφοι κα πλθρϊνονται κάκε ζτοσ ανάλογα με το επιλζξιμο ηωικό κεφάλαιο
που διακζτουν. Ζτςι, εάν ο κτθνοτρόφοσ αυξιςει το ηωικό κεφάλαιο τα επόμενα χρόνια τότε κα
λάβει υψθλότερεσ ενιςχφςεισ.

Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτουσ
Σπόρουσ ςποράσ
1. Γεωργοί με ςφναψθ ςφμβαςθσ καλλιζργειασ για πολλαπλαςιαςμό πιςτοποιθμζνων ςπόρων ςποράσ
με ςποροπαραγωγικι επιχείρθςθ. Διάκεςθ παραγωγισ ςτθ ςυμβαλλόμενθ ςποροπαραγωγικι
επιχείρθςθ.
2. Σποροπαραγωγικι επιχείρθςθ θ οποία καλλιεργεί ι παράγει θ ίδια τον πιςτοποιθμζνο ςπόρο
ςποράσ ςε ιδιόκτθτεσ ι ενοικιαηόμενεσ εκτάςεισ.
Καλλιζργεια ςπόρων ςποράσ των ειδϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα τθσ ΥΑ 1394/57870-265-2015 υπό τισ εξισ προχποκζςεισ:
Α. Να χρθςιμοποιοφν προβαςικό, βαςικό, πιςτοποιθμζνο και εμπορικό όπου προβλζπεται, ςπόρο
ςποράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ αρικμ. 250744/17-06-2003 και 225021/31-03-2003 ΚΥΑ
και ςτθν αρικμ. 6775/95992/24-07-2014 ΥΑ, όπωσ ιςχφουν. Κατά παρζκκλιςθ των οριηόμενων ςτισ
ανωτζρω ΚΥΑ και ΥΑ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςπόρο βελτιωτι (Υλικό Καλλιτερευτι) για τθν
παραγωγι προβαςικοφ, βαςικοφ και πιςτοποιθμζνου ςπόρου ςποράσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν
αρικμ. 217265/28-01-2004 ΥΑ «Διατθρθτζσ ποικιλιϊν Φυτικϊν ειδϊν» (Βϋ 203).
Β. Να μθ χρθςιμοποιοφν ςπόρουσ γενετικά τροποποιθμζνων ποικιλιϊν.
Γ. Να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν ι/και
ςτουσ Κοινοφσ Καταλόγουσ Ροικιλιϊν.
Δ. Να χρθςιμοποιοφν ποικιλίεσ οι οποίεσ είναι υπό εγγραφι ςτον Εκνικό Κατάλογο Ροικιλιϊν.
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Κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυνδεδεμζνων ενιςχφςεων Μεταξοςκϊλθκεσ
Θ ενίςχυςθ καταβάλλεται ςτουσ ςθροτρόφουσ-γεωργοφσ ανά επιλζξιμο κουτί
μεταξόςπορου ςε ετιςια βάςθ για τα κουτιά μεταξόςπορου που χρθςιμοποίθςαν για
εκτροφι, εφόςον αυτοί πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
α) Ρρομθκεφονται πιςτοποιθμζνο μεταξόςπορο. Θ προμικεια του μεταξόςπορου
γίνεται με ευκφνθ των εκτροφζων ι των οργανϊςεϊν τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ
μεταξοςποροπαραγωγοφσ ι τουσ ειςαγωγείσ – διακινθτζσ μεταξόςπορου.
β) Κάκε κουτί περιζχει τουλάχιςτον 20.000 αυγά μεταξοςκϊλθκα κατάλλθλα για
εκκόλαψθ και αποδίδει ελάχιςτθ παραγωγι 20 κιλά χλωρϊν κουκουλιϊν.
γ) Θ ςθροτροφικι περίοδοσ ορίηεται από τθν 1θ Φεβρουαρίου ζωσ και τθν 31θ
Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ υποβολισ αίτθςθσ.
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Συνδεδεμζνεσ ενιςχφςεισ-Ροςά ανά είδοσ - ζτοσ
ΕΙΔΟΣ

2015

2016

2017

2018

2019

ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΑΣ

ΥΗΙ

8.000.000

7.905.818

7.811.531

7.725.399

7.639.276

30.410 Ha

ΣΚΛΘΟ ΣΙΤΑΙ

9.000.000

11.858.727

14.158.399

14.002.287

13.846.188

250.000 Ha

ΘΘΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙΔΘ

24.500.000

24.211.569

23.922.813

23.659.036

23.395.283

247.693 Κεφαλζσ

ΒΙΟΜ. ΤΟΜΑΤΑ

2.600.000

3.162.327

3.905.765

3.862.700

3.819.638

9.080 Ha

ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ
ΧΥΜΟΡΟΙΘΣΘΣ

9.000.000

11.858.727

11.717.296

11.588.099

11.458.914

28.500 Ha

ΑΙΓΟΡΟΒΕΙΟ ΡΕΔΙΝΑ

11.500.000

11.364.614

11.229.075

11.105.262

10.981.459

2.300.000 Κεφαλζσ

ΑΙΓΟΡΟΒΕΙΟ ΟΕΙΝΑ

21.700.000

21.444.532

21.188.777

20.955.146

20.721.536

3.150.000 Κεφαλζσ

ΤΕΥΤΛΑ

5.000.000

6.917.591

6.835.089

6.759.725

6.684.367

13.367 Ha

ΟΣΡΙΑ

5.000.000

4.941.136

4.882.207

4.828.375

4.774.548

16.500 Ha

ΚΤΘΝΟΤΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΘ

7.000.000

6.917.591

6.835.089

6.759.725

6.684.367

40.000 Ha

ΣΡΟΟΙ ΣΡΟΑΣ

3.000.000

2.964.682

2.929.324

2.897.025

2.864.729

10.200 Ha

ΣΡΑΑΓΓΙΑ

1.500.000

1.482.341

1.464.662

1.448.512

1.432.364

3.900 Ha

800.000

790.582

781.153

772.540

763.928

3.000 000

2.964.682

2.929.324

2.897.025

2.864.729

17.700Θa

4.500.000

4.450.000

4.393.986

4.345.537

4.297.093

30.000 Κεφαλζσ

25.500.000

25.196.819

24.899.254

24.624.711

24.350.192

870.839 Κεφαλζσ

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΘΚΕΣ
ΟΔΑΚΙΝΑ ΧΥΜΟΡΟΙΘΣΘΣ
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ΗΩΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΒΟΟΕΙΔΘ
ΗΩΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΙΓΟΡΟΒΑΤΑ

5.000 Κυτία

Ρεριοχζσ με Φυςικοφσ
Ρεριοριςμοφσ (ΡΦΡ)– Β’ Ρυλϊνασ
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–

Μεταφορά 5% των πόρων ςτο Β’ Ρυλϊνα

–

Επιπλζον ςτρεμματικι ενίςχυςθ για τουσ παραγωγοφσ
περιοχϊν με φυςικοφσ περιοριςμοφσ για τθν
αντιμετϊπιςθ των μειονεκτθμάτων αυτϊν των
περιοχϊν

–

Αντικατάςταςθ τθσ εξιςωτικισ αποηθμίωςθσ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ &
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άμεςεσ Ενιςχφςεισ:
Καν. (Ε.Ε.) αρ. 1307/2013

(Ε.Ε) 639/2014 &(Ε.Ε) 641/2014 κριτιρια επιλεξιμότθτασ
(Ε.Ε.) 1001/2014

Οριηόντιοσ (πολλαπλι
Συμμόρφωςθ- ΟΣΔΕ –
Ζλεγχοι): Καν. (Ε.Ε.) αρ.
1306/2013

(Ε.Ε) 640/2014 για ΟΣΔΕ
(Ε.Ε.) 906/2014 για δαπάνεσ για δθμόςια παρζμβαςθ
(Ε.Ε.) 907/2014 για Οργ. Ρλθρωμϊν
(Ε.Ε.) 908/2014 Οικον. Διαχείριςθ και εκκακάριςθ
λογαριαςμϊν
(Ε.Ε.) 809/2014 πολλαπλι ςυμμόρφωςθ

Αγροτικι Ανάπτυξθ:
Καν. (Ε.Ε.)
αρ.1305/20143

(Ε.Ε) 807/2014 κριτιρια επιλεξιμότθτασ
(Ε.Ε.) 808/2014
“

Κοινι Οργάνωςθ Αγοράσ: Οίνοσ -612/2014
Καν.(Ε.Ε.) αρ. 1308/2013 Φροφτα & Λαχανικά -499/2014
Ελαιόλαδο -611/2014 -906/2014
Κακεςτϊσ διανομισ φροφτων & Λαχανικϊν ςτα ςχολεία 500/2014
Ιδιωτικι αποκεματοποίθςθ -501/2014

