
Παράρτημα V

Μέτρο 2.2.: Παροχή εξισωτικών πληρωμών από την εφαρμογή των Διαχειριστικών
Σχεδίων σε περιοχές "Φύση 2000"

Δεσμεύσεις για τις γεωργικές περιοχές «ΦΥΣΗ 2000»

Διατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης, κατά τους μήνες Φεβρουαρίου-τέλη Ιουνίου,
πάτους 3 μέτρων τουλάχιστον και ύψους μέχρι 50 εκατοστών περίπου σε ένα ή
περισσότερα όρια του αιτούμενου αγροτεμαχίου έτσι ώστε να καταλαμβάνεται
τουλάχιστον το 15% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αιτούμενου τεμαχίου. Στην
ενιαία αυτή λωρίδα δε θα επιτρέπεται οποιαδήποτε χημική επέμβαση, όπως επίσης σε
οποιαδήποτε άλλη φυσική βλάστηση (δέντρα, θάμνους) βρίσκονται σε αυτή.

Στις μόνιμες/ δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να γίνεται παράλληλα ελαφριά
κατεργασία εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων, εκεί όπου υπάρχει φυσική
βλάστηση.

Τονίζεται ότι το μέρος της έκτασης που θα διατηρείται η φυσική βλάστηση θα πρέπει να
οργώνεται μία φορά το χρόνο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου η διατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης
πλάτους 3 μέτρων δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους (π.χ. σχήμα αιτούμενου
τεμαχίου), τότε θα επιτρέπεται η διατήρηση λωρίδας μικρότερου πλάτους, νοουμένου ότι
και πάλι θα διασφαλίζεται η κάλυψη της φυσικής βλάστησης στο 15% της συνολικής
επιλέξιμης έκτασης,

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και οι πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθώς και
των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΎΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.2.

Α. Διατήρηση λωρίδων κάτω από 50 cm για τους μήνες Φεβρουαρίου- τέλη Ιουνίου
Η φυσική βλάστηση πρέπει να αντιστοιχεί στο 15% του τεμαχίου. Αυτό συνεπάγεται ότι
στο 1 δεκάριο θα πρέπει να υπάρχει λωρίδα 150 τ.μ.. Αφού το πλάτος θα είναι 3 μέτρα
αυτό σημαίνει το μήκος θα είναι 50 μέτρα.

Για κάθε 1 Μέτρο λωρίδας απαιτούνται 1,6 λεπτά εργασίας, άρα για τα 50 μέτρα
απαιτούνται 80 λεπτά.
Υπολογίζεται ότι χρειάζεται επέμβαση τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, άρα τον χρόνο
θα χρειάζονται 5 φορές (5 μήνες από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο), άρα απαιτούνται 400
λεπτά χρόνος εργασίας.

400 λεπτά/60 = 6.7 ώρες εργασίας
Εργατικό κόστος = €5 / ώρα, άρα 6.7 Χ 5 = € 33.5 / δεκ. (€335/ εκτάριο)



Β. Απώλεια εισοδήματος (ισχύει μόνο για υπαίθρια λαχανικά και σιτηρά για το 15% της
έκτασης που δεν καλλιεργείται)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καθαρό Κέρδος ανά δ. Μ.Ο. ανά δεκάριο
Πατάτες € 276
Καρπούζια/ πεπόνια € 139
Φυλλώδη λαχανικά € 317 €171.8
Κολοκυθάκια € 72
Κρεμμύδια € 55

Σιτηρά Καθαρό Κέρδος ανά δεκ.
€ 22.4

Άρα
Απώλεια εισοδήματος για το 15% της έκτασης που δεν καλλιεργείται
Λαχανικά : 171.8 Χ 0.15 = €25.8 /δεκ. (€258 /εκτάριο) Β1
Σιτηρά: 22.4 Χ 0.15 = €3.4 /δεκ. (€34/εκτάριο) Β2

Γ. Ελαφριά κατεργασία εδάφους εκεί όπου υπάρχει φυσική βλάστηση

Υπολογίζεται ότι στο 15% ενός δεκαρίου, υπάρχουν το πολύ 5 δέντρα (μέσο όρο 30
δέντρα/ δεκάριο) και ότι χρειάζονται περίπου δύο ώρες για να γίνει ελαφριά κατεργασία
Άρα 2 ώρες/ δεκ Χ €5/ ώρα = €10 / δεκ (€100 /εκτάριο)

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θερμοκήπια (A) € 335 / εκτ

Δενδρώδεις καλλιέργειες (A+Γ) € 435 /εκτ

Υπαίθρια Λαχανικά* (Α+Β1) € 593 /εκτ

Σιτηρά (Α+Β2) € 369/εκτ.

*Σε ότι αφορά τα υπαίθρια λαχανικά γίνεται χρήση της πρόνοιας του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού 1698/2005

σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η παροχή ενίσχυσης μεγαλύτερης από αυτήν που αναφέρεται ως μέγιστη στο

Παράρτημα 1 έπειτα από αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απώλεια εισοδήματος έχει υπολογιστεί μόνο στις περιπτώσεις των υπαίθριων λαχανικών και των

σιτηρών. Έχοντας υπόψη τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί οι

εντασσόμενες εκτάσεις δεν μπορούν να αποφέρουν εισόδημα στις καλλιέργειες αυτές κατά την

περίοδο εκτός της περιόδου Φεβρουαρίου –Ιουνίου.

Ο υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος στα υπαίθρια λαχανικά βασίζεται σε μέσους όρους κέρδους

/ εκτάριο. Η μεθοδολογία αυτή κρίθηκε ως σκόπιμη από την στιγμή που πρόκειται για ετήσιες

καλλιέργειες όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο της συνεχούς εναλλαγής καλλιεργειών.
Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης στα τεμάχια όπου υπάρχουν θερμοκήπια έχει

υπολογιστεί μόνο το κόστος επιπρόσθετης εργασίας που προκύπτει από τις επεμβάσεις διατήρησης της λωρίδας

φυσικής βλάστησης.


