
ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022



Α. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - GREENING)

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕΕ 2022



Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 10 - ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΠΑΑ)

• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-A. Φυλλοβόλα (με εξαίρεση 

αμυγδαλιές και φουντουκιές)

• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες- Β. Ελιές

• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες- Γ. Εσπεριδοειδή

• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες- Δ. Καλλιέργειες παραδοσιακού 

τοπίου οι οποίες σχετίζονται με την παράδοση και τα χαρακτηριστικά του τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, 

αγριοτριανταφυλλιές- Rosa damaskena)

• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες- E. Αμπέλια

• 10.1.1 Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί στα αμπέλια – Ζ. Κλαδοκάθαρος

• 10.1.2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών -Α. Πατάτες

• 10.1.2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών -Β1. Σιτηρά

• 10.1.2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών -Β2 Σιτηρά

• 10.1.3 Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών -Α. Πατάτες

• 10.1.3 Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών -Β. Εσπεριδοειδή

• 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Μπανάνας

• 10.1.6 Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της 

διάβρωσης.

• 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων 

• 10.1.8 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου

• 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά

• 10.1.11 Α Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά

• 10.1.11 Β Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες

• 10.1.11 Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας

• 10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια 

αμπέλια

• 10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕΕ 2022 (συνέχεια)



ΜΕΤΡΟ 11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΑΑ)

• Υπομέτρο  11.1: "Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία"

• Υπομέτρο 11.2: "Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας” 

ΜΕΤΡΟ 12 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΠΑΑ)

• Καθεστώς 12.1.1: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και 

δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας

• Καθεστώς 12.1.2: Διαχείριση Βοσκοτόπων

ΜΕΤΡΟ 13 - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕΕ 2022 (συνέχεια)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 (συνέχεια)



ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών 

Επιδοτήσεων 

22/03/2022 - 15/04/2022

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών 

Επιδοτήσεων με ποινή

16/04/2022 - 10/05/2022



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

• ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

WWW.EAS .CAPO.GOV.CY

• ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:          (αριθμός αίτησης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:  (κωδικός που χρησιμοποιήθηκε 

κατά την προηγούμενη χρονιά)



ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Γίνεται έλεγχος παράλειψης δήλωσης του συνόλου 

των εκτάσεων μιας εκμετάλλευσης 

Κτηματολόγιο:

Για σκοπούς του πιο πάνω ελέγχου λαμβάνεται

πληροφόρηση από το Κτηματολόγιο για τους ιδιοκτήτες

όλων των τεμαχίων για τα οποία υπάρχει ένδειξη ότι

αποτελούν γεωργική γη.



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

• Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές

του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους (χωρίς τη

συγκατάθεσή τους) σε τρίτο πρόσωπο – «κλειδώνοντας» το τεμάχιο

τους, νοουμένου ότι η χρονική περίοδος για την οποία το

«κλειδώνουν» καλύπτει την εκάστοτε ημερομηνία κατοχής

• Το «κλειδωμένο» τεμάχιο θα απορρίπτεται με ποινή, όταν δηλωθεί

από κάποιον αιτητή

• Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο: «ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΜΗ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ»

2. Αντίγραφο ταυτότητας για φυσικά πρόσωπα 

3. Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας και βεβαίωση ως προς το 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για νομικά πρόσωπα

4. Τίτλους ιδιοκτησίας



ΟΡΙΣΜΟΙ

«Περίοδος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση» 

1η Ιανουαρίου μέχρι και 31η Δεκεμβρίου του έτους 

υποβολής της αίτησης.

«Περίοδος ελέγχων διαφοροποίησης» 

15η Μαρτίου μέχρι και 15η Ιουνίου του έτους υποβολής της

αίτησης. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η

καλλιέργεια που θα καταλαμβάνει το τεμάχιο για το

περισσότερο χρονικό διάστημα σε αυτήν την περίοδο.

«Ημερομηνία κατοχής» 

Ο νόμιμος κάτοχος της γης κατά την εν λόγω ημερομηνία

είναι και ο νόμιμος δικαιούχος της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία κατοχής για το 2022 ορίζεται η

22/03/2022



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΚΤΑΡΙΟ

• Ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται:

κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που

χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες και

ανταποκρίνεται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ’

όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περιπτώσεις

ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

• Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή

κάνναβης αποτελούν επιλέξιμα εκτάρια μόνο:

εάν οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται έχουν

περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη που δεν

υπερβαίνει το 0,2 %.



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ως γεωργική δραστηριότητα νοείται:

• η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,

συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής

ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση,

• η διατήρηση μιας γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που να την καθιστά

κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες

πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων, σύμφωνα με

κριτήρια οριζόμενα από τα κράτη μέλη βάσει πλαισίου που θεσπίζει η

Επιτροπή, ή

• η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, ως ορίζεται από τα κράτη μέλη,

για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια·



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• Ελάχιστη δραστηριότητα για διατήρηση μιας έκτασης σε κατάσταση που 

να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια:

Ορίζεται η μηχανική κατεργασία του εδάφους (με τουλάχιστον ένα όργωμα

το χρόνο, κατά την περίοδο της άνοιξης - Μάρτη, Απρίλη ή Μάη) λόγω του

ότι κατά τους μήνες αυτούς τα ζιζάνια δεν έχουν σποροποιήσει ακόμα και η

γη ευρίσκεται στο ρώγο της (γη υπό αγρανάπαυση)

• Ελάχιστη δραστηριότητα για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες       

για βοσκή ή καλλιέργεια:

Ορίζεται η βόσκηση ή η ενισχυτική σπορά



ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ

• Στην περίπτωση των ετησίων καλλιεργειών, επιλέξιμες για επιδότηση είναι οι εκτάσεις

που έχουν σπαρθεί ή φυτευτεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (σύμφωνα µε την

ισχύουσα πρακτική της περιοχής και την αγρονομική έννοια του όρου), υπάρχει

ικανοποιητική πυκνότητα φυτών και έχουν γίνει οι απαραίτητες καλλιεργητικές

φροντίδες. Όπου το πιο πάνω κριτήριο δεν ικανοποιείται και η φυτεία φαίνεται ή είναι

εγκαταλελειμμένη, δεν θα καταβάλλεται καμία επιδότηση για την εν λόγω έκταση.

• Στην περίπτωση εκτάσεων σε αγρανάπαυση, επιλέξιμες για επιδότηση είναι μόνο

εκτάσεις στις οποίες ασκείται η ελάχιστη δραστηριότητα η οποία στην προκειμένη είναι

μηχανική κατεργασία του εδάφους (με τουλάχιστον ένα όργωμα το χρόνο, κατά την

περίοδο της άνοιξης - Μάρτη, Απρίλη ή Μάη) λόγω του ότι κατά τους μήνες αυτούς τα

ζιζάνια δεν έχουν σποροποιήσει ακόμα και η γη ευρίσκεται στο ρώγο της. Η ελάχιστη

δραστηριότητα αφορά την καλλιεργητική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η

αίτηση. Επιπλέον δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή για 6 μήνες από 1η

Φεβρουαρίου μέχρι 31η Ιουλίου του έτους υποβολής της αίτησης.



ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• Έκταση με μόνιμες καλλιέργειες μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη από το έτος

φύτευσης, ακόμα και αν η μόνιμη καλλιέργεια δεν έχει αρχίσει να παράγει μέχρι τη

στιγμή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων.

• Για να θεωρηθούν επιλέξιμες για επιδότηση οι Μόνιμες Καλλιέργειες θα πρέπει

να έχουν διενεργηθεί οι πιο κάτω φροντίδες:

• Στην περίπτωση των αμπελιών (οινοποιήσιμων, επιτραπέζιων και αμπελιών για

παραγωγή σταφίδας) θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες καλλιεργητικές

φροντίδες όπως κλάδεμα και ικανοποιητική καταπολέμηση ζιζανίων µε

μηχανικά ή χημικά μέσα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

• Στην περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών θα πρέπει να γίνεται ικανοποιητική

καταπολέμηση ζιζανίων και αφαίρεση των ξηρών κλάδων από την κόμη των

δέντρων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο όπως επίσης και να εφαρμόζονται οι

απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες.



ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

• Το άρθρο 9(3) του 640/2014 αναφέρεται τόσο σε επιλέξιμα όσο και σε μη επιλέξιμα δέντρα. Η έννοια είναι ότι λόγω

της ύπαρξης των δέντρων παρεμποδίζεται η γεωργική δραστηριότητα στη γη πάνω στην οποία είναι φυτεμένα τα

δέντρα.

• Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των εκτάσεων

– σε εκτάσεις που περιέχουν δέντρα σε συστηματική φυτεία ή

– σε εκτάσεις αρόσιμης γης με διάσπαρτα δέντρα (εφόσον η γη πάνω στην οποία είναι τα δέντρα

φυτεμένα είναι επιλέξιμη και εφόσον τα δέντρα είναι επιλέξιμα) ή

– σε μη επιλέξιμες εκτάσεις (εφόσον η γη ή τα δέντρα δεν είναι επιλέξιμα)

• ανάλογα με τον αριθμό των δέντρων ανά δεκάριο.

• Το ανώτατο όριο σύμφωνα με το άρθρο 9(3) του 640/2014 είναι τα 10 δέντρα ανά δεκ. αλλά το κράτος μέλος

μπορεί να ορίσει μικρότερο.

• Η Κύπρος ορίζει το όριο στα 10 δέντρα ανά δεκάριο

• Συνεπώς οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης που περιέχει διάσπαρτα δέντρα, είναι επιλέξιμη ως αρόσιμη γη εάν:

– τα δέντρα δεν παρεμποδίζουν τη γεωργική δραστηριότητα και

– η πυκνότητα των δέντρων είναι μικρότερη από 10 δέντρα / δεκάριο και

– η γη πάνω στην οποία είναι φυτεμένα τα δέντρα είναι επιλέξιμη σαν αρόσιμη γη.

• Αν ισχύουν τα πιο πάνω τότε ΟΛΟΚΛΗΡΗ η έκταση χαρακτηρίζεται και υπολογίζεται για καταβολή επιδότησης, ως

αρόσιμη γη

• Διαφορετικά σε περίπτωση που η πυκνότητα των δέντρων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 10 δέντρα ανά

δεκάριο και τα δέντρα είναι επιλέξιμα, τότε ολόκληρη η έκταση λογίζεται ως μόνιμη καλλιέργεια



ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΔΕΝΤΡΑ

• Σε περίπτωση που μια έκταση θεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω

σαν «αρόσιμη γη με διάσπαρτα επιλέξιμα δέντρα» τότε θα

πρέπει να δηλώνεται ως αρόσιμη γη δηλώνοντας επίσης τον

αριθμό και το είδος των δέντρων.

• Στην περίπτωση που ομάδα δέντρων σε ένα τεμάχιο αναφοράς

παρεμποδίζει τη γεωργική δραστηριότητα ή είναι ίση ή μεγαλύτερη

από τα 10 δέντρα / δεκάριο τότε η έκταση που καλύπτουν τα δέντρα

αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση της αρόσιμης γης ή

βοσκότοπου και δημιουργείται νέο αγροτεμάχιο με τη «συμπαγή

φυτεία δέντρων». Σε τέτοια περίπτωση δηλώνεται το εν λόγω

αγροτεμάχιο με τη δενδρώδη καλλιέργεια πχ. ελιές και δηλώνεται

και ο αριθμός των δέντρων.



ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΙΚΤΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 

(ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)

– ΜΕΙΚΤΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)

• Σε περίπτωση που σε ένα αγροτεμάχιο υπάρχουν

δένδρα τα οποία είναι ανάμεικτα σε συμπαγή φυτεία

(τηρείται η αναλογία 10 δέντρα/δεκ.) που ανήκουν σε

πέραν της μιας καλλιεργητικής ομάδας και πιθανόν να

υπάρχει και έκταση στα ενδιάμεσα που βρίσκεται σε

αγρανάπαυση ή καλλιεργείται με μία ή περισσότερες

καλλιέργειες που κατατάσσονται σαν αρόσιμη γη, αλλά

δεν μπορεί να διαχωριστεί με ξεχωριστό αγροτεμάχιο,

τότε το σύνολο της έκτασης μπορεί να δηλωθεί σαν

μεικτή φυτεία (περιβόλι).



ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ

• Ως μόνιμος βοσκότοπος νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων

ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει

περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο, καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε

έτη ή περισσότερο. Μπορούν να περιλαμβάνονται άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που προσφέρονται

για βοσκή υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

• Γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα

αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής.

• Είναι οι φυσικές φυτοκοινωνίες των οποίων το ύψος συνήθως δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο και περιλαμβάνουν

χαμαίφυτο, πολύκλαδη και θαμνώδη ή ημιθαμνώδη βλάστηση.

• Τα φρύγανα αποτελούν τον συνήθη τύπο βλαστήσεως των αγόνων περιοχών της χαμηλής και μεσαίας ζώνης,

είναι αποκλειστικώς ξηροφυτικής μορφής και συνοδεύονται κατά κανόνα από διάφορα ξηροφυτικά αγρωστώδη,

ποώδη φυτά.

• Τα φυτικά είδη των βοσκοτόπων αυτών, που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες και αναπαράγονται με σπόρους

ή παραβλαστήματα.

• Αντιπροσωπευτικά είδη είναι το μαζίν (Sarcopoterium spinosum), το θυμάρι (Thymus capitatus), η ψυλλίνα

(Helichrysum conglonbatum), ρασιήν (Calycotome villosa), το φάγκναλον (Phagnalon rupestre), οι φουμάνες

(Fumana spp.), ο ασφοδελος (Asphodelus aestivus), καππάρη (Capparis spinosa), θρούμπα (Satureja

thymbra), η ρίγανη (Origanum spp) κ.α.



ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 

• Δικαιούχοι αιτητές για καταβολή εκταρικής επιδότησης για εκτάσεις
μόνιμων βοσκοτόπων είναι οι νόμιμοι κάτοχοι κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή / και παραδοσιακών βοοειδών κατά την
ημερομηνία κατοχής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (22/03/2022) ή αιτητές
που έχουν συμβληθεί με κτηνοτροφική εκμετάλλευση αιγοπροβάτων ή /
και παραδοσιακών βοοειδών για βόσκηση των αιτούμενων τεμαχίων
(συμπληρώνεται ο κωδικός της εκμετάλλευσης και προσκομίζεται με την
υποβολή της αίτησης η σύμβαση για τη βόσκηση των τεμαχίων η οποία
πρέπει να έχει ισχύ και κατά την ημερομηνία κατοχής κτην.
εκμετάλλευσης).

• Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για σκοπούς επιδότησης μονίμων
βοσκοτόπων, είναι μόνο εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων ή / και
παραδοσιακών βοοειδών που ήταν δηλωμένες στο Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία κατοχής κτην.
εκμετάλλευσης. Κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση μπορεί να
συμπεριληφθεί μόνο σε μια Ενιαία Αίτηση κατ’ έτος, για σκοπούς
επιδότησης μονίμων βοσκοτόπων (εκτός από τις περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας κατά τις οποίες η εκμετάλλευση μπορεί να αναφέρεται στις
αιτήσεις όλων των συνιδιοκτητών).



• Όσον αφορά στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, δικαιούχες είναι μόνο

εκείνες οι οποίες είχαν καταγραμμένα στη βάση δεδομένων του Τμήματος

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας τουλάχιστον πέντε (5) θηλυκά ή

και αρσενικά ζώα, 3 μηνών και άνω κατά την ημερομηνία κατοχής

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

• Όσον αφορά στις εκμεταλλεύσεις παραδοσιακών βοοειδών, δικαιούχες είναι

μόνο εκείνες οι οποίες είχαν καταγραμμένα στη βάση δεδομένων του

Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας τουλάχιστον ένα (1)

θηλυκό ή αρσενικό ζώο 3 μηνών και άνω κατά την ημερομηνία κατοχής

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

• Επιλέξιμες για επιδότηση είναι μόνο εκτάσεις που ευρίσκονται εντός λογικής

ακτίνας από τη μάντρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η ακτίνα αυτή

ορίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

• Εκτάσεις στις οποίες θα διαπιστωθεί υπερβόσκηση θ` απορρίπτονται για

σκοπούς καταβολής επιδότησης και θα εφαρμόζονται και κυρώσεις για

διαφορές μεταξύ δηλωθείσας και επιλέξιμης έκτασης.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 



ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ 2022 (€47.6 εκ)

• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 61%

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ    ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

30%

• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

(ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ & 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)

8%

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1%

22



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

➢ Ελάχιστη Επιλέξιμη Έκταση για σκοπούς καταβολής εκταρικής

επιδότησης: 3 δεκάρια

➢ Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου: 100 τ.μ. 

• Σκαριφήματα έκτασης μικρότερης των 100 τ.μ. δεν είναι επιλέξιμα 

για επιδότηση (ολόκληρο αγροτεμάχιο ή εντός του αγροτεμαχίου 

αναφοράς).

➢ Ενεργός γεωργός: Παραμένει σε εφαρμογή μόνο η πρόνοια για τις

εκ φύσεως διατηρούμενες εκτάσεις σε σχέση με το άρθρο 9(1) του

Κανονισμού 1307/2013



ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

• Όταν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να

καταβληθεί σε ένα αιτητή, στα πλαίσια του ΚΕΣΕ, για ένα

δεδομένο ημερολογιακό έτος, υπερβαίνει τις €150.000 τότε

το ποσό μειώνεται κατά 5% για το μέρος που υπερβαίνει

τις €150.000

• Δεν χορηγείται πλεονέκτημα σε όσους αποδεδειγμένα

προκάλεσαν τεχνητά, (από τις 18 Οκτωβρίου 2011), τις

συνθήκες για να αποφύγουν το πιο πάνω.



ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

• Αποκοπή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας
Μείωση στις ενισχύσεις, όταν το συνολικό ποσό
από τον πρώτο πυλώνα είναι άνω των €2.000.
Το ποσοστό μείωσης για κάθε έτος είναι
διαφορετικό.

• Επιστροφή Δημοσιονομικής Πειθαρχίας

Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας όταν το
συνολικό ποσό από τον πρώτο πυλώνα είναι
άνω των €2.000. Το ποσοστό επιστροφής για
κάθε έτος είναι διαφορετικό.



ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις:

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή

νομικών προσώπων οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων

είναι κυρίως (πέραν του 50% των δηλωθεισών

γεωργικών εκτάσεων) εκτάσεις εκ φύσεως

διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή

καλλιέργεια και τα οποία δεν ασκούν επί των

εκτάσεων αυτών την ελάχιστη δραστηριότητα



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

• ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

• Το ύψος της επιδότησης για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης είναι το ίδιο με
οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που επιδοτείται από το ΚΕΣΕ

• ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

• Επιλέξιμα εκτάρια βιομηχανικής κάνναβης θεωρούνται εκτάσεις που είναι σπαρμένες ΜΟΝΟ με
ποικιλίες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» και έχουν περιεκτικότητα σε Δ9THC (τετραϋδροκανναβιόλη)
που δεν υπερβαίνει το 0,2% σε ξηρό βάρος.

• ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΕ Δ9THC

- Η δειγματοληψία των φυτών βιομηχανικής κάνναβης για τη διενέργεια του ποσοτικού
προσδιορισμού σε Δ9THC, πραγματοποιείται από το Τμήμα Γεωργίας σε συνεννόηση με τον
ΚΟΑΠ, και η διενέργεια του ποσοτικού προσδιορισμού σε Δ9THC επί των δειγμάτων
πραγματοποιείται από το Γενικό Κρατικό Χημείο.

- Το κόστος διενέργειας του σχετικού ποσοτικού προσδιορισμού, ανέρχεται στα €195 + ΦΠΑ ανά
δείγμα και το επωμίζεται ο αιτητής.

- Οι αιτητές που δηλώνουν στην αίτησή τους βιομηχανική κάνναβη, υποχρεούνται να
προπληρώσουν το κόστος για την διενέργεια του ποσοτικού προσδιορισμού σε Δ9THC, στο Τμ.
Γεωργίας.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις που θα δηλωθούν με βιομηχανική κάνναβη, θα πρέπει
να ισχύουν τα πιο κάτω:

1. Υποβολή αίτησης και δήλωσης τεμαχίων με βιομηχανική κάνναβη μέχρι την
τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης (15/04/2022).

Η δήλωση βιομηχανικής κάνναβης πέραν της 15/04/2022 δεν θα είναι δυνατή.

Το ίδιο θα ισχύει και για αιτητές που θα προσπαθήσουν να προσθέσουν ή να
τροποποιήσουν τεμάχιο με καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης κατά την περίοδο των
τροποποιήσεων.

1. Υποβολή κατάλληλα συμπληρωμένων, απαιτούμενων εντύπων, μέχρι την
τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης (15/04/2022). Σε
αντίθετη περίπτωση τα τεμάχια για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα
έντυπα απορρίπτονται με τις ανάλογες μειώσεις ή και αποκλεισμούς σε ολόκληρη την
αίτηση.

3. Έγκυρα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή του ποσοτικού προσδιορισμού σε Δ9THC.

Η περιεκτικότητα σε Δ9THC (τετραϋδροκανναβιόλη) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2%
σε ξηρό βάρος.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

Για τις εκτάσεις που θα δηλωθούν βιομηχανική κάνναβη, είναι υποχρεωτικό να προσκομίζονται /

συμπληρώνονται τα ακόλουθα έγγραφα :

1. Άδεια παραγωγού ή και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης (έντυπο από Τμήμα Γεωργίας)

2. Έντυπο όπου θα αναγράφεται η ποικιλία σπόρου που χρησιμοποιήθηκε και οι

χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg /εκτάριο) (ΕΕ 809/2014, αρθ.17) (έντυπο ΚΟΑΠ)

3. Έντυπο πρόθεσης Παραγωγής Βιομηχανικής Κάνναβης και αντίγραφο απόδειξης

πληρωμής τέλους διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου για τον ποσοτικό προσδιορισμό

της περιεκτικότητας της βιομηχανικής κάνναβης σε THC (Τμήμα Γεωργίας)

4. Έντυπο με τις επίσημες ετικέτες που ήταν επικολλημένες στις συσκευασίες των σπόρων.

Σε περίπτωση που σπορά πραγματοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής της ενιαίας αίτησης, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο

(ΕΕ 809/2014, αρθ.17) ( έντυπο ΚΟΑΠ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που τα πιο πάνω έντυπα δεν προσκομιστούν εντός της

καθορισμένης περιόδου τα σχετικά τεμάχια απορρίπτονται με τις ανάλογες μειώσεις ή και

αποκλεισμούς σε ολόκληρη την αίτηση.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ:

• Οι χρήστες θα πρέπει:

- Να καταχωρούν τις πληροφορίες που θα αναγράφονται στα

προαναφερθέντα έντυπα, στο μηχανογραφικό σύστημα AMS.

- Να δημιουργούν φυσικό φάκελο για όσους δηλώσουν βιομηχανική

κάνναβη και να προσκομίσουν τα σχετικά έντυπα.



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

• Αποτελεί περίπου το 1/3 του ποσού των άμεσων εκταρικών

επιδοτήσεων

•Περίπου €11,00 / δεκάριο (Με βάση τα περσινά)

ΠΡΟΣΟΧΗ στην τήρηση των πρακτικών της! 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

➢ Ενίσχυση που χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους του ΚΕΣΕ.

➢ Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές (οι πρακτικές είναι
3 και αναλύονται στη συνέχεια)

➢ Οι δικαιούχοι που έχουν:

• αρόσιμη γη λιγότερη από 100 δεκάρια

• ή/και δεν έχουν υποχρεώσεις διατήρησης Μόνιμων Βοσκοτόπων

Λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς να χρειάζεται να τηρήσουν οποιονδήποτε πρακτική

➢ Οι δικαιούχοι που έχουν:

• αρόσιμη γη ίση ή μεγαλύτερη από 100 δεκάρια

• ή /και έχουν υποχρεώσεις διατήρησης Μόνιμων Βοσκοτόπων

Οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες πρακτικές

Μη τήρηση των πρακτικών της πράσινης ενίσχυσης   

Μείωση του ποσού ενίσχυσης ή μη καταβολή του ποσού στην ολότητά του!



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:

• ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

(όσοι διαθέτουν αρόσιμη γη ≥ 100 δεκάρια)

• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

(όσοι διαθέτουν τέτοιες εκτάσεις στην εκμετάλλευση)

• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

(όσοι διαθέτουν αρόσιμη γη > 150 δεκάρια)



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

➢ Όσοι γεωργοί είναι ενταγμένοι στη βιολογική γεωργία για τα αντίστοιχα

τεμάχια τους που πιστοποιημένα συμμετέχουν στη βιολογική γεωργία

δικαιούνται αυτοδικαίως την πράσινη ενίσχυση.

➢ Όσοι δεν επιθυμούν εξαίρεση των βιολογικών τους μονάδων από την

εφαρμογή των πρακτικών της πράσινης ενίσχυσης τότε θα πρέπει να το

δηλώσουν στο σχετικό πεδίο στην αίτησή τους στον EAS και θα πρέπει

να τηρήσουν τις πρακτικές της πράσινης ενίσχυσης σε όλη τους την

εκμετάλλευση

➢ Υπάρχουν Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης των πρακτικών,

που αναλύονται στη συνέχεια



ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

<100 δεκάρια ΟΧΙ – ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

100-300 δεκάρια Τουλάχιστον 2 διαφορετικές καλλιέργειες 
(Κύρια καλλιέργεια<= 75%)

> 300 δεκάρια Τουλάχιστον 3 διαφορετικές καλλιέργειες
(Κύρια καλλιέργεια <= 75% και οι 2 κύριες 
καλλιέργειες μαζί <= 95%)

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη τήρηση της διαφοροποίησης καλλιεργειών  

επιφέρει μείωση του ποσού ενίσχυσης!

Αν για 3 έτη παρουσιάζεται μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη πρακτική, 

το 4ο έτος που θα παρουσιαστεί μη συμμόρφωση ή/και τυχόν επόμενα έτη,

οι μειώσεις διπλασιάζονται!

Περίοδος τήρησης διαφοροποίησης καλλιεργειών: 

15η Μαρτίου μέχρι 15η Ιουνίου του έτους υποβολής αίτησης.



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - Διαφοροποίηση Καλλιεργειών -

Εξαιρέσεις

Στην περίπτωση που η αρόσιμη έκταση του αιτητή είναι πάνω από 100 δεκάρια και ανήκει σε μία από 

τις τρείς πιο κάτω κατηγορίες τότε εξαιρείται από την εφαρμογή της πρακτικής της διαφοροποίησης.

➢ Εξαίρεση Α:

Αν ποσοστό πέραν του 75% της αρόσιμης γης : 

• χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,

• καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών,

• χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση ή 

• συνδυασμό των χρήσεων αυτών.

➢ Εξαίρεση Β:

Αν ποσοστό πέραν του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης χρησιμοποιείται:

• ως μόνιμος βοσκότοπος, 

• για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών 

• ή συνδυασμό των χρήσεων αυτών.

➢ Εξαίρεση Γ:

Αν ποσοστό πέραν του 50% των δεδηλωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν δηλώθηκε από το γεωργό 

στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και εφόσον όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με 

διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ –

Διατήρηση Περιοχών Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ)

Αν αρόσιμη γη > 150 δεκαρίων           5% της αρόσιμης γης πρέπει να αποτελεί ΠΟΕ

• Στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ως ΠΟΕ:

• γη υπό αγρανάπαυση (τουλάχιστον για 6 μήνες, από 01/02/2022 μέχρι 31/07/2022)

• χαρακτηριστικά τοπίου που είναι τα μεμονωμένα δέντρα (1 δέντρο = 30m 2 έκταση ΠΟΕ)

• ζώνες ανάσχεσης (1 μέτρο ζώνης ανάσχεσης = 9m2 έκταση ΠΟΕ)

• καλλιέργειες με ικανότητες δέσμευσης αζώτου. Οι καλλιέργειες που μπορούν να

θεωρηθούν ως καλλιέργειες με ικανότητα δέσμευσης αζώτου για σκοπούς EFA

σημειώνονται με «ΝΑΙ» στη σχετική στήλη του πίνακα στο εγχειρίδιο εφαρμογής (1m 2

έκτασης με καλλιέργεια με ικανότητα δέσμευσης αζώτου = 1m 2 έκταση ΠΟΕ)

• εκτάρια αγροδασοκομικών εκτάσεων που έλαβαν ή λαμβάνουν στήριξη από το

καθεστώς που αφορά την εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων στα πλαίσια

του ΠΑΑ 2007 - 2013 ή ΠΑΑ 2014 - 2020

• αναδασωμένες εκτάσεις στα πλαίσια του καθεστώτος δάσωσης του ΣΑΑ 2004-2006,

ΠΑΑ 2007 - 2013 και ΠΑΑ 2014 - 2020

❖ Για σκοπούς ΠΟΕ θα είναι επιλέξιμες οι αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες σε όλη την επικράτεια

της Κύπρου, αλλά στις ζώνες που είναι ευαίσθητες για τη νιτρορύπανση θα είναι μόνο υπό την

προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει φθινοπωρινή καλλιέργεια. Σε διαφορετική περίπτωση οι

εκτάσεις αυτές θα απορρίπτονται για σκοπούς ΠΟΕ.



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ –

Διατήρηση Περιοχών Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ)

Προσοχή!!!

Στις ΠΟΕ με

αγρανάπαυση ή αζωτοδεσμευτική καλλιέργεια 

απαγορεύεται 

η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επιπλέον 

Στη γη υπό αγρανάπαυση δεν πρέπει να υπάρχει 

γεωργική παραγωγή τουλάχιστον για 6 μήνες, 

από 01/02/2022 μέχρι 31/07/2022



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - Διατήρηση Περιοχών Οικολογικής 

Εστίασης (ΠΟΕ) - Εξαιρέσεις

Στην περίπτωση που η αρόσιμη έκταση του αιτητή είναι πάνω από 150 δεκάρια και 

ανήκει σε μία από τις τρείς πιο κάτω κατηγορίες τότε εξαιρείται από την εφαρμογή της 

πρακτικής της διατήρηση ΠΟΕ.

➢ Εξαίρεση Α:

Αν ποσοστό πέραν του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται: 

• για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,

• ως γη υπό αγρανάπαυση ή 

• καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή

• συνδυασμό των χρήσεων αυτών 

➢ Εξαίρεση Β:

Αν ποσοστό πέραν του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης χρησιμοποιείται:

• ως μόνιμος βοσκότοπος, 

• για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών 

• ή συνδυασμό των χρήσεων αυτών 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - Διατήρηση Περιοχών Οικολογικής 

Εστίασης (ΠΟΕ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη διατήρηση των απαιτούμενων εκτάσεων 

Περιοχών Οικολογικής Εστίασης

επιφέρει μείωση του ποσού ενίσχυσης!

Αν για 3 έτη παρουσιάζεται μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη 

πρακτική, 

το 4ο έτος που θα παρουσιαστεί μη συμμόρφωση ή/και τυχόν 

επόμενα έτη,

οι μειώσεις διπλασιάζονται!



ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – Ευαίσθητοι Μόνιμοι Βοσκότοποι

Διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων οι οποίοι θεωρούνται ευαίσθητοι

• Οι βοσκότοποι αυτοί είναι μόνιμοι βοσκότοποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από

περιβαλλοντική άποψη στις περιφέρειες που καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή

2009/147/ΕΚ και οι οποίοι απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου να επιτευχθούν οι

στόχοι των εν λόγω οδηγιών. Οι βοσκότοποι αυτοί καθορίζονται από το ΚΜ.

• Οι γεωργοί που διαθέτουν στην εκμετάλλευση τους τέτοιους μόνιμους

βοσκοτόπους υποχρεούνται να μην τους μετατρέψουν και να μην τους

οργώσουν

• Όταν ένας γεωργός έχει μετατρέψει ή οργώσει τέτοιο μόνιμο βοσκότοπο, το κράτος μέλος
ορίζει την υποχρέωση εκ νέου μετατροπής της έκτασης σε μόνιμο βοσκότοπο και δύναται,
κατά περίπτωση, να εκδώσει ακριβείς οδηγίες που θα πρέπει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος
γεωργός σχετικά με την επανόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών που προκλήθηκαν
προκειμένου να αποκαταστήσει το καθεστώς περιβαλλοντικής ευαισθησίας

• Ο γεωργός ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση μετά τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης
για την υποχρέωση εκ νέου μετατροπής και την ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να είναι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της ενιαίας αίτησης για το επόμενο έτος



Διατήρηση λοιπών μόνιμων βοσκοτόπων

• Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Καν. 1307/2013 και τα άρθρα 43 και 44 του Καν.

639/2014, τα ΚΜ διασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο

προς τη συνολική δηλωθείσα γεωργική έκταση δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο

του 5%, σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς. Σε αντίθετη

περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος ορίζει την υποχρέωση εκ νέου μετατροπής των

εκτάσεων σε εκτάσεις μονίμων βοσκοτόπων και κανόνες για την αποφυγή νέας

μετατροπής εκτάσεων μονίμων βοσκοτόπων.

• Όλα τα νέα τεμάχια με καλλιέργεια Μόνιμο Βοσκότοπο που δεν είχαν δηλωθεί ως

τέτοια στην αίτηση του ίδιου αιτητή της προηγούμενης χρονιάς, θα πρέπει να

υποστηρίζονται από δικαιολογητικά νόμιμης μακροχρόνιας κατοχής (τουλάχιστον

3 ετών) και από αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις / συγκατάθεσης βοσκοτόπων οι

αιτητές θα προμηθεύονται από τον ΚΟΑΠ. Εξαιρούνται της συγκεκριμένης

υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών, τα τεμάχια ΜΒ από μετάπτωση 5

χρόνων.

• Νοείται ότι σε περίπτωση που αιτητής έχει τεμάχιο βοσκοτόπου που ανήκει στην

κατηγορία των «ευαίσθητων βοσκοτόπων» δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση

να προχωρήσει σε μετατροπή του σε άλλη χρήση γης ή σε όργωμά του.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

• Ετήσια ανά δεκάριο ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας που

δικαιούνται ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ

• Μετά από τροποποίηση του Κανονισμού, η οποία έχει ισχύ από την

1η Ιανουαρίου 2018, η ενίσχυση αυτή χορηγείται ανά αιτητή για

περίοδο πέντε ετών αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή

της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, υπό την

προϋπόθεση ότι η εν λόγω υποβολή πραγματοποιείται εντός πέντε

ετών από το έτος σύστασης της εκμετάλλευσης.

• Το εν λόγω χρονικό διάστημα των πέντε ετών εφαρμόζεται επίσης

για τους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση για γεωργούς νεαρής

ηλικίας όσον αφορά απαιτήσεις πριν από το έτος υποβολής

αιτήσεων 2018. Η διάρκεια των πέντε ετών υπολογίζεται για πέντε

διαδοχικά ημερολογιακά έτη.



• Για τη χρηματοδότησή της για το έτος 2022 θα

χρησιμοποιηθεί το 1% του χρηματοοικονομικού

φακέλου των άμεσων πληρωμών

• Ο μέγιστος αριθμός δεκαρίων που δύνανται να

επιδοτηθούν ανά αιτητή, με την ενίσχυση για ΓΝΗ,

είναι τα 900 δεκάρια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 



Γεωργοί νεαρής ηλικίας νοούνται τα φυσικά πρόσωπα :

• που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ

• που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως

επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή και τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί

κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής

αίτησης για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

• που είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης για το
Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης

! Γεωργοί νεαρής ηλικίας οι οποίοι θα πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις

και έχουν εγκριθεί για το μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης

Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το 2012

ή 2016 θα δικαιούνται την εν λόγω ενίσχυση

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

(Φυσικά πρόσωπα)

• Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας μπορούν να αποδείξουν ότι είναι επικεφαλής της

γεωργικής τους εκμετάλλευσης προσκομίζοντας δικαιολογητικά νόμιμης,

μακροχρόνιας κατοχής (3 έτη και άνω) τουλάχιστον για το 50% της έκτασης

τους. Δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής θεωρούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας

(θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις σε σχέση με την μακροχρόνια

κατοχή) στο όνομα του αιτητή ή / και έγκυρα ενοικιαστήρια έγγραφα ή

συμβόλαια ενοικίασης (που να έχουν διάρκεια ενοικίασης τουλάχιστον 3 έτη)

συνοδευόμενα από τίτλους ιδιοκτησίας. Τα ενοικιαστήρια θα πρέπει να είναι

ευανάγνωστα να φέρουν την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και να

είναι υπογραμμένα από τουλάχιστον δύο μάρτυρες.

• Νέοι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την ‘Υπεύθυνη Δήλωση-Φυσικών

Προσώπων’ που αφορά τους Γεωργούς Νεαρής ηλικίας, ενώ αιτητές που

δήλωσαν συμμετοχή στο καθεστώς κατά τα προηγούμενα έτη θα πρέπει να

συμπληρώσουν το έντυπο ‘Ανανέωση στοιχείων Νόμιμης Κατοχής

Τεμαχίων’.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Γεωργοί Νεαρής ηλικίας νοούνται τα νομικά πρόσωπα:

• που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ

• των οποίων ο διευθυντής είναι «Νεαρός Γεωργός» κατά την έννοια του Άρθρου 50, Παράγραφος

2 του Κανονισμού 1307/2013

• Οι μέτοχοι του νομικού προσώπου που μπορούν να θεωρηθούν ως «Νεαροί Γεωργοί» κατά την

έννοια του Άρθρου 50, Παράγραφος 2 του Κανονισμού 1307/2013 κατέχουν (σωρευτικά) πέραν

του 50% του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου και επιπλέον προσκομίζουν υπεύθυνη

δήλωση εξουσιοδότησης σε ένα από αυτούς ή τον διευθυντή του νομικού προσώπου να ασκεί

αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά τις αποφάσεις

που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν με την αίτηση τους, τα ακόλουθα: 

1. Καταστατικό της Εταιρείας

2. Πιστοποιητικό που να δείχνει την κατανομή του Μετοχικού Κεφαλαίου 

3. Πιστοποιητικά Γέννησης ή αντίγραφα Πολιτικής Ταυτότητας του Διευθυντή της Εταιρείας και των 

μετόχων της Εταιρείας που πληρούν τις προϋποθέσεις «Νεαρού Γεωργού». 

4. Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών για το Διευθύνοντα Σύμβουλο 

5. Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο εγκαθιδρύθηκε σε έτος προγενέστερο των πέντε ετών της 

πρώτης υποβολής αίτησης στο Καθεστώς Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας θα πρέπει να 

υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία που να δεικνύουν ότι επικεφαλής του νομικού προσώπου 

τέθηκαν νεαροί γεωργοί σε μεταγενέστερο χρόνο.

• Νέοι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την ‘Υπεύθυνη Δήλωση-Νομικών Προσώπων’ που

αφορά τους Γεωργούς Νεαρής ηλικίας.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


