ΝΕΑ ΚΑΠ
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019
• Καθεστώτα Ενίσχυσης
• Ολοκληρωμένο Σύστημα – Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018

Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις &
τροποποίηση Καν 2393/2017 - Γενικά στοιχεία


Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2015



Αποτελεί ευρεία μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής [Κανονισμός (ΕΚ)73/2009 που καταργήθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2014]



Στόχοι:






Οι ενισχύσεις να χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς και για εκτάσεις
όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα
Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιδόσεων (Πράσινη Ενίσχυση)
Δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας (Γεωργοί
Νεαρής Ηλικίας)
Στόχευση συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σημαντικούς τομείς με περιοριστικό
της παραγωγής χαρακτήρα– χωρίς διπλή χρηματοδότηση!
Μείωση του διοικητικού φόρτου με τη δημιουργία απλουστευμένου
καθεστώτος Μικροκαλλιεργητών

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ

Καθεστώτα ενίσχυσης στην νέα ΚΑΠ - Εθνικές
επιλογές (Καν.(ΕΕ)1307/2013)
Βασική Ενίσχυση
• 3 περιφέρειες: βοσκότοποι ΠΕ1 (25%) -αρόσιμες ΠΕ2 (47%)- μόνιμες καλλιέργειες ΠΕ3
(δενδρώνες – αμπελώνες) 28%
• 1 Εθνικό Απόθεμα (δεν υπάρχουν περιφερειακά αποθέματα)
• Μικροκαλλιεργητές

Πράσινη Ενίσχυση (κατανέμεται περιφερειακά)
Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας
Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση
Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

[Μέτρα μικρών νησιών Αιγαίου]
ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ

Γεωργική δραστηριότητα
Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων
(συγκομιδή, άμελξη, αναπαραγωγή
ζώων και εκτροφή ζώων για γεωργική
εκμετάλλευση)

Η διατήρηση της γης σε κατάσταση
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια
(αρόσιμες εκτάσεις υπό αγρανάπαυση,
βοσκότοποι, δενδρώνες)

Ενεργός Γεωργός το έτος 2018 (Τροποποίηση Καν(ΕΕ)
2393/2017)
Οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται αποκλειστικά σε ενεργούς
γεωργούς


Ο ενεργός γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:


Έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το έτος 2017



Έλαβε το έτος 2017 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ και το ετήσιο ποσό των
άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που
αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες



Ελέγχεται κάθε έτος, βάσει δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)



Από το έτος 2018 καταργείται η αρνητική λίστα δραστηριοτήτων
ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ

Ελάχιστη προϋπόθεση λήψης άμεσων ενισχύσεων



Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς με συνολικά
ποσά < 250€

(*Εξαιρούνται ο γεωργοί με έδρα εκμετάλλευσης τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους)

Πράσινη ενίσχυση
Χορηγείται σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης ως ποσοστό της
συνολικής αξίας των ΔΕ που ενεργοποιεί ο γεωργός. Το ποσοστό διαφέρει ανά
περιφέρεια
Υποχρέωση τήρησης ορισμένων δεσμεύσεων, σε εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες

εκτάσεις ≥ 10 ha

Υποχρεώσεις γεωργικών πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης:
• Διαφοροποίηση καλλιεργειών
• Ύπαρξη Περιοχής Οικολογικής Εστίασης (EFA) 5% για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες

εκτάσεις > 15 ha

Υποχρεώσεις σε επίπεδο επικράτειας:
• Διατήρηση αναλογίας μόνιμων βοσκότοπων
ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ

Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας (Τροποποίηση
Καν 2393/2017)
Ενεργοί γεωργοί που διαθέτουν κι ενεργοποιούν ΔΒΕ
Το έτος 1ης υποβολής, έχουν ηλικία έως 40 ετών
Η 1η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός 5ετίας από την εγκατάστασή τους

Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό 25-50% της μέσης αξίας των κατεχόμενων ΔΒΕ για τα ενεργοποιηθέντα
δικαιώματα
Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο 5 ετών
Φυσικά πρόσωπα: επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά ή με εγκατάσταση εντός της 5ετίας από
την πρώτη υποβολή αίτησης
Νομικά πρόσωπα: τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του
νομικού προσώπου, είναι νέος γεωργός και ασκεί έλεγχο
Για το έτος 2018, δικαιούχοι είναι:
• Όσοι εντάχτηκαν στο καθεστώς κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν κλείσει 5ετία από την εγκατάστασή τους ως
επικεφαλείς εκμετάλλευσης
• Όσοι υποβάλλουν πρώτη φορά ΕΑΕ2018 (έτος γέννησης από 01.01.1978 και μετά) και έχουν εγκατασταθεί εντός 5ετίας

Καθεστώς Μικροκαλλιεργητών
Εντάχθηκαν αυτόματα το 2015 οι γεωργοί με ποσά άμεσων ενισχύσεων < 1.250€ το 2015 (όπως υπολογίστηκαν βάσει
ενδεικτικών τιμών συνδεδεμένων ενισχύσεων)
Έχουν δυνατότητα οριστικής απένταξης από το καθεστώς κάθε έτος μέσω της υποβολής της ΕΑΕ
Γεωργοί που το 2018 λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς από μικροκαλλιεργητή μπορούν να
εντάσσονται στο καθεστώς εφόσον κληρονομούν το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης

(+) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των δεσμεύσεων του πρασινίσματος
(+) Απαλλάσσονται από την επιβολή των κυρώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης
(-) Όταν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων του μικροκαλλιεργητή υπερβαίνει τα 1.250€, κάθε ποσό μειώνεται
αναλογικά

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ)
1307/2013 – τροποποίηση Καν 2393/2018)
Χορηγούνται σε ετήσια βάση σε σημαντικούς τομείς και αποτελούν καθεστώτα περιορισμού
της παραγωγής, φυτικής και ζωικής
Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό
των επιλέξιμων ζώων χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής
Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου
τήρησης των όρων επιλεξιμότητας

Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση

Όροι επιλεξιμότητας στρεμματικών συνδεδεμένων
χωρίς παράδοση
Τομέας

Χρήση ποικιλιών Εθνικού ή Κοινού
Καταλόγου Ποικιλιών

Σκληρός Σίτος



Όσπρια ανθρώπινης
κατανάλωσης

Φακή, Ρεβίθι, Φασόλι κοινό (νάνο ή
αναρριχώμενο), Φασόλια γίγαντες ή
Ελέφαντες, Δόλιχοι ή Φασόλια μαυρομάτικα,
Κουκί βρώσιμο, Λαθούρι βρώσιμο
Πρωτεϊνούχα
Κτηνοτροφικό κουκί, Κτηνοτροφικό ρεβίθι,
κτηνοτροφικά ψυχανθή Κτηνοτροφικό μπιζέλι / (κτηνοτροφικό πίσο),
Βίκος, Κτηνοτροφικό λαθούρι, Λούπινο
λευκό, Λούπινο κυανό, Λούπινο κίτρινο, Ρόβι,
Σόγια
Καρποί με κέλυφος
Αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά, φιστικιά,
καρυδιά
Μήλα

Πρωτεϊνούχα
Κτηνοτροφικά
Σανοδοτικά Ψυχανθή

Μηδική, Τριφύλλι

Χρήση
Ελάχιστη έκταση
πιστοποιημένου αγροτεμαχίου
σπόρου σποράς
[ΕΚΤΑΡΙΑ]
120 κιλά/εκτάριο
0,05

0,05

0,05

0,05
0,05
0,1

Όροι επιλεξιμότητας στρεμματικών συνδεδεμένων με
ελάχιστη παράδοση
Τομέας

Χρήση
πιστ/μένου
σπόρου
σποράς

Παράδοση
προϊόντος σε
φορείς*

Περίοδος
παράδοσης

Ρύζι

4 τόνοι/εκτάριο

έως 28/2/2019

Βιομηχανική
τομάτα
Πορτοκάλια
χυμοποίησης
Σπόροι σποράς

50 τόνοι/εκτάριο

από 1/6/2018 έως
30/11/2018
από 1/1/2018 έως
31/12/2018

7 τόνοι/εκτάριο


Σπαράγγια

Ζαχαρότευτλα
Ροδάκινα
χυμοποίησης
Κορινθιακή
σταφίδα


2,5 τόνοι/εκτάριο


6 τόνοι/εκτάριο
1,5 τόνοι/εκτάριο

Σύμβαση
παραγωγού
με
επιχείρηση

Παράδοση
στη
μεταποίηση*



0,1



0,1
0,05


από 1/1/2018 έως
30/6/2018
έως 31/1/2019
από 1/6/2018 έως
1/11/2018
από 1/8/2018 έως
30/11/2018

Ελάχιστη
έκταση
αγρ/χιου
[ΕΚΤΑΡΙΑ]
0,05

0,05

0,05




0,1



0,1

(*) Εφαρμογή online καταχώρησης ποσοτήτων από φορείς ενταγμένους στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/CoupledRegimes/#/login

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - Όροι
επιλεξιμότητας


Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών με γέννα εντός 2018



Αίγες και προβατίνες: 100 κιλά γάλα /ζώο



Ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον
Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: 5μηνη διατήρηση ανά ζώο



Ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση
τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις : 6μηνη διατήρηση



Μεταξοσκώληκες : 20.000 αυγά/κυτίο

Ανώτατα όρια των συνδεδεμένων ενισχύσεων 2018
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0€

Αιτήματα συνδεδεμένων και ανώτατα όρια 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
0101

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ
2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
2018

7.725.399 €

254 €

11.870.803 €

47 €

0102

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

0103

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

2.967.701 €

512 €

0104

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

7.521.638 €

407 €

0105

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

4.828.375 €

293 €

0106

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ

0107
0108

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

0109
0110
0111
0124
0116

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013

6.759.725 €
2.897.025 €
939.772 €
772.540 €
6.759.725 €
2.897.025 €
35.945.420 €

169 €
676 €
495 €
245 €
506 €
164 €
147 €

2.789.639 €

232 €

0117

553.971 €

35 €

0118

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ)
1307/2013
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

4.946.168 €

348 €

0119

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

3.956.934 €

137 €

0120

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ

3.956.934 €

472 €

0122

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΨΥΧΑΝΘΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

25.531.408 €

270 €

50.429.165 €

11 €

0123

Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 –Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων για τον έλεγχο,
την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων
Στοιχεία ολοκληρωμένου συστήματος:
 ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (υπόβαθρο)
 σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων
 σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης
 ενιαία αίτηση ενίσχυσης
 ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου
 ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει
ενιαία αίτηση
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Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της
επιλεξιμότητας:
 τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου
 τις λεπτομέρειες των καθεστώτων
 τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης
 σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
 τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται
 δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής
Ενημερώνει:
 τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής
 την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

Το έντυπο της αίτησης για τους γεωργούς με ΕΑΕ 2017 προσυμπληρώνεται
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Προθεσμίες υποβολής της ενιαίας αίτησης 2018


Μέχρι Τρίτη 15 Μαΐου 2018



Υποβολή μετά την 15η Μαΐου οδηγεί σε μείωση των ποσών της ενίσχυσης
όλων των καθεστώτων:





κατά 1% ανά εργάσιμη μέρα καθυστέρησης



κατά 3% ανά εργάσιμη μέρα σε σχέση με τα δικαιώματα που
ενδεχομένως χορηγηθούν από το Εθνικό Απόθεμα

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών,
δηλαδή μετά τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη

Κρίσιμες ημερομηνίες
Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής ΕΑΕ
2018 χωρίς
κύρωση
15.5.2018

Τελευταία
ημερομηνία
τροποποίησης
ΕΑΕ 2018 χωρίς
μείωση
31.5.2018

15.05.2018

Ο δικαιούχος
υποβάλλει την
ΕΑΕ2018

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής ΕΑΕ
2018 ή
τροποποίησης με
ποινή 1%
11.06.2018

11.06.2018
25 ημερολογιακές ημέρες

Ο δικαιούχος υποβάλλει την ΕΑΕ2018 εκπρόθεσμα με
ποινή

Διενέργεια Ελέγχων Αποσφαλμάτωσης

Τροποποιήσεις μετά τους ελέγχους αποσφαλμάτωσης

Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Ελέγχων

1 ημέρα

Καταληκτική
ημερομηνία
ενημέρωσης των
δικαιούχων μετά
αποσφαλμάτωση =26
ημέρες μετά την
καταληκτική
ημερομηνία υποβολής

12.06.2018

Καταληκτική
ημερομηνία
τροποποίησης μετά
αποσφαλμάτωση= 35
ημέρες μετά την
καταληκτική
ημερομηνία υποβολής

19.06.2018

Έτος υποβολής 2018

Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων ενιαίας αίτησης
0,05 εκτάρια για όλα τα
αγροτεμάχια πλην των
ελαιοτεμαχίων
0,03 εκτάρια για τα
ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια
στα μικρά νησιά του Αιγαίου
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*Στην κατοχή του
γεωργού στις
31.05.2018

Μετατροπή επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μ.Μ.Ζ. για τον έλεγχο
της παραγωγικότητας του βοσκότοπου (min 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο)

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΜΖ/ζώο

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας)

0,15

Βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών

0,20

Βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών

0,60

Βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών

1,00
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Δήλωση Φυτικού Κεφαλαίου – Χρήση γης
1. Βοσκότοποι
Γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών/ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών, εκτός αμειψισποράς επί τουλάχιστον 5 έτη


Σε παραγωγή, με δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε

πυκνότητα βόσκησης ≥ 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο


Σε καλή γεωργική κατάσταση, χωρίς την ελάχιστη πυκνότητα
βόσκησης αλλά με διατήρηση της ποώδους βλάστησης έως 70cm

2. Αρόσιμες εκτάσεις


Γη που καλλιεργείται, γη διαθέσιμη για καλλιέργεια (αγρανάπαυση) και γη υπό
θερμοκήπια



Στην ΕΑΕ 2018, δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά
τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2017 έως και το
καλοκαίρι/φθινόπωρο του 2018
Οκτ - Νοεμ 2017

Ιαν 2018

Φθινοπωρινές/χειμερινές καλλιέργειες
πχ. σίτος, κριθάρι, βρώμη, φακές, βίκος, κουκιά,
ρεβίθια, λαθούρι, λούπινο

Σεπ-Οκτ 2018
Εαρινές / καλοκαιρινές καλλιέργειες
πχ. αραβόσιτος, φασόλια, ρύζι, σόγια, βαμβάκι,
σόργο, κεχρί

•Αγρανάπαυση: δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου και στην οποία εφαρμόζεται 1 ε τ ή σ ι α ά ρ ο σ η

Κύριες – Επίσπορες καλλιέργειες και
Συγκαλλιέργειες
Κύριες καλλιέργειες


είναι οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλύτερο
μέρος της περιόδου και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του
πρασινίσματος

Επίσπορες καλλιέργειες


Είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης (ωρίμανση σε
περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων
καλλιεργειών

Συγκαλλιέργεια


ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών φυτών στον
ίδιο χώρο.

Αιτήματα λήψης συνδεδεμένων ενισχύσεων αρόσιμων
καλλιεργειών (όσπρια, ψυχανθή, σανοδοτικά)
Μόνο σε κύριες καλλιέργειες

Σε ελάχιστες οι επίσπορες
επιτρέπεται αίτημα λήψης

Ένα αίτημα συνδεδεμένης ανά
αγροτεμάχιο
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3. Μόνιμες καλλιέργειες
Δήλωση αριθμού και
ηλικίας
δένδρων/αμπελιών



Δενδρώνες – οπωρώνες



Αμπελώνες (*προσοχή, η Αναδιάρθωση αμπελώνων με
10ετή δέσμευση δηλώνεται στο ΟΣΔΕ!)



Μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες που καταλαμβάνουν τη
γη για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών και αποδίδουν
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (+φυτώρια)



Στους δενδρώνες σε καλή γεωργική κατάσταση,
εφαρμόζεται καθαρισμός υποορόφου ή κλαδοκάθαρος
ανά 2ετία
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Αιτήματα λήψης συνδεδεμένων ενισχύσεων σε μόνιμες καλλιέργειες
(πορτοκάλια, ροδάκινα, καρποί με κέλυφος, μήλα, κορινθιακή σταφίδα)

Επιτρέπονται οι συγκαλλιέργειες

Δεν επιτρέπονται διαφορετικά
αιτήματα λήψης σε
συγκαλλιέργειες
Ένα αίτημα συνδεδεμένης ανά
αγροτεμάχιο
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Ευχαριστούμε για την προσοχή……
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