ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2021
ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία
Περιλαμβάνονται στην ΕΑΕΕ 2021
• Μέτρο 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
(Αγροπεριβαλλοντικά) Μέτρα - (Πολυετής δέσμευση
και ετήσια προκήρυξη)
• Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία (Πολυετής δέσμευση
και ετήσια προκήρυξη)
• Μέτρο 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000
και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (Ετήσιο)
• Μέτρο 13 – Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα (Ετήσιο)

ΜΕΤΡΑ 10 και 11
Προκηρύξεις
• Είναι δυνατή η ένταξη νέων αιτητών και αιτητών των οποίων η
δέσμευση έχει λήξει, στα Μέτρα 10 και 11 της ΕΑΕΕ 2021 καθώς
υπάρχει προκήρυξη με ετήσια ισχύ για τα εν λόγω μέτρα κατά το
τρέχον έτος
• Για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ, αιτητές οι οποίοι λαμβάνουν
δεσμευμένες εκτάσεις από μεταβίβαση για τα Μέτρα 10 και 11
οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο Έντυπο
Μεταβίβασης καθώς και Έντυπο Συμμετοχής σε περίπτωση που
δεν είχαν οι ίδιοι πρότερη δέσμευση
• Οι ετήσιες προκηρύξεις, θα εφαρμοστούν με την επιφύλαξη της
έγκρισης των απαραίτητων τροποποιήσεων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΕΤΡΑ 10 και 11
Υφιστάμενες δεσμεύσεις που δεν έχουν λήξει
• Συνέχιση υφιστάμενων δεσμεύσεων για αιτητές που εντάχθηκαν στα
Μέτρα 10 ή/και 11 σε προηγούμενη προκήρυξη και δεν έχει λήξει η
δέσμευσή τους
• Καθεστώτα 10.1.2Α και 10.1.2Β1 - έναρξη δέσμευσης το 2016

• Υπόλοιπα Καθεστώτα - έναρξη δέσμευσης 2017 ή 2018

• Ο έλεγχος τήρησης της πολυετούς δέσμευσης των Μέτρων 10 και 11 του
ΠΑΑ 2014-2020 γίνεται μέσω της ετήσιας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης
(ΕΑΕΕ) και με συμπερίληψη σε αυτήν όλων των τεμαχίων (ή και αριθμού
των κυψελών για το Καθεστώς 10.1.10), σε όλα τα έτη διάρκειας της
δέσμευσης
• Τα τεμάχια / κυψέλες που βρίσκονται στις υφιστάμενες πολυετείς
δεσμεύσεις πρέπει απαραίτητα να διατηρούν την ίδια έκταση / αριθμό
κάθε έτος μέχρι τη λήξη της δέσμευσης. Τυχόν μειώσεις εκτάσεων
αγροτεμαχίων / αρ. κυψελών ή παράλειψη δήλωσης αγροτεμαχίων / αρ.
κυψελών ενδέχεται να επιφέρει ανακτήσεις.

Μέτρο 10 - Καθεστώς 10.1.2
Δικαίωμα Επέκτασης Δεσμεύσεων με ημερομηνία λήξης 31/12/2021
• Για τις δεσμεύσεις στα Καθεστώτα 10.1.2Α (τριετής αμειψισπορά
στην καλλιέργεια της πατάτας) και 10.1.2Β1 (τριετής αμειψισπορά
στα σιτηρά) με έτος έναρξης το 2015 και λήξης το 2020 δίδεται
δικαίωμα εθελοντικής παράτασης (επέκτασης) της δέσμευσης για
το τρέχον έτος
• Η επέκταση αφορά το σύνολο της δέσμευσης και για την
εφαρμογή της θα πρέπει να υπάρχουν σημειωμένες οι συμμετοχές
στα τεμάχια στα αντίστοιχα Καθεστώτα και να είναι σημειωμένο το
πεδίο επιθυμίας επέκτασης της δέσμευσης στο ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής της ΕΑΕΕ2021
• Οι Επεκτάσεις δέσμευσης θα εφαρμοστούν με την επιφύλαξη της
έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του ΠΑΑ από την Ε.Ε.

ΜΕΤΡΑ 10 και 11
Προκηρύξεις

•

Δεν είναι δυνατή η ένταξη υφιστάμενων αιτητών με πολυετείς
δεσμεύσεις σε ισχύ στην ετήσια προκήρυξη 2021 για τα Καθεστώτα
του Μέτρου 10 και Υπομέτρα του Μέτρου 11 στα οποία ήδη
συμμετέχουν. Για παράδειγμα, αιτητής με πολυετή δέσμευση σε ισχύ
στο Μ11, δεν μπορεί ταυτόχρονα να ενταχθεί στην ετήσια προκήρυξη
του Μέτρου 11.

•

Υφιστάμενοι αιτητές θεωρούνται, αιτητές με έτος έναρξης δέσμευσης το
2016 (10.1.2Α, 10.1.2Β1 και 10.1.2Β2), 2017 (10.1.2Β2, 10.1.4,10.1.6,
10.1.7, 10.1.10, 10.1.11 Α, 10.1.11Β, 10.1.12 και 10.1.13) και 2018 (όλα τα
Καθεστώτα Μ10 και Μ11) και ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή
την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή / και αιτητές που
συνεχίζουν με μεταβίβαση τις πιο πάνω δεσμεύσεις εν όλω ή εν μέρει

Μέτρο 10
Καθεστώτα Μέτρου 10 (1)
• 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες
φυλλοβόλων (Α), ελιάς (Β), εσπεριδοειδών (Γ), παραδοσιακών δέντρων
(Δ) και αμπελιού (Ε+Ζ)
• 10.1.2Α Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
• 10.1.2Β1 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
• 10.1.2Β2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών σε
περιοχές εντατικής καλλιέργειας
• 10.1.3Α Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της
πατάτας
• 10.1.3Β Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των
εσπεριδοειδών
• 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

Μέτρο 10
Καθεστώτα Μέτρου 10 (2)
• 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
• 10.1.11Α Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας –
Σιτηρά
• 10.1.11Β Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας –
Δενδρώδεις Καλλιέργειες
• 10.1.11Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των
περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
• 10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και
ασθενειών στα οινοποιήσιμα, επιτραπέζια και παραδοσιακά αμπέλια
• 10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες
εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά

Καθεστώς 10.1.1 - Αποκλεισμός της χρήσης χημικών
ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (1)
• Επιλέξιμες Ομάδες Καλλιέργειας, ελάχιστη επιλέξιμη έκταση, ύψος
επιδότησης :
• 10.1.1.Α: Φυλλοβόλα (Φυλλοβόλα, Καρυδιές, Συκιές)
– 1 δεκάριο – 50€/δεκάριο
• 10.1.1.Β: Ελιά – 5 δεκάρια – 30€/δεκάριο
• 10.1.1.Γ : Εσπεριδοειδή – 3 δεκάρια – 22,5€/δεκάριο
• 10.1.1.Δ : Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου (Παραδοσιακά
Δέντρα, Χαρουπιές, Τριανταφυλλιά Αγρού)
– 1 δεκάριο – 32€/δεκάριο
• 10.1.1.Ε : Αμπέλια (Αμπέλια οινοποιήσιμα, αμπέλια
επιτραπέζια, αμπέλια παραδοσιακά) – 1 δεκάριο – 60€/δεκάριο
• 10.1.1.Ζ : Απομάκρυνση ή μηχανική καταστροφή ερπόντων
κληματίδων περιμετρικά του αμπελιού (Κλαδοκάθαρος)
Προαιρετική επιπλέον δράση που συνδέεται με το 10.1.1.Ε –
8€/δεκάριο

Καθεστώς 10.1.1 - Αποκλεισμός της χρήσης χημικών
ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (2)
• Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Καθεστώς για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη
για το 2021
• Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Μη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων
– Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων με κάποια από τις πιο κάτω
μεθόδους:
o Κατεργασία εδάφους
o Αποκοπή με χορτοκοπτική ή μακρύ δρεπάνι/λεπίδα
o Βοτάνισμα
– Λίπανση (όπου εφαρμόζεται) σύμφωνα με ενδεικτικό πίνακα
Τμήματος Γεωργίας
– Τήρηση αρχείου γεωργού το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
o Μηχανική καταπολέμηση
o Στοιχεία λίπανσης (εάν εφαρμόζεται)

Καθεστώς 10.1.1 - Αποκλεισμός της χρήσης χημικών
ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (3)
• Για την ετήσια προκήρυξη ισχύουν τα πιο κάτω:
– Για το Καθεστώς 10.1.1Ζ (Κλαδοκάθαρος) θα πρέπει να υπάρχει
συμμετοχή στο καθεστώς 10.1.1Ε (αμπέλια-μηχανική
αντιμετώπιση) στην ίδια προκήρυξη. Πιο συγκεκριμένα, αιτητής
με δέσμευση η οποία ξεκίνησε το 2018 μόνο στο 10.1.1Ε δεν θα
μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς 10.1.1Ζ το 2021

– Για το Καθεστώς 10.1.1Ε για την προκήρυξη του 2021 δεν θα
είναι επιλέξιμα τα τεμάχια τα οποία συμμετέχουν στο Μέτρο
αναδιάρθρωσης αμπελώνων. Αυτό ισχύει για όλη τη διάρκεια
της αναδιάρθρωσης (έτος εκρίζωσης, έτος αγρανάπαυσης και
έτος επαναφύτευσης)

Καθεστώς 10.1.1 - Αποκλεισμός της χρήσης χημικών
ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (4)
Διάσπαρτα δέντρα – Καθεστώτα 10.1.1Β και 10.1.1Δ
• Τεμάχια αιτούμενα σαν “Αγρανάπαυση” με σημειωμένα
διάσπαρτα δέντρα (δέντρα παραδοσιακά, χαρουπιές, ελιές) και
συμμετοχή στα Καθεστώτα 10.1.1.Β ή 10.1.1Δ, είναι επιλέξιμα για
συμμετοχή στα Καθεστώτα αυτά με την προϋπόθεση να τηρούνται
οι πρόνοιες των Καθεστώτων και τα αιτούμενα διάσπαρτα δέντρα
να βρίσκονται σε αναλογία ≥4 δέντρα και <10 δέντρα/δεκ.
Δεσμεύεται και είναι επιλέξιμο το σύνολο του αγροτεμαχίου
αγρανάπαυσης.
• Στις περιπτώσεις που το πιο πάνω τεμάχιο έχει ταυτόχρονη
συμμετοχή και στα δύο καθεστώτα, το τεμάχιο θα είναι επιλέξιμο
μόνο στο Καθεστώς στο οποίο ανήκει η επικρατούσα καλλιέργεια
του τεμαχίου (για σκοπούς αναλογίας δέντρων το σύνολο των
δέντρων θα υπολογίζεται ως η επικρατούσα καλλιέργεια). Εάν ο
αριθμός των αιτούμενων διάσπαρτων δέντρων ανά Καθεστώς
ισούται για τα δύο καθεστώτα τότε το τεμάχιο θα είναι επιλέξιμο
στο Καθεστώς 10.1.1Β μόνο
• Τα εν λόγω τεμάχια δεν θεωρούνται σαν αρόσιμη γη για σκοπούς
greening

Καθεστώτα 10.1.2Α, 10.1.2Β1 και 10.1.2Β2 Εφαρμογή αμειψισποράς (1)
•

Επιλέξιμες Ομάδες Καλλιέργειας, ελάχιστη επιλέξιμη έκταση, ύψος επιδότησης
– 10.1.2.Α – Πατάτες – 3ετής κύκλος – 5 δεκάρια - 70€/δεκάριο
Πατάτες, ετήσιες καλλιέργειες πλην σολανοδών και ψυχανθές για χλωρή λίπανση
Η σειρά των ομάδων καλλιέργειας στον τριετή κύκλο πρέπει να τηρείται όπως
αναγράφεται πιο πάνω. Οι πατάτες πρέπει να ακολουθούν τη χλωρή λίπανση
– 10.1.2.Β1 – Σιτηρά - 3ετής κύκλος – 10 δεκάρια - 22€/δεκάριο + 4,5€/δεκάριο για
πιστοποιημένο σπόρο
– Σιτηρά, ψυχανθές ή μίγμα σιτηρού/ψυχανθούς και ψυχανθές για χλωρή λίπανση
Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου: Προαιρετική επιπλέον δράση που συνδέεται με το
Καθεστώς και λαμβάνει επιπλέον επιδότηση

– 10.1.2.Β2 – Σιτηρά – 3ετής κύκλος – 10 δεκάρια - 30€/δεκάριο
Σιτηρά, Ψυχανθές ή μίγμα σιτηρού/ψυχανθούς σε 2 έτη της τριετίας.
Το ψυχανθές ή μίγμα σιτηρού/ψυχανθούς δεν πρέπει να συγκομίζεται πριν την 31η
Ιουλίου
Το Καθεστώς 10.1.2Β2 εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές εντατικής
καλλιέργειας σιτηρών και ελέγχεται γεωγραφικά

Καθεστώτα 10.1.2Α, 10.1.2Β1Εφαρμογή αμειψισποράς (2)
• Δέσμευση: 6 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Καθεστώς, με δικαίωμα επέκτασης ενός έτους για την
προκήρυξη του 2015
• Υποχρεώσεις:
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αμειψισποράς: Ελέγχεται με τις δηλωμένες
καλλιέργειες στην ενιαία αίτηση και τα ευρήματα του
επιτόπιου
ελέγχου.
Δεν
υποβάλλεται
σχέδιο
αμειψισποράς
– Υποβολή απαραίτητων εντύπων για πιστοποιημένο σπόρο
όπου εφαρμόζεται για το Καθεστώς 10.1.2Β1
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.3 –
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (1)
• Επιλέξιμες Ομάδες Καλλιέργειας, ελάχιστη επιλέξιμη έκταση, ύψος
επιδότησης
– 10.1.3Α : Πατάτες – 5 δεκάρια - 35€/δεκάριο
• Πιστοποίηση για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής
• Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των εναπομεινάντων
σκάρτων κονδύλων μετά τη συγκομιδή
– 10.1.3Β : Εσπεριδοειδή – 5 δεκάρια - 51€/δεκάριο
• Πιστοποίηση για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής
• Απαγόρευση ψεκασμού για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών
οργανισμών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου γίνεται με
την καθοδήγηση του σύμβουλου γεωπόνου
• Τοποθέτηση εντομοπαγίδων πολλαπλής προσέλκυσης (με
προσελκυστική ουσία) στα εσπεριδοειδή 2 μήνες πριν την έναρξη
της συγκομιδής και μέχρι το τέλος της. Ελάχιστος αριθμός
παγίδων: 5/δεκάριο

Καθεστώς 10.1.3 –
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (2)
• Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Καθεστώς για υφιστάμενες δεσμεύσεις και ετήσια προκήρυξη για
το 2021
• Υποχρεώσεις:
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Προσκόμιση Πιστοποιητικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής σε ετήσια βάση από πιστοποιημένο ιδιωτικό
Οργανισμό – Ιδιωτικό πρωτόκολλο πιστοποίησης
Τα ΠΟΔΠ θα λαμβάνονται απευθείας από τις εταιρείες
– Τήρηση αρχείου γεωργού
• Καρατομημένα εσπεριδοειδή δεν είναι επιλέξιμα για την εν λόγω
δράση

Καθεστώς 10.1.4 –
Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών
στην καλλιέργεια της μπανάνας
•
•
•
•

Επιλέξιμη καλλιέργεια: Μπανάνες
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
Ύψος επιδότησης: 80€/δεκάριο
Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Καθεστώς για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη
για το 2021
• Υποχρεώσεις:
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Αφαίρεση δέντρων της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς
– Αφαίρεση με κλάδεμα των παλιών φύλλων των δέντρων της
υφιστάμενης φυτείας
– Εναπόθεση αυτών των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος
μεταξύ των γραμμών
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.6 – Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών
του τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης (1)

• Εφαρμογή των πιο κάτω πρακτικών σε εκτάσεις φυσικής βλάστησης (μη
επιλέξιμες για εκταρικές επιδοτήσεις) οι οποίες εφάπτονται σε
αγροτεμάχια με επιλέξιμες για το Καθεστώς καλλιέργειες:
– Καρατόμηση και απομάκρυνση εισβλητικών ξενικών ειδών (Ακακία,
Ψευδοακακία)
– Διαχείριση υφιστάμενων αυτοφυών φυτών και φύτευση νέων
(πίνακας Τμήματος Δασών) - Διατήρηση 10 φυτών/δεκάριο
– Διατήρηση παραδοσιακών στοιχείων (ξερολιθιών, λαγουμιών και
πηγαδιών) με παραδοσιακό τρόπο χωρίς τη χρήση συνδετικών ουσιών
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Επιλέξιμες καλλιέργειες Καθεστώτων 10.1.1Α,
10.1.1Δ (πλην αγρανάπαυσης με διάσπαρτα δέντρα) και 10.1.1Ε
• Γεωγραφικοί περιορισμοί: Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και
Μειονεκτικές Περιοχές Περιφέρειας 1 (ορεινές)
Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί για τις καλλιέργειες του 10.1.1Δ

Καθεστώς 10.1.6 – Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών
του τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης (2)

• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 0,5 δεκάριο φυσικής βλάστησης, 10 δεκάρια
με επιλέξιμες για το τεμάχιο καλλιέργειες
• Μέγιστη επιλέξιμη έκταση φυσικής βλάστησης: 10% της συνολικής
έκτασης των επιλέξιμων για το Καθεστώς καλλιεργειών
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου τεμαχίου φυσικής βλάστησης
για ένταξη στο Καθεστώς: 1 δεκάριο
• Ύψος επιδότησης: 43 €/δεκάριο
• Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο Καθεστώς για
πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη για το 2021
• Υποχρεώσεις:
– Οι Πρακτικές που αναφέρθηκαν
– Γεωγραφική υπόδειξη της έκτασης φυσικής βλάστησης για ένταξη στο
Καθεστώς και των παραδοσιακών στοιχείων
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.7 –
Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
•
•
•

•
•
•
•
•

Συντήρηση και διατήρηση ξερολιθιών οι οποίες βρίσκονται εντός ή περιμετρικά
επιλέξιμων αγροτεμαχίων
Επιλέξιμες καλλιέργειες: Αμπέλια Επιτραπέζια, Επιλέξιμες καλλιέργειες για 10.1.1Α και
10.1.1Δ (πλην αγρανάπαυσης με διάσπαρτα δέντρα)
Γεωγραφικοί περιορισμοί: Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και Μειονεκτικές Περιοχές
Περιφέρειας 1 (ορεινές)
Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί για τις καλλιέργειες του 10.1.1Δ.
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
Ελάχιστο μήκος ξερολιθιάς σε σχέση με την επιλέξιμη έκταση: 5m/δεκάριο
Ελάχιστο συνεχόμενο μήκος: 1m
Ύψος επιδότησης: 18 €/δεκάριο για καλλιέργειες 10.1.1Α και 10.1.1Δ
10€/δεκάριο για επιτραπέζια αμπέλια
Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο Καθεστώς για πολυετείς

δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη για το 2021
•

Υποχρεώσεις:
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

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

• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Αμπέλια Παραδοσιακά (9 ποικιλίες)
• Τα τεμάχια μπορούν να ενταχθούν και στα Καθεστώτα 10.1.1Ε και
10.1.1Ζ
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
• Ύψος επιδότησης: 22€/δεκάριο
• Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Καθεστώς για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη
για το 2021
• Υποχρεώσεις:
– Διατήρηση αιτούμενων αμπελώνων με παραδοσιακές ποικιλίες
αμπελιού
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.10 – Διαχείριση Μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση
αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά (1)
•
•
•
•

•
•

•
•

Δήλωση αριθμού μελισσοσμηνών (μελισσιών)
Ελάχιστος αριθμός μελισσοσμηνών: 20 (αντιστοιχεί σε 67 δεκάρια)
Δεν υπάρχει σύνδεση με τεμάχια της Ενιαίας Αίτησης
Οι αιτητές πρέπει είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος
Γεωργίας από το προηγούμενο έτος ένταξης στο Καθεστώς και καθ’ όλη τη διάρκεια
της δέσμευσης / συμμετοχής
Ο μέγιστος αριθμός μελισσοσμηνών με τον οποίο μπορεί να ενταχτεί ο αιτητής είναι
ο αριθμός που καταγράφεται στο μελισσοκομικό Μητρώο του προηγούμενου έτους
Ο αριθμός των μελισσοσμηνών τα οποία εντάχθηκαν στο Καθεστώς (μελισσοσμήνη
τα οποία δεσμεύτηκαν) δεν θα πρέπει να μειωθεί πέραν του 20% καθ΄ όλη τη
διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης (για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ)
Ύψος επιδότησης: 8€/μελισσοσμήνος (2,4€/δεκάριο)
Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο Καθεστώς για
υφιστάμενες πολυετείς δεσμεύσεις και ετήσια προκήρυξη για το 2021.

Καθεστώς 10.1.10 – Διαχείριση Μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση
αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά (2)

Υποχρεώσεις Καθεστώτος 10.1.10:
• 100 μελισσοσμήνη το μέγιστο, ανά μελισσοκομείο, καθόλη τη διάρκεια της
δέσμευσης/συμμετοχής
• Κατά την περίοδο 1 Αύγουστου – 31 Οκτωβρίου
– Ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ίδιου αιτητή: 500m
– Εγκατάσταση ποτίστρας στο μελισσοκομείο απόσταση όχι
μεγαλύτερη των 50 μέτρων (πλαστικό βαρέλι με πώμα, χωρητικότητας
100 λίτρων, Γούρνα γαλβανιζέ ή τσιμεντένια με ελάχιστη επιφάνεια
0,2 m²), υλικά πλεύσης (φελλοί, φελιζόλ, ξύλα κτλ)
– Θα πρέπει ο αιτητής να επισκέπτεται τα μελισσοκομεία τουλάχιστον 1
φορά την εβδομάδα επιπλέον των κανονικών επισκέψεων (13 φορές
επιπλέον στο σύνολο της περιόδου)
– Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμός ποτίστρας,
προσθήκη /αλλαγή πόσιμου νερού
• Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
• Τήρηση συγκεκριμένων μελισσοκομικών χειρισμών (μετακινήσεις,
φάρμακα)
• Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου

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

Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια
προκήρυξη για το 2021
Ύψος Επιδότησης: 11€/δεκάριο
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 10 δεκάρια
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου αγροτεμαχίου: 1 δεκάριο
Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Κριθάρι, Σκληρό Σιτάρι, Σιτάρι , Σιφωνάρι,
Τριτικάλε, Μίγμα Σιτάρι-Τριτικάλε, Σίκαλη
Γεωγραφικοί περιορισμοί: Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας ή περιοχές δικτύου
Natura 2000
Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης ή εκχέρσωσης
– Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων
– Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής
έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους
– Δημιουργία εκτάσεων 3% εντός του κάθε αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται
καλλιέργεια ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε
έτους
– Τήρηση της βάσης εκκίνησης του Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

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

Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη για το
2021
Ύψος Επιδότησης: 74€/δεκάριο για Ελιές , 76€/δεκάριο για Παραδοσιακά δέντρα και χαρουπιές
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Ελιές, Δέντρα Παραδοσιακά (Αμυγδαλιές, Φουντουκιές),
Χαρουπιές
Γεωγραφικοί περιορισμοί: Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας ή περιοχές δικτύου Natura 2000
Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης ή εκχέρσωσης
– Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων
– Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια, καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους και μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων
– Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλλευσης, κατά την περίοδο
Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου
– Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ κατά την περίοδο Νοεμβρίου Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι 12 m3/ εκτάριο
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.11Γ – Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς
βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
•
•
•

•
•
•

Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια
προκήρυξη για το 2021
Γεωγραφικοί περιορισμοί: Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας ή περιοχές δικτύου Natura
2000
Ύψος Επιδότησης: 29€/δεκάριο. Τα τεμάχια που δύναται να συμμετέχουν στο
Καθεστώς 12.1.2 (Μ12 Natura 2000) θα λαμβάνουν €14,5/δεκάριο από το Καθεστώς
12.1.2 και τα υπόλοιπα €14,5/δεκάριο από το 10.1.11Γ
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 10 δεκάρια και ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου
αγροτεμαχίου: 5 δεκάρια
Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Μόνιμοι Βοσκότοποι
Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης ή εκχέρσωσης
– Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων
– Πλήρης απαγόρευση βόσκησης για όλα τα ζώα κατά την περίοδο 15 Φεβρουαρίου
– 15 Ιουνίου κάθε έτους
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.12 - Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης
εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια (1)

• Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής για πολυετείς δεσμεύσεις σε
ισχύ και ετήσια προκήρυξη για το 2021
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 2 δεκάρια
• Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Αμπέλια οινοποιήσιμα,
Αμπέλια Επιτραπέζια, Αμπέλια Παραδοσιακά
– Αμπέλια Οινοποιήσιμα και Αμπέλια Παραδοσιακά: €32,5/
δεκάριο
– Αμπέλια Επιτραπέζια: €56,5/ δεκάριο
• Γεωγραφικοί Περιορισμοί: Υποβαθμισμένες περιοχές σύμφωνα
με το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού
• Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την
ικανοποίηση όλων των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές
διαθέσιμες δαπάνες του Καθεστώτος, θα δοθεί προτεραιότητα
στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές σύμφωνα με τον ίδιο χάρτη

Καθεστώς 10.1.12 - Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης
εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια (2)

• Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας
– Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας (Lobesia botrana)
– Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εφαρμογών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
– Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού
– Ελεγχόμενη χρήση νηματοδοκτόνων
– Απαγόρευση της χρήσης συμβατικών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά»
– Υποχρεωτική εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με μυκητοκτόνο και
εντομοκτόνο ευρέως φάσματος
– Απαγόρευση συνδυασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων
– Περιορισμός της πολλαπλής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ιδίων
δραστικών ουσιών ή δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 10.1.13 - Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε
παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά
•
•
•

•
•
•

Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια
προκήρυξη για το 2021
Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 2 δεκάρια.
Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Κριθάρι, Σκληρό Σιτάρι, Σιφωνάρι, Τριτικάλε,
Σόργο, Αραβόσιτος, Κεχρί Κοινό, Κεχρί Ιαπωνικό, Κεχρί Ιταλικό, Κεχρί
Μαργαριτώδες, Μίγμα Σιτάρι-Τριτικάλε, Σίκαλη
Γεωγραφικοί Περιορισμοί: Παραδασόβιες περιοχές σύμφωνα με χάρτη Τμήματος
Δασών
Ύψος Επιδότησης: 5,4€/δεκάριο
Υποχρεώσεις Καθεστώτος
– Διενέργεια επιπλέον καλλιέργειας (επιπλέον της φθινοπωρινής καλλιέργειας
η οποία γίνεται για καταπολέμηση της άγριας βλάστησης και προετοιμασία
του τεμαχίου για σπορά) του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής των
σιτηρών κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου ανάλογα με το υψόμετρο, για
ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Μέτρο 11: Βιολογικές Καλλιέργειες (1)
• Το Μέτρο χωρίζεται σε 2 Υπομέτρα:
– 11.1 - Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
Ο χρόνος για το Υπομέτρο 11.1 ξεκινά από την ημερομηνία
ένταξης στην βιολογική γεωργία (όχι την ημερομηνία
ένταξης στο Μέτρο)
– 11.2 - Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας
• Δέσμευση: 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης ένταξης στο
Μέτρο για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ και ετήσια προκήρυξη
για το 2021
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 3 δεκάρια στο σύνολο των 2
Υπομέτρων
• Ασυμβατότητα μεταξύ Μέτρων 10 και 11: Ίδιες εκτάσεις δεν
μπορούν να επιδοτηθούν και από τα 2 Μέτρα

Μέτρο 11 –
Υποχρεώσεις (1)
•

Εγγραφή στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας για όλα τα έτη
της δέσμευσης στο Μέτρο (για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ) και κατά τη διάρκεια τους
έτους για την ετήσια προκήρυξη για το έτος 2021. Η εγγραφή στο Μητρώο
Βιοκαλλιεργητών για αιτητές και τεμάχια θα πρέπει να είναι μέχρι 21/5/2021.

•

Σύναψη συμβολαίου με ένα εγκεκριμένο από το Τμήμα Γεωργίας, Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής και προσκόμιση στον ΚΟΑΠ έως την
καταληκτική ημερομηνία τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση

•

Η σύναψη του συμβολαίου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία σύναψης έως τις 21 Μαΐου
2021 και θα πρέπει να προσκομιστεί στον ΚΟΑΠ έως την καταληκτική ημερομηνία
τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση

•

Υποβολή βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης στα πλαίσια του
Μέτρου 01 “Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης”, εντός 2 ετών από την ένταξη
στο Μέτρο για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ αιτητών οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη
φορά στη βιολογική γεωργία. Για την ετήσια προκήρυξη του 2021 η βεβαίωση θα πρέπει
να υποβληθεί εντός του 2021

Μέτρο 11 –
Υποχρεώσεις (2)
• Υποβολή σε ετήσια βάση βεβαίωσης (με πίνακα τεμαχίων)
από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, ότι
τηρήθηκαν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη βιολογική
γεωργία, για αιτήσεις σε δέσμευση / συμμετοχή
• Στις περιπτώσεις καλλιεργειών λαχανικών θα υποβάλλεται
και βεβαίωση ότι τηρείται η ορθή αλληλουχία αμειψισποράς,
μόνο για υφιστάμενες δεσμεύσεις που είναι σε ισχύ
• Υποβολή και τήρηση σχεδίου αμειψισποράς για ετήσιες και
εποχιακές καλλιέργειες (1 φορά στην αρχή της 5ετίας) μόνο
για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ
• Τήρηση Βάσης εκκίνησης Μέτρου
• Τήρηση Αρχείου Γεωργού

Μέτρο 11 –
Ύψος Ενίσχυσης
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Υπομέτρο 11.1:
Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μούρα και
αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές και τις φοινικιές)
90€/ δεκάριο
Ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες και θαμνώδεις καλλιέργειες, χαρουπιές, φοινικιές 75€/ δεκάριο
Λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, φοινικιές, μονοετή αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά, στέβια 60€/δεκάριο
Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά
φυτά, ψυχανθή για σανό και για χλωρή λίπανση και άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες)
38€/δεκάριο
Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 45€/δεκάριο βοσκότοπου τόσο για τις
αίγες όσο και για τα πρόβατα
Υπομέτρο 11.2:
Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μούρα και
αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές και τις φοινικιές)
90€/ δεκάριο
Ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες και θαμνώδεις καλλιέργειες, χαρουπιές, φοινικιές 60€/ δεκάριο
Λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, φοινικιές, μονοετή αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά, στέβια 60€/δεκάριο
Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά
φυτά, ψυχανθή για σανό και για χλωρή λίπανση και άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες)
35€/δεκάριο
Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 45€/δεκάριο βοσκότοπου τόσο για τις
αίγες όσο και για τα πρόβατα

Μέτρο 11- Διάσπαρτα Δέντρα και Περιβόλι
•

Τεμάχια αιτούμενα σαν Αγρανάπαυση µε διάσπαρτα δέντρα (χαρουπιές, ελιές και
παραδοσιακά δέντρα) και συµµετοχή στο 11.1 ή 11.2, είναι επιλέξιμα για συµµετοχή
στα Υπομέτρα αυτά νοουμένου πως τηρούνται οι πρόνοιες των Υπομέτρων και τα
αιτούμενα διάσπαρτα δέντρα βρίσκονται σε αναλογία <10 δέντρα και ≥4 δέντρα ανά
δεκάριο. Ο υπολογισμός της επιλέξιμης έκτασης για επιδότηση από το Μ11 γίνεται
αναλογικά με βάση τα αιτηθέντα / ευρεθέντα δέντρα (μετά από διοικητικούς ή
επιτόπιους ελέγχους) σε αναλογία 0,1 δεκάριο ανά επιλέξιμο δέντρο. Ισχύει μόνο για
τις πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ. Τα εν λόγω τεµάχια δεν θεωρούνται σαν αρόσιµη γη
για σκοπούς Πράσινης Ενίσχυσης

•

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην ετήσια προκήρυξη του έτους 2021 δεν είναι δυνατή η ένταξη στο
Μ11 τεμαχίων αγρανάπαυσης με διάσπαρτα δέντρα.

•

Η κατηγορία «Περιβόλι» είναι επιλέξιμη για τα Μέτρα 11 και 13. Σε περίπτωση που σε
ένα αγροτεμάχιο υπάρχουν μικτές φυτείες (Περιβόλι) δηλαδή υπάρχουν δένδρα τα
οποία είναι ανάμεικτα σε συμπαγή καλλιέργεια (τηρείται η αναλογία 10 δέντρα/δεκ)
που ανήκουν σε πέραν της µίας καλλιεργητικές ομάδες και πιθανόν να υπάρχει και
έκταση στα ενδιάμεσα που βρίσκεται σε αγρανάπαυση ή καλλιεργείται µε µία ή
περισσότερες καλλιέργειες που κατατάσσονται σαν αρόσιμή γη, αλλά δεν µπορεί να
διαχωριστεί µε ξεχωριστό αγροτεμάχιο, τότε το σύνολο της έκτασης µπορεί να
δηλωθεί σαν µικτή φυτεία (περιβόλι)

Μέτρο 10 / 11 – Συνήθη προβλήματα

1.
2.
3.

4.

Να δηλώνονται οι εκτάσεις και οι καλλιέργειες που πραγματικά
ισχύουν για να μην προκύπτουν ποινές και αποκλίσεις
Να διατηρείται σταθερή η δέσμευση τεμαχίων και έκτασης για
όλα τα έτη της δέσμευσης (για πολυετείς δεσμεύσεις σε ισχύ)
Όπου απαιτείται τήρηση σχεδίου αμειψισποράς (πολυετείς
δεσμεύσεις σε ισχύ) να τηρείται πιστά η αλληλουχία του σχεδίου
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καθεστώτων (για πολυετείς
δεσμεύσεις σε ισχύ)
Να τηρούνται οι πρόνοιες των Καθεστώτων/ Υπομέτρων (τήρηση
δράσης, τήρηση βάσης εκκίνησης, τήρηση αρχείου γεωργού,
τήρηση βιολογικής γεωργίας στο Μέτρο 11, κ.α.)

Μέτρο 12: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

• Οι υποχρεώσεις του Μέτρου 12 καθορίζονται από
Υπουργικό Διάταγμα
• Οι πρόνοιες όπως καθορίζονται στο διάταγμα είναι
υποχρεωτικές για όλους τους καλλιεργητές που οι εκτάσεις
τους εμπίπτουν σε περιοχές Natura
• Η ένταξη στο Μέτρο 12 είναι εθελοντική
• Το Μέτρο 12 παρέχει αντισταθμιστική ενίσχυση για
απώλεια εισοδήματος λόγω των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από το διάταγμα
• Ετήσια δέσμευση

Καθεστώς 12.1.1Α – Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς
καλλιέργειες σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000

• Επιλέξιμες περιοχές: Περιοχές Δικτύου Natura 2000
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Αμπέλια Οινοποιήσιμα, Αμπέλια
Επιτραπέζια, Αμπέλια Παραδοσιακά, Φυλλοβόλα, Συκιές,
Φοινικιές, Χαρουπιές, Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
• Ύψος επιδότησης: 16€/δεκάριο
• Υποχρεώσεις καθεστώτος:
– Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής καθόλη τη
διάρκεια του έτους, σε έκταση τουλάχιστον 10% της
συνολικής έκτασης της Ενιαίας Αίτησης που εμπίπτει σε
περιοχές Natura 2000
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 12.1.1Β – Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες
καλλιέργειες σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000

• Επιλέξιμες περιοχές: Περιοχές Δικτύου Natura 2000
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Σκληρό Σιτάρι, Κριθάρι, Σιφωνάρι,
Αραβόσιτος, Σόργο, Ρεβίθια, Φακές, Σισάμι, Σιτάρι,
Τριτικάλε, Τριφύλλι, Μίγματα
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
• Ύψος επιδότησης: 8€/δεκάριο
• Υποχρεώσεις καθεστώτος:
– Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής μέχρι την 31η
Ιουλίου σε έκταση τουλάχιστον 10% της συνολικής
έκτασης της Ενιαίας Αίτησης που εμπίπτει σε περιοχές
του δικτύου Natura 2000
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 12.1.1Γ – Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς
καλλιέργειες σε περιοχές συνεκτικότητας

• Επιλέξιμες περιοχές: Συγκεκριμένες κοινότητες – επιλέξιμες
είναι οι περιοχές αυτών των κοινοτήτων που δεν εμπίπτουν
εντός των περιοχών Natura 2000
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Αμπέλια Οινοποιήσιμα, Αμπέλια
Επιτραπέζια, Αμπέλια Παραδοσιακά, Φυλλοβόλα
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 1 δεκάριο
• Ύψος επιδότησης: 16€/δεκάριο
• Υποχρεώσεις Καθεστώτος:
– Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής καθόλη τη
διάρκεια του έτους, σε έκταση τουλάχιστον 10% της
συνολικής έκτασης της Ενιαίας Αίτησης που εμπίπτει
στις επιλέξιμες για το Καθεστώς περιοχές
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

Καθεστώς 12.1.2– Διαχείριση Βοσκοτόπων
• Δέσμευση: Ετήσια η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2022
• Επιλέξιμες περιοχές:
• ΤΚΣ – Κοιλάδα Διαρίζου
• ΤΚΣ – Χερσόνησος Ακάμα
• ΖΕΠ – Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδας Διαρίζου
• ΖΕΠ – Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: Μόνιμος Βοσκότοπος
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: Δεν εφαρμόζεται
• Ύψος επιδότησης: 14,5€/δεκάριο
• Υποχρεώσεις:
– Απαγόρευση Βόσκησης κατά την περίοδο 15 Φεβρουαρίου
έως 15 Απριλίου
– Τήρηση Βάσης Εκκίνησης Καθεστώτος
– Τήρηση αρχείου γεωργού

ΜΕΤΡΟ 13 –
Στήριξη Περιοχών Με Φυσικά ή Άλλα Μειονεκτήματα

• Δικαιούχοι για το εν λόγω Μέτρο είναι: Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα τα οποία πληρούν την έννοια του ενεργού
γεωργού όπως αυτή καθορίζεται στο εγχειρίδιο της Ενιαίας
Αίτησης και ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική
γη που βρίσκεται εντός των ορίων των περιοχών με φυσικά ή
άλλα μειονεκτήματα όπως αυτές έχουν καθορισθεί
• Θα πρέπει να καλλιεργούν κατά το ελάχιστο τρία (3) δεκάρια
γεωργικής γης ανά περιφέρεια
• Η ενίσχυση του Μέτρου 13 είναι ετήσια (δεν υπάρχει
δέσμευση) και χορηγείται ανά δεκάριο επιλέξιμης γεωργικής
έκτασης για το Μέτρο
• Η συμμετοχή στο Μέτρο 13 γίνεται σε επίπεδο αίτησης

Μέτρο 13 - Ποσά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια
Δεκάρια

3-100

Καθεστώς 13.1 – Καθεστώς 13.2 –
Καθεστώς 13.3 –
Ποσό ανά δεκαριο Ποσό ανά δεκαριο Ποσό ανά δεκαριο
(€)
(€)
(€)
14

5.5

5.5

101-300

12.6

5

5

301-500

11.3

4.5

4.5

501-1000

10.2

4.1

4.1

1001-3000

9.2

3.7

3.7

>3001

0

0

0

Οι κοινότητες που δεν είναι πλέον επιλέξιμες για το Καθεστώς 13.2 θα λαμβάνουν φθίνουσα
ενίσχυση όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Δεκάρια
3-100
101-300
301-500
501-1000
1001-3000
>3001

Ποσό ανά δεκάριο (€)
2021
2.5
2.2
1.9
1.7
1.5
0

Ποσό ανά δεκάριο (€)
2022
2.4
2.1
1.8
1.6
1.4
0

Ευχαριστούμε για την
προσοχή σας

