Σύσταση Ομάδων και
Οργανώσεων Παραγωγών

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Μέτρο 9
«Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών»
του Π.Α.Α. ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία
της υποβολής αιτήσεων η 9/7/2018.
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων
Η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για
την καταχώρηση των αιτήσεων μεταβίβασης
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018
τέθηκε σε λειτουργία. Η αίτηση μεταβίβασης
υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να
αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του
ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα
https://registration.dikaiomata.gr/user_registrati
on/
LEADER Ηρακλείου
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου καλεί τους φορείς που
εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς
Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα
(όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ-ΝΠΙΔ) με
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις
25/6/2018.
Επενδυτικά Σχέδια
Αναπτυξιακού νόμου
Έως τις 15/12/2018 μπορούν να κάνουν αίτηση
ενίσχυσης επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών &
αγροτικοί συνεταιρισμοί στο καθεστώς «Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού
Νόμου.

Προκήρυξη Μέτρου
Ενεργητικής Προστασίας Αμπελιών

Τεύχος 104ο - Μάρτιος 2018

ΑγροΕπικαιρότητα

Μέχρι 25 Ιουνίου έχουν περιθώριο να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον οι αμπελουργοί, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα, για
δαπάνες ενεργητικής προστασίας από τη βροχή
και το χαλάζι.

• Σύσταση Ομάδων και
Οργανώσεων Παραγωγών

Σχέδια Βελτίωσης
Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή
αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης τροποποιήθηκαν
ως ακολούθως: α) Πρώτο στάδιο αίτησης:
5/6/2018, β) Αιτήματα για θεώρηση εγγράφων,
χορήγηση βεβαιώσεων κλπ. στις ΔΑΟΚ:
18/6/2018, γ) Δεύτερο στάδιο αίτησης:
5/7/2018, και δ) φυσικός φάκελος: 20/7/2018.

• Μεταβίβαση
Δικαιωμάτων
• LEADER Ηρακλείου

• Επενδυτικά Σχέδια
Αναπτυξιακού νόμου
• Προκήρυξη Μέτρου
Ενεργητικής Προστασίας
Αμπελιών

Επενδυτικά Σχέδια LEADER
Οι προκηρύξεις για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια
που χρηματοδοτεί το LEADER αναμένονται το
καλοκαίρι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται για ειδικότερες πληροφορίες στην
Αναπτυξιακή
Λασιθίου,
στην
Αναπτυξιακή
Ηρακλείου, στο ΑΚΟΜ-Μ και στον ΟΑΚ.

• Σχέδια Βελτίωσης
• Επενδυτικά Σχέδια
LEADER
• Βιολογικές Καλλιέργειες

Βιολογικές Καλλιέργειες
Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους που έχουν
ενταχθεί στο Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"
του Π.Α.Α. και οι οποίοι δεν έχουν καλύψει το 2ο
έτος εφαρμογής του μέτρου (31-5-2018 έως 305-2019) με νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, πως θα
πρέπει εμπρόθεσμα (έως 30-5-2018) να τις
υποβάλλουν με τη χρήση των προσωπικών τους
κωδικών στο πληροφοριακό σύστημα του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.pancretabank.gr
Δωρεάν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Θ Ε ΜΑΤΑ Τ Ο Υ Μ Η Ν Α
σελ. 2-3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 3.1
«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

σελ. 4-5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13
«Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 3.1

«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1032/Β/22-3-2018 καθορίζονται οι
υπαγόμενες πράξεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 3.1
«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020.

 Σκοπός
Το Μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών
γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση
των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα
στοχεύει:
α) στην υποστήριξη της αύξησης της
αξίας του γεωργικού προϊόντος στις
αγροτικές
περιοχές,
μέσω
της
πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από
τον καταναλωτή προτύπων,
β) στη δημιουργία συνθηκών για τη
διασφάλιση
υψηλών
επιδόσεων
ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση
στο
συνδυασμό
με
εμπορεύσιμη
ποσότητα,
γ) στην καλύτερη πρόσβαση των
πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με
την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων
παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών
πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με
αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Η βασική λίπανση γίνεται κατά την εγκατάσταση
της φυτείας και έχει σκοπό να διατηρήσει το
έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία και θρεπτικά
στοιχεία κατά την μακρά περίοδο καλλιέργειας
που εξαντλεί το έδαφος. Στη βασική λίπανση
προτείνεται η ενσωμάτωση 4-5 τόνων / στρέμμα
κοπριάς, 40-60 κιλά / στρέμμα φωσφορικό
λίπασμα και 25-40 κιλά / στρέμμα θειϊκού καλίου.

Είδος Ενίσχυσης 
Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή
επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό του
οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με
το ύψος των πάγιων δαπανών που
απορρέουν από τη συμμετοχή στα
ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας
που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη
διάρκεια 5 ετών.
Η ενίσχυση δίδεται βάσει επιλέξιμων
δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για
την πραγματοποίηση τους. Επιλέξιμες
είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι
δαπάνες που πραγματοποιούνται για την
εισαγωγή συστήματος ποιότητας που
λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά
συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα,
συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται,
των δαπανών για τους ελέγχους που
απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση
της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
του συστήματος.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Το Μέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:
α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και
τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
β) Βιολογικά προϊόντα
Στο πλαίσιο του Μέτρου δύνανται να ενισχυθούν
γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων
ενεργοί γεωργοί και ομάδες γεωργών.
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Όταν οι παραφυάδες μεγαλώσουν και αποκτήσουν
20 – 40 εκατ. ύψος, αραιώνονται και αφήνονται
1-3 ανά θέση. Καθυστέρηση στο αραίωμα των
παραφυάδων
επηρεάζει
δυσμενώς
την
πρωιμότητα και το μέγεθος των ανθοκεφαλών.

Η λίπανση αυτή εφαρμόζεται κάθε χρόνο και σε ποσότητες, ανάλογα με τις ετήσιες ανάγκες της
καλλιέργειας, που εξαρτώνται και από την εν γένει γονιμότητα του εδάφους. Η τοποθέτηση της κοπριάς,
του φωσφόρου, του καλίου και μέρος του αζωτούχου λιπάσματος γίνεται το φθινόπωρο. Το υπόλοιπο
άζωτο πρέπει να εφαρμόζεται την άνοιξη, κατά προτίμηση σε νιτρική μορφή.
Η αγκινάρα προσβάλλεται από ασθένειες όπως τον περονόσπορο και το ωΐδιο και από εχθρούς όπως
αφίδες και σαλιγκάρια.
Κατά τη συγκομιδή, αρχικά συγκομίζεται η κεντρική ανθοκεφαλή, καθώς λόγω ανταγωνισμού
επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των υπόλοιπων ανθοκεφαλών. Οι ανθοκεφαλές είναι έτοιμες
για συγκομιδή όταν παραμένουν τρυφερές, κλειστές και σφικτές. Η συγκομιδή πραγματοποιείται
τμηματικά κάθε 7 - 15 ημέρες και η συνολική διάρκεια της μπορεί να κρατήσει μέχρι 3-4 μήνες.
Συνολικά κάθε ένα φυτό μπορεί να δώσει 5 - 10 ανθοκεφαλές ανάλογα με την ποικιλία, τη
θρεπτική κατάσταση του φυτού και την ηλικία της καλλιέργειας.
Τα φυτά στο τέλος της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού ξεραίνονται και
το υπέργειο τμήμα μπαίνει σε λήθαργο μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη
χρονιά καλλιέργειας.

Η αγκινάρα είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Β1, Β2,
νιασίνη και C. Χρησιμοποιείται ως «φάρμακο»,
καθώς βοηθά στην αντιμετώπιση πολλών
παθήσεων.
Παραδείγματος χάριν έχει την ιδιότητα να
απομακρύνει τη χοληστερίνη από το αίμα. Είναι
επίσης τονωτική και προστατεύει το συκώτι.
Τα φύλλα περιέχουν στερόλες, μαγνήσιο, και κάλιο.
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Αγκινάρα

Ονομασία Προέλευσης
= ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο
κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα, β) του
οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο
γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους
παράγοντες και γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η αγκινάρα είναι ιδιαίτερα
αγαπητή την άνοιξη και ωμή
αποτελεί από τα καλύτερα
συνοδευτικά της τσικουδιάς.

Γεωγραφική Ένδειξη
= ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν: α) το οποίο
κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, β) του οποίου ένα συγκεκριμένο
ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη
γεωγραφική του προέλευση και γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της
παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Βεβαίως μαγειρεύεται αφού
καθαριστεί από τα πέταλα και
το χνούδι με πολλούς τρόπους,
είτε φρέσκια, είτε κατεψυγμένη,
καθώς συντηρείται άριστα για
μεγάλο διάστημα.
Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται τόσο με σπόρο, όσο και με παραφυάδες. Η φύτευση των παραφυάδων
είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι διάφορες ποικιλίες διαφέρουν ως προς το χρώμα των φύλλων, το μέγεθος των ανθοφόρων και την
ύπαρξη ή όχι αγκαθιών στην άκρη των φύλλων. Οι περισσότερο διαδεδομένες ποικιλίες είναι η Αργίτικη, η
Ιώδης της Αττικής, η Πολίτικη και η Αυγουλωτή.

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας, όπως προκύπτει από τις
επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος, καθορίζεται σύμφωνα με τον
πίνακα. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και το
ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική
εκμετάλλευση.

Η προετοιμασία του εδάφους για την εγκατάσταση φυτείας, πρέπει να γίνεται με πολύ φροντίδα καθώς
έτσι μπορεί να διαρκέσει 3-5 χρόνια. Ειδικότερα, πρέπει να γίνεται ένα βαθύ όργωμα, ενσωμάτωση μιας
πλούσιας βασικής λίπανσης από κοπριά και λιπάσματα, φρεζάρισμα και σβάρνισμα για ισοπέδωση.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας.
Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν μεταξύ
τους 1 - 1,5 μ. και πάνω στις γραμμές 0,5 – 1 μ.

τη στιγμή που θα αρχίσει να ποτίζεται η
καλλιέργεια, δεν πρέπει να στερηθεί το νερό,
Ο ετήσιος κύκλος ξεκινά το φθινόπωρο, όταν διαφορετικά η παραγωγή ανθοκεφαλών δεν θα
βλαστάνουν οι οφθαλμοί και σχηματίζεται το είναι η αναμενόμενη. Η καταπολέμηση των
φύλλωμα. Οι ανθοκεφαλές σχηματίζονται την ζιζανίων γίνεται με ξεχόρτισμα ή σκαλίσματα ή με
λογική χρήση ζιζανιοκτόνων. Από το 2ο έτος της
άνοιξη.
αγκιναροφυτείας και μετά, η καταπολέμηση των
Η ρίζα της αγκινάρας είναι πασσαλώδης και ζιζανίων γίνεται μέχρις ότου μεγαλώσουν τα φύλλα
προχωρεί βαθιά στο έδαφος. Η άρδευση ξεκινά και καλύψουν το έδαφος, γιατί μετά λόγω σκίασης
από τη φύτευση και διαρκεί έως τη συγκομιδή. Από περιορίζονται ή και εξαφανίζονται.
Τα φύλλα της αγκινάρας αποτελούν πολύ καλή
ζωοτροφή.
Στην Ιταλία από τα φύλλα παράγουν λικέρ με το
όνομα Cynar, ενώ η καρδιά χρησιμοποιείται κατά
κόρον σε σάντουιτς.
Αυτή την εποχή, στη λαχαναγορά της Αθήνας ένα
ζευγάρι αγκινάρες έχει ένα εύρος τιμής χονδρικής
0,4 έως 0,7 ευρώ, με επικρατέστερη τιμή 0,5 ευρώ.
Στα τέλη Φεβρουαρίου η τιμή της ήταν 10 λεπτά
μεγαλύτερη.
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#

Πεδίο Ενίσχυσης

ευρώ / έτος /
εκμετάλλευση

1.

Κρασί με ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

1.300

2.

Βιολογική παραγωγή

2.020

3.

Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων

3.000

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Οινοποιείο Στραταριδάκη
Ο αμπελώνας των αδελφών Στραταριδάκη αποκτήθηκε το 1955 από τον πατέρα
τους Αριστείδη Στραταριδάκη ο οποίος εκτίμησε ιδιαίτερα τα τοπογραφικά και
γεωλογικά χαρακτηριστικά του. Όταν ανέλαβαν τα δύο αδέλφια πραγματοποίησαν
πολλές νέες φυτεύσεις και εδώ και χρόνια, με βάση τις ποικιλίες βηλάνα, βιδιανό,
μοσχάτο σπίνας, κοτσιφάλι, syrah, cabernet, merlot κ.α. παράγουν μεγάλη ποικιλία
λευκών, ροζέ και ερυθρών κρασιών, σε φιάλες και ασκούς.
Κάθε χρόνο τα κρασιά βραβεύονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε εγνωσμένου κύρους
διεθνείς διαγωνισμούς. Στο οινοποιείο λειτουργεί όλο το χρόνο σύγχρονος επισκέψιμος χώρος οινογευσίας.
Άγ. Απόστολοι – Καστελιανά, 70100 │ Τηλ. 28970 71340 │ info@strataridakis.gr │ www.strataridakis.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13
Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές
Οι χορηγήσεις αντισταθµιστικών ενισχύσεων για τους γεωργοκτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών είναι
περισσότερο γνωστές ως εξισωτικές αποζημιώσεις.
Τα Υπομέτρα που προκηρύχτηκαν είναι:
13.1 │ Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
13.2 │ Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις ορεινές περιοχές και στις
περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, αφενός συνεπάγονται μειωμένη
παραγωγική ικανότητα που οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις, σε σύγκριση
με άλλες περιοχές, και αφετέρου δημιουργούν πρόσθετα κόστη για την
αντιμετώπισή τους.
Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση του γεωργικού εισοδήματος, η
οποία μπορεί να οδηγήσει τους γεωργούς σε εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας, με αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου
και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του διαμορφωθέντος τοπίου.
Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μετριαστεί σημαντικά με την αντιστάθμιση
των απωλειών μέσω χορήγησης ενίσχυσης στους γεωργούς που
διαχειρίζονται γη εντός των περιοχών αυτών.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Υπομέτρο 13.1 │ εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως
ορεινές.
Υπομέτρο 1.3.2 │ εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς
περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές
συνθήκες ή συνδυασμό τους.
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης
ανέρχεται σε 230.000.000 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό
υπομέτρα ως εξής:

κατανέμεται

Υπομέτρο 13.1  148.000.000 Ευρώ
Υπομέτρο 13.2  82.000.000 Ευρώ
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στα

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά
εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου
οι
δικαιούχοι
να
αποζημιωθούν
για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες
δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που,
κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση
της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές
περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς.

περιοχές

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.1
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά
εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται
γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών
περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά
εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται
από την έκταση της εκμετάλλευσης,
το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται
προοδευτικά.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά
εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται
γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των
ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά
εκτάριο.
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται επίσης από την
έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20
ha μειώνεται προοδευτικά.

Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:
 είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος
 είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Δικαιούχων
Δικαιούχοι των υπομέτρων
μπορούν να κριθούν φυσικά και
νομικά πρόσωπα, τα οποία:
1) Είναι ενεργοί γεωργοί.
2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα (i) εντός των
ορεινών περιοχών, (ii) β)
εντός των μειονεκτικών
περιοχών σύμφωνα με την
υφιστάμενη οριοθέτηση.
3) Είναι ενήλικα άτομα (στην
περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν
έχουν αποχωρήσει από την
ενεργό
επαγγελματική
δραστηριότητα.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν
την υποχρέωση:



να
διατηρούν
την
εκμετάλλευση με την οποία
εντάσσονται στα υπομέτρα
καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ενίσχυσης.



ανάλογα με τα στοιχεία
φυτικού
και
ζωικού
κεφαλαίου
που
περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή
τους,
να
τηρούν
τις
υποχρεώσεις στα πλαίσια
της
Πολλαπλής
Συμμόρφωσης.



να
δέχονται
και
να
διευκολύνουν όλους τους
προβλεπόμενους ελέγχους
από τα αρμόδια Εθνικά και
Κοινοτικά Όργανα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
I. Αντίγραφο και των δύο
όψεων της αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου.
II. Αντίγραφο της πρώτης
σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.
Η υποβολή τους δεν είναι
απαραίτητη σε περίπτωση που
έχουν ήδη υποβληθεί και
καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο
πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης προγενέστερου έτους
και δεν υπάρχουν μεταβολές.
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