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•ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

•ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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∆ΟΜΗ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι

Άµεσες Ενισχύσεις
(Καν. 1307/2013)

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ

Αγροτική Ανάπτυξη (Καν. 1307/2013)
Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ)

(Καν. 1308/2013) 

Αγροτική Ανάπτυξη 
(Καν. 1305/2013)

Οριζόντιος Χρηµατοδοτικός Κανονισµός (Καν. 1306/2013)
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Έτος Εκατοµµύρια €

2015 50,8

2016 50,22016 50,2

2017 49,7

2018 49,1

2019 48,6

2020 48,6
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ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2015 – 2020
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ

ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΝΑΙ:

1) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΕΣΕ / SAPS)

2) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (όταν το επιτρέψουν τα δηµόσια
οικονοµικά)

3) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

4) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Αιγοπρόβατα ＆＆＆＆

Εσπεριδοειδή Νεκρής Ζώνης – νοουµένου ότι δοθεί έγκριση από ΕΕ)

5) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - GREENING)
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ 

• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 61%

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ    ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

30%

• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 8%

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1%

• ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

εθνικά κονδύλια (αν το 

επιτρέψουν τα δηµόσια 

οικονοµικά)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 2015 – 2020  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1307/2013)

�ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 4)

�∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ (Άρθρο 8)

�ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – CAPPING (Άρθρο 11)

�ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (Άρθρο 10)

�ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (Άρθρο 9)�ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (Άρθρο 9)

�ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Άρθρο 36)

�ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (Άρθρο 37)

�ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Άρθρα 50 - 51)

�ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Άρθρα 52 - 55)

�ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Άρθρα 43 - 47)
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

� ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης,
µόνιµων βοσκοτόπων, ή µόνιµων καλλιεργειών·

� ως «αρόσιµη γη» νοείται η γη που 
καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή 
εκτάσεις διαθέσιµες για φυτική 
παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων 
των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης 
καλλιέργειας ανεξαρτήτως του αν 

8

καλλιέργειας ανεξαρτήτως του αν 
πρόκειται για γη υπό θερµοκήπια ή 
υπό σταθερό ή κινητό κάλυµµα

� ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι 
µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός 
από τους µόνιµους βοσκοτόπους οι 
οποίες: 

- καταλαµβάνουν τη γη για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε ετών και 
- αποδίδουν επαναλαµβανόµενες 
συγκοµιδές



ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

� ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:

- η παραγωγή, 

- η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 

- η διατήρηση µιας γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που να 
την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων 
γεωργικών µεθόδων,

- η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας
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• ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

� Μείωση για ενισχύσεις άνω των €2.000, όταν το εκτιµώµενο
συνολικό πόσο είναι υψηλότερο από τον διαθέσιµο προϋπολογισµό
για τον πρώτο πυλώνα

• ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – CAPPING

� Μείωση κατά 5 % για το µέρος του ποσού των άµεσων ενισχύσεων 
που υπερβαίνει τις €150.000 για ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 
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• ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις:

• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

� Ελάχιστη έκταση για την Κύπρο: 3 δεκάρια

� Εφαρµογή Πολλαπλής Συµµόρφωσης

∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις:

� Σε αιτητές που δεν ασκούν την ελάχιστη δραστηριότητα στις
γεωργικές τους εκτάσεις.

� Σε αιτητές που διευθύνουν αερολιµένες, δίκτυα ύδρευσης,
κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους
ψυχαγωγίας και οι οποίοι έλαβαν άµεσες ενισχύσεις κατά το
προηγούµενο έτος άνω των €5.000 (εκτός αν αποδείξουν ότι
είναι ενεργοί γεωργοί).
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� Αποτελεί το καθεστώς µέσω του οποίου χορηγείται η
βασική ενίσχυση στα πλαίσια των άµεσων πληρωµών
και τη συνέχιση του καθεστώτος εκταρικής επιδότησης
που εφαρµοζόταν µέχρι σήµερα.

� Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως για κάθε επιλέξιµη
έκταση που δηλώνεται από το γεωργό.

� ∆ικαιούχος επιδότησης είναι ο κάτοχος του τεµαχίου
κατά την ηµεροµηνία κατοχής η οποία θα ανακοινωθεί
από τον ΚΟΑΠ.
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Επιλέξιµη έκταση 

� Κάθε γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται� Κάθε γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται

για γεωργικές δραστηριότητες, περιλαµβανοµένων περιοχών

που δεν ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003.
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Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

• υποχρεωτική η εφαρµογή της ενίσχυσης αυτής για το κράτος
µέλος

• ετήσια ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας που δικαιούνται
ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ

•• Χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Η
περίοδος µειώνεται κατά τον αριθµό των ετών που
µεσολάβησαν µεταξύ της δηµιουργίας της εκµετάλλευσης και
της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής
ηλικίας

• για τη χρηµατοδότησή της θα χρησιµοποιηθεί περίπου 1% του
χρηµατοοικονοµικού φακέλου των άµεσων πληρωµών
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Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Γεωργοί Νεαρής ηλικίας (φυσικά πρόσωπα)

�Να µην είναι πέραν των 40 ετών κατά την πρώτη
υποβολή της αίτησης στο ΚΕΣΕ και
�Να δηµιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση�Να δηµιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση
ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή να έχει ήδη
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που
προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το ΚΕΣΕ

Γεωργοί Νεαρής ηλικίας (νοµικά πρόσωπα)

�Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας (όπως ορίζονται πιο πάνω) να
ασκούν αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο επί του
νοµικού προσώπου
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Προαιρετική συνδεδεµένη στήριξη

� Στήριξη που µπορεί να χορηγείται σε συγκεκριµένους
τοµείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα
σηµαντικοί για οικονοµικούς, κοινωνικούς και/ή
περιβαλλοντικούς λόγους

ΚΥΠΡΟΣ: 8% για την Αιγοπροβατοτροφία ＆＆＆＆ τα
Εσπεριδοειδή της Νεκρής Ζώνης – νοουµένου ότι δοθεί
έγκριση από την ΕΕ
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΡΘΡΑ 43-47

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΡΘΡΑ 43-47
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• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ / 
GREENING)
� Όλοι οι αιτητές που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του

Καθεστώτος Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης έχουν δικαίωµα να

λάβουν και την «πράσινη ενίσχυση».

�Οι αιτητές µε αρόσιµη γη πέραν ενός ορίου ή µόνιµους βοσκότοπους

θα πρέπει να τηρούν τις καθορισµένες από την ΕΕ «γεωργικές

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

θα πρέπει να τηρούν τις καθορισµένες από την ΕΕ «γεωργικές

πρακτικές» που είναι επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον.

�Μη συµµόρφωση των γεωργών θα επιφέρει µειώσεις ή αποκλεισµό

της πράσινης ενίσχυσης.

� Όσοι γεωργοί είναι ενταγµένοι στη βιολογική γεωργία για τα

αντίστοιχα τεµάχια τους που πιστοποιηµένα συµµετέχουν στη βιολογική

γεωργία δικαιούνται αυτοδικαίως την πράσινη ενίσχυση.

�Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης των πρακτικών.
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• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ / GREENING) 

�Οι αιτητές των οποίων οι εκµεταλλεύσεις βρίσκονται εν όλω ή
εν µέρει σε περιοχές που καλύπτονται από τις οδηγίες
92/43/ΕΟΚ (διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας), 2000/60/ΕΚ (θέσπιση πλαισίου

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

άγριας πανίδας και χλωρίδας), 2000/60/ΕΚ (θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων) ή
2009/147/ΕΚ (διατήρηση των άγριων πτηνών) δικαιούνται την
Πράσινη Ενίσχυση νοουµένου ότι τηρούν τις πρακτικές της στο
βαθµό που οι πρακτικές συνάδουν µε τους στόχους των εν
λόγω οδηγιών.

� Για τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης χρησιµοποιείται το 30% 
του χρηµατοδοτικού φακέλου για τις άµεσες ενισχύσεις
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Γεωργικές πρακτικές:

� ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

(Αφορά µόνο γεωργούς µε αρόσιµη γη πέραν των 100 δεκαρίων)

� ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

� ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 

(Αφορά όλους τους γεωργοκτηνοτρόφους που δηλώνουν 
βοσκότοπους)

� ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

(Αφορά µόνο γεωργούς µε αρόσιµη γη πέραν των 150 δεκαρίων)
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�∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών

� Μεταξύ 100 και 300 δεκάρια αρόσιµης γης

τουλάχιστον 2 διαφορετικές καλλιέργειες στην αρόσιµη γη.

Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75%.

� Πέραν των 300 δεκαρίων

τουλάχιστον 3 διαφορετικές καλλιέργειες στην αρόσιµη γη.

Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% και οι δύο κύριες

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% και οι δύο κύριες

καλλιέργειες από κοινού να µην υπερβαίνουν το 95%.

�Η περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να τηρείται η διαφοροποίηση των καλλιεργειών από

τους γεωργούς θα καθορισθεί και θα ανακοινωθεί το συντοµότερο.

�Τηρουµένου του αριθµού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, τα

ανώτατα όρια (ποσοστά) των καλλιεργειών δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που πέραν του

75% της αρόσιµης γης του αιτητή καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά

φυτά ή γη σε αγρανάπαυση. Στην περίπτωση αυτή η κύρια καλλιέργεια στη λοιπή αρόσιµη γη

δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 75% της υπόλοιπης αρόσιµης γης, εκτός αν η λοιπή αρόσιµη

γη καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.
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Ως «καλλιέργεια» νοούνται:

α) διαφορετικά γένη που ορίζονται στη βοτανική ταξινόµηση
{πχ. το κριθάρι (Ηordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται 2 διαφορετικές καλλιέργειες γιατί ανήκουν

σε διαφορετικά γένη, ενώ το µαλακό και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια γιατί ανήκουν
στο ίδιο γένος (Triticum)}

β) οποιοδήποτε είδος των οικογενειών:

� Brassicaceae (περιλαµβάνει µπρόκολο, κινέζικο λάχανο, ελαιοκράµβη κλπ),

�Solanaceae (περιλαµβάνει ντοµάτες, πατάτες, µελιτζάνες, πιπέρια κλπ)

�Cucurbitaceae (περιλαµβάνει αγγουράκια, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια κλπ)

{Πχ. η ντοµάτα και η πατάτα παρόλο που ανήκουν στο ίδιο γένος (Solanum) – διαφορετικό είδος

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

{Πχ. η ντοµάτα και η πατάτα παρόλο που ανήκουν στο ίδιο γένος (Solanum) – διαφορετικό είδος
θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες αφού ανήκουν στην οικογένεια Solanaceae}

γ) η γη υπό αγρανάπαυση

δ) τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (περιλαµβάνει φαβέττα,
φακελωτή, µηδική κλπ).

(Οι καλλιέργειες που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόµα
και αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν µια καλλιέργεια µε την ονοµασία
«αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά»)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι διαφορετικές καλλιέργειες για σκοπούς διαφοροποίησης καλλιεργειών παρουσιάζονται σε
σχετικό κατάλογο, στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και στην ιστοσελίδα του (www.capo.gov.cy)

25



Εξαιρέσεις από την πρακτική της διαφοροποίησης 
καλλιεργειών 

� 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

� συνδυασµό των δύο

� και η υπόλοιπη αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από τις χρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει τα
300 δεκάρια.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

� 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

� και η αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από τις χρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει τα 300
δεκάρια.

� 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.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

∆ΕΚΑΡΙΑ

ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ

ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1:

ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 100 ∆ΕΚΑΡΙΑ 
∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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ΠΑΤΑΤΕΣ 50 ΝΑΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ 45 ΝΑΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 4 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 99 ∆ΕΚΑΡΙΑ

Στην εκµετάλλευση δεν χρειάζεται να εφαρµοσθεί η πρακτική της

διαφοροποίησης των καλλιεργειών λόγω του ότι το σύνολο της

αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης είναι µικρότερο από 100 δεκάρια.



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2:
ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ = 100 - 300 ∆ΕΚΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

∆ΕΚΑΡΙΑ
ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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ΠΑΤΑΤΕΣ 80 ΝΑΙ •Τουλάχιστον 2 

καλλιέργειες στην 

αρόσιµη γη

• Ποσοστό κύριας

καλλιέργειας µικρότερο 

ή ίσο µε 75%

•3 καλλιέργειες

•61.5%

{= 80/130)*100}

ΚΡΙΘΑΡΙ 45 ΝΑΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 5 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ
130 ∆ΕΚΑΡΙΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3:

ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 300 ∆ΕΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΕ 

∆ΕΚΑΡΙΑ

ΑΡΟΣΙΜΗ 

ΓΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΠΑΤΑΤΕΣ 80 ΝΑΙ • Τουλάχιστον 3 

καλλιέργειες στην 
•4 καλλιέργειες

ΚΡΙΘΑΡΙ 230 ΝΑΙ

29

καλλιέργειες στην 

αρόσιµη γη

• Ποσοστό κύριας

καλλιέργειας µικρότερο 

ή ίσο µε 75%

• Ποσοστό δύο κύριων 

καλλιεργειών  

µικρότερο ή ίσο µε 95%

•64.8% {= 

(230/355)*100}

•87.3% {= 

((230+80)/355)*100}

ΚΡΙΘΑΡΙ 230 ΝΑΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 5 ΝΑΙ

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 40 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ
355 ∆ΕΚΑΡΙΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4 (ΕΞΑΙΡΕΣΗ Α - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ):

�ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 300 ∆ΕΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
�ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ Ή ΓΗ ΥΠΟ 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ Ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 75% ΚΑΙ
�ΛΟΙΠΗ ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΜΕ 300 ∆ΕΚΑΡΙΑ 

∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ∆ΕΚΑΡΙΑ ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ

ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ
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ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΠΑΤΑΤΕΣ 40 ΝΑΙ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 330 ΝΑΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 5 ΝΑΙ

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 20 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 395 ∆ΕΚΑΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΡΩΣΤΩ∆ΩΝ Ή ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩ∆ΩΝ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΗ ΥΠΟ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

{(20+330) / 395 }*100 = 88.6%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

45 ∆ΕΚΑΡΙΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΩΝ



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5  (ΕΞΑΙΡΕΣΗ Β – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ)

�ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 300 ∆ΕΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
�ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Ή ΑΓΡΩΣΤΩ∆ΩΝ Ή ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩ∆ΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 75% ΚΑΙ
�ΑΡΟΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΜΕ 300 ∆ΕΚΑΡΙΑ 

∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

∆ΕΚΑΡΙΑ

ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 1200 ΟΧΙ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 100 ΝΑΙ

ΠΑΤΑΤΕΣ 201 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 301 ∆ΕΚΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1531∆ΕΚΑΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Ή ΚΑΙ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΣ

{(1200+100) / 1531 }*100 = 84.9%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

201∆ΕΚΑΡΙΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 6 (ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΩΝ))
�ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 300 ∆ΕΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
�ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ Ή ΓΗ ΥΠΟ 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 75% ΤΗΣ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΗ ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 300 ∆ΕΚΑΡΙΑ ΚΑΙ

�ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ (∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)  ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η ΚΤΗΝ. ΦΥΤΑ Ή 
ΓΗ ΥΠΟ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΛΟΙΠΗ ΑΡΟΣΙΜΗ ΓΗ ∆ΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 75% ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΕ 

∆ΕΚΑΡΙΑ

ΑΡΟΣΙΜΗ 
ΓΗ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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∆ΕΚΑΡΙΑ
ΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

ΣΗ
ΕΛΙΕΣ 30 ΟΧΙ

ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η Ή ΛΟΙΠΑ ΠΟΩ∆Η 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

1600 ΝΑΙ •Τουλάχιστον 3 

καλλιέργειες στην 

αρόσιµη γη

•Ποσοστό 2ης κύριας 

καλλιέργειας µικρότερο 

ή ίσο µε 75%

•3 καλλιέργειες

•75% {= 

(300/400)*100}

ΠΑΤΑΤΕΣ 300 ΝΑΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ 100 ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 2000 ∆ΕΚΑΡΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΡΩΣΤΩ∆ΩΝ
Ή ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩ∆ΩΝ ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

(1600/2000) *100 = 

80.0%

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ



�Μόνιµοι Βοσκότοποι
• Οι γεωργοί οφείλουν να διατηρούν τους µόνιµους βοσκότοπους της
εκµετάλλευσης τους.

• Ειδικά στην περίπτωση βοσκοτόπων σε ευαίσθητες περιοχές (δηλαδή
περιοχές που καλύπτονται από την οδηγία για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας,
τις περιοχές που καλύπτονται από την οδηγία για τη διατήρηση των
άγριων πτηνών, ή και άλλες περιοχές που δυνατό να καθορίσει το

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

άγριων πτηνών, ή και άλλες περιοχές που δυνατό να καθορίσει το
κράτος) οι γεωργοί δεν τους µετατρέπουν ούτε τους οργώνουν.

• Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί µόνιµο
βοσκότοπο προς τη συνολική δηλωθείσα γεωργική έκταση δε µειώνεται
κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση µε την αναλογία
αναφοράς.

• Αναλογία αναφοράς = (έκταση των µόνιµων βοσκοτόπων που δηλώθηκαν το 2012 συν την
έκταση που δηλώνεται το 2015 και δεν είχε δηλωθεί ως µόνιµος βοσκότοπος το 2012) / τη
συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται το 2015
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�Περιοχή Οικολογικής Εστίασης – EFA

�Αφορά τους αιτητές µε αρόσιµη γη πέραν των 150 δεκαρίων 

�Οι αιτητές οφείλουν να διατηρούν στην εκµετάλλευση τους περιοχή

οικολογική εστίασης η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

οικολογική εστίασης η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της

αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης τους.

Το ποσοστό αυτό δυνατό να αυξηθεί στο 7% µε νοµοθετική πράξη του Ε.

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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Στοιχεία που µπορούν να θεωρηθούν ως περιοχές 
οικολογικής εστίασης:
α) γη υπό αγρανάπαυση

β) χαρακτηριστικά τοπίου (µε ισχύ από το 2016)

�µεµονωµένα δέντρα µε διάµετρο κόµης τουλάχιστον 4 µέτρα (1δέντρο = 30m2)

�παρυφές αγρών (όχτοι) πλάτους µεταξύ 1 και 20 µέτρων (1 τρέχον µέτρο = 9m2)

γ) ζώνες ανάσχεσης (1 τρέχον µέτρο = 9m2)

δ) καλλιέργειες µε ικανότητες δέσµευσης αζώτου (1m2 = 0,7m2)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

δ) καλλιέργειες µε ικανότητες δέσµευσης αζώτου (1m2 = 0,7m2)

{Μπιζέλια, Μηδική (πολυετές τριφύλλι), Ρεβίθι, Φακές, Κουκιά, Κτηνοτροφικό κουκί,
Βίκος, Ρόβι για σπόρο, Φασόλια, Λουβί, Τριφύλλι, Λουβάνα, Λαθούρι, Φαβέττα}

ε) 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

στ) αναδασωµένες εκτάσεις στα πλαίσια του καθεστώτος δάσωσης του ΣΑΑ 2004-
2006, ΠΑΑ 2007-2013 και ΠΑΑ 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με εξαίρεση τις εκτάσεις της εκµετάλλευσης που αναφέρονται στο σηµείο στ), οι περιοχές οικολογικής
εστίασης βρίσκονται στην αρόσιµη γη της εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση των εκτάσεων που
αναφέρονται στα σηµεία β) και γ) η περιοχή οικολογικής εστίασης µπορεί επίσης να γειτνιάζει µε την
αρόσιµη γη της εκµετάλλευσης που δηλώνει ο γεωργός.
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Εξαιρέσεις από την πρακτική της διατήρησης 
περιοχών οικολογικής εστίασης

� 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

� συνδυασµό των πιο πάνω

� και η υπόλοιπη αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από τις χρήσεις αυτές

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

� και η υπόλοιπη αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από τις χρήσεις αυτές
δεν υπερβαίνει τα 300 δεκάρια.

� 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

� και η αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από τις χρήσεις αυτές δεν
υπερβαίνει τα 300 δεκάρια.
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Παραδείγµατα Οικολογικής Εστίασης

Γη υπό αγρανάπαυση Μεµονωµένα ∆έντρα

* 30τµ για κάθε µεµονωµένο

δέντρο µε κόµη µεγαλύτερη 

από 4 µέτρα
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Παραδείγµατα Οικολογικής Εστίασης

Παρυφές Αγρών Ζώνες Ανάσχεσης
Ποτάµι

* 9 m2 ανά τρέχον µέτρο για * 9 m2 ανά τρέχον µέτρο της 

όχτους µέχρι 20 µέτρα πλάτος πλευράς ή των πλευρών του

τεµαχίου που εµπίπτει στην 

ζώνη ανάσχεσης.
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ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ (από το 

2017)



ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

�Σε περίπτωση µη τήρησης των προνοιών της πράσινης

ενίσχυσης η ενίσχυση µειώνεται και δυνατό να επιβληθούν

διοικητικές κυρώσεις.
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�Το συνολικό ποσό των µειώσεων εκφραζόµενο σε δεκάρια

δεν υπερβαίνει το συνολικό αριθµό δεκαρίων της

προσδιορισθείσας αρόσιµη γης.



ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

Α) ∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών

Καλλιέργειες Έκταση σε δεκάρια

Κριθάρι (Κύρια καλλιέργεια) 500 

Πατάτες (∆εύτερη κύρια καλλιέργεια) 380

Αγγουράκια 36

Συνολική Έκταση Αρόσιµης Γης: 916 

Εκτάρια Αγροδασοκοµικών Εκτάσεων (ΠΟΕ) 44
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Α) ∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισµός ποσοστού έκτασης κύριας καλλιέργειας προς σύνολο αρόσιµης 

γης και έλεγχος αν υπερβαίνει το 75%

Ποσοστό κύρια καλλιέργειας: 500/916 = 54,6%  ∆εν υπερβαίνει το 75% -

Συµµόρφωση

ΒΗΜΑ 2: Υπολογισµός ποσοστού έκτασης δύο κύριων καλλιεργειών µαζί προς σύνολο 

αρόσιµης γης και έλεγχος αν υπερβαίνει το 95%

Ποσοστό δύο κύριων καλλιεργειών = (500 + 380)/916 = 96,1 Υπερβαίνει το 95% -

Μη συµµόρφωση (Η έκταση των δύο κύριων καλλιεργειών θα έπρεπε να είναι 870,2 και 

είναι 880 άρα 9.8 δεκάρια περισσότερο)



ΒΗΜΑ  3. Υπολογισµός συντελεστή διαφοράς (= µε την έκταση διαφοράς προς 

την έκταση που θα αντιστοιχούσε στο 5% της αρόσιµης γης)

Συντελεστής διαφοράς: 9,8 δεκάρια /45,8 = 0,21

ΒΗΜΑ  4. Υπολογισµός έκτασης µείωσης για τη διαφοροποίηση (=Συντελεστή 

διαφοράς * Αρόσιµη γη * 50%)

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ - Συνέχεια
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Έκταση µείωσης για τη διαφοροποίηση σε δεκάρια = 0,21*916*50% = 96.2



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ - Συνέχεια

Β) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισµός έκτασης περιοχών οικολογικής εστίασης που αντιστοιχεί 

στο 5% της συνολικής αρόσιµης γης 

Έκταση που αντιστοιχεί στο 5%: 916 *5% = 45,8

ΒΗΜΑ 2: Υπολογισµός διαφοράς  εκτάσεων 
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ΒΗΜΑ 2: Υπολογισµός διαφοράς  εκτάσεων 

∆ιαφορά έκτασης: 45,8 – 44 = 1,8 δεκάρια Μη συµµόρφωση

ΒΗΜΑ 3: Υπολογισµός συντελεστή διαφοράς 

Συντελεστής διαφοράς: 1,8/45,8 = 0,039

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισµός Έκτασης Μείωσης (= Συντελεστής ∆ιαφοράς* Αρόσιµη γη * 

50%)

Έκταση Μείωσης: 0,039*916*50% = 17,8



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιλέξιµη Έκταση Εκµετάλλευσης (1) 916

Μείωση ∆ιαφοροποίησης 96,2

Μείωση Βοσκοτόπων -

Μείωση ΠΟΕ 17,8
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Συνολική Έκταση µετά τις µειώσεις (2) 802

∆ιαφορά µεταξύ (1) και (2) 114 (14,2%)

∆ιοικητικές Κυρώσεις = Αφαίρεση του διπλάσιου 

της διαφοράς (από το 2017)

228

Μέγιστη διοικητική ποινή περιορίζεται στο 1/5 το 

2017

45,6



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (από το 2017)

∆ιοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

�Όταν η διαπιστωθείσα διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα 20 δεκάρια

� ∆ιαφορές από 3% µέχρι 20%, ή 20 δεκάρια: η ενίσχυση µειώνεται

κατά το διπλάσιο της διαφοράς

� Μεγαλύτερη από 20%: η πράσινη ενίσχυση δεν χορηγείται

� Μεγαλύτερη από 50%: η πράσινη ενίσχυση δεν χορηγείται και

επιβάλλονται πολυετείς ποινές.

� Όταν ο αιτητής δεν δηλώσει ολόκληρη την αρόσιµη γη της εκµετάλλευσης
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� Όταν ο αιτητής δεν δηλώσει ολόκληρη την αρόσιµη γη της εκµετάλλευσης

του ή τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους βοσκότοπους µε αποτέλεσµα να έχει

εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις τις πράσινης ενίσχυσης και η µη δηλωθείσα

έκταση υπερβαίνει το 1 δεκάριο:

� η έκταση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της πράσινης

ενίσχυσης µειώνεται περαιτέρω κατά 10%.

Έτη 2015 και 2016:  δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση.

Έτος 2017: η διοικητική κύρωση διαιρείται διά του 5 και περιορίζεται στο 20% του 

ποσού που ο αιτητής θα εδικαιούτο να λάβει.

Έτος 2018 και επόµενα: η διοικητική κύρωση διαιρείται διά του 4 και περιορίζεται 

στο 25% του ποσού που ο αιτητής θα εδικαιούτο να λάβει.



Ευχαριστούµε για 

την προσοχή σας.

46


