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Το χρηματοδοτικό σχήμα και τα νέα εκτατι-
κά πριμ των άμεσων ενισχύσεων 2023-2027 
παρουσιάζει η Agrenda, όπως αυτά αποτυ-
πώνονται επακριβώς στο στρατηγικό σχέ-
διο της νέας ΚΑΠ που εστάλη στις Βρυξέλ-
λες στις 31 Δεκεμβρίου. Στο φάκελο ξεχωρί-
ζουν μεταξύ άλλων, η συμπληρωματική ενί-
σχυση νεαρών αγροτών στα 7 ευρώ το στρέμ-
μα για όλη την επιλέξιμη έκταση, τα άκρως 
δελεαστικά οικολογικά σχήματα (νέο πρασί-
νισμα) που εξασφαλίζουν 7 ευρώ για όσους 
βάζουν λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης 
και βιοδιεγέρτες στις αροτραίες καλλιέργει-
ες και διπλάσια πριμ για τη βιολογική γεωρ-
γία. Επιπλέον, παρουσιάζονται όλες οι συν-

δεδεμένες ενισχύσεις και οι τιμές αναφοράς 
για το έτος 2023, με το σιτάρι να ενισχύεται 
με 10 ευρώ το στρέμμα όπως το μαλακό σι-
τάρι και το κριθάρι, ενώ μεγάλη θα είναι η 
πτώση της τιμής για τα σανοδοτικά ψυχαν-
θή. Όσον αφορά τα δικαιώματα βασικής ε-
νίσχυσης, αυτά προσδιορίζονται στα 23 ευ-
ρώ για τις αρόσιμες, 29 ευρώ για τις δεν-
δρώδεις και 19 ευρώ για τους βοσκότοπους 
για το 2026 όπου όλοι θα λαμβάνουν το ί-
διο στρεμματικό ποσό ανά αγρονομική πε-
ριφέρεια. Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν με 
βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2019 και ως εκ τού-
του δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες εκτά-
σεις που θα μπουν στο σύστημα μέσω του 
Εθνικού Αποθέματος. Αυτό σημαίνει πολύ 
απλά ότι τα παραπάνω είναι μέγιστα θεωρη-
τικά ποσά. Τέλος, αναφορικά με την αναδι-

ανεμητική ενίσχυση, το ποσό διαμορφώνε-
ται στα 12 ευρώ για μικρομεσαίες εκμεταλ-
λεύσεις με αροτραίες καλλιέργειες, στα 11 
ευρώ με δενδρώδεις και στα 10 ευρώ με βο-
σκοτόπια. Μάλιστα, σύμφωνα με το στρα-
τηγικό σχέδιο, αναδιανεμητική ενίσχυση 
θα λάβουν 423.309 αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις δηλαδή περί τους 2/3 αγρότες που κά-
νουν αίτηση ΟΣΔΕ. 

Εν ολίγοις, με βάση τα παραπάνω, ένας 
νέος αγρότης με 100 στρέμματα σκληρό σι-
τάρι που κάνει ειδική θρέψη στο χωράφι του 
θα λάβει (θεωρητικά) 23 ευρώ βασική, συν 
7 ευρώ συμπληρωματική νεαρών, συν 7 ευ-
ρώ από το νέο πρασίνισμα, συν 12 ευρώ α-
πό την αναδιανεμητική και ακόμα 10 ευρώ 
συνδεδεμένη. Σύνολο 5.900 ευρώ για όλη 
του την έκταση άμεσες ενισχύσεις. 

Νεαρός με 100 στρέμματα 
σιτάρι ίσον 5.900 ενισχύσεις
Η Agrenda παρουσιάζει το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ όπως κατατέθηκε στις Βρυξέλλες

Στρατηγικό Σχέδιο 
2023-2027

Σε 958 σελίδες απο-
τυπώνονται όλες οι 
παρεμβάσεις για τις 

άμεσες ενισχύσεις, τα 
Προγράμματα Αγροτικής 

Ανάπτυξης καθώς και 
τα Τομεακά της νέας 
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Μοναδιαίες αξίες 23 ευρώ για τις αρόσιμες,  
29 ευρώ για τις δενδρώδεις και 19 ευρώ για τους 
βοσκότοπους με βάση τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2019 
αποτυπώθηκαν στο στρατηγικό σχέδιο

Σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή 
του προϋπολογισμού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ, 
για την περίοδο 2023 – 2027, το ετήσιο πο-
σό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδημα-
τική στήριξη για τη βιωσιμότητα, θα ανέλθει 
σε 866.420.560 ευρώ.

Η βασική ενίσχυση θα εφαρμοστεί στο ε-
πίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερει-
ών (Αρόσιμων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλ-
λιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω των ση-
μαντικών διαφορών τους ως προς την πα-
ραγωγικότητα του εδάφους, τα χαρακτηρι-
στικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών πα-
ραγωγικών συστημάτων και του οικονομι-
κού αποτελέσματος, στο σύνολο της εκμε-
τάλλευσης και ανά εκτάριο.

Το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την βασι-
κή ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 
(866.420.560 ευρώ) θα κατανεμηθεί στις 
τρείς αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα 
προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία 
του ΟΣΔΕ για 2019:

 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιω-
σιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρο-
νομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος 
(ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) 
/ Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτά-
ρια, ΟΣΔΕ, 2019) = 408.026.727,87 ευρώ / 
1.763.360 εκτάρια = 231,39 ευρώ ανά εκτάριο.

 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιω-
σιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρο-
νομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος 
(ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) 
/ Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτά-
ρια, ΟΣΔΕ, 2019) =246,068,750.36 ευρώ / 
843.429 εκτάρια = 291,75 ευρώ ανά εκτάριο

 Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιω-
σιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρο-
νομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος 
(ευρώ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ) 
/ Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτά-
ρια, ΟΣΔΕ, 2019) =240.699.977,62 ευρώ / 
1.269.587 εκτάρια = 189,59 ευρώ ανά εκτάριο.

Οι μοναδιαίες αξίες των δικαιωμάτων είναι, 
θεωρητικά, οι μέσοι όροι της αξίας των δικαι-
ωμάτων σε κάθε περιφέρεια, που θα ισχύουν 
στο τέλος του 2026, δηλ. μετά την σύγκλιση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς 
ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο 
αγρονομικής περιφέρειας. Η σύγκλιση αυ-
τή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα ισόποσα 
βήματα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 
2026, οπότε με τη λήξη του 2026, εντός κά-

θε αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία α-
ξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα ε-
ξισωθεί με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ε-
νίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

Με τη μέθοδο αυτή ολοκληρώνεται η πλή-
ρης σύγκλιση των αξίας των ιστορικών δικαι-
ωμάτων, με τη λήξη του 2026. Η χρήση των 
ιστορικών δικαιωμάτων ήταν εστία παραπό-
νων την τελευταία περίοδο, αφού δημιουρ-
γούσαν χρόνια ανισότητα έναντι των νέων 
γεωργών και των νεοεισερχόμενων στην γε-
ωργία και κτηνοτροφία.

Με την προτεινόμενη κατανομή του διαθέ-
σιμου ποσού της βασικής ενίσχυσης, η έμ-
φαση στα εκτατικά παραγωγικά συστήματα 
τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα πε-
ρισσότερα συστήματα παραγωγής που σχε-
τίζονται με τη χρήση των βοσκοτόπων στην 
Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην 
αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων κα-
τανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων 
πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η συμμε-
τοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους 
βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και 
βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία παραγωγής 
το 2019 ήταν 19% (European Commission, 
Analytical factsheet for Greece, 2019). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται μια στρατηγι-
κή απόφαση για ουσιαστική ενίσχυση της 
κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών 
ζώων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρησιμο-
ποιούν και τους βοσκοτόπους.

Χωρίς καθεστώς μικροκαλλιεργητών
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η ε-

φαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτα-
των ορίων στις άμεσες ενισχύσεις και την προ-
οδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping 
and degressivity of payments”, Άρθρο 17 του 
Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχε-
τικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη 
και το διοικητικό κόστος που θα προκαλού-
σε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του 
ελάχιστα θα συνεισέφερε στη χρηματοδότη-
ση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής 
ενίσχυσης και άλλων παρεμβάσεων, που ε-
μπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ε-
νισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17 
του Κανονισμού 2021/2115.

Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του 
προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργη-
τών (Άρθρο 28), δεδομένου ότι και την προη-
γούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμό-
στηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε μει-
ωμένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιού-
χους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του Ει-
δικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, 
εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς 
ο μισός πληθυσμός των εν δυνάμει μικρο-
καλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του 
τρόπου ελέγχων της εφαρμογής της ‘πολλα-
πλής συμμόρφωσης’. Τέλος, η όποια ανακα-
τανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυ-
σης θα πραγματοποιείται εντός κάθε αγρο-
νομικής περιφέρειας, δηλ. κάθε αύξηση σε 
αξία δικαιωμάτων θα χρηματοδοτείται από α-
ντίστοιχες μειώσεις εντός κάθε αγρονομικής 
περιφέρειας, χωρίς να δημιουργούνται πρό-
σθετες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Οι νέες αξίες 
δικαιωμάτων 
έως το 2026 

Η θεωρητική μέση ενιαία περιφερειακή αξία δικαιώματος βασίζεται στα στοιχεία 
ΟΣΔΕ του 2019. Είναι βέβαιο πως θα προστεθούν επιπλέον στρέμματα στο 
σύστημα, οπότε θα είναι μειωμένη έως το 2026.
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Κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρού-
νται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, 
εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε α-
γρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα 
στα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Οι Επιλέξιμες Εκτάσεις για την χορήγη-
ση της αναδιανεμητικής στήριξης (εκτάρια):

 Αροτραίων καλλιεργειών: 20 στρέμμα-
τα ελάχιστο 110 στρέμματα μέγιστο

 Δενδρωδών καλλιεργειών: 10 στρέμμα-
τα ελάχιστο, 40 στρέμματα μέγιστο

 Βοσκοτόπων: 10 στρέμματα ελάχιστο, 
170 στρέμματα μέγιστο

 Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη 
όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονο-
μική περιφέρεια, μικρότερες από τις προα-
ναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανε-
μητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες ε-
κτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, με-
γαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέ-
γιστες εκτάσεις· οι εκμεταλλεύσεις αυτές, 
δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη 
ούτε και για τα «πρώτα» εκτάρια που διαθέ-
τουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάμε-
σα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που 
προαναφέρθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άνω όρια που 
προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν μια 
έκταση μεγαλύτερη από την μέση έκταση 
των εκμεταλλεύσεων σε κάθε αγρονομική 
περιφέρεια, επομένως, για μεγάλο αριθμό 
εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή της αναδια-
νεμητικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι δεν απο-
τελεί κίνητρο για διαίρεση των εκμεταλλεύ-
σεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεο-
νέκτημα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγ-
μένα μετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκμε-
τάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό την εί-
σπραξη αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ί-
διο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από 
τέτοια διαίρεση.

Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επι-
λέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που α-
ναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι 
ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρω-
ματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωρ-
γούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποι-
ούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα 
επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ο-
μάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το 
μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται 
στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο των μελών αυ-

τών των νομικών προσώπων ή ομάδων ό-
που η εθνική νομοθεσία προβλέπει τα μέ-
λη να αναλαμβάνουν δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις συγκρίσιμα με εκείνα των μεμο-
νωμένων γεωργών που είναι αρχηγοί γε-
ωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφο-
ρά την οικονομική, κοινωνική και φορολο-
γική τους κατάσταση, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των 
γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών 
προσώπων ή ομάδων.

Σε περίπτωση που οι γεωργοί συμμετέ-
χουν σε μια ομάδα συνδεδεμένων νομικών 
οντοτήτων, όπως καθορίζεται από τα κρά-
τη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρ-
μόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που 
αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο 
αυτής της ομάδας, υπό όρους που θα κα-
θοριστούν από τα κράτη μέλη.

Διαθέσιμο ποσό και ύψος ενίσχυσης
Το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την αναδι-

ανεμητική ενίσχυση για την περίοδο 2023-
2027 (174.032.723,98 ευρώ) θα κατανεμη-
θεί στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες με 
βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα 
στοιχεία του ΟΣΔΕ για 2019:

 Αροτραίων καλλιεργειών: 79.358.922,13 
ευρώ

 Μόνιμων καλλιεργειών : 47.858.999,09 
ευρώ

 Βοσκοτόπων: 46.814.802,75 ευρώ
Ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στή-

ριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 
ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των αρό-
σιμων καλλιεργειών, σε 108,95 ευρώ στην 
αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλ-
λιεργειών και σε 98,16 ευρώ στην αγρονο-
μική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Όπως 
βλέπουμε στον επόμενο πίνακα, οι τιμές 
αυτές της αναδιανεμητικής ενίσχυσης α-
ντιστοιχούν σε ένα σχετικά χαμηλό ποσο-
στό του εθνικού μέσου όρου των άμεσων 
ενισχύσεων: 26,0% στην αγρονομική πε-
ριφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 
19,2% στην αγρονομική περιφέρεια των μό-
νιμων καλλιεργειών και σε 26,6% στην α-
γρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Α-
πό την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣ-
ΔΕ για το 2019 εκτιμάται ότι κατά την πε-
ρίοδο 2023-2027 θα λάβουν αναδιανεμη-
τική ενίσχυση 423.309 εκμεταλλεύσεις. ε-
κτιμάται ότι θα δοθεί αναδιανεμητική ενί-
σχυση σε 1.594.881 εκτάρια, τα οποία αντι-
στοιχούν στο 41,1% των συνολικών επιλέ-
ξιμων εκταρίων.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ1 ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ2

Δικαιούχοι 423.309 εκμεταλλεύσεις
Στα 12 ευρώ το στρέμμα η αναδιανεμητική ενίσχυση για μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις  
με αροτραίες καλλιέργειες, στα 11 ευρώ με δενδρώδεις και στα 10 ευρώ με βοσκοτόπια 

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΠΟΥ  
ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ 

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΉΤΙΚΉ 
ΣΤΉΡΙΞΉ

Μ.Ο. 
ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΉΤΙΚΉΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΉΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ  

(€ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

Μ.Ο. ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΉΤΙΚΉΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΉΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ / 
ΕΘΝΙΚΟ Μ.Ο. ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ

ΑΡΟΤΡΑΊΕΣ 
ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΈΣ 678.691 11,693 26,0%

ΔΕΝΔΡΏΔΕΊΣ 
ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΈΣ 439.305 10,895 19.2%

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΊ 476.885 9,816 26.6%

ΣΥΝΟΛΟ 1.594.881 - 100%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%)  
ΚΑΤΑΝΟΜΉ 

ΤΉΣΧΟΡΉΓΟΎΜΕΝΉΣ 
ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΉΤΙΚΉΣ 

ΣΤΉΡΙΞΉΣ  ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ [1]

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ 
ΒΑΣΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΉΣ  

(ΕΎΡΩ/ΕΤΟΣ) [2]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΣΕ 
ΕΚΤΑΡΙΑ)*[3]

ΕΝΙΑΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΑΞΙΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
(ΕΎΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ) [4] 

= [2]/[3]

ΑΡΟΤΡΑΊΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 45,6% 408.026.727,87 1.763.360 23,139

ΜΟΝΊΜΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

27,5% 246.068.750,36 843.429 29,175

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 26,9% 240.699.977,62 1.269.587 18,959

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 894.795.455,85 3.876.376 -
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ3

1. Σκληρό Σιτάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέ-

ξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη 
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με του-
λάχιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο 
(έναντι 12 Kgr/στρέμμα την προηγούμενη περί-
οδο), δηλαδή επιδιώκεται το σύνολο του χρησι-
μοποιούμενου σπόρου να είναι πιστοποιημένο.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 100 ευρώ/ε-
κτάριο, λόγω αύξησης της ενισχυόμενης πο-
σότητας πιστοποιημένου σπόρου/στρ. (από 12 
κιλά/στρ. σε 18 κιλά/στρ.) και αύξησης της τι-
μής αγοράς του πιστοποιημένου σπόρου (0,8 
ευρώ/κιλό). 

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-
ριόδου 2023-2027 είναι τα 160.000 εκτάρια.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 16.000.000 ευρώ

2. Μαλακό Σιτάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέ-

ξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη 
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με του-
λάχιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο. 
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης και τη 
μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και στο σκλη-
ρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση 
πιστοποιημένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέμμα. 

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-
ριόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που 
αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης έκτα-
σης μαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιό-
δου 2016- 2020, στοιχεία του ΟΣΔΕ). Ο στόχος 
της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-
2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που αντιπροσω-
πεύουν το 64% της δηλούμενης έκτασης μαλα-
κού σιταριού.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης 
για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 
5.824.000 ευρώ για κάθε έτος.

3. Κριθάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέ-

ξιμης έκτασης που καλύπτεται με την αντίστοιχη 
καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει με τουλά-

χιστον 18 Kgr/στρέμμα πιστοποιημένο σπόρο.
Ως προς την προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης 

και τη μέθοδο υπολογισμού ισχύει ό,τι και 
στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτά-
ριο για χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή 10 
ευρώ/στρέμμα.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 
περιόδου 2023-2027 είναι τα 83.200 εκτάρια, 
που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούμενης 
έκτασης μαλακού σιταριού.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 8.320.000 ευρώ για κάθε έτος

4. Ρύζι
Η προτεινόμενη τιμή είναι 300 ευρώ/εκτά-

ριο, δηλαδή 30 ευρώ/στρέμμα Ο στόχος της 
ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-
2027 είναι τα 26.460 εκτάρια, που αντιπροσω-
πεύουν τον μέσο όρο της επιλέξιμης έκτασης 
για την περίοδο 2018-2020.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 7.937.854 ευρώ για κάθε έτος

5. Σπόροι Σποράς
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια 

βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς, που έ-
χουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας για πολ-
λαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς 
σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπό-
ρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Επί 
πλέον, εκ μέρους της σποροπαραγωγικής ε-
πιχείρησης πρέπει να τεκμηριώνεται η παρά-
δοση/πώληση του σπόρου προς σπορά προς 
πιστοποίηση, από τους δικαιούχους της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης.

Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 43,2 ευρώ/
στρμ.. Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος 
της περιόδου 2023-2027 είναι τα 9.500 εκτά-
ρια, που προκύπτει από στρογγυλοποίησητου 
μέσου όρου των επιλέξιμων εκτάσεων της πε-
ριόδου 2016-2020 (9.418 εκτάρια) (ΟΣΔΕ). Ε-
πομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης 
για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 
4.104.000 ευρώ για κάθε έτος.

6. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά
Ψυχανθή

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετή-
σια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 
Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 19,2 ευρώ/στρμ. 

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 
περιόδου 2023-2027 είναι τα 74.984 εκτάρια, 
που είναι ο μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων της περιόδου 2016-2020.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 14.396.928 ευρώ για κάθε έτος

7. Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά
Ψυχανθή

Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετή-
σια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. 
Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 8,3 ευρώ/στρμ.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 
περιόδου 2023-2027 είναι τα 194.935 εκτά-

ρια, που προκύπτει από τον μέσο όρο των επι-
λέξιμων εκτάσεων της περιόδου 2017-2020.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 16.179.600 ευρώ για κάθε έτος.

8. Βιομηχανική Ντομάτα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 4.363 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, δηλαδή 51,2 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 2.233.856 ευρώ για κάθε έτος.

9. Πορτοκάλια χυμοποίησης
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 8.780 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, δηλαδή 40,7 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 3.573.460 ευρώ για κάθε έτος.

10. Όσπρια για ανθρώπινη
κατανάλωση

Η προτεινόμενη τιμή είναι 285 ευρώ/εκτά-
ριο, δηλαδή 28,5 ευρώ/στρέμμα, η οποία έχει 
υπολογισθεί για δύο αντιπροσωπευτικά προ-
ϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα φασόλια και 
τα ρεβύθια.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 
περιόδου 2023-2027 είναι τα 29.365 εκτάρια, 
που προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων 
εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 8.369.025 ευρώ για κάθε έτος.

11. Σπαράγγι
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 1.548 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, δηλαδή 49,5 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 766.260 ευρώ για κάθε έτος.

12. Ζαχαρότευτλα

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-
ριόδου 2023-2027 είναι τα 1.363 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, δηλαδή 50,5 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 688.315 ευρώ για κάθε έτος.

13. Συμπύρηνο ροδάκινο
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 5.732 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, δηλαδή 16,4 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 940.048 ευρώ για κάθε έτος.

14. Κορινθιακή Σταφίδα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 10.111 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. 

Επίσης, για την περίοδο 2023- 2027, διατη-
ρείται η μοναδιαία αξία της προηγούμενης προ-
γραμματικής περιόδου, δηλαδή 34,8 ευρώ ανά 
στρέμμα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής 
τιμής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 3.518.628 ευρώ για κάθε έτος

15. Καρποί με κέλυφος
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 

περιόδου 2023-2027 είναι τα 28.799 εκτάρια, 
που προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων 
εκτάσεων των ετών 2017-2020. Επίσης, για την 
περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μοναδιαία 
αξία της προηγούμενης προγραμματικής πε-
ριόδου, δηλαδή 13,7 ευρώ ανά στρέμμα, που 
είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τιμής της 
περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί 
από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 
είναι: 137 ευρώ/εκτάριο * 28.799 εκτάρια = 
3.945.463 ευρώ για κάθε έτος.

16. Μήλα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της πε-

ριόδου 2023-2027 είναι τα 8.685 εκτάρια, που 
προκύπτει ως μέσος όρος των επιλέξιμων εκτά-
σεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμμα-

τικής περιόδου, δηλαδή 47,2 ευρώ ανά στρέμ-
μα, που είναι ο μέσος όρος της ενδεικτικής τι-
μής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσ-
διοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυ-
σης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 εί-
ναι 4.099.320 ευρώ για κάθε έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των προ-
τεινόμενων συνδεδεμένων ενισχύσεων ανέρ-
χεται σε 212.200.565 για κάθε έτος της περι-
όδου 2023-2027.

17. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου
και Αίγειου κρέατος

Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιμο ενήλι-
κο ζώο, που είναι καταγεγραμμένο στην κτηνια-
τρική βάση δεδομένων και για το οποίο παραδί-
δεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, με βά-
ση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 12 ευρώ/
προβατίνα ή αίγα.

18Α. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου
Κρέατος – Μέτρο Α

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοει-
δή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών που έχουν 
γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 40 ευρώ/θη-
λυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

18Β. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου
Κρέατος – Μέτρο Β

Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και 
αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 μηνών, 
καταγεγραμμένα στο κτηνιατρικό μητρώο, που 
διατηρούνται στην εκμετάλλευση από την ο-
ποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον 
για 5 μήνες.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 200 ευρώ/
κεφαλή.

18Γ. Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοείου 
Κρέατος – Μέτρο Γ

Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσε-
νικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή 
σε ηλικία άνω των 14-24 μηνών. Αφορά ζώα 
εγγεγραμμένα στο κτηνιατρικό μητρώο και τα 
οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση που 
τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 μήνες.

Προτεινόμενη Τιμή Ενίσχυσης: 250 ευρώ/
κεφαλή.

19. Μεταξοσκώληκες
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της 

περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.311 κουτιά πι-
στοποιημένου μεταξόσπορου, που είναι μέ-
σος όρος των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπο-
ρου των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, 
για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η μο-
ναδιαία αξία της προηγούμενης προγραμματι-
κής περιόδου, δηλαδή 245 ευρώ ανά κουτί πι-
στοποιημένου μεταξόσπορου, που είναι ο μέ-
σος όρος της ενδεικτικής τιμής της περιόδου 
2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το Υ-
ΠΑΑΤ. Επομένως, ο προϋπολογισμός της ενί-
σχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 
είναι 321.195 ευρώ για κάθε έτος.

Στα 10 ευρώ η τιμή 
αναφοράς για το σκληρό, 
ούτε η μισή στα σανοδοτικά  
Με ενισχυμένο τον κτηνοτροφικό τομέα και τα σιτηρά προβλέπονται οι τιμές 
αναφοράς στις νέες συνδεδεμένες, αύξηση σε πορτοκάλι και μείωση στο ρύζι
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ4

1 - Χρήση ανθεκτικών και
προσαρμοσμένων ειδών και
ποικιλιών

α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια 
συγκεκριμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών 
και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, μικρού βι-
ολογικού κύκλου.

β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια 
τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποι-
κιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες 
ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.

γ. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέ-
ων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρή-
ση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές 
συνθήκες και στις αναμενόμενες λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής, μεταβολές.

Στα 60 ευρώ/στρέμμα η μέση αποζημίωση. 
Δεν είναι δυνατή η ενίσχυση εκμετάλλευσης 

για πάνω από μία από τις ανωτέρω περιγραφό-
μενες δράσεις στο ίδιο αγροτεμάχιο.

2 - Επέκταση της εφαρμογής
περιοχών οικολογικής εστίασης

Η παρέμβαση συνίσταται στις παρακάτω τρείς 
εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις και 
αφορούν:

1. Σε εκμεταλλεύσεις των οποίων η διαθέσι-
μη αρόσιμη είναι μικρότερη των 10 εκταρίων: 
το 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης με-
τατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης ε-
φόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτε-
λείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία 
του αγροτικού τοπίου.

2. Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν 
αρόσιμη έκταση : το 10% της αρόσιμης γης της 
εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολο-
γικής εστίασης εφόσον η περιοχή οικολογικής 
εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση 
ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου.

3. Σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη 
έκταση οι οποίες δημιουργούν περιοχή οικολο-
γικής εστίασης που αποτελείται από εμβόλιμες 
καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το 
άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυ-
τοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού το-
πίου αλλά και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δε-
σμεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 
60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και μη πα-
ραγωγικά στοιχεία του τοπίου 

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής 
εστίασης 5%

Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την 
απώλεια εισοδήματος.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με αραβόσιτο υπολογί-
ζεται σε 5,7 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με πατάτες υπολογίζε-
ται σε 32,1 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής ε-
στίασης 5% σε αγροτεμάχια με σακχαρότευτλα 
υπολογίζεται σε 6,5 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά υπολογί-
ζεται σε 42,1 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υπολογίζε-
ται σε 9,9 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με χειμερινά σιτηρά υ-
πολογίζεται σε 7,25 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 5% σε αγροτεμάχια με χειμερινά ψυχανθή 
υπολογίζεται σε 7,6 ευρώ/στρμ.

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής 
εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που 
διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 
εκταρίων

Το ύψος της αποζημίωση προκύπτει από την 
απώλεια εισοδήματος.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με αραβόσι-
το υπολογίζεται σε 6,8 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με πατάτες υ-
πολογίζεται σε 38,5 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10 % σε αγροτεμάχια με σακχαρό-
τευτλα υπολογίζεται σε 7,8 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά 
υπολογίζεται σε 50,5 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υ-
πολογίζεται σε 11,9 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερι-
νά σιτηρά υπολογίζεται σε 8,7 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής 
εστίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά 
ψυχανθή υπολογίζεται σε 9,1 ευρώ/στρμ.

Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από 

την απώλεια εισοδήματος.
Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-

ασης 10 % σε αγροτεμάχια με αραβόσιτο υπολο-
γίζεται σε 11,4 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 10 % σε αγροτεμάχια με πατάτες υπολογί-
ζεται σε 64,2 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 10 % σε αγροτεμάχια με σακχαρότευτλα υ-
πολογίζεται σε 13 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 10% σε αγροτεμάχια με κηπευτικά υπολο-
γίζεται σε 84,2 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 10% σε αγροτεμάχια με βαμβάκι υπολογί-
ζεται σε 19,8 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής ε-
στίασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά σιτη-
ρά υπολογίζεται σε 14,5 ευρώ/στρμ.

Μέση αποζημίωση για ζώνη οικολογικής εστί-
ασης 10% σε αγροτεμάχια με χειμερινά ψυχαν-
θή υπολογίζεται σε 15,2 ευρώ/στρμ.

3. Εφαρμογή ζωνών οικολογικής
εστίασης στις δενδρώδεις

Η παρέμβαση αφορά σε:
1. Σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων, φυ-

τών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, εν-
διαμέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προο-
ρίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.ψυχαν-
θών), με στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της 
οργανικής ουσίας στο έδαφος, την μείωση της 
χρήσης συνθετικών λιπασμάτων μέσω της μερι-
κής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε 
θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.

2. Δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχι-
στον μέτρων άγριας ζωής ή εμπλουτισμού των 
υπαρχουσών με τη φύτευση ποωδών, πολυετών 
ή και θάμνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίμων 
ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτε-
μαχίων με μόνιμες φυτείες.

Η επιλογή των ειδών που χρησιμοποιούνται 
θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην αυξά-
νεται ο κίνδυνος διάδοσης εχθρών και ασθενει-
ών και εξαρτάται από τις τοπικές οικολογικές, α-
γρονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Για να καταστεί αυτό δυνατό η παρέμβαση πε-
ριλαμβάνει και την κατάρτιση ειδικού σχεδίου δι-
αχείρισης βιοποικιλότητας της εκμετάλλευσης 
στο οποίο θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα 
των προτεινόμενων ειδών.

Ενίσχυση 25 ευρώ το στρέμμα. 

4. Διατήρηση αγροδασικών
οικοσυστημάτων πλούσιων σε
στοιχεία του τοπίου

Η παρέμβαση συνίσταται σε δύο δράσεις:
1. Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των ορει-

νών και των ημιορεινών περιοχών της χώρας 
απαντώνται με αρκετή συχνότητα δασογεωργι-
κά συστήματα ήτοι συστήματα όπου βρίσκονται 
δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα πε-
ριθώρια (φυτεμένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά 
μπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύ-
κες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά 
(εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, α-
κρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), 
τα οποία συνδυάζονται με την καλλιεργεια σι-
τηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση. Η δράση 
συνίσταται στη συστηματική φροντίδα των δέν-
δρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων με την αντιμετώπιση των προβλημά-
των με μεθόδους ολοκληρωμένης φυτοπροστα-
σίας. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι 
καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και ει-
σβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέ-
ξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, 
κατά την χειμερινή περίοδο).

2. Η δράση αφορά στις μερικώς δασοσκεπείς 
εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη 
δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυ-
λώδη βλάστηση. Τα δασολίβαδα αυτά έχουν υ-
ψηλή βιοποικιλότητα και η διατήρηση αυτών των 
συστημάτων, που απειλούνται από την εγκατά-
λειψη συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις α-
πό την εντατικοποίηση, συμβάλλει στη διατήρη-
ση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση και βελ-
τίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της δέ-
σμευσης άνθρακα και στη προστασία και βελτί-
ωση της ποιότητας των εδαφών.

Ενίσχυση 25 ευρώ/στρέμμα. Δίνεται για τη συ-
νέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δύ-
σπρόσιτες και μειωμένης παραγωγικότητας εκτά-
σεις αλλά και για τον καθαρισμό απομάκρυνση 
χωροκατακτητικών

ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόμενη βόσκη-
ση. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ε-
νισχύεται γιατί κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε 
να κατευθύνεται ο παραγωγός στην επιλογή 
των φυτών προς

απομάκρυνση ή περιορισμό έτσι ώστε να ε-
ξασφαλίζεται ότι θα συμβάλλουν στην προστα-
σία από τη διάβρωση, την πρόληψη των πυρκα-
γιών και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας. 
Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής 

ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περιβαλλοντι-
κών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά κα-
λύπτονται 4 από τους 6 τομείς προτεραιότητας.

5. Ενίσχυση παραγωγών για την
εφαρμογή μεθόδων γεωργίας
ακριβείας

Η ενίσχυση είναι:
1. Για τη συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σε-

ξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio 
ανά καλλιέργεια:

 Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 40ευ-
ρώ/στρμ

 Δαμασκηνιά 70,4 ευρώ/στρμ
 Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 50 ευρώ/στρμ
 Οινοποιήσιμο αμπέλι 42,6 ευρώ/στρμ
 Επιτραπέζιο αμπέλι στο οποίο συμπεριλαμ-

βάνεται και η σταφίδα 56,4 ευρώ/στρμ.
2. Για την χρήση της εφαρμογής, την κατάρτι-

ση, παρακολούθηση και προσαρμογή του σχε-
δίου διαχείρισης 3 ευρώ/στρμ.

3. Για την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών 
εντόμων στην καλλιέργεια μηλιάς, ροδακινιάς 
και κερασιάς 43 ευρώ/στρμ ενώ για την καλλι-
έργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρμ.

4. Για τη χρήση εντομοπαθογόνων νηματω-
δών ενάντια σε διάφορα έντομα – εχθρούς στις 
καλλιέργειες ροδακινιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς 
24 ευρώ/στρμ.

5. Για την εφαρμογή μηχανικής ζιζανιοκτονίας, 
με παράλληλη κάλυψη με mulch 22 ευρώ/στρμ

6. Για την εφαρμογή πολλαπλών καλοκαιρι-
νών κλαδεμάτων για οπωρώνες χωρίς όψιμη 
φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρμ.

7. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μει-
ωμένης διασποράς 3 ευρώ/στρμ.

8. Για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψε-
καστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ/στρμ 
και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ/στρμ.

9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβεί-
ας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών 7 ευρώ/στρμ.

10. Για τη χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέ-
σμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4 ευρώ/στρμ 
και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρμ.

11. Για τη χρήση λιπασμάτων με παρεμποδι-
στές σε αροτραίες καλλιέργειες 0,4 ευρώ/στρμ 
και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 0,6 ευρώ/στρμ.

12.Για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε α-
ροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ/στρμ και στα κη-
πευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρμ.

6. Περιβαλλοντική διαχείριση
βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων

Ενίσχυση για τη βελτίωση της περιβαλλοντι-
κής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιο-
χές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης 
λόγω διάβρωσης. Η αποζημίωση για την αγο-
ρά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα 
ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο, εξαρτάται α-
πό την διοικητική περιφέρεια στην οποία δρα-
στηριοποιείται η εκμετάλλευση και την υψο-
μετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυμαίνε-
ται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 1,7 έ-
ως 5 ευρώ/στρμ, για τους ημιορεινούς από 3,5 
έως 10,5 ευρώ/στρμ ενώ για τους ορεινούς α-
πό 2,7 έως 7,9 ευρώ/στρμ.

Η αποζημίωση για τη κάλυψη των εξόδων 

μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκη-
μένο βοσκότοπο εξαρτάται από τη διοικητική 
περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να δια-
νύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώ-
ου. Για τα βοοειδή κυμαίνεται από 1,1 έως 7,4 
ευρώ/στρμ ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έ-
ως 8,5 ευρώ/στρμ. 

7. Διατήρηση και προστασία
καλλιεργειών σε εκτάσεις με
αναβαθμίδες

Η ενίσχυση εκτιμάται στα 25 ευρώ/στρμ. Δί-
νεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηρι-
ότητας στις εκτάσεις με αναβαθμίδες διότι αυ-
τές έχουν πάψει σε μεγάλο βαθμό να επιτελούν 
το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν δηλα-
δή την εξασφάλιση γεωργικής γης σε περιπτώ-
σεις που η γη βρίσκεται σε έλλειψη.

Η πληρωμή θεωρείται ως επαύξηση της βα-
σικής ενίσχυσης λόγω των σημαντικών περι-
βαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, εν-
δεικτικά καλύπτονται 3 από τους 6 τομείς προ-
τεραιότητας. Είναι δε εξαιρετικής σημασίας για 
περιοχές και εκτάσεις που αντιμετωπίζουν πιέ-
σεις που έχουν προκαλέσει ήδη σημαντικές ε-
πιπτώσεις λόγω εγκατάλειψης, αλλαγών χρή-
σεων γης και εντατικοποίησης.

8. Διατήρηση μεθόδων βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας

Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:
 Ελιά 50,5 ευρώ/στρμ
 Σταφίδα 63,6 ευρώ/στρμ
 Μηλοειδή 53,2 ευρώ/στρμ
 Πυρηνόκαρπα 94,1 ευρώ/στρμ
 Επιτραπέζια σταφύλια 144 ευρώ/στρμ
 Εσπεριδοειδή 33,4 ευρώ/στρμ
 Σταφύλια οινοποιήσιμα 65,7 ευρώ/στρμ
 Ροδιά 112 ευρώ/στρμ
 Ακτινίδιο 87 ευρώ/στρμ
 Συκιά 101,5 ευρώ/στρμ
 Μικρόκαρπες / Δάσους 94 ευρώ/στρμ
 Αβοκάντο 105 ευρώ/στρμ
 Ακρόδρυα 61,6 ευρώ/στρμ
 Φραγκόσυκα 126,6 ευρώ/στρμ
 Αραβόσιτος βρώσιμος 54,4 ευρώ/στρμ
 Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 64,4 ευρώ/στρμ
 Μηδική, Τριφύλλι 57,4 ευρώ/στρμ
 Χειμερινά σιτηρά 12 ευρώ/στρμ
 Βαμβάκι 51,6 ευρώ/στρμ
 Καπνός 66 ευρώ/στρμ
 Ρύζι 44,6 ευρώ/στρμ
 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Η-

λίανθος, Κινόα, Καμελία, Τσια) 49,3 ευρώ/στρμ
 Αρωματικά 129,5 ευρώ/στρμ
 Όσπρια 49,1 ευρώ/στρμ
 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1 ευρώ/στρμ
 ΦυλλώδηΛαχανικά-Σταυρανθή /Βολβώδη/

Καρότο/Πατάτα/Κολοκυνθοειδή 63,5 ευρώ/στρμ
 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 114 ευρώ/στρμ

Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολο-
γικής κτηνοτροφίας

Οι εκτιμώμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής:
 Αιγοπρόβατα 24,7 ευρώ/στρμ
 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κα-

τεύθυνσης 28 ευρώ/στρμ
 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 34,7 ευρώ/στρμ

Πληρώνουν καλά για 
όποιον πιάσει το νόημα
Με 60 ευρώ το στρέμμα αποζημιώνονται οι καινοτόμες σπορές, αφήνει 144 ευρώ 
στο βιολογικό σταφύλι και 3 ευρώ στο στρέμμα για βιοδιεγέρτες στις αροτραίες

ΕCO-SCHEMES

ΜΚ1-31.1-1   
Ανά εκτάριο αποζημίωση για την 

αντικατάσταση 
 ενός είδους/ποικιλίας  

από άλλο είδος/ποικιλία

ευρώ/στρέμμα 60,00

ΜΚ1-31.2-1 
 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες 

οικολογικής εστίασης 5%

ευρώ/στρ. (μέσο) 20,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 5,70

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 42,10

ΜΚ1-31.2-2 
 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε 

εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν 
αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων

ευρώ/στρ. (μέσο) 24,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 6,84

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 50,50

ΜΚ1-31.2-3 
 Ετήσια αποζημίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% σε 

εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν 
αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια 

ευρώ/στρ. (μέσο) 40,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 11,40

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 84,20

ΜΚ1-31.3-1 
 Ετήσια ενίσχυση 

για τη δημιουργία ζωνών 
οικολογικής εστίασης στις 

δενδρώδεις

ευρώ/στρ. (μέσο) 25,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο)

ευρώ/στρ. (μέγιστο)

ΜΚ1-31.4-1 
 Ετήσια ενίσχυση 

για τη διατήρηση αγροδασικών 
οικοσυστημάτων πλούσιων σε 

στοιχεία του τοπίου

ευρώ/στρ. (μέσο) 25,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο)

ευρώ/στρ. (μέγιστο)

ΜΚ1-31.5-1 
 Ετήσια ενίσχυση 

για τη χρήση ψηφιακού 
εργαλείου και εφαρμογή σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης

ευρώ/στρ. (μέσο) 50,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο)

ευρώ/στρ. (μέγιστο)

ΜΚ1-31.6-1 
 Ενίσχυση για τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής 
κατάστασης βοσκήσιμων γαιών 

σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο ερημοποίησης λόγω 

διάβρωσης 

ευρώ/στρ. (μέσο) 6,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 1,10

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 10,50

ΜΚ1-31.6-2 
 Ενίσχυση για τη 

Εφαρμογή προγράμματος 
εμπλουτισμού και 

βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου 

ευρώ/στρ. (μέσο) 1,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο)

ευρώ/στρ. (μέγιστο)

ΜΚ1-31.7-1 
 Ενίσχυση για τη 

διατήρηση και προστασία 
καλλιεργειών σε εκτάσεις με 

αναβαθμίδες

ευρώ/στρ. (μέσο) 25,00

ευρώ/στρ. (ελάχιστο)

ευρώ/στρ. (μέγιστο)

ΜΚ1-31.8-1 
 Ενίσχυση για  

την διατήρηση μεθόδων  
βιολογικής γεωργίας

ευρώ/στρ. (μέσο) 52,20

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 33,40

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 144,00

ΜΚ1-31.8-2 
 Ενίσχυση για 

την διατήρηση μεθόδων 
βιολογικής κτηνοτροφίας

ευρώ/στρ. (μέσο) 31,70

ευρώ/στρ. (ελάχιστο) 24,70

ευρώ/στρ. (μέγιστο) 34,70

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΏΝ (ΝΈΟ ΠΡΑΣΊΝΊΣΜΑ)
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Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους 
γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι μόνο για 
τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δι-
καιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επι-
πλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Η συμπληρωματική ενίσχυση νέων γε-
ωργών δινόταν στην προηγούμενη προ-
γραμματική περίοδο ως προσαύξηση 25% 
επί της βασικής ενίσχυσης που εισέπρατ-
ταν οι δικαιούχοι. Την περίοδο 2023-2027 
θα δίνεται ως ένα συγκεκριμένο ποσό α-
νά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης.

Ο τρόπος υπολογισμού της νέας ετή-
σιας συμπληρωματικής ενίσχυσης των 
νέων γεωργών είναι ο εξής:

α) Την περίοδο 2018-2019, οι συνο-
λικά δηλωθείσες εκτάσεις των νέων γε-
ωργών ανήλθαν κατά μέσο όρο για κά-
θε έτος σε 594.639 εκτάρια (στοιχεία ΟΣ-
ΔΕ). Από τον διαχωρισμό των συνολικών 
αυτών εκτάσεων σε 10 ίσα δεκατημόρια, 
προκύπτει ότι ο μέσος όρος των εκτάσε-
ων για τα εννέα πρώτα δεκατημόρια ή-
ταν 399.237 εκτάρια. Οι εκτάσεις που α-
ναλογούν στα εννέα πρώτα δεκατημό-
ρια φθάνουν μέχρι τα 25 εκτάρια ανά 
εκμετάλλευση, έκταση η οποία προτεί-
νεται να είναι και το μέγιστο όριο των 
συνολικών επιλέξιμων εκτάσεων των 
νέων γεωργών, στους οποίους θα δοθεί 
η συμπληρωματική ενίσχυση την περί-
οδο 2023- 2027. Οι εκμεταλλεύσεις με 
έκταση μεγαλύτερη των 25 εκταρίων εί-
ναι πολύ μεγάλες κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις, που διαθέτουν και μεγάλες 
εκτάσεις βοσκοτόπων.

β) Από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ προκύπτει 
ότι τη διετία 2018-2019, οι νέοι γεωργοί 
εισέπραξαν κατά μέσο όρο 30.868.956 ευ-
ρώ κατ’ έτος από την πρόσθετη ενίσχυση.

γ) Επομένως, οι νέοι γεωργοί εισέ-
πραξαν κατά μέσο όρο 30.868.956 ευ-
ρώ / 594.639 εκτάρια = 5,191 ευρώ ανά 
στρέμμα δηλωθείσας έκτασης των νέων. 
Προτείνεται το ποσό αυτό να αυξηθεί κα-
τά 1/3 (υπενθυμίζεται ότι στην προηγού-
μενη προγραμματική περίοδο, η ενίσχυ-
ση των νέων υπολογιζόταν ως προσαύ-
ξηση της βασικής ενίσχυσης κατά 1/4). 
Έτσι, η προτεινόμενη πρόσθετη ενίσχυ-
ση των νέων διαμορφώνεται σε: 51,91 
ευρώ * 1,3333 = 69,21 ευρώ ανά εκτά-
ριο δηλωθείσας έκτασης.

δ) Άρα, το ετήσιο ποσό για συμπλη-
ρωματική ενίσχυση νέων γεωργών την 
περίοδο 2023-2027 θα ανέρχεται σε: 
399.237 εκτάρια * 69,21 ευρώ ανά ε-
κτάριο = 27,631,193 ευρώ.

Με στρογγυλοποίηση των ποσών αυ-
τών σε 7 ευρώ ανά στρέμμα δηλωθεί-

σας έκτασης και 400.000 εκτάρια, προ-
κύπτει ετήσιο ποσό για συμπληρωματι-
κή ενίσχυση νέων γεωργών την περίο-
δο 2023-2027 ίσο με 28.000.000 ευρώ.

1. Ως Νέοι Γεωργοί νοούνται τα φυ-
σικά πρόσωπα που δημιουργούν 

για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση 
ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή τα 
οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγού-
νται της πρώτης υποβολής αίτησης για 
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και εί-
ναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υ-
ποβολής της αίτησης.

Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης 
νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έ-
χει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, εί-
ναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης 
και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οι-
κονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυ-
νο για την κανονική λειτουργία της (αστι-
κή και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).

Επίσης, επιλέξιμοι για την συμπλη-
ρωματική εισοδηματική στήριξη των νέ-
ων γεωργών είναι και οι γεωργοί (νεα-
ρής ηλικίας και νεοεισερχόμενοι) που έ-
λαβαν την ενίσχυση αυτή σύμφωνα με 
το άρθρο 50 του Καν. 1307/13, για το υ-
πόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας).
Οι δικαιούχοι της παρέμβασης πρέπει 
να διαθέτουν:

Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 

4 (Επαγγελματική Σχολή ή Λύκειο), είτε 
εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης 
(κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν απο-
τελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώμα-
τος (μη τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση 
από την αρμόδια αρχή) και επίπεδο γνώ-
σεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυμνασί-
ου). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκ-
παιδευτικά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέ-
πει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματι-
κά προσόντα.

Προσόντα - δεξιότητες:
Άσκηση του επαγγέλματος του αγρερ-

γάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συ-
ναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διά-
στημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τε-
λευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έ-
χει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, δελτία μι-
σθοδοσίας ή εργόσημο ή άλλα σχετικά 
έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς 
τις επαγγελματικές δραστηριότητες) και 
επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτή-
ριο γυμνασίου).

2. Ως «Γεωργοί Νεαρής ηλικίας» 
νοούνται και τα νομικά πρόσω-

πα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορ-
φή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ε-
νίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποι-

ήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει 
επιλέξιμα εκτάρια.

β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφά-
λαιο ή στη διαχείριση του νομικού προ-
σώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 και ασκεί αποτελε-
σματικό και μακροχρόνιο έλεγχο, είτε α-
ποκλειστικά, είτε από κοινού, με άλλους 
νέους γεωργούς.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανή-
κουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο 
νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του 
νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 
51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού 
πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.

3. Σε περίπτωση που ένα νομικό 
πρόσωπο ελέγχεται, είτε αποκλει-

στικά, είτε από κοινού από άλλο νομικό 
πρόσωπο, εφαρμόζονται οι όροι οι οποί-
οι αναφέρονται στο στοιχείο (β) σε κάθε 
φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί 
του εν λόγω άλλου νομικού προσώπου.

4. Η εν λόγω ενίσχυση παύει να χο-
ρηγείται, εάν ο έλεγχος επί του 

νομικού προσώπου παύει να ασκείται 
από νέο/νέους γεωργούς.Ως εκ τούτου, 
οι προϋποθέσεις και οι όροι για τα νομι-
κά πρόσωπα νοούνται ως εξής:

 ως πρώτη υποβολή αίτησης για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η 
πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του 
νομικού προσώπου στο πλαίσιο του κα-
θεστώτος των νέων γεωργών.

 ως δημιουργία εκμετάλλευσης για 
πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των 
νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί 
του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση 
που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν 
αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προ-
σώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγ-
μές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεω-
ρείται η απόκτηση του ελέγχου που προ-
ηγείται χρονικά.

Εφαρμόζετε συνέχεια με το προηγού-
μενο καθεστώς (ενίσχυση γεωργού νε-
αρής ηλικίας);

Επιλέξιμοι για την συμπληρωματική ει-
σοδηματική στήριξη των νέων γεωργών 
είναι και οι γεωργοί που έλαβαν την ενί-
σχυση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περι-
όδου (δηλ. της 5ετίας), όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 30, παρ. 2, της πρότασης 
του Κανονισμού 2021/2115.

Δηλαδή, όσοι δεν θα έχουν συμπλη-
ρώσει την 5ετία, το 2023.

Επιπλέον 7 ευρώ για κάθε επιλέξιμο στρέμμα 
Απεμπλέκεται από τα δικαιώματα η ενίσχυση νεαρών αγροτών και δίνεται σε όλη την επιλέξιμη έκταση

5ετία
Eπιλέξιμοι για την 
συμπληρωματική 

εισοδηματική 
στήριξη είναι και οι 

γεωργοί που έλαβαν 
την ενίσχυση την 
τρέχουσα περίοδο 
και δεν εξαντλούν 

την 5ετία

Υποχρέωση 
Οι νέοι γεωργοί θα 
πρέπει να έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα 
και δεξιότητες 

για να μπορέσουν 
να λάβουν τη 

συμπληρωματική 
ενίσχυση στην 

ερχόμενη περίοδο
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