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1. Νοµική Βάση

1. ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρµογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. 

2. ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. . 

324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εφαρµογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. 

3. ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

αριθµ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης των Κανονισµών 

(ΕΚ) υπ’αριθµ. 1782/2003 του Συµβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον 

αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των κυρώσεων. 

4. ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συµπληρωµατικά µέτρα για την 

εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα 

σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού. 

5. ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 

277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. «Συµπληρωµατικά 

µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 

του Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 

στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού» 

6. ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. 

Αριθµ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 324032/ 

ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» 
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7. ΚΥΑ 20416/2519 /ΦΕΚ Β 1196/14.09.2001. Πρόγραµµα δράσης για την 

περιοχή του Αργολικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη 

από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β’) 

8. ΚΥΑ 20417/2520 /ΦΕΚ Β 1195/14.09.2001. Πρόγραµµα δράσης για την 

περιοχή του Κωπαϊδικού Πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη 

ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της 196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β’) 

9. ΚΥΑ 20418/2521 /ΦΕΚ Β 1197/14.09.2001. Πρόγραµµα δράσης για την 

περιοχή του Πηνειού Ηλείας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη 

από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β’) 

10. ΚΥΑ 25638/2905 /ΦΕΚ Β 1422/22.10.2001. Πρόγραµµα δράσης για το 

Θεσσαλικό Πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την 

νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 

196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β’) 

11. ΚΥΑ 16175/824 /ΦΕΚ Β 530/28.4.2006. Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή 

του κάµπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας, που έχει χαρακτηρισθεί ως 

ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της 196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

1575/β’), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ’αριθ,. 

20419/2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β’ 1212) 

12. ΚΥΑ 50981/2308 /ΦΕΚ Β 1895/29.12.2006. Πρόγραµµα δράσης για την 

περιοχή της πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας, που έχει χαρακτηρισθεί ως 

ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της 196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

1575/β’), όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ’αριθ,. 

20419/2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β’ 1212) 

13. ΚΥΑ 50982/2309 /ΦΕΚ Β 1894/29.12.2006. Πρόγραµµα δράσης για την 

περιοχή της λεκάνης του Στρυµόνα, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη 

ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της 196522/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1575/β’), όπως 

αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ’αριθ,. 

20419/2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (β’ 1212). 
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14. Πρότυπο AGRO 2 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 1. 

Προδιαγραφή. 

15. Πρότυπο AGRO 2 ∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστηµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 2. Απαιτήσεις 

για την εφαρµογή στη φυτική παραγωγή. 

16.  Κατευθυντήρια Οδηγία Προτύπου AGRO 2 

17. Πρότυπο AGRO 3 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας 

του Χοίρειου Κρέατος (AGRO 3-2 

 

2. Λογική της Παρέµβασης  

 

Η γεωργία µε τη µορφή που ασκείται (εντατικοποίηση, εκµηχάνιση, αλόγιστη και 

εσφαλµένη χρήση εισροών και νερού) έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα τόσο 

στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία όσο και στους καταναλωτές, ενώ, επίσης, 

δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανάλογα προβλήµατα δηµιουργούνται στους ίδιους 

τους παραγωγούς από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, τα µεγάλα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων, έχουν 

θορυβήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να 

είναι εµφανής η µεγάλη ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας και 

υγιεινής των τροφίµων. Υπό το πρίσµα αυτών των εξελίξεων, η ενθάρρυνση των 

παραγωγών να υιοθετήσουν πρακτικές που να προσδίδουν ποιοτικότερα 

χαρακτηριστικά στα παραγόµενα προϊόντα και τρόφιµα (π.χ. ολοκληρωµένη 

διαχείριση, βιολογικός τρόπος παραγωγής κ.λπ) κρίνεται αναγκαία, ενδεδειγµένη και 

επείγουσα. 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

δηµιουργικά εξελισσόµενο σύστηµα σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας στον 

γεωργικό τοµέα, το οποίο ικανοποιεί την κοινωνική απαίτηση για αειφόρο αγροτική 

ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των παραγόµενων 

προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια και στους χώρους δουλειάς.  

Προκειµένου να επιτευχθεί η µετάβαση από τη συµβατική παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων και τροφίµων σε αυτή της ολοκληρωµένης διαχείρισης ή/και της 

βιολογικής παραγωγής, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση ενός καθεστώτος 
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ενίσχυσης των παραγωγών που θα καλύπτει το πάγιο κόστος που συνεπάγεται η 

συµµετοχή  που συνεπάγεται η προσαρµογή αυτή. 

 

Στόχος

 

Το µέτρο επιδιώκει τη στήριξη των µεθόδων παραγωγής που επιφέρουν βελτίωση 

στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων µε στόχους: 

- Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές σε ότι αφορά την ποιότητα ή τη 

διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

- Την αύξηση της τοπικά παραγόµενης προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή 

προϊόντα του γεωργικού τοµέα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής 

τους στην αγορά 

 

Πεδίο εφαρµογής

 

Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς που συµµετέχουν οικειοθελώς σε Εθνικά και 

Κοινοτικά προγράµµατα παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και τροφίµων 

 

∆ικαιούχοι

 

Γεωργοί που συµµετέχουν οικειοθελώς σε προγράµµατα ποιότητας τροφίµων 

 

Κοινοτικά προγράµµατα ποιότητας (γεωργικών προϊόντων και τροφίµων) 

Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου 

Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συµβουλίου 

Τίτλος VI του Καν. (ΕΟΚ) 1493/1999 του Συµβουλίου 

 

Συµµετοχή στο καθεστώς του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής». 

Στο µέτρο µπορούν να ενταχθούν εκµεταλλεύσεις που πληρούν τα κριτήρια και 

τηρούν τις διαδικασίες, όπως ορίζονται στον Καν. 2092/91 και εξειδικεύονται στην 

ΚΥΑ 245090/21-1-2005 (ΦΕΚ Β157). 
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Συµµετοχή στο καθεστώς του Καν. (ΕΟΚ) 510/2006 «για την προστασία των 

Γεωργικών Ενδείξεων και των Ονοµασιών Προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 

και τροφίµων». 

Στο µέτρο µπορούν να ενταχθούν εκµεταλλεύσεις που συµµετέχουν στην παραγωγή 

προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ τα οποία έχουν αναγνωρισθεί στα πλαίσια του ΚΑΝ. 

(ΕΟΚ) 2081/92 του Συµβουλίου, έχουν καταχωρηθεί στο Κοινοτικό Μητρώο 

Προστατευόµενων Ονοµασιών Προελεύσεως και Προστατευόµενων γεωγραφικών 

Ενδείξεων» (Παράρτηµα Καν. (ΕΟΚ) 1107/96 και Παράρτηµα Καν. 2400/96) και 

τηρούν τις προδιαγραφές για κάθε συγκεκριµένο προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

 

Εθνικά Προγράµµατα Ποιότητας 

Τα κριτήρια για την επιλεξιµότητα των Εθνικών προγραµµάτων είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτών απορρέει 

από αναλυτικές υποχρεώσεις ως προς τις γεωργικές µεθόδους παραγωγής οι οποίες 

διασφαλίζουν: 

- ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγεται η διαδικασία 

παραγωγής ή 

- ποιότητα του τελικού προϊόντος σαφώς ανώτερη των συνήθων εµπορικών 

προτύπων όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, 

την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος 

β) Τα συστήµατα επιβάλλουν προδιαγραφές προϊόντων, η τήρηση των οποίων 

ελέγχονται από ανεξάρτητο οργανισµό ελέγχου 

γ) Τα συστήµατα είναι ανοικτά σε όλους τους παραγωγούς 

δ) Τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και εγγυώνται την πλήρη 

ιχνηλασιµότητα των προϊόντων 

ε) Τα συστήµατα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις ή προβλέψιµες δυνατότητες 

διάθεσης στην αγορά. 

 

Συγκεκριµένα Εθνικά προγράµµατα είναι τα ακόλουθα: 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2) 

Η Ολοκληρωµένη διαχείριση στη γεωργική παραγωγή θεωρείται ως µια από τις 

προαιρετικές, αλλά πλέον αναγκαίες µορφές παραγωγικές διαδικασίες, της σύγχρονης 



 6

γεωργικής πρακτικής, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα διαχείρισης που στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των 

συντελεστών παραγωγής, των φυσικών πόρων και των εισροών κατά την άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας και οδηγεί στη µείωση του κόστους παραγωγής και την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το σύστηµα 

εφαρµόζεται είτε σε συλλογική βάση από οµάδες παραγωγών, είτε από 

µεµονωµένους παραγωγούς, µε επιστηµονική στήριξη και παρακολούθηση από 

επιβλέποντα γεωτεχνικό σύµβουλο. 

Η εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, 

βασίζεται στα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 που έχει εκπονήσει ο AGROCERT – 

Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι 

θεσµικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το 

Σύστηµα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι ανοικτό σε όλους τους 

παραγωγούς, εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και 

ανταποκρίνεται στις υφιστάµενες και τις µελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην 

αγορά. Η εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης έχει ως 

αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, ενώ ή τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους 

οργανισµούς ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι οι προδιαγραφές που περιέχονται στα 

πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2, υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά µε 

τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και µε τους κανόνες ορθής γεωργικής 

πρακτικής, που προβλέπονται στα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Καν. (ΕΚ) 1782/03. 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοίρειου Κρέατος 

(AGRO 3) 

 

Η διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση χοίρειου κρέατος σε συνδυασµό µε τις υψηλές 

απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ποιότητας, την είσοδο στην αγορά 

οµοειδών προϊόντων από άλλες χώρες και η ανάγκη για µείωση της εκροής 

συναλλάγµατος λόγω των εισαγωγών, διαµορφώνουν νέες συνθήκες υψηλού 

ανταγωνισµού και αναδεικνύουν τον τοµέα της χοιροτροφίας ως τον πλέον δυναµικό 

κλάδο της εντατικής κτηνοτροφίας στη χώρα µας. Η εφαρµογή σύγχρονων µορφών 
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οργάνωσης τη παραγωγής, µε ταυτόχρονη τήρηση κανόνων που αφορούν τη δηµόσια 

υγεία, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, αναµένεται να έχουν ως 

αποτέλεσµα τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου και την ανάδειξη της ποιότητας των 

προϊόντων χοιροτροφίας. 

Ο AGROCERT σε συνεργασία µε επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, 

εκπόνησε τη σειρά προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3 και 3-4, που αφορούν κάθε στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή χοίρων, σφαγή, 

τυποποίηση). Η εφαρµογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην 

πιστοποίηση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος µε την απονοµή πιστοποιητικών και 

τη χορήγηση σηµάτων. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοίρειου Κρέατος 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς, 

εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και ανταποκρίνεται στις 

υφιστάµενες και τις µελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Η εφαρµογή του 

Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

προϊόντων ανώτερης ποιότητας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ ή τήρηση των 

προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους οργανισµούς ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι 

οι προδιαγραφές που περιέχονται στα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-23-1, 3-2, 3-3 και   

3-4, υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, την 

υγεία των ζώων και το περιβάλλον που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/03. 

Σηµειώνεται ότι στην παρούσα αξιολόγηση διερευνάται µόνο η περίπτωση της 

εφαρµογής των προτύπων “AGRO 3-1 Σύστηµα διαχείρισης για τη διασφάλιση της 

ποιότητας χοίρειου κρέατος – Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών 

ποιότητας»  και «AGRO 3-2 Σύστηµα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας 

χοίρειου κρέατος - Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων» καθώς το πεδίο 

εφαρµογής της δράσης περιορίζεται µόνο σε κτηνοτρόφους και όχι σε µεταποιητές-

τυποποιητές χοίρειου κρέατος. 

 

3. Σχετικά Μέτρα Πολλαπλής Συµµόρφωσης

Α.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV Καν. (ΕE) 1782/03: 

1. Να µεριµνά ώστε στα αγροτεµάχια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση άνω του 

10%, να υπάρχει φυτική κάλυψη κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, µέχρι την 

προετοιµασία του εδάφους για την επόµενη σπορά, ανάλογα µε την καλλιέργεια. 
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2. Σε αγροτεµάχια µε κλίση πάνω από 10% που κινδυνεύουν από διάβρωση, η 

άροση πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να 

δηµιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης, σε 

αποστάσεις ανάλογες µε τις εδαφικές ιδιότητες και την κλίση. Επίσης η άρδευση 

να µη γίνεται µε την µέθοδο της κατάκλυσης. 

3. Να µην καταστρέφει τις αναβαθµίδες, τις ξερολιθιές, τα αναχώµατα και τα φυσικά 

πρανή στα όρια των αγροτεµαχίων. 

4. Να καλλιεργεί και να ενσωµατώνει στο έδαφος ψυχανθή, συµπληρωµατικά προς 

την κύρια καλλιέργεια, στο 20% της καλλιεργούµενης έκτασης της 

εκµετάλλευσης κατ’ έτος.  

5. Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακολουθήσει µια ή περισσότερες 

από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά µε τα υπολείµµατα των καλλιεργειών:  

α) ενσωµάτωση στο έδαφος,  

β) βόσκηση της καλαµιάς,  

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους µε τα υπολείµµατα (mulching) και 

ενσωµάτωσή τους στο έδαφος την επόµενη άνοιξη.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µόνο για περιοχές εκτός του ∆ικτύου Φύση 

2000 και µε άδεια από την οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

Πυροσβεστική, µπορεί να προβεί σε καύση της καλαµιάς. 

6. Να µην προβαίνει σε µηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει πάγος ή/και 

πλήρης κάλυψη του αγροτεµαχίου µε νερό. 

7. Να συµµορφώνεται µε την ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, η 

οποία  ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των 

περιπτώσεων όπου υπάρχουν ειδικότερες ρυθµίσεις κατά περιοχή. Σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η βόσκηση, να κόβει και να αποµακρύνει την θαµνώδη 

βλάστηση των βοσκοτόπων. 

8. Να µην προβαίνει σε άροση των µονίµων βοσκοτόπων εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου προκύπτει περιβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα η οποία 

αποδεικνύεται µε έγγραφα των αρµοδίων αρχών. Επίσης να µην προκύπτει 

υπερβόσκηση πάνω από 3 ΜΜΖ/εκτάριο.  

9. Να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεµβάσεις στο αγροτεµάχιο ώστε 

να διατηρείται αυτό σε καλή κατάσταση και να αποφεύγεται η εισβολή 

ανεπιθύµητων ειδών. Ο γεωργός µπορεί να αποµακρύνει την ανεπιθύµητη 

βλάστηση είτε µε βόσκηση είτε µε µηχανικό κόψιµο και αποµάκρυνση. 
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Β.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος III.Α.  Καν. (ΕE) 1782/03: 

1. Να ενσωµατώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχηµικά.
 τα δε 

δολώµατα τρωκτικοκτονίας να τοποθετούνται εντός των στοών των 

τρωκτικών, ώστε να µην είναι ορατά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

2. Να µην καταστρέφει τµήµατα της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης στα όρια 

των γεωργικών εκτάσεων µε δρόµους και φυσικούς υδάτινους αποδέκτες. 

Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης (Οδηγία 79/409, 92/43/ΕΟΚ): 

• για θάµνους 0,50µ εκατέρωθεν της ρίζας του θάµνου και  

� για δένδρα η κάθετη προβολή της κόµης του δένδρου στο έδαφος. 

3. Να τηρεί τους όρους εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών 

σκευασµάτων (Άρθρο 4, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

4. Να πραγµατοποιεί την  έκπλυση των ψεκαστικών µηχανηµάτων σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 30 µέτρων από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή 

(Άρθρο 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

5. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των αρδευτικών και 

στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλιση της αναγκαίας 

παροχετευτικότητας, µε µηχανικά και όχι µε χηµικά µέσα (Άρθρα 4 & 5, της 

Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

6. Να καθορίσει στην εκµετάλλευσή του και να σηµάνει ευκρινώς χώρο 

συγκέντρωσης και αποκοµιδής απορριµµάτων, όπου εξασφαλίζεται η 

συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών των 

αγροχηµικών (‘Αρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

7. Να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 

80568/4225/91 (Β 641). (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

8. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε καλή 

κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον 

(Οδηγίες, Αρ. 80/68/ΕΟΚ & Αρ. 92/43/ΕΟΚ)). 

9. Για τα αγροτεµάχια εντός των περιοχών που ορίζονται ως ευπρόσβλητες 

ζώνες µε βάση τις ΚΥΑ: 20417/2520 (Β 1195/14-9-01), 20416/2519                    

(Β 1196/14-9-01), 20418/2521 (Β 1197/14-9-01), 25638/2905 (Β 1422/22-10-

01), να εφαρµόζει τις ποσότητες αζωτούχων λιπασµάτων και να τηρεί τις 

κατευθύνσεις σχετικά µε τον αριθµό, το χρόνο και την ποσότητα 

εφαρµοζόµενου αζώτου ανά δόση, όπως αυτές καθορίζονται ανά καλλιέργεια 
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και εδαφική κλάση στις ενδεδειγµένες λιπαντικές αγωγές των Προγραµµάτων 

∆ράσης, όπως αναφέρονται στις παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 5, της Οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ).  

10. Στις περιοχές που ορίζονται ως ευπρόσβλητες µε βάση την ΚΥΑ 20419/2522 

(Β 1212/18-9-01) να τηρεί τα παρακάτω όρια αζωτούχων λιπασµάτων 

ανάλογα µε την καλλιέργεια (Άρθρο 5, της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ): 

 

 Μονάδες Αζώτου 

Καλλιέργεια Στρυµόνας 
Θεσ/νικη Πέλλα 

Ηµαθία 
Άρτα Πρέβεζα 

Καλαµπόκι 28 29 24 

Βαµβάκι 13 14 13 

Ζαχαρότευτλα 14 16 - 

Σιτηρά 12 12 - 

Πατάτα - 31 - 

Ντοµάτα - - 15 

Ρύζι - 16 - 

Ροδάκινα - 35 - 

Ελιά - - 11 

Μηλιά-Αχλαδιά - - - 

Εσπεριδοειδή - - 10 

    

 

Για τις λοιπές καλλιέργειες οι οποίες δεν καταγράφονται στον πίνακα των 

κυριοτέρων καλλιεργειών, ισχύει η λιπαντική αγωγή που περιγράφεται στα πρακτικά 

λίπανσης των ΝΑ. 

11. Για τα αγροτεµάχια εντός των περιοχών που ορίζονται ως ευπρόσβλητες 

ζώνες µε βάση τις ΚΥΑ: 19652/1906 (Β 1575/5-8-99) και 20419/2522 (Β 

1212/18-9-01), να τηρεί τα ακόλουθα (Άρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ): 



 11

i. Κατά τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει τη µείωση 

της ρύπανσης των νερών από νιτρικά. Για το λόγο αυτό τα στερεά 

απόβλητα που προκύπτουν µετά από το διαχωρισµό υγρών-στερεών 

οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τόσης ώστε να 

εξασφαλίζεται ο χρόνος παραµονής τους για 90-180 ηµέρες 

συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που παραµένουν στο στάβλο. 

Σε περίπτωση που τα απόβλητα διατηρούνται σε υγρή µορφή σε 

υποδαπέδια κανάλια θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα συγκράτησής τους για επαρκή χρονική περίοδο 

ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή κατά την οποία το έδαφος είναι σε 

κατάσταση υδατοκορεσµού ή όταν είναι παγωµένο ή καλυµµένο µε 

χιόνι. Οι χρόνοι αυτοί µπορούν να τροποποιούνται εφόσον κατά το 

χειρισµό των αποβλήτων εφαρµόζονται και άλλες πρόσθετες τεχνικές 

που να δικαιολογούν τη µείωση των όγκων αποθήκευσης. 

ii. Η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος, είτε από 

ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα, να µην περιέχει άζωτο πάνω από 

170 χλγ/εκτάριο. 

iii. Να αποφεύγει τη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων σε απόσταση 

µικρότερη των δύο µέτρων από όχθες διωρύγων ή καναλιών άρδευσης 

ή στράγγισης για επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση µικρότερη των 

έξι µέτρων για εκτάσεις µε κλίση µεγαλύτερη του 8%. 

iv. Να αποφεύγει τη διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς και την εφαρµογή 

οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις µε κλίση µεγαλύτερη του 8%.  

v. Να µην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα σε ζώνη πλάτους 

τουλάχιστον 20 µέτρων από επιφανειακά νερά και 50 µέτρων από 

πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για ύδρευση. 

12. Επιπλέον, για τα αγροτεµάχια εντός των περιοχών του ∆ικτύου Φύση 2000 ο 

γεωργός οφείλει να τηρεί τα παρακάτω (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): 

i. Να συµµορφώνεται µε τα διαλαµβανόµενα στα εξειδικευµένα σχέδια 

διαχείρισης ή διαχειριστικά µέτρα για την προστασία της περιοχής και 

των ειδών, όπου αυτά υπάρχουν. 

ii. Να πραγµατοποιεί το θερισµό από το κέντρο του αγροτεµαχίου προς 

το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το µέγεθος του 

αγροτεµαχίου και τα διαθέσιµα µέσα το επιτρέπουν. 
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iii. Να εφαρµόζει τη νοµοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως 

προβλέπεται στην ΚΥΑ 414985/85 (Β 757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, 

παρ 3γ, στο Π.∆. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο Π∆ 67/81 (Α 

43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον επιθυµεί να µην διενεργείται θήρα 

στο αγροτεµάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήµανση µετά από άδεια από 

το οικείο ∆ασαρχείο. 

iv.Να µην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των 

αγροτεµαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεµαχίων του. 

v. Να µην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

vi. Στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς 

αυτή να γίνεται σε καλυµµένο χώρο, όπου λαµβάνονται τα κατάλληλα 

µέτρα για την αποφυγή έκπλυσης ρυπαντών. 

vii. Να µη χρησιµοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1
η
 Μαρτίου 

έως 31
η
 Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής βλάστησης όπου 

αναπαράγονται αποικιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές 

φέρουν σήµανση µε ευθύνη των τοπικών αρχών. 

viii. Να µην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 

ix.Να µην καλλιεργεί γενετικά τροποποιηµένα φυτά.

13. Να τηρεί τις διατάξεις του Π∆ 84/95  (Α 52) άρθρο 4 παράγραφοι 1 & 3 και 

άρθρο 5 παράγραφος 1, για την «Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων σε 

συµµόρφωση προς την οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

14. Να προσέρχεται στις κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

προκειµένου να υποβάλει το ειδικό έντυπο έναρξης λειτουργίας 

εκµετάλλευσης και να αιτείται έγκριση για τη σήµανση των ζώων (Άρθρο 3, 

της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ). 

15. Να υποβάλλει στις κτηνιατρικές αρχές των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

συµπληρωµένα τα ειδικά έντυπα που αφορούν τις µεταβολές 

(συµπεριλαµβανοµένης και της διακοπής λειτουργίας) που συµβαίνουν στην 

εκµετάλλευση (Άρθρο 3, της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ). 

16. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, άρθρα 4 και 7, για την «Θέσπιση συστήµατος 

αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου 
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κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, καθώς και την 

κατάργηση του κανονισµού 820/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου». 

17. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής,   άρθρα 

6, 8 και 9, για την «Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του 

ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα 

διαβατήρια και τα µητρώα εκµεταλλεύσεων». 

18. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου,   

άρθρα 4 και 5, για την «Θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής 

των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΚ και 64/432/ΕΟΚ». 

19. Να τηρεί τις διατάξεις της ΚΥΑ 263493/2004 (Β 1253) άρθρο 6 παράγραφοι 

Η και  Ι∆, άρθρο 7 παράγραφοι Α και ∆, άρθρα 8, και 10, για τα 

«Συµπληρωµατικά µέτρα για των εφαρµογή του συστήµατος αναγνώρισης και 

καταγραφής των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους 

κεφαλαίου σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου». 

 

Ο γεωργός που λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις οφείλει για τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος III του Καν.(ΕΚ) 1782/2003 να 

τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 4,5, 6 και 8 του π.δ. 259/1998 

(ΦΕΚ 191 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Από τις κατά παρέκκλιση επιτρεπόµενες 

ουσίες του άρθρου 5 του π.δ. 259/1998 εξαιρείται η οιστραδιόλη17Β, όπως 

προβλέπεται στο Π.∆. 233/2005 (ΦΕΚ 281 Α΄).Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπου η 

χορήγηση ουσιών γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς υπό την ευθύνη κτηνιάτρου, ο 

γεωργός υποχρεούται να τηρεί τους χρόνους αναµονής και να αποδεικνύει µε 

έγγραφα στοιχεία την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8του π.δ. 

259/1998, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των τροφίµων και ζωοτροφών και 

να µην διαθέτει ή πωλεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανάλωση. 

Προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της ιχνηλασιµότητας, ο γεωργός υποχρεούται να 

τηρεί µητρώο εισροών και εκροών στην εκµετάλλευση του, το οποίο περιλαµβάνει 

και παραστατικά αγοράς (για σπόρους, φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές, κ.λ.π.) και 

πώλησης (προϊόντα της εκµετάλλευσης, ζωοτροφές, κ.λ.π.) (άρθρα 14, 15,17,18, 19 

και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002 (Ε.Ε. L 31). Σε περίπτωση που, µέσω της 
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ιχνηλασιµότητας των ζωικών τροφίµων, διαπιστώνεται ευθύνη του παραγωγού, αυτός 

υποχρεούται να αποδεικνύει εγγράφως κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεση του για τα 

πρόσωπα τα οποία τον προµήθευσαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή ζωικά προϊόντα. 

Υποχρεούται, επίσης, να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις, τα µέτρα και τις 

υποδείξεις των αρµοδίων αρχών. 

 

3. Να τηρεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 και το Παράρτηµα IV του Καν. (ΕΚ) 

999/2001 (Ε.Ε. L 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις προβλεπόµενες από 

το ανωτέρω Παράρτηµα παρεκκλίσεις, ο γεωργός λαµβάνει ειδική έγκριση από τις 

αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές. 

 

4. Να ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές για οποιαδήποτε 

περίπτωση ζώων υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί από µεταδοτική σπογγώδη 

εγκεφαλοπάθεια (Μ.Σ.Ε.). Να αποµονώνει το ύποπτο ζώο από τα υπόλοιπα ζώα της 

εκτροφής και να περιορίζει τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, ώστε να µην έρχονται σε 

επαφή µε ζώα άλλων εκτροφών, µέχρις ότου είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα των 

εργαστηριακών εξετάσεων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας Μ.Σ.Ε., να 

συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις, τα µέτρα και τις υποδείξεις των αρµόδιων 

κτηνιατρικών αρχών. Υποχρεούται, επίσης, να παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την 

αγορά, πώληση, γέννηση ή µετακίνηση ζώων, καθώς και την αγορά, χρήση και 

διάθεση ζωοτροφών(άρθρα 11 και 12 του Καν. (ΕΚ) 999/2001). 

 

5. Να µην αγοράζει και να µην πωλεί ζώα, ζωικά προϊόντα και απογόνους πρώτης 

γενιάς ζώων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν 

προσβληθεί από Μ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση αγοράς ή πώλησης ζώων, αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τα κατάλληλα υγειονοµικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από 

την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, αντίγραφα των οποίων ο παραγωγός 

υποχρεούται να τηρεί σε αρχείο για τρία χρόνια µετά την αποµάκρυνση του ζώου από 

την εκτροφή (άρθρα 13 και 15 του Καν.(ΕΚ) 999/2001). 

 

6. Ο γεωργός−ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περιποιείται ή φροντίζει ζώα 

υποχρεούται να δηλώνει αµέσως στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την 

υπόνοια ύπαρξης αφθώδους πυρετού. Υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί τα ζώα για τα 

οποία υπάρχει υπόνοια ή προσβολή από αφθώδη πυρετό αποµονωµένα από κάθε 
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άλλο είδος ευπρόσβλητου ζώου, να µην επισκέπτεται άλλες εκτροφές ζώων και να 

συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις, τα µέτρα και τις υποδείξεις των αρµόδιων 

κτηνιατρικών αρχών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές 

διατάξεις, (άρθρο 3 του π.δ. 36/1987 (ΦΕΚ 110 Α΄). 

 

7. Ο γεωργός − ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περιποιείται ή φροντίζει ζώα 

υποχρεούται να δηλώνει αµέσως στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την 

υπόνοια ύπαρξης πανώλους των βοοειδών, πανώλους των µικρών µηρυκαστικών, 

φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, καταρροϊκού πυρετού, επιζωοτικής αιµορραγικής 

νόσου των ελαφιών, ευλογιάς των αιγοπροβάτων, φυσαλιδώδους στοµατίτιδας, 

πολιοεγκεφαλίτιδας του χοίρου, οζώδους δερµατίτιδας και νόσου της κοιλάδας του 

RIFT. Υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ή 

προσβολή από τις ασθένειες αυτές αποµονωµένα από κάθε άλλο είδος ευπρόσβλητου 

ζώου, να µην έρχεται σε επαφή µε ζώα άλλων εκτροφών και να συµµορφώνεται µε 

τις αποφάσεις, τα µέτρα και τις υποδείξεις των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών, 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, (άρθρο 3 του 

π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ88Α΄) και άρθρο 3 του π.δ. 33/2003 (ΦΕΚ 34 Α΄). 

 

8. Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει από 6 µόσχους και άνω, να συµµορφώνεται µε τις 

απαιτήσεις των άρθρων3 και 4 του π.δ. 179/1998 (ΦΕΚ 133 Α΄).Ο γεωργός, ο οποίος 

εκτρέφει από 6 χοίρους ή 5 χοιροµητέρες µε τα χοιρίδια τους και άνω, ο οποίος και, 

λόγω άλλων δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση, λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις, να 

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 215/2003 (ΦΕΚ 181 

Α΄).Οι εκτροφείς των υπόλοιπων παραγωγικών ζώων να συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις του άρθρου 4 του π.δ. 374/2001 (ΦΕΚ 251 Α΄). 

 

Επίσης ειδικά για τα χοιροστάσια πρέπει να τηρείται και η παρακάτω προδιαγραφή 

που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. 

Υποχρέωση Προδιαγραφή 

Κατά κατηγορία ζώων Min  συνολικό δάπεδο m
2
 

0 -10 χγρ. ΖΒ 0,15 

10 -20 χγρ. ΖΒ 0,20 

20 - 30 χγρ. ΖΒ 0,30 

30 – 50 χγρ. ΖΒ 0,40 

50 – 85 χγρ. ΖΒ 0,55 

110 χγρ. ΖΒ 0,65 
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 1,00 

 

 

4. Περιορισµοί που τίθενται από τον Κανονισµό (Παράρτηµα 1698/2005) 

Μέγιστο επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης από τον Κανονισµό: 3.000 € ετησίως ανά 

εκµετάλλευση. 

 

5. Ύψος Ενίσχυσης – Υπολογισµοί

Για τον υπολογισµό της ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη το πάγιο κόστος  του άρθρου 

22 του Καν. 1974/2006. 

 

6.1. Η περίπτωση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική

Παραγωγή (AGRO 2) 

Α) Οι ενισχυόµενες Πρακτικές  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία και οι πρακτικές 

(υπηρεσίες, µετρήσεις, εξοπλισµός) που συνδέονται µε την παραγωγική διαδικασία 

και συνιστούν το πάγιο κόστος που προκύπτει από την µετάβαση της συµβατικής 

παραγωγής σε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης. Ο σχεδιασµός έλαβε υπόψη τις 

ουσιαστικές διεργασίες ενώ, παράλληλα, εισήγαγε και τις καινοτόµες υπηρεσίες που 

συνάδουν αφενός µε τη σύγχρονη θεώρηση της οργάνωσης και διαχείρισης της 

γεωργικής παραγωγής και αφετέρου θα επιτρέψουν την ευχερέστερη αποδοχή από 

την οµάδα στόχο του συγκεκριµένου µέτρου. Η υποθετική Οµάδα Παραγωγών που 

αναλύεται στο παράδειγµα αποτελείται από 50 παραγωγούς που καλλιεργούν 2.200 

στρέµµατα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  Παραγωγοί: 50 Αγροτεµάχια / παραγωγό: 2 Στρέµµατα / αγροτεµάχιο: 22   

Οµάδα Παραγωγών
(ΟΠ) 

Μονάδα
Αναφοράς

Ποσοστό
% 

Χρόνος
αναφοράς Ποσό

Σύνολο
πενταετίας

Ποσό πενταετίας
ανά παραγωγό

Σύνολο
Ετησίως

Ετήσιο ποσό ανά
παραγωγό  

Μεταβλητές Υπολογισµοί

ΣΥΝΟΛΟ:     332800,00 6656,00 66560,00 1331,20  

  1. ΟΠ - Υπηρεσίες 1,00                
1
Επιβλέπων +/- βοηθός ΟΠ  1,00 20000,00 100000,00 2000,00 20000,00 400,00

2Σύµβουλος ΟΠ  1,00 20000,00 100000,00 2000,00 20000,00 400,00
3Πιστοποίηση ΟΠ  5,00 20000,00 20000,00 400,00 4000,00 80,00
4

Κατάρτιση από ειδικούς
(π.χ. κλάδεµα) Παραγωγοί 100,00 5,00 3000,00 15000,00 300,00 3000,00 60,00

5
Software ΟΠ  5,00 15000,00 15000,00 300,00 3000,00 60,00

  2. ΟΠ -
Εξοπλισµός 1,00                

5Στερεοσκόπιο ΟΠ - 5,00 1000,00 2000,00 40,00 400,00 8,00
6pH µετρο εδάφους ΟΠ - 5,00 300,00 300,00 6,00 60,00 1,20
7Αγωγιµόµετρο ΟΠ - 5,00 300,00 300,00 6,00 60,00 1,20
8Πενετρόµετρο ΟΠ - 5,00 200,00 200,00 4,00 40,00 0,80
9Ποτενσιόµετρο Αγροτεµάχιο 10,00 5,00 150,00 4500,00 90,00 900,00 18,00

10
Μετρητής παροχής
νερού Αγροτεµάχιο 10,00 5,00 200,00 2000,00 40,00 400,00 8,00

  

3. ΟΠ - Μετρήσεις 1,00                
11

Ελεγχος Προσαρµογής
Πολλ. Υλικού σε Χ
έκταση / ΟΠ) 10,00 - 1,00 800,00 8000,00 160,00 1600,00 32,00

12
Αναλύσεις νερού σε n 
πηγές / ΟΠ) 5,00 - 1,00 200,00 5000,00 100,00 1000,00 20,00

13
Μετεωρολογικός κλωβός
/ ΟΠ 1,00 - 5,00 3000,00 3000,00 60,00 600,00 12,00

  4. Αγροτεµάχια 100,00                 
14Αναλύσεις Εδάφους: Αγροτεµάχιο 100,00 5,00 50,00 5000,00 100,00 1000,00 20,00
15Φυλλοδιαγνωστικές Αγροτεµάχιο 100,00 1,00 50,00 25000,00 500,00 5000,00 100,00
16

Εργαστ. Αναλύσεις για
Ποιότητα Αγροτεµάχιο 100,00 1,00 50,00 5000,00 100,00 1000,00 20,00

17
Αναλύσεις για
Υπολείµµατα Αγροτεµάχιο 5,00 1,00 200,00 5000,00 100,00 1000,00 20,00

18
Ποιότητα Εδάφους Αγροτεµάχιο 30,00 5,00 500,00 15000,00 300,00 3000,00 60,00

19
Παγίδες κλπ µετρήσεις Αγροτεµάχιο 100 1 5 2500 50 500 10

(Α) ΣΥΝΟΛΟ Πάγιων ∆ΑΠΑΝΩΝ κατ έτος ανά παραγωγό = 1.331,20 Ευρώ  
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Η περίπτωση των θερµοκηπιακών καλλιεργειών αντιµετωπίζεται ως διακριτό 

παράδειγµα λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και χαρακτηριστικών τους. Όπως 
φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί η εισαγωγή προτύπου ολοκληρωµένης 
διαχείρισης της παραγωγής συνιστά ένα εξαιρετικά δαπανηρό εγχείρηµα. Στο πλαίσιο 

των ορίων ενίσχυσης που προβλέπονται στη συγκεκριµένη δράση, διακρίνεται η 

οριακά αποτελεσµατική οµάδα παραγωγών να αποτελείται από 19 παραγωγούς µε 5 

στρέµµατα Μ.Ο. ανά εκµετάλλευση. Είναι προφανές ότι µικρότερες Ο.Π. θα 

καλύπτουν τµήµα των εµφανών δαπανών που συνδέονται µε την εισαγωγή 

συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

  Παραγωγοί: 19 Αγροτεµάχια / παραγωγό: 1 Στρέµµατα / αγροτεµάχιο: 5   

Οµάδα Παραγωγών
(ΟΠ) 

Μονάδα
Αναφοράς

Ποσοστό
% 

Χρόνος
αναφοράς Ποσό

Σύνολο
πενταετίας

Ποσό πενταετίας
ανά παραγωγό

Σύνολο
Ετησίως

Ετήσιο ποσό ανά
παραγωγό

Μεταβλητές Υπολογισµοί

ΣΥΝΟΛΟ:     276960,00 14576,84 55392,00 2915,37  

  1. ΟΠ - Υπηρεσίες 1,00                 
1
Επιβλέπων +/- βοηθός ΟΠ  1,00 20000,00 100000,00 5263,16 20000,00 1052,63

2Σύµβουλος ΟΠ  1,00 20000,00 100000,00 5263,16 20000,00 1052,63
3Πιστοποίηση ΟΠ  5,00 16000,00 16000,00 842,11 3200,00 168,42
4

Κατάρτιση από ειδικούς
(π.χ. κλάδεµα) Παραγωγοί 100,00 5,00 3000,00 15000,00 789,47 3000,00 157,89

5
Software ΟΠ  5,00 15000,00 15000,00 789,47 3000,00 157,89

  2. ΟΠ -
Εξοπλισµός 1,00                

5Στερεοσκόπιο ΟΠ - 5,00 1000,00 2000,00 105,26 400,00 21,05
6pH µετρο εδάφους ΟΠ - 5,00 300,00 300,00 15,79 60,00 3,16
7Αγωγιµόµετρο ΟΠ - 5,00 300,00 300,00 15,79 60,00 3,16
8Πενετρόµετρο ΟΠ - 5,00 200,00 200,00 10,53 40,00 2,11
9Ποτενσιόµετρο Αγροτεµάχιο 10,00 5,00 150,00 855,00 45,00 171,00 9,00

10
Μετρητής παροχής
νερού Αγροτεµάχιο 10,00 5,00 200,00 380,00 20,00 76,00 4,00

  

3. ΟΠ - Μετρήσεις 1,00                
11

Ελεγχος Προσαρµογής
Πολλ. Υλικού σε Χ
έκταση / ΟΠ) 10,00 - 1,00 800,00 8000,00 421,05 1600,00 84,21

12
Αναλύσεις νερού σε n 
πηγές / ΟΠ) 5,00 - 1,00 200,00 5000,00 263,16 1000,00 52,63

13
Μετεωρολογικός κλωβός
/ ΟΠ 1,00 - 5,00 3000,00 3000,00 157,89 600,00 31,58

  4. Αγροτεµάχια 19,00                
14Αναλύσεις Εδάφους: Αγροτεµάχιο 100,00 5,00 50,00 950,00 50,00 190,00 10,00
15Φυλλοδιαγνωστικές Αγροτεµάχιο 100,00 1,00 50,00 4750,00 250,00 950,00 50,00
16

Εργαστ. Αναλύσεις για
Ποιότητα Αγροτεµάχιο 100,00 1,00 50,00 950,00 50,00 190,00 10,00

17
Αναλύσεις για
Υπολείµµατα Αγροτεµάχιο 5,00 1,00 200,00 950,00 50,00 190,00 10,00

18
Ποιότητα Εδάφους Αγροτεµάχιο 30,00 5,00 500,00 2850,00 150,00 570,00 30,00

19
Παγίδες κλπ µετρήσεις Αγροτεµάχιο 100 1 5 475 25 95 5
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Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενίσχυση των εκµεταλλεύσεων µε θερµοκήπια που θα 

συστήσουν Ο.Π. για την εισαγωγή συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης µε  3.000 

Ευρώ / εκµετάλλευση.  

6. Πηγές Στοιχείων

- Αµοιβές Συµβούλων – Επιβλέποντος – Βοηθού - Πιστοποίησης: Επικοινωνία 

ερευνητών ΟΠΕΓΕΠ  

- Αναλύσεις (ύδατος, υπολειµµάτων, εδάφους, φυλλοδιαγνωστική κ.λπ): Τιµές 

Αγοράς -  Πιστοποιηµένα Εργαστήρια ΕΣΥ∆ – Επικοινωνία Ερευνητών 

- Εξοπλισµός – Τιµές Αγοράς 

- Ηµεροµίσθια: ∆είκτες Σχεδίων Βελτίωσης 
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7. Η περίπτωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της

Ποιότητας του Χοίρειου Κρέατος AGRO 3 

 

Στην παρούσα αξιολόγηση διερευνάται µόνο η περίπτωση της εφαρµογής των 

προτύπων “AGRO 3-1 Σύστηµα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας 

χοίρειου κρέατος – Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών ποιότητας»  και 

«AGRO 3-2 Σύστηµα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας χοίρειου κρέατος 

- Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων» καθώς το πεδίο εφαρµογής της δράσης 

περιορίζεται µόνο σε κτηνοτρόφους και όχι σε µεταποιητές-τυποποιητές χοίρειου 

κρέατος. 

 

 

Α) Οι ενισχυόµενες Πρακτικές  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εργαστηριακές αναλύσεις που 

θεωρείται ότι οφείλει να διενεργεί ο κτηνοτρόφος στο πλαίσιο του συστήµατος 

διαχείρισης της εκτροφής χοίρων.  

 

 

Εκτροφή Χοίρων 

 

 Εργαστηριακή Ανάλυση Κόστος  

(Ευρώ) 

Συχνότητα  

(κατ ετος) 

Σύνολο 

Νερό Βαρέα Μέταλλα 88 4 352 

 Νιτρικά-Νιτρώδη, 

Αµµωνιακά-Φωσφορικά 

30 4 120 

 Μικροβιολογικές Αναλύσεις

(ΟΜΧ-Εντεροβακτήρια) 

24 4 96 

Ζωοτροφές Αφλατοξίνες 100 4 400 

 Ζωικά Κύτταρα ∆ωρεάν 4 - 

 ∆ιοξίνες 1000 1 1000 

Σύνολο  1242  1968
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Επίσης προβλέπεται τεχνική στήριξη του κτηνοτρόφου από γεωπόνο-σύµβουλο 

διασφάλισης ποιότητας για την προετοιµασία, εισαγωγή και παρακολούθηση του 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας καθώς και κτηνιάτρου. Η αποζηµίωση των 

ανωτέρω εκτιµάται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 Μέση 

Μηνιαία 

Μικτή 

Αµοιβή  

(Ευρώ) 

Μέσο  

Κόστος 

Ανθρωπο- 

Ηµέρας 

(Ευρώ) 

Εκτιµώµενος  

χρόνος  

απασχόλησης 

(ανθρωποηµέρες 

/µήνα) 

Σύνολο 

ανθρωπο-

ηµερών 

ετησίως 

Συνολικό 

Κόστος 

ετησίως ανά 

εκµετάλλευση 

(Ευρώ) 

Γεωπόνος 1.800 90 1 12 1.080 

Κτηνίατρος 1.800 90 1 12 1.080 

Σύνολο   4 48 2.160 

 

 

Στην περίπτωση του συστήµατος διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας του 

χοίρειου κρέατος, το πάγιο κόστος ανέρχεται σε 1.968 ευρώ για τις εργαστηριακές 

αναλύσεις και 2.160 ευρώ για τεχνική στήριξη ειδικών επιστηµόνων ανά 

εκµετάλλευση ή 4.128 ευρώ ανά εκµετάλλευση > 3.000 ευρώ που προβλέπεται από 

τον Κανονισµό (Παράρτηµα 1698/2005) και, συνεπώς, προτείνεται η ανώτερη

ενίσχυση που προβλέπεται ανά εκµετάλλευση.  

 

7.1 Πηγές Στοιχείων

- ΟΠΕΓΕΠ  

- Πιστοποιηµένα Εργαστήρια ΕΣΥ∆ 

 

 

8.  Η Περίπτωση των Βιολογικών Προϊόντων

 

Ο υπολογισµός του πάγιου κόστους ανά καλλιέργεια έγινε µε βάση: 

- Ενδεικτικές µέγιστες και ελάχιστες καλλιεργούµενες κατά προϊόν εκτάσεις 

- το µέσο κόστος των υπηρεσιών πιστοποίησης των αντίστοιχων καλλιεργειών  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η κλιµάκωση των δαπανών 

πιστοποίησης ανά στρέµµα. 

µόνο τα πρώτα
5 στρ

τα επόµενα
145 στρ

τα επόµενα
50 στρ

πάνω από
200 στρ  

Α/Α Προϊόν (5στρ) (6-150 στρ) (151-200 στρ.) (>200 στρ)

1Ελαιόλαδο 38,85 4,52 3,59 2,00 

2Ελιά επιτραπέζια 38,85 4,52 3,59 2,00 

3Σταφίδα 40,85 6,52 5,21 3,00 

4Αµπέλι επιτραπέζιο 40,85 6,52 5,21 3,00 

5Εσπεριδοειδή 40,85 6,52 5,21 3,00 

6Μηλοειδή 40,85 6,52 5,21 3,00 

7Πυρηνόκαρπα 40,85 6,52 5,21 3,00 

8αµπέλι οινοποιήσιµο 40,19 5,86 4,67 2,50 

9Ακρόδρυα 38,85 4,52 3,59 2,00 

        

   
Μόνο για τα

Πρώτα 10 στρ.  
τα επόµενα

140 στρ
τα επόµενα

50 στρ  
πάνω από
200 στρ. 

   (10 στρ.) (11-150 στρ) (151-200) (>200) 

10Αραβόσιτος 20,31 3,18 2,52 1,50 

11Σιτηρά 20,31 3,18 2,52 1,50 

12Μηδική 19,68 2,55 2,02 1,25 

13Βαµβάκι 21,26 4,13 3,29 2,00 

        

   Μόνο για το πρώτο
τα επόµενα

14,5 στρ
τα επόµενα

15 στρ.  
πανω από

30 στρ. 

   

0,5 στρ

(0,5 στρ) (0,5-15,0 στρ) (16-30 στρ) (>30 στρ) 

14 Κηπευτικά Θερµοκηπίου 215,60 87,88 69,59 40,50 

        

   
Μόνο για τα πρώτα

τα επόµενα
10 στρ. 

τα επόµενα
15 στρ

πανω από
30 στρ. 

   

5 στρ. 

(5 στρ.) 
(6-15 στρ) (16-30 στρ) (>30 στρ) 

15 Κηπευτικά Υπαίθρου 46,86 13,13 10,79 8,00 

16 Φυτώρια 130,00 

17 Φυσικοί Βοσκότοποι

(µη συνδεδεµένοι µε

επιχείρηση Ζ.Π.) 

250 

ανά εκµετάλλευση 

18 Τεχνητοί Λειµώνες

& 

Αγρανάπαυση<έτους

10,0 ευρώ έως 50 στρ  

7,50 ευρώ 60-100 στρ.  

9,00 ευρώ 110-250 στρ. 

0,3 ευρώ για κάθε επιπλέον στρέµµα 
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Σηµειώνεται ότι στις δαπάνες της πρώτης στήλης (δλδ. του πρώτου 0,5 εκταρίου για 

τις δενδρώδεις και τα κηπευτικά υπαίθρου, 1 εκταρίου για τις αροτραίες και 0,05 

εκταρίων για τα θερµοκήπια, έχει επιµερισθεί τόσο η αρχική δαπάνη εγγραφής στα 

µητρώα του πιστοποιητικού οργανισµού ( η οποία καταβάλλεται άπαξ για έλεγχο

εκµετάλλευσης, σχεδιασµό και σύσταση φακέλου) όσο και η ετήσια πάγια δαπάνη που 

καταβάλλεται ανεξαρτήτως µεγέθους της εκµετάλλευσης. 

 

 

 

Εκτός από τις δαπάνες πιστοποίησης εκτιµάται και Κόστος αρχικής προετοιµασίας
αίτησης για είσοδο στο σύστηµα 500 € 
 

Και ενδεικτικοί υπολογισµοί για τη φυτική παραγωγή (µόνο για τις δαπάνες 
πιστοποίησης). 
 

Α/Α Προϊόν Μέγεθος εκµετάλλευσης ∆απάνες πιστοποίησης

(ευρώ ανά έτος) 

   Στο σύνολο

της

εκµετάλλευσης

Στο 1 

εκτάριο

1. Ελαιώνας 1 εκτάριο  

(ήτοι 0,5 εκτ * 388,5 + 0,5 

εκτ. Χ 45,2) 
(1)

216,8 216,8 

  15 εκτάρια  

(ήτοι 0,5 εκτ * 388,5 + 

14,5 εκτ Χ 45,2) 

849,5 56,6 

     

2. Αµπέλι

Επιτραπέζιο

1 Εκτάριο 236,8 236,8 

  4 εκτάρια 432,4 108,1 

     

3. Εσπεριδοειδή 1 εκτάριο 236,8 236,8 

  5 εκτάρια 497,6 99,5 

     

4. Αµπέλι

Οινοποιήσιµο

1 εκτάριο 230,2 230,2 

  15 εκτάρια 1050,5 70,0 

     

5. Ακρόδρυα 1 εκτάριο 216,8 216,8 

  15 εκτάρια 847,5 56,5 

     

6. Αραβόσιτος 1 εκτάριο 203,1 203,1 

  15 εκτάρια 648,5 43,2 

     

7. Σιτηρά 1 εκτάριο 203,1 203,1 

  30 εκτάρια 924,5 30,8 
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8.  Μηδική 1 εκτάριο 196,8 196,8 

  20 εκτάρια 655,0 32,8 

     

9.  Βαµβάκι 1 εκτάριο 212,6 212,6 

  20 εκτάρια 955,5 47,8 

     

10.  Κηπευτικά

υπαίθρου

1 εκτάριο 299,9 299,9 

  5 εκτάρια 687,4 137,5 

     

11.  Κηπευτικά

Θερµοκηπίου

1 εκτάριο 1050,5 1050,5 

 

 

Αντίστοιχοι υπολογισµοί για τη ζωϊκή παραγωγή οδήγησαν στην ακόλουθη 

κλιµάκωση των δαπανών πιστοποίησης ανά εκτρεφόµενη Ζωική Μονάδα. 

Εκτροφή Ενίσχυση

Ευρώ / ΜΖΚ  (ή Ευρώ/Εκτάριο) 

Για την πρώτη 1 ΖΜ 189,18 ευρώ 

Επόµενες 14 ΖΜ 18,20 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 15 ΖΜ 15,20 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 30 ΖΜ 13,00 ευρώ ανά ΖΜ 

Πρόβατα / Αίγες

Για κάθε ΖΜ >60 ΖΜ 10,00 ευρώ ανά ΖΜ 

Για τις πρώτες 5 ΖΜ 44,25 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 10 ΖΜ 10,25 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 15 ΖΜ 7,17 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 30 ΖΜ 5,12 ευρώ ανά ΖΜ 

Αγελάδες

Γαλακτοπαραγωγής

Για κάθε ΖΜ >60 ΖΜ 3,1 ευρώ ανά ΖΜ 

Για τις πρώτες 3 ΖΜ 66,92 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 6 ΖΜ 6,15 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 9 ΖΜ 4,3 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 18 ΖΜ 3,7 ευρώ ανά ΖΜ 

Λοιπά Βοοειδή

Για κάθε ΖΜ >36 ΖΜ 3,3 ευρώ ανά ΖΜ 
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Για τις πρώτες 5 ΖΜ 95,50 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 10 ΖΜ 61,50 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 10 ΖΜ 41,00 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 25 ΖΜ 10,24 ευρώ ανά ΖΜ 

Χοίροι

Για κάθε ΖΜ >50 ΖΜ 6,14 ευρώ ανά ΖΜ 

Για τις πρώτες 3 ΖΜ 105,40 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 11 ΖΜ 48,22 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 14 ΖΜ 18,57 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 31 ΖΜ 8,71 ευρώ ανά ΖΜ 

Ορνιθες παχυνσης

Για κάθε ΖΜ >59 ΖΜ 4,29 ευρώ ανά ΖΜ 

Για τις πρώτες 3 ΖΜ 105,40 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 11 ΖΜ 48,22 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 14 ΖΜ 18,57 ευρώ ανά ΖΜ 

Επόµενες 31 ΖΜ 9,44 ευρώ ανά ΖΜ 

Ωοτόκες Ορνιθες

Για κάθε ΖΜ >59 ΖΜ 3,00 ευρώ ανά ΖΜ 

 

Σηµειώνεται και στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας ότι στις δαπάνες της 

πρώτης εγγραφής ανά εκτροφή (δλδ. της πρώτης ΖΜ στα αιγοπρόβατα, των πρώτων 

5 ΖΜ στις αγελάδες και τις χοιροµητέρες και των πρώτων 3 ΖΜ στα λοιπά βοοειδή 

και τις όρνιθες) έχει επιµερισθεί τόσο η αρχική δαπάνη εγγραφής στα µητρώα του 

πιστοποιητικού οργανισµού ( η οποία καταβάλλεται άπαξ για έλεγχο εκµετάλλευσης, 

σχεδιασµό και σύσταση φακέλου) όσο και η ετήσια πάγια δαπάνη που καταβάλλεται 

ανεξαρτήτως µεγέθους της εκµετάλλευσης. 

 

 

 

Εκτός από τις δαπάνες πιστοποίησης εκτιµάται και Κόστος αρχικής προετοιµασίας

αίτησης για είσοδο στο σύστηµα 750 € 
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Και ενδεικτικοί υπολογισµοί για τη ζωική παραγωγή (µόνο για τις δαπάνες 
πιστοποίησης). 
 

Α/Α Εκτροφή Μέγεθος

εκµετάλλευσης

∆απάνες πιστοποίησης

(ευρώ ανά έτος) 

   Στο σύνολο

της

εκµετάλλευσης

Στη 1 ΖΜ

1. Πρόβατα 1 Ζ.Μ. 

(ήτοι: 1 ΖΜ * 189,18) 

189,2 189,2 

  45 ΖΜ

(ήτοι: 1 ΖΜ * 189,13 

+ 14 ΖΜ * 18,20 +  

15 * 15,2 + 15 * 13,00) 

867,0 19,3 

     

2.  Αίγες 1 ΖΜ 189,2 189,2 

  40 ΖΜ 802,0 20,1 

     

3. Αγελάδες

Γαλακτοπαραγωγής

5 ΖΜ 221,3 44,25 

  200 ΖΜ 1018,9 5,1 

     

4.  Λοιπά Βοοειδή 3 Ζ.Μ. 200,75 66,92 

  102 Ζ.Μ. 657,75 6,4 

 

 

 

8.1. Πηγές Στοιχείων

- Στοιχεία ∆ΙΓΕΛΠ 

- Οργανισµοί Πιστοποίησης 

- ΟΠΕΓΕΠ 

 

 

 

9. Η Περίπτωση των ΠΟΠ-ΠΓΕ

Εξαιρέθηκε από την εφαρµογή της δράσης 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ

(3.3) ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Άρθρο 37 του Καν. 1698/05) 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ  

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 
 

               Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας  

Πρύτανης   Γ.Π.Α. 
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1. Περιγραφή της ∆ράσης

 

 Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

βιολογικούς, κλιµατικούς και εδαφολογικούς παράγοντες, οι οποίοι προσδίδουν στην 

ευρωπαϊκή γεωργία µια µεγάλη πολυµορφία. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 

καθοριστικά τόσο την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, όσο 

και το ύψος του γεωργικού εισοδήµατος. Ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του 

ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου, χαρακτηρίζεται συνήθως µε τον όρο Λιγότερο 

Ευνοηµένες Περιοχές (Less Favoured Areas, LFA’s), δηλαδή περιοχές µε αντίξοες 

κλιµατικές, φυσικές ή διαρθρωτικές συνθήκες.  

 Το εισόδηµα που αποκοµίζουν οι γεωργοί σε τέτοιου είδους περιοχές – που 

προσδιορίζονται επίσης ως ορεινές και µειονεκτικές περιοχές – είναι χαµηλότερο από 

το αντίστοιχο εισόδηµα των γεωργών που βρίσκονται σε πιό ευνοηµένες περιοχές, 

ακριβώς λόγω της ύπαρξης µιάς σειράς φυσικών ή/και διαρθρωτικών 

µειονεκτηµάτων, όπως µεγάλα υψόµετρα, απότοµες κλίσεις, µικρή βλαστική 

περίοδος, πτωχά και υποβαθµισµένα εδάφη κ.λπ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

τις πολύ περιορισµένες δυνατότητες εξωγεωργικής απασχόλησης, δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα για την παραµονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και τη συνέχιση της 

άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Έτσι, η γεωγραφική θέση µιάς γεωργικής εκµετάλλευσης είναι καθοριστική 

παράµετρος για την οικονοµική της αποδοτικότητα και αποτελεί βασικό παράγοντα 

της διαφοροποίησης των γεωργικών εισοδηµάτων τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ.  

Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των φυσικών και διαρθρωτικών 

ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο και της σηµασίας τους για την άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας οδήγησε στη θέσπιση, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 

1970 (µε την Οδηγία 75/268) ειδικών µέτρων πολιτικής για τις ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές. Ακολούθησαν οι κανονισµοί 797/85, 2328/91 και 950/97 µε 

τους οποίους οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως ορεινές και µειονεκτικές µε βάση τα κριτήρια που προβλέπονται, 

ενισχύονται µε ετήσια ειδική ενίσχυση ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του 

πληθυσµού στις περιοχές αυτές µε παράλληλη συνέχιση της άσκησης της γεωργίας. 
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Στο πλαίσιο αυτό, χορηγείται ετησίως στους γεωργούς και τους 

µετακινούµενους κτηνοτρόφους των Λιγότερο Ευνοηµένων Περιοχών (ορεινών και 

µειονεκτικών) εξισωτική αποζηµίωση, ως αντιστάθµιση για ένα µέρος της απώλειας 

εισοδήµατος, που προκύπτει από τα προβλήµατα που τους δηµιουργούν τα µόνιµα 

φυσικά µειονεκτήµατα των περιοχών τους. 

 Στο µέτρο αυτό, έως και την Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο (2000-2006): 

Ι. Μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούσαν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Είναι γεωργοί, νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης  

Είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινών ή µειονεκτικών ή µε ειδικά προβλήµατα περιοχών 

ή είναι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι  

• Είναι ενήλικα άτοµα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί 

το 65ο έτος της ηλικίας τους.  

• Πρέπει να κατέχουν και να εκµεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέµµατα 

χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (περιλαµβανοµένης και αυτής των 

βοσκοτόπων) 

• Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήµατά τους δεν υπερβαίνουν το εισόδηµα 

που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΙΙ. Οι αγρότες που εντάσσονταν στο µέτρο της εξισωτικής αποζηµίωσης 

αναλάµβαναν τις παρακάτω υποχρεώσεις για 5 τουλάχιστον έτη: 

1. Να ασκούν την γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστο µε τους όρους που 

εντάχθηκαν στο µέτρο, 

2. Να χρησιµοποιούν καθ όλη την περίοδο της δέσµευσης τους κώδικες ορθής 

γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) και 

3. Να συνεργάζονται στην εφαρµογή δράσεων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας. 

 

ΙΙΙ. Το συνολικό ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζηµίωσης που χορηγείτο κατά 

περιοχή και δικαιούχο µπορούσε να φτάσει στις ορεινές περιοχές µέχρι 6600 € ανά 

δικαιούχο , εξαρτάτο δε από:  

• τον αριθµό των στρεµµάτων που ο κάτοχος κατείχε και αξιοποιούσε σε ορεινές, 

περιοχές 
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• το είδος της εκµετάλλευσης (πχ. τα αρωµατικά φυτά έχουν µεγαλύτερη ενίσχυση 

από άλλες καλλιέργειες) 

• εάν ανήκαν στο καθεστώς Νέων Γεωργών ή αν ήταν διάδοχοι πρόωρης 

συνταξιοδότησης 

• εάν ήταν βιώσιµες οι εκµεταλλεύσεις τους  

• εάν είχαν επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση οι νέοι γεωργοί και 

• εάν ήταν οι δικαιούχοι κάτοικοι νησιών Αιγαίου. 

 

2. Το αναπτυξιακό πλαίσιο της ∆ράσης: εξελίξεις βασικών

διαρθρωτικών µεγεθών των ορεινών περιοχών της Ελλάδας κατά την

περίοδο 1990-2005  

 

 Η εξέταση βασικών διαρθρωτικών δεικτών αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέρουσες 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των επιµέρους τύπων περιοχών και υπογραµµίζει τη 

χρησιµότητα της διάκρισης σε ορεινές, µειονεκτικές και ‘λοιπές’ περιοχές. Όλα τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται σ’ αυτήν την ενότητα προέρχονται από τη Eurostat και 

ειδικότερα από τις Έρευνες ∆ιάρθρωσης των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Farm 

Structures Surveys).     

 Από τα στοιχεία του πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2005, η Χρησιµοποιούµενη 

Γεωργική Έκταση της χώρας (ΧΓΕ) είναι σχετικά ισοµερώς κατανεµηµένη στους 

τρείς τύπους περιοχών, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να βρίσκεται στις ορεινές περιοχές 

(38,1%) και το µικρότερο στις λοιπές (29,6%). Οι λοιπές περιοχές συγκεντρώνουν 

την πλειονότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας (το 40,1%), οι ορεινές το 

34,2% και οι µειονεκτικές το 25,7%. Οι ορεινές και οι λοιπές περιοχές συµµετέχουν 

µε 37% στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό – εκφρασµένο σε ισοδύναµα ανθρωποέτη 

πλήρους απασχόλησης – που απασχολείται στη γεωργία, ενώ στις µειονεκτικές 

βρίσκεται το 25,9% των απασχολουµένων. Ως αποτέλεσµα του πλήθους των 

εκµεταλλεύσεων και του µέσου οικµονοµικού τους µεγέθους, προκύπτει η συµµετοχή 

του κάθε τύπου περιοχών στο συνολικό Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος, όπου και πάλι 

προηγούνται οι λοιπές περιοχές µε 39,1%, και έπονται οι ορεινές και οι µειονεκτικές  

µε 32,4% και 28,5%, αντίστοιχα. Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα ως προς την 

κατανοµή του ζωικού κεφαλαίου, εκφρασµένου σε ισοδύναµες ζωικές µονάδες, µε το 

µισό περίπου να βρίσκεται στις ορεινές περιοχές και από 1/4 περίπου στις 
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µειονεκτικές και τις λοιπές περιοχές. Στους πίνακες Π1 έως Π5 και στα διαγράµµατα 

Π1 έως Π5 του παραρτήµατος φαίνονται πιό αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία στη 

διαχρονική τους εξέλιξη, από το 1990 µέχρι το 2005.       

 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των βασικών µεγεθών το 2005 (%) 

      

 

ΧΓΕ Εκµεταλλεύσεις Ανθρώπινο

∆υναµικό

(ΜΑΕ) 

Τυπικό

Ακαθάριστο

Κέρδος

(ΕΜΜ) 

Ζωικό

Κεφάλαιο

(ΖΜ) 

      

Ορεινές  38,1 34,2 37,1 32,4 47,3 

Μειονεκτικές 32,4 25,7 25,9 28,5 27,8 

Λοιπές 29,6 40,1 37,0 39,1 25,0 

Σύνολο

Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 Πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις προκύπτουν από τη διαχρονική ανάλυση 

των απόλυτων και µέσων µεγεθών κατά τύπο περιοχής. Ειδικότερα, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η έντονα ανοδική πορεία της ΧΓΕ τόσο στις ορεινές όσο και στις 

µειονεκτικές περιοχές κατά την περίοδο 1997-2005, µε ποσοστά αύξησης 21% και 

24% αντίστοιχα, σε αντίθεση µε τις λοιπές περιοχές που παρουσιάζουν πιό οµαλή 

εξέλιξη (διάγραµµα 1).  
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∆ιάγραµµα 1: Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση (στρ.)
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 Εξάλλου, διαχρονική σταθερότητα παρουσιάζει ο αριθµός των εκµεταλ-

λεύσεων στις λοιπές περιοχές, µικρή πτώση στις ορεινές, ιδιαίτερα στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 και µικρή άνοδο στις µειονεκτικές περιοχές, ιδιαίτερα µετά το 1995 

(διάγρ. 2).   

 

 

∆ιάγραµµα 2: Αριθµός Εκµεταλλεύσεων
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 Πολύ σηµαντικές αποκλίσεις γύρω από τον εθνικό µέσο όρο παρουσιάζει το 

µέσο µέγεθος της εκµετάλλευσης σε κάθε τύπο περιοχής, µε τις µειονεκτικές να 

έχουν µέση εκµετάλλευση έκτασης 60 στρεµµάτων, µε σηµαντική άνοδο µετά το 

1997, τις ορεινές στα 53 στρ., µε επίσης πολύ σηµαντική άνοδο την ίδια περίοδο, και 

τις λοιπές στα 35 στρ. και σχετικά οµαλή διαχρονική πορεία (διάγρ. 3). 

 

∆ιάγραµµα 3: Μέσο Μέγεθος Εκµετάλλευσης (στρ.)
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 Η σαφής υπεροχή των ορεινών περιοχών ως προς την παρουσία του ζωικού 

κεφαλαίου απεικονίζεται στο διάγραµµα 4. Αξιοσηµείωτη είναι η διαρκής αύξηση 

του ζωικού κεφαλαίου στις ορεινές περιοχές µετά 1993, τάση η οποία αντιστρέφεται 

µόνο µετά το 2003. Παρόµοια, αν και σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο, είναι η εικόνα 

που εµφανίζουν οι µειονεκτικές περιοχές, ενώ στις λοιπές περιοχές η πτωτική τάση 

αρχίζει να εµφανίζεται από το 2000.   
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∆ιάγραµµα 4: Συνολικές Ζωικές Μονάδες
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 Η παρουσία του ζωικού κεφαλαίου στη µέση εκµετάλλευση κάθε περιοχής 

εµφανίζει µια σαφή κλιµάκωση, µε τις ορεινές περιοχές να προηγούνται µε 4,2 ΖΜ 

ανά εκµετάλλευση, τις µειονεκτικές να έπονται µε 3,2 ΖΜ/εκµετάλλευση και τις 

λοιπές στην τελευταία θέση µε 1,9 ΖΜ/εκµετάλλευση (διάγρ. 5). 

 

 

∆ιάγραµµα 5: Ζωικές Μονάδες ανά εκµετάλλευση
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 Εξάλλου, σχεδόν ταυτόσηµα είναι τα µεγέθη που αναφέρονται στο απόλυτο 

ύψος και τη διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των απασχολουµένων στις 

εκµεταλλεύσεις των ορεινών και λοιπών περιοχών, όπου µετά από µια σηµαντική 

µείωση µεταξύ 1993 και 1997 παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις (διάγρ. 6). Σε 



 9

πολύ χαµηλότερο επίπεδο και πολύ οµαλότερη εξέλιξη κινείται ο ίδιος δείκτης για τις 

εκµεταλλεύσεις των µεοινεκτικών περιοχών.  

 

 

∆ιάγραµµα 6: Συνολική Ανθρώπινη Απασχόληση (ΜΑΕ)
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 Σε κανέναν από τους τρείς τύπους περιοχών η µέση εκµετάλλευση δεν 

εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση σε ένα τουλάχιστον µέλος του νοικοκυριού, όπως 

δείχνει ο δείκτης ‘ανθρώπινη απασχόληση ανά εκµετάλλευση’, ο οποίος παίρνει τιµές 

από 0,67 ΜΑΕ/εκµετάλλευση στις λοιπές περιοχές, έως 0,78 ΜΑΕ/εκµετάλλευση 

στις ορεινές περιοχές (διάγρ. 7). Στους δύο αυτούς τύπους περιοχών ο δείκτης 

σταθεροποιείται µετά το 1997, σε αντίθεση µε τις µειονεκτικές περιοχές, όπου η 

διαχρονική πτώση είναι σταθερή.  
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∆ιάγραµµα 7: Ανθρώπινη Απασχόληση ανά εκµετάλλευση (ΜΑΕ)
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3. Θεσµικό Πλαίσιο

 

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του µέτρου περιλαµβάνει τα εξής: 

− τα άρθρα 36 και 37 του Καν. 1698/05,  

− τα άρθρα 13-21 του Κανονισµού 1257/99, 

− την Απόφαση 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24
ης

 Νοεµβρίου 1999, 

− την Οδηγία 93/66/ΕΟΚ, 

− την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ και  

− την Οδηγία 93/66/ΕΟΚ. 

 

 Ειδικότερα, ο Κανονισµός 1698/05 προβλέπει ότι ένα από τα βασικά µέτρα 

του Άξονα 2 της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (‘Βελτίωση του Περιβάλλοντος και

της Υπαίθρου’) αφορά την αειφορική χρήση της γεωργικής γής, η οποία επιδιώκεται, 

µεταξύ άλλων, µέσω ενισχύσεων για φυσικά µειονεκτήµατα σε γεωργούς των 

ορεινών και µειονεκτικών περιοχών (άρθρο 36). Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται 

ετησίως ανά εκτάριο χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ), κατά την έννοια 

της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε 

τους ορισµούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις 
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εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά τις έρευνες για τη διάρθρωση 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Άρθρο 37). 

 Ως προς τους υπολογισµούς των ενισχύσεων, πρέπει οπωσδήποτε να 

τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 15 του Καν. 1257/99: 

 

1. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις καθορίζονται σε επίπεδο, το οποίο: 

— επαρκεί, για να συµβάλει αποτελεσµατικά στην αντιστάθµιση των 

υφισταµένων µειονεκτηµάτων και 

— δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθµιση. 

2. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις διαφοροποιούνται δεόντως ανάλογα µε: 

— τη κατάσταση και τους αναπτυξιακούς στόχους που προσιδιάζουν σε κάθε 

περιφέρεια, 

— τη σοβαρότητα των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων που επηρεάζουν τη 

γεωργική δραστηριότητα, 

— τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, 

ενδεχοµένως, 

— τον τύπο παραγωγής και, ενδεχοµένως, την οικονοµική διάρθρωση της 

εκµετάλλευσης. 

3. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις καθορίζονται µεταξύ των ελάχιστων και µέγιστων 

ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα. Μπορούν να χορηγούνται εξισωτικές 

αποζηµιώσεις υψηλότερες από το µέγιστο αυτό ποσό, υπό τον όρο ότι ο µέσος 

όρος όλων των εξισωτικών αποζηµιώσεων που χορηγούνται στο συγκεκριµένο 

επίπεδο προγραµµατισµού δεν υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες από αντικειµενικές συνθήκες, τα κράτη 

µέλη µπορούν, µε σκοπό τον υπολογισµό του µέσου ποσού, να υποβάλλουν 

συνδυασµό πολλών περιφερειακών προγραµµάτων. 

 

 Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 37 του Καν. 1698/05, οι ενισχύσεις θα πρέπει να 

αντισταθµίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα των γεωργών που 

απορρέει από το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης περιοχής για τη γεωργική 

παραγωγή. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν τη 

δέσµευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 50, παράγραφοι 2 και 3, επί πέντε 

τουλάχιστον έτη από την πρώτη πληρωµή. Οι ενισχύσεις καθορίζονται µεταξύ των 
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κατώτατων και ανώτατων ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα. Μπορούν να 

χορηγούνται ενισχύσεις υψηλότερες από το µέγιστο ποσό σε δεόντως αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι ο µέσος όρος όλων αυτών των ενισχύσεων που 

χορηγούνται στο συγκεκριµένο επίπεδο του κράτους µέλους δεν υπερβαίνει το εν 

λόγω µέγιστο όριο. Οι ενισχύσεις είναι φθίνουσες, όταν υπερβαίνουν ένα όριο 

έκτασης ανά εκµετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο πρόγραµµα.’ 

 

 

 ‘Ορεινές’ περιοχές στην Ελλάδα είναι οι περιοχές που περιέχονται στον 

αναλυτικό κατάλογο των περιοχών της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ, όπως αυτές ισχύουν µε 

την ένδειξη ‘περιοχές ορεινές 3.3’. Η εν λόγω Οδηγία τροποποίησε αντίστοιχη 

προγενέστερη Οδηγία (την 81/645/ΕΟΚ) που περιελάµβανε τον αναλυτικό κατάλογο 

των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας κατά την έννοια της Οδηγίας 

75/268/ΕΟΚ. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 50 του Καν. 1698/05, οι ορεινές περιοχές 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από σηµαντικό περιορισµό των δυνατοτήτων 

χρησιµοποίησης της γης και από σηµαντική αύξηση του κόστους εκµετάλλευσής της: 

α) λόγω της ύπαρξης πολύ δυσχερών κλιµατικών συνθηκών, εξαιτίας του υψοµέτρου, 

µε αποτέλεσµα να µικραίνει σηµαντικά η καλλιεργητική περίοδος· β) σε χαµηλότερο 

υψόµετρο, λόγω της παρουσίας απότοµων κλίσεων στο µεγαλύτερο τµήµα της εν 

λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση µηχανηµάτων ή απαιτούν τη χρήση 

πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισµού ή του συνδυασµού των δύο αυτών παραγόντων, 

εάν το µειονέκτηµα που προκύπτει από τον καθένα εξ αυτών, λαµβανόµενο χωριστά, 

είναι µικρότερης σηµασίας, υπό τον όρο ότι από τον συνδυασµό αυτό προκύπτει 

ισοδύναµο µειονέκτηµα. 

 

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου η Εξισωτική 

Αποζηµίωση (ΕΑ) αποτέλεσε το µέτρο 2.1 (µε την ονοµασία ‘Αντιστάθµιση υπέρ των

περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά µειονεκτήµατα’) του Άξονα 2 του Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).   

 Αναλυτικότερα, οι Άξονες του ΕΠΑΑ ήταν οι εξής: 

1. Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

2. Εξισωτική Αποζηµίωση 

3. Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα 

4. ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιών 
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5. Τήρηση Προτύπων (στους τοµείς του περιβάλλοντος, της ∆ηµόσιας 

υγείας, της υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων 

και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας) 

6. Ποιότητα Τροφίµων. 

 

 Στο πλαίσιο της εφαρµογής του µέτρου εκδόθηκαν µια σειρά Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων:  

− KYA υπ.αριθµ.644/250374/240/19-01-2006,  

− ΚΥΑ υπ.αριθµ.606/250521/1276/9-2-2005,  

− ΚΥΑ υπ. αριθ. 554/71279/8039/6-10-2003,  

− ΚΥΑ υπ. αριθ. 312268/9023/507/3-12-2002 (ΦΕΚ 1537 Β/10-12-2002), και  

ΚΥΑ υπ. αριθ. 293946/6708/4-10-02 (ΦΕΚ 1406 Β/5-11-2002). 

 

 Οι φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή του µέτρου είναι: 

1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΑ. 

3. Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 

περιοχής τους. 

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Τα πιό πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την πορεία εφαρµογής του µέτρου 

είναι τα ακόλουθα: 

ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ // ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣΗΗ

((∆∆εεδδοοµµέένναα έέωωςς 1155//1100//22000033))

 
16/10/99 - 

15/10/02 

16/10/02 - 

15/10/03 
Σύνολο 

∆.∆. σε € (προϋπολογισµός) 
2000 - 2006 

779.860.000 

Αιτήσεις/έτος (µέσος όρος) 143.574 

∆ικαιούχοι/έτος (µέσος όρος) 126.174 

Πληρωµές σε € 270.680.358 134.554.979,35 405.235.337,35 

Απορρόφηση (%) 34,71 17,25 51,96 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος των δικαιούχων ανά έτος για την 

περίοδο 16/10/1999 – 15/10/2003 έχει µειωθεί κατά 39% σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

µέσο όρο των ετών 1994 – 1997 (από 205.325 σε 126.174) (βλ. διάγραµµα 8). 
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∆ιάγραµµα 8: ∆ικαιούχοι Εξισωτικής Αποζηµίωσης

 

ΠΗΓΕΣ: Για την περίοδο 1994-1997, Τσιµπούκας, κ.ά. 2002. 

Για την περίοδο 2000-2003, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

 

 

 Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα κυρίως δηµογραφικών παραγόντων 

(γήρανση και συνταξιοδότηση του πληθυσµού των ορεινών-µειονεκτικών περιοχών), 

της ανυπαρξίας διαδόχων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αλλά και της εφαρµογής 

άλλων µέτρων πολιτικής, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση.   

 

4.  Περιορισµοί που τίθενται από τον κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 

(Παράρτηµα) 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 (Παράρτηµα), η ελάχιστη ενίσχυση για 

µειονεκτήµατα σε ορεινές περιοχές είναι 25 € ανά εκτάριο ΧΓΕ και η µέγιστη 250 € 

ανά εκτάριο ΧΓΕ.  

 

5. Υπολογισµός της εξισωτικής αποζηµίωσης στις ορεινές  περιοχές. 

5.1. Μεθοδολογία

Για τον προσδιορισµό του ύψους της εξισωτικής αποζηµίωσης θα υπολογισθεί το  

πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα των γεωργών που απορρέει από το 
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µειονέκτηµα της συγκεκριµένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή, όπως 

προκύπτει από το Άρθρο 37 του Καν. 1698/05.  

Για τον υπολογισµό αυτό θα χρησιµοποιηθούν το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα 

(Γ.Ο.Ε.
1
) της µέσης εκµετάλλευσης του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA και θα συγκριθούν το Γ.Ο.Ε. 

της µέσης εκµετάλλευσης των ορεινών περιοχών µε το Γ.Ε.Ο. της µέσης 

εκµετάλλευσης των λοιπών περιοχών Η επιλογή του Γεωργικού Οικογενειακού 

Εισοδήµατος έγινε διότι επιτρέπει ταυτόχρονα τον υπολογισµό, σε οικονοµικούς 

όρους, του αποτελέσµατος τόσο του πρόσθετου κόστους (λόγω υψηλότερων 

δαπανών) όσο και του διαφυγόντος εισοδήµατος (λόγω χαµηλότερων αποδόσεων), 

για τις ορεινές περιοχές σε σχέση µε τις λοιπές. Από τη σύγκριση αυτή του Γ.Ε.Ο. για 

τις δυο περιοχές θα προκύψει το ποσό που θα πρέπει να αντισταθµίζει η εξισωτική 

αποζηµίωση στις εκµεταλλεύσεις των ορεινών περιοχών. 

 

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι εκµεταλλεύσεις του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA που 

εντάσσονται στις ορεινές περιοχές καθώς εκείνες που εντάσσονται στις λοιπές 

περιοχές και εκτιµάται η µέση εκµετάλλευση για κάθε περιοχή  χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η στάθµισή τους σε επίπεδο χώρας, αφού η διάκριση  σε ορεινές-λοιπές 

περιοχές, δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον αρχικό σχεδιασµό του δείγµατος 

του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA.  

 

Ειδικότερα χρησιµοποιούνται τα στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ. Γεωργίας) του έτους 2002 για την Ελλάδα.  

 Για την εκτίµηση του αναγκαίου για κάθε περιοχή Γ.Ο.Ε  έγιναν οι παρακάτω 

επιβαλλόµενες προσαρµογές στα πρωτογενή στοιχεία των εκµεταλλεύσεων του 

∆ΙΓΕΛΠ-RICA.: 

1. Τα οικονοµικά στοιχεία των εκµεταλλεύσεων  του έτους 2002 

προσαρµόστηκαν  σε τιµές 2006, µε τη χρήση του δείκτη ετήσιας µεταβολής 

του Α.Ε.Π. 

2. Τα τεχνικά δεδοµένα που αφορούσαν τις εκτάσεις των διάφορων 

καλλιεργειών και τις αποδόσεις τους, όπως και τον αριθµό των εκτεφόµενων 

ειδών ζώων και τις αποδόσεις τους  διατηρήθηκαν αµετάβλητα όπως αυτά 

                                                
1
 Το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα υπολογίζεται ως διαφορά των εµφανών δαπανών (δηλαδή 

καταβαλλόµενες δαπάνες και αποσβέσεις) από την Ακαθάριστη Πρόσοδο (έσοδα) της εκµετάλλευσης 
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καταγράφονται στις εκµεταλλεύσεις  για το έτος 2002 (σηµειώνεται ότι το 

2002 είναι ένα από τα τρία χρόνια βάσης υπολογισµού της Ενιαίας 

Αποδεσµευµένη Ενίσχυση- Ε.Α.Ε.-). Οι άµεσες ενισχύσεις που 

απολαµβάνουν οι διάφοροι κλάδοι παραγωγής ανά στρέµµα ή ζωική µονάδα 

έχουν προσαρµοστεί  ανά εκµετάλλευση, µε βάση τα δεδοµένα του 

Παραρτήµατος VII του οριζοντίου κανονισµού 1782/2003 (βλέπε Παράρτηµα 

2.). Κατόπιν υπολογίσθηκε η Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (Ε.Α.Ε.) η 

οποία δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στο Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα 

για το έτος 2006, αφού αποτελεί ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας 

των εκµεταλλεύσεων παρελθόντων ετών (µέσος όρος της τριετίας 2000-02). 

Συνυπολογίζονται όµως στο Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα, για το έτος 

2006, οι επιστροφές των ποιοτικών παρακρατηµάτων, όπως φαίνεται στο 

Παράρτηµα 3. 

Για την εξαγωγή  του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήµατος ανά εκτάριο 

συνυπολογίζεται στην Χ.Γ.Ε. 
2
  της µέσης εκµετάλλευσης τόσο για τις ορεινές 

όσο και για τις λοιπές περιοχές και η  έκταση των κοινοτικών βοσκοτόπων 

που χρησιµοποιούν τα µηρυκαστικά ζώα των εκµεταλλεύσεων. Η έκταση 

αυτή εκτιµήθηκε µε τη χρήση δυο µεγεθών: πρώτον της µέσης 

βοσκοφόρτωσης των κοινοτικών βοσκοτόπων στη χώρα, η οποία 

προσδιορίστηκε όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, 

 

Βοσκότοποι Κοινοτικοί

(εκτάρια) 3.002.610 
Βοοειδή ΜΜΖ 501.647 
Πρόβατα ΜΜΖ 1.312.900 
Αίγες ΜΜΖ 799.080 

Σύνολο Ζωικών Μονάδων
(ΜΜΖ) 2.613.628 

Μέση βοσκοφόρτωση
κοινοτικών βοσκοτόπων

(ΜΜΖ/εκτάριο) 0,87 
Πηγή: Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας 

1999-2000, ΕΣΥΕ  

 

και δεύτερον µε τη χρήση του µεγέθους των κτηνοτροφικών κλάδων (σε 

αντίστοιχες Μ.Μ.Ζ.) για τη µέση εκµετάλλευση των ορεινών περιοχών και για 

                                                
2
 Στα στοιχεία των εκµεταλλεύσεων του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA δεν καταγράφονται οι εκτάσεις των 
κοινοτικών βοσκοτόπων που χρησιµοποιούν τα ζώα τους. 



 17

τη µέση εκµετάλλευση των λοιπών περιοχών. Από τον πολλαπλασιασµό 

αυτών των δύο µεγεθών (µέση τιµή βοσκοφόρτωσης * αντίστοιχες Μ.Μ.Ζ.) 

προκύπτει, αντίστοιχα, η έκταση των κοινοτικών βοσκοτόπων που 

χρησιµοποιούν τα ζώα της µέσης εκµετάλλευσης των ορεινών περιοχών, και 

της µέσης εκµετάλλευσης των λοιπών περιοχών.  

 

 

 

5.2. Αποτελέσµατα

Μετά την εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την σύγκριση της µέσης εκµετάλλευσης του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA, στις ορεινές 

περιοχές σε σχέση µε τη µέση εκµετάλλευση στις λοιπές περιοχές έχουν όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Υπολογισµός διαφοράς Γ.Ο.Ε./εκτάριο µεταξύ λοιπών
και ορεινών περιοχών στην µέση εκµετάλλευση του

∆ΙΓΕΛΠ-RICA 

  ΓΟΕ (€) 
Εκταση
(εκτάρια) 

ΓΟΕ (€)/ 
εκτάριο γης

Α. Λοιπές περιοχές 7523,7 12,81 587,33

Β. Ορεινές περιοχές 10703 29,41 363,92

∆ιαφορά (Α-Β)     223,41

 

 

Η ∆ιαφορά (Α-Β) δείχνει ότι το ποσό που χρειάζεται να αντισταθµίσει η εξισωτική 

αποζηµίωση στις ορεινές περιοχές ανέρχεται σε 223,41 ευρώ/ εκτάριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

Πίνακας Π1: Κατανοµή της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης (στρ., %) 

        

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  38,9 37,0 37,2 36,0 36,4 39,1 38,1

Μειονεκτικές 30,4 29,2 28,6 29,8 32,1 31,7 32,4

Λοιπές 30,6 33,9 34,3 34,2 31,5 29,3 29,6

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π2: Κατανοµή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (%) 

  

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  35,9 35,7 35,7 35,2 34,2 34,6 34,2

Μειονεκτικές 24,0 23,9 23,6 23,7 24,8 25,5 25,7

Λοιπές 40,1 40,4 40,7 41,1 41,1 39,9 40,1
Σύνολο
Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π3: Κατανοµή του Ανθρώπινου ∆υναµικού στη γεωργία (ΜΑΕ, %) 

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  36,7 38,0 37,5 37,6 36,5 37,0 37,1

Μειονεκτικές 24,4 24,5 24,3 25,2 25,9 25,5 25,9

Λοιπές 38,9 37,6 38,2 37,2 37,6 37,5 37,0
Σύνολο
Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π4: Κατανοµή του Τυπικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΕΜΜ, %) 

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  33,4 33,1 31,2 32,3 31,8 32,5 32,4

Μειονεκτικές 24,9 22,8 22,6 23,8 26,8 27,9 28,5

Λοιπές 41,7 44,1 46,2 43,9 41,5 39,6 39,1

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π5: Κατανοµή του Ζωικού Κεφαλαίου (ΖΜ, %) 
  

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  45,8 45,6 48,4 47,6 44,8 47,1 47,3

Μειονεκτικές 26,3 26,0 24,2 25,6 26,7 27,3 27,8

Λοιπές 27,9 28,4 27,5 26,7 28,6 25,6 25,0

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Υπολογισµός των άµεσων ενισχύσεων των εκµεταλλεύσεων του ∆ΙΓΕΛΠ-

RICA µε βάση το Παράρτηµα VII του οριζόντιου κανονισµού 1782/2003 

Οι άµεσες ενισχύσεις που απολαµβάνουν οι διάφοροι τοµείς ανά στρέµµα ή ζωική 

µονάδα έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα βάση του Παραρτήµατος VII του οριζοντίου 

κανονισµού 1782/2003. Ειδικότερα για κάθε ένα κλάδο παραγωγής οι ενισχύσεις 

έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

Βασική ενίσχυση σιτηρών: Ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,247 

τόνοι/στρέµµα όπου είναι η απόδοση όπως αυτή καθορίζεται από το σχέδιο 

περιφερειοποίησης της χώρας για το ίδιο έτος. Για το συγκεκριµένο έτος δεν υπήρξε 

υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  

Ενίσχυση αραβόσιτου: Το σχέδιο περιφερειοποίησης χωρίζει την Ελλάδα σε δύο 

ζώνες την Α΄ και την Β΄ µε θεσµικές αποδόσεις 0,894 και 0,361 τόνοι/στρέµµα 

αντίστοιχα. Για κάθε µια ζώνη η ενίσχυση που χορηγείται για το συγκεκριµένο 

προϊόν υπολογίζεται ως εξής:  

• Ζώνη Α΄:  ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση 

το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,894 τόνοι/στρέµµα. Επειδή 

όµως το συγκεκριµένο έτος παρατηρήθηκε υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης που αντιστοιχεί στην ζώνη Α΄, το ανωτέρω ποσό 

διορθώνεται µε έναν συντελεστή αποµείωσης ίσο µε 0,984.  

• Ζώνη Β΄: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση 

το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,361 τόνοι/στρέµµα. Για το 

συγκεκριµένο έτος για την ζώνη Β΄ δεν υπήρξε υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης 

Ενίσχυση ρυζιού: Η ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα αποτελείται από το 

άθροισµα του αποδεσµευµένου και του δεσµευµένου τµήµατος 

• Αποδεσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 102 €/τόνο επί 0,748 τόνοι/στρέµµα 

όπου είναι η θεσµική απόδοση της χώρας όπως αυτή καθορίζεται από τον Καν. 

1782/2003 

• ∆εσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 65,1 €/στρέµµα για Εθνική Μέγιστη 

Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 203.330 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της παρούσης 
ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της ανωτέρω 

Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  
Σκληρό σιτάρι: Η ενίσχυση που λαµβάνει ο τοµέας αποτελείται από την βασική 

ενίσχυση των σιτηρών όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, από την ειδική 
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συµπληρωµατική ενίσχυση σκληρού σίτου και από την ειδική πριµοδότηση 

ποιότητας.  

• Ειδική συµπληρωµατική ενίσχυση σκληρού σίτου: ο αριθµός των επιλέξιµων 

εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί 28,5 €/στρέµµα. 

Επειδή όµως το συγκεκριµένο έτος παρατηρήθηκε υπέρβαση της Εθνικής 
Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης το ανωτέρω ποσό διορθώνεται µε έναν 

συντελεστή αποµείωσης ο οποίος υπολογίζεται σε επίπεδο νοµού.  

• Ειδική πριµοδότηση ποιότητας: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 4 €/στρέµµα για Εθνική 

Μέγιστη Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 6.170.000 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της 
παρούσης ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της 
ανωτέρω Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  

Ενίσχυση αιγοπροβείου: Η ενίσχυση που λαµβάνει ο τοµέας αποτελείται από την 

βασική πριµοδότηση για τις προβατίνες και αίγες, την συµπληρωµατική πριµοδότηση 

και τον εθνικό φάκελο. Το ποσό για κάθε µια από αυτές τις πριµοδοτήσεις είναι:  

• Βασική πριµοδότηση: ο αριθµός των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 16,8 €/κεφαλή 

• Συµπληρωµατική πριµοδότηση: αναφέρεται σε εκµεταλλεύσεις των οποίων η 

έδρα βρίσκεται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και υπολογίζεται ως αριθµός 
των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί 7 

€/κεφαλή 

• Εθνικός φάκελος: αποτελείται από 8,76 εκατ. € τα οποία µοιράζονται ετησίως σε 
όλα τα επιλέξιµα για ενίσχυση ζώα. Το έτος 2002 χορηγήθηκαν 0,955 € ανά 

κεφαλή. Για τις ανάγκες της παρούσης ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι το ίδιο 

ποσό ανά ζώο θα συνεχίσει να χορηγείται από το 2006 και µετά.  

Ενίσχυση βοείου: ο αριθµός των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε 

ενίσχυση το έτος 2002 επί το σύνολο των πριµοδοτήσεων βοείου κρέατος που 

κατεβλήθησαν στον παραγωγό το ίδιο έτος. Για τις ανάγκες της παρούσης ενότητας 

της µελέτης θεωρούµε ότι οι κτηνοτρόφοι αφενός θα συνεχίσουν να διαθέτουν το ίδιο 

ζωικό κεφάλαιο και µετά το 2006, αφετέρου σε περίπτωση εφαρµογής σεναρίου 

µερικής δέσµευσης θα εξακολουθήσουν να αιτούνται για τις ίδιες κατηγορίες 

πριµοδότησης όπως το 2002. 

Βαµβάκι: Η ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα αποτελείται από το άθροισµα του 

αποδεσµευµένου και του δεσµευµένου τµήµατος 

• Αποδεσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 96,6 €/στρέµµα.  

• ∆εσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 54,65

3
 €/στρέµµα για Εθνική 

Μέγιστη Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 3.700.000 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της 

                                                
3
 Είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος της δεσµευµένης ενίσχυσης για τα πρώτα 3.εκατ. στρέµµατα προς 

59,4€/στρεµ. Και για τα υπόλοιπα 700.000 στρέµµατα προς 34,285 €/στρεµ.  
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παρούσης µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της ανωτέρω Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης.  

Καπνός: Η ποσότητα του ακατέργαστου καπνού (χιλιόγραµµα) για την οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί το ποσό ενίσχυσης ανά χιλιόγραµµο. 

Ελαιόλαδο: Η ποσότητα ελαιολάδου (τόνοι) για την οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το 

2002 επί το αντίστοιχο µοναδιαίο ποσό ενίσχυσης εκφρασµένο σε €/τόνο.  

Αγελαδινό γάλα: Η ποσότητα γάλακτος την οποία πώλησε ο παραγωγός το έτος 

2002 επί 24,49 €/τόνο. Η ενίσχυση αυτή αναφέρεται σε 613.000 τόνους που είναι η 

εθνική ποσόστωση της εµπορικής περιόδου από 1η Απριλίου 1999 µέχρι την 31η 

Μαρτίου 2000. Επειδή όµως από τότε η εθνική µας ποσόστωση αυξήθηκε στους 

820.513 τόνους, θεωρούµε ότι θα εφαρµοστεί γραµµική µείωση της χορηγούµενης 

πριµοδότησης σε όλους τους παραγωγούς και έτσι το ανωτέρω ποσό 

πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή 0,77. Επίσης θεωρούµε ότι η ποσότητα την 

οποία πώλησε ο παραγωγός το έτος 2002 αντιστοιχεί στην ποσόστωση γάλακτος που 

θα συνεχίσει να κατέχει από το 2006 και µετά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

Επιστροφή ποιοτικού παρακρατήµατος κατά προϊόν (καλλιεργητική

περίοδος 2006) 

Προιόν  Τιµή/κιλο (€) 
Τιµή/Εκτάριο 

(€) 

Τιµή/Ζώο 

(€) 

Καπνός  0,36     

Αιγοπρόβειο  0,026     

Ελαιόλαδο    330   

Ζαχαρότευτλα    70   

Αραβόσιτος    29   

Σκληρό σιτάρι    83,32   

Βόειο      420 

Ειδική σκληρού σίτου 

ποιοτικό  
  40 

  

Μικρά νησιά Αιγαίου    145   

Καρποί µε κέλυφος    300   

Ειδική Ρύζι    56   

Πηγή:ΟΠΕΚΕΠΕ, 2007 
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1. Περιγραφή της ∆ράσης

 

 Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

βιολογικούς, κλιµατικούς και εδαφολογικούς παράγοντες, οι οποίοι προσδίδουν στην 

ευρωπαϊκή γεωργία µια µεγάλη πολυµορφία. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 

καθοριστικά τόσο την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος, όσο 

και το ύψος του γεωργικού εισοδήµατος. Ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του 

ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου, χαρακτηρίζεται συνήθως µε τον όρο Λιγότερο 

Ευνοηµένες Περιοχές (Less Favoured Areas, LFA’s), δηλαδή περιοχές µε αντίξοες 

κλιµατικές, φυσικές ή διαρθρωτικές συνθήκες.  

 Το εισόδηµα που αποκοµίζουν οι γεωργοί σε τέτοιου είδους περιοχές – που 

προσδιορίζονται επίσης ως ορεινές και µειονεκτικές περιοχές – είναι χαµηλότερο από 

το αντίστοιχο εισόδηµα των γεωργών που βρίσκονται σε πιο ευνοηµένες περιοχές, 

ακριβώς λόγω της ύπαρξης µίας σειράς φυσικών ή/και διαρθρωτικών 

µειονεκτηµάτων, όπως µεγάλα υψόµετρα, απότοµες κλίσεις, µικρή βλαστική 

περίοδος, πτωχά και υποβαθµισµένα εδάφη κ.λπ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

τις πολύ περιορισµένες δυνατότητες εξωγεωργικής απασχόλησης, δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα για την παραµονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και τη συνέχιση της 

άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Έτσι, η γεωγραφική θέση µιάς γεωργικής εκµετάλλευσης είναι καθοριστική 

παράµετρος για την οικονοµική της αποδοτικότητα και αποτελεί βασικό παράγοντα 

της διαφοροποίησης των γεωργικών εισοδηµάτων τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ.  

Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας των φυσικών και διαρθρωτικών 

ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο και της σηµασίας τους για την άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας οδήγησε στη θέσπιση, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 

1970 (µε την Οδηγία 75/268) ειδικών µέτρων πολιτικής για τις ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές. Ακολούθησαν οι κανονισµοί 797/85, 2328/91 και 950/97 µε 

τους οποίους οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως ορεινές και µειονεκτικές µε βάση τα κριτήρια που προβλέπονται, 

ενισχύονται µε ετήσια ειδική ενίσχυση ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του 

πληθυσµού στις περιοχές αυτές µε παράλληλη συνέχιση της άσκησης της γεωργίας. 
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Στο πλαίσιο αυτό, χορηγείται ετησίως στους γεωργούς και τους 

µετακινούµενους κτηνοτρόφους των Λιγότερο Ευνοηµένων Περιοχών (ορεινών και 

µειονεκτικών) εξισωτική αποζηµίωση, ως αντιστάθµιση για ένα µέρος της απώλειας 

εισοδήµατος, που προκύπτει από τα προβλήµατα που τους δηµιουργούν τα µόνιµα 

φυσικά µειονεκτήµατα των περιοχών τους. 

 Στο µέτρο αυτό, έως και την Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο (2000-2006): 

Ι. Μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούσαν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Είναι γεωργοί, νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης  

Είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινών ή µειονεκτικών ή µε ειδικά προβλήµατα περιοχών 

ή είναι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι  

• Είναι ενήλικα άτοµα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί 

το 65ο έτος της ηλικίας τους.  

• Πρέπει να κατέχουν και να εκµεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέµµατα 

χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (περιλαµβανοµένης και αυτής των 

βοσκοτόπων) 

• Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήµατά τους δεν υπερβαίνουν το εισόδηµα 

που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΙΙ. Οι αγρότες που εντάσσονταν στο µέτρο της εξισωτικής αποζηµίωσης 

αναλάµβαναν τις παρακάτω υποχρεώσεις για 5 τουλάχιστον έτη: 

1. Να ασκούν την γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστο µε τους όρους που 

εντάχθηκαν στο µέτρο, 

2. Να χρησιµοποιούν καθ όλη την περίοδο της δέσµευσης τους κώδικες ορθής 

γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ) και 

3. Να συνεργάζονται στην εφαρµογή δράσεων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας. 

 

ΙΙΙ. Το συνολικό ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζηµίωσης που χορηγείτο κατά 

περιοχή και δικαιούχο µπορούσε να φτάσει στις µειονεκτικές περιοχές τα 6100 € ανά 

δικαιούχο, εξαρτάτο δε από:  

• τον αριθµό των στρεµµάτων που ο κάτοχος κατείχε και αξιοποιούσε σε  

µειονεκτικές και µε ειδικά προβλήµατα περιοχές 



 4

• το είδος της εκµετάλλευσης (πχ. τα αρωµατικά φυτά έχουν µεγαλύτερη ενίσχυση 

από άλλες καλλιέργειες) 

• εάν ανήκαν στο καθεστώς Νέων Γεωργών ή αν ήταν διάδοχοι πρόωρης 

συνταξιοδότησης 

• εάν ήταν βιώσιµες οι εκµεταλλεύσεις τους  

• εάν είχαν επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση οι νέοι γεωργοί και 

• εάν ήταν οι δικαιούχοι κάτοικοι νησιών Αιγαίου. 

 

2. Το αναπτυξιακό πλαίσιο της ∆ράσης: εξελίξεις βασικών

διαρθρωτικών µεγεθών των µειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας κατά

την περίοδο 1990-2005  

 

 Η εξέταση βασικών διαρθρωτικών δεικτών αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέρουσες 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των επιµέρους τύπων περιοχών και υπογραµµίζει τη 

χρησιµότητα της διάκρισης σε ορεινές, µειονεκτικές και ‘λοιπές’ περιοχές. Όλα τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται σ’ αυτήν την ενότητα προέρχονται από τη Eurostat και 

ειδικότερα από τις Έρευνες ∆ιάρθρωσης των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Farm 

Structures Surveys).     

 Από τα στοιχεία του πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2005, η Χρησιµοποιούµενη 

Γεωργική Έκταση της χώρας (ΧΓΕ) είναι σχετικά ισοµερώς κατανεµηµένη στους 

τρείς τύπους περιοχών, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να βρίσκεται στις ορεινές περιοχές 

(38,1%) και το µικρότερο στις λοιπές (29,6%). Οι λοιπές περιοχές συγκεντρώνουν 

την πλειονότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας (το 40,1%), οι ορεινές το 

34,2% και οι µειονεκτικές το 25,7%. Οι ορεινές και οι λοιπές περιοχές συµµετέχουν 

µε 37% στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό – εκφρασµένο σε ισοδύναµα ανθρωποέτη 

πλήρους απασχόλησης – που απασχολείται στη γεωργία, ενώ στις µειονεκτικές 

βρίσκεται το 25,9% των απασχολουµένων. Ως αποτέλεσµα του πλήθους των 

εκµεταλλεύσεων και του µέσου οικoνοµικού τους µεγέθους, προκύπτει η συµµετοχή 

του κάθε τύπου περιοχών στο συνολικό Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος, όπου και πάλι 

προηγούνται οι λοιπές περιοχές µε 39,1%, και έπονται οι ορεινές και οι µειονεκτικές  

µε 32,4% και 28,5%, αντίστοιχα. Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα ως προς την 

κατανοµή του ζωικού κεφαλαίου, εκφρασµένου σε ισοδύναµες ζωικές µονάδες, µε το 

µισό περίπου να βρίσκεται στις ορεινές περιοχές και από 1/4 περίπου στις 
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µειονεκτικές και τις λοιπές περιοχές. Στους πίνακες Π1 έως Π5 και στα διαγράµµατα 

Π1 έως Π5 του παραρτήµατος φαίνονται πιό αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία στη 

διαχρονική τους εξέλιξη, από το 1990 µέχρι το 2005.       

 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των βασικών µεγεθών το 2005 (%) 

      

 

ΧΓΕ Εκµεταλλεύσεις Ανθρώπινο

∆υναµικό

(ΜΑΕ) 

Τυπικό

Ακαθάριστο

Κέρδος

(ΕΜΜ) 

Ζωικό

Κεφάλαιο

(ΖΜ) 

      

Ορεινές  38,1 34,2 37,1 32,4 47,3 

Μειονεκτικές 32,4 25,7 25,9 28,5 27,8 

Λοιπές 29,6 40,1 37,0 39,1 25,0 

Σύνολο

Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 Πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις προκύπτουν από τη διαχρονική ανάλυση 

των απόλυτων και µέσων µεγεθών κατά τύπο περιοχής. Ειδικότερα, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η έντονα ανοδική πορεία της ΧΓΕ τόσο στις ορεινές όσο και στις 

µειονεκτικές περιοχές κατά την περίοδο 1997-2005, µε ποσοστά αύξησης 21% και 

24% αντίστοιχα, σε αντίθεση µε τις λοιπές περιοχές που παρουσιάζουν πιό οµαλή 

εξέλιξη (διάγραµµα 1).  
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∆ιάγραµµα 1: Χρησιµοποιούµενη Γεωργική Έκταση (στρ.)

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

15.000.000

16.000.000

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

Ορεινές Μειονεκτικές Λοιπές
 

 

 

 Εξάλλου, διαχρονική σταθερότητα παρουσιάζει ο αριθµός των εκµεταλ-

λεύσεων στις λοιπές περιοχές, µικρή πτώση στις ορεινές, ιδιαίτερα στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 και µικρή άνοδο στις µειονεκτικές περιοχές, ιδιαίτερα µετά το 1995 

(διάγρ. 2).   

 

 

∆ιάγραµµα 2: Αριθµός Εκµεταλλεύσεων
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 Πολύ σηµαντικές αποκλίσεις γύρω από τον εθνικό µέσο όρο παρουσιάζει το 

µέσο µέγεθος της εκµετάλλευσης σε κάθε τύπο περιοχής, µε τις µειονεκτικές να 

έχουν µέση εκµετάλλευση έκτασης 60 στρεµµάτων, µε σηµαντική άνοδο µετά το 

1997, τις ορεινές στα 53 στρ., µε επίσης πολύ σηµαντική άνοδο την ίδια περίοδο, και 

τις λοιπές στα 35 στρ. και σχετικά οµαλή διαχρονική πορεία (διάγρ. 3). 

 

∆ιάγραµµα 3: Μέσο Μέγεθος Εκµετάλλευσης (στρ.)
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 Η σαφής υπεροχή των ορεινών περιοχών ως προς την παρουσία του ζωικού 

κεφαλαίου απεικονίζεται στο διάγραµµα 4. Αξιοσηµείωτη είναι η διαρκής αύξηση 

του ζωικού κεφαλαίου στις ορεινές περιοχές µετά 1993, τάση η οποία αντιστρέφεται 

µόνο µετά το 2003. Παρόµοια, αν και σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο, είναι η εικόνα 

που εµφανίζουν οι µειονεκτικές περιοχές, ενώ στις λοιπές περιοχές η πτωτική τάση 

αρχίζει να εµφανίζεται από το 2000.   
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∆ιάγραµµα 4: Συνολικές Ζωικές Μονάδες
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 Η παρουσία του ζωικού κεφαλαίου στη µέση εκµετάλλευση κάθε περιοχής 

εµφανίζει µια σαφή κλιµάκωση, µε τις ορεινές περιοχές να προηγούνται µε 4,2 ΖΜ 

ανά εκµετάλλευση, τις µειονεκτικές να έπονται µε 3,2 ΖΜ/εκµετάλλευση και τις 

λοιπές στην τελευταία θέση µε 1,9 ΖΜ/εκµετάλλευση (διάγρ. 5). 

 

 

∆ιάγραµµα 5: Ζωικές Μονάδες ανά εκµετάλλευση
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 Εξάλλου, σχεδόν ταυτόσηµα είναι τα µεγέθη που αναφέρονται στο απόλυτο 

ύψος και τη διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των απασχολουµένων στις 

εκµεταλλεύσεις των ορεινών και λοιπών περιοχών, όπου µετά από µια σηµαντική 

µείωση µεταξύ 1993 και 1997 παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις (διάγρ. 6). Σε 
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πολύ χαµηλότερο επίπεδο και πολύ οµαλότερη εξέλιξη κινείται ο ίδιος δείκτης για τις 

εκµεταλλεύσεις των µεοινεκτικών περιοχών.  

 

 

∆ιάγραµµα 6: Συνολική Ανθρώπινη Απασχόληση (ΜΑΕ)
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 Σε κανέναν από τους τρείς τύπους περιοχών η µέση εκµετάλλευση δεν 

εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση σε ένα τουλάχιστον µέλος του νοικοκυριού, όπως 

δείχνει ο δείκτης ‘ανθρώπινη απασχόληση ανά εκµετάλλευση’, ο οποίος παίρνει τιµές 

από 0,67 ΜΑΕ/εκµετάλλευση στις λοιπές περιοχές, έως 0,78 ΜΑΕ/εκµετάλλευση 

στις ορεινές περιοχές (διάγρ. 7). Στους δύο αυτούς τύπους περιοχών ο δείκτης 

σταθεροποιείται µετά το 1997, σε αντίθεση µε τις µειονεκτικές περιοχές, όπου η 

διαχρονική πτώση είναι σταθερή.  
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∆ιάγραµµα 7: Ανθρώπινη Απασχόληση ανά εκµετάλλευση (ΜΑΕ)
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3. Θεσµικό Πλαίσιο

 

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του µέτρου περιλαµβάνει τα εξής: 

− τα άρθρα 36 και 37 του Καν. 1698/05,  

− τα άρθρα 13-21 του Κανονισµού 1257/99, 

− την Απόφαση 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24
ης

 Νοεµβρίου 1999, 

− την Οδηγία 93/66/ΕΟΚ, 

− την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ και  

− την Οδηγία 93/66/ΕΟΚ. 

 

 Ειδικότερα, ο Κανονισµός 1698/05 προβλέπει ότι ένα από τα βασικά µέτρα 

του Άξονα 2 της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (‘Βελτίωση του Περιβάλλοντος και

της Υπαίθρου’) αφορά την αειφορική χρήση της γεωργικής γής, η οποία επιδιώκεται, 

µεταξύ άλλων, µέσω ενισχύσεων για φυσικά µειονεκτήµατα σε γεωργούς των 

ορεινών και µειονεκτικών περιοχών (άρθρο 36). Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται 

ετησίως ανά εκτάριο χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ), κατά την έννοια 

της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε 

τους ορισµούς των χαρακτηριστικών, τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, τις 



 11

εξαιρέσεις και τις περιφέρειες και περιοχές όσον αφορά τις έρευνες για τη διάρθρωση 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Άρθρο 37). 

 Ως προς τους υπολογισµούς των ενισχύσεων, πρέπει οπωσδήποτε να 

τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 15 του Καν. 1257/99: 

 

1. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις καθορίζονται σε επίπεδο, το οποίο: 

— επαρκεί, για να συµβάλει αποτελεσµατικά στην αντιστάθµιση των 

υφισταµένων µειονεκτηµάτων και 

— δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθµιση. 

2. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις διαφοροποιούνται δεόντως ανάλογα µε: 

— τη κατάσταση και τους αναπτυξιακούς στόχους που προσιδιάζουν σε κάθε 

περιφέρεια, 

— τη σοβαρότητα των µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων που επηρεάζουν τη 

γεωργική δραστηριότητα, 

— τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, 

ενδεχοµένως, 

— τον τύπο παραγωγής και, ενδεχοµένως, την οικονοµική διάρθρωση της 

εκµετάλλευσης. 

3. Οι εξισωτικές αποζηµιώσεις καθορίζονται µεταξύ των ελάχιστων και µέγιστων 

ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα. Μπορούν να χορηγούνται εξισωτικές 

αποζηµιώσεις υψηλότερες από το µέγιστο αυτό ποσό, υπό τον όρο ότι ο µέσος 

όρος όλων των εξισωτικών αποζηµιώσεων που χορηγούνται στο συγκεκριµένο 

επίπεδο προγραµµατισµού δεν υπερβαίνει το εν λόγω ανώτατο όριο. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες από αντικειµενικές συνθήκες, τα κράτη 

µέλη µπορούν, µε σκοπό τον υπολογισµό του µέσου ποσού, να υποβάλλουν 

συνδυασµό πολλών περιφερειακών προγραµµάτων. 

 

Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 37 του Καν. 1698/05, οι ενισχύσεις θα πρέπει 

να αντισταθµίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα των γεωργών που 

απορρέει από το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης περιοχής για τη γεωργική 

παραγωγή. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν τη 

δέσµευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 50, παράγραφοι 2 και 3, επί πέντε 

τουλάχιστον έτη από την πρώτη πληρωµή. Οι ενισχύσεις καθορίζονται µεταξύ των 
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κατώτατων και ανώτατων ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα. Μπορούν να 

χορηγούνται ενισχύσεις υψηλότερες από το µέγιστο ποσό σε δεόντως αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι ο µέσος όρος όλων αυτών των ενισχύσεων που 

χορηγούνται στο συγκεκριµένο επίπεδο του κράτους µέλους δεν υπερβαίνει το εν 

λόγω µέγιστο όριο. Οι ενισχύσεις είναι φθίνουσες, όταν υπερβαίνουν ένα όριο 

έκτασης ανά εκµετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο πρόγραµµα.’ 

 

 

 ‘Μειονεκτικές’ και ‘µε ειδικά προβλήµατα’ περιοχές είναι αυτές οι οποίες 

περιέχονται στον κατάλογο των περιοχών της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και στην Οδηγία 

93/66, όπως αυτές ισχύουν µε την ένδειξη ‘περιοχές Μειονεκτικές 3.4’ και ‘µε ειδικά

προβλήµατα περιοχές 3.5’. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 50 του Καν. 1698/05, 

Μειονεκτικές είναι οι περιοχές οι οποίες: α) επηρεάζονται από σηµαντικά φυσικά 

µειονεκτήµατα, ιδίως από χαµηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιµατικές 

συνθήκες, και η διατήρηση εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας είναι σηµαντική 

στις περιοχές αυτές για τη διαχείριση της γης· ή β) επηρεάζονται από ειδικά 

µειονεκτήµατα, και η διαχείριση της γης θα πρέπει να συνεχίζεται για τη διατήρηση ή 

τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της υπαίθρου και τη διαφύλαξη του 

τουριστικού δυναµικού της περιοχής ή για την προστασία της παραλιακής ζώνης. 

Όσον αφορά τις περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα, αυτές πρέπει 

να περιλαµβάνουν γεωργικές εκτάσεις οµοιογενείς από την άποψη των φυσικών 

συνθηκών 

 

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου η Εξισωτική 

Αποζηµίωση (ΕΑ) αποτέλεσε το µέτρο 2.1 (µε την ονοµασία ‘Αντιστάθµιση υπέρ των

περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά µειονεκτήµατα’) του Άξονα 2 του Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).   

 Αναλυτικότερα, οι Άξονες του ΕΠΑΑ ήταν οι εξής: 

1. Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

2. Εξισωτική Αποζηµίωση 

3. Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα 

4. ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιών 
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5. Τήρηση Προτύπων (στους τοµείς του περιβάλλοντος, της ∆ηµόσιας 

υγείας, της υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων 

και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας) 

6. Ποιότητα Τροφίµων. 

 

 Στο πλαίσιο της εφαρµογής του µέτρου εκδόθηκαν µια σειρά Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων:  

− KYA υπ.αριθµ.644/250374/240/19-01-2006,  

− ΚΥΑ υπ.αριθµ.606/250521/1276/9-2-2005,  

− ΚΥΑ υπ. αριθ. 554/71279/8039/6-10-2003,  

− ΚΥΑ υπ. αριθ. 312268/9023/507/3-12-2002 (ΦΕΚ 1537 Β/10-12-2002), και  

ΚΥΑ υπ. αριθ. 293946/6708/4-10-02 (ΦΕΚ 1406 Β/5-11-2002). 

 

 Οι φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή του µέτρου είναι: 

1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΑ. 

3. Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 

περιοχής τους. 

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Τα πιό πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την πορεία εφαρµογής του µέτρου 

είναι τα ακόλουθα: 

ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ // ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣΗΗ

((∆∆εεδδοοµµέένναα έέωωςς 1155//1100//22000033))

 
16/10/99 - 

15/10/02 

16/10/02 - 

15/10/03 
Σύνολο 

∆.∆. σε € (προϋπολογισµός) 
2000 - 2006 

779.860.000 

Αιτήσεις/έτος (µέσος όρος) 143.574 

∆ικαιούχοι/έτος (µέσος όρος) 126.174 

Πληρωµές σε € 270.680.358 134.554.979,35 405.235.337,35 

Απορρόφηση (%) 34,71 17,25 51,96 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος των δικαιούχων ανά έτος για την 

περίοδο 16/10/1999 – 15/10/2003 έχει µειωθεί κατά 39% σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

µέσο όρο των ετών 1994 – 1997 (από 205.325 σε 126.174) (βλ. διάγραµµα 8). 
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∆ιάγραµµα 8: ∆ικαιούχοι Εξισωτικής Αποζηµίωσης

 

Πηγές: Για την περίοδο 1994-1997, Τσιµπούκας, κ.ά. 2002. 

Για την περίοδο 2000-2003, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

 

 

 Η µείωση αυτή είναι αποτέλεσµα κυρίως δηµογραφικών παραγόντων 

(γήρανση και συνταξιοδότηση του πληθυσµού των ορεινών-µειονεκτικών περιοχών), 

της ανυπαρξίας διαδόχων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αλλά και της εφαρµογής 

άλλων µέτρων πολιτικής, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση.   

 

4.  Περιορισµοί που τίθενται από τον κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 

(Παράρτηµα) 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 (Παράρτηµα), η ελάχιστη ενίσχυση που 

χορηγείται για µειονεκτήµατα σε µειονεκτικές περιοχές είναι 25 € ανά εκτάριο ΧΓΕ 

και η µέγιστη 150 € ανά εκτάριο ΧΓΕ.  
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5. Υπολογισµός της εξισωτικής αποζηµίωσης στις µειονεκτικές

περιοχές. 

5.1. Μεθοδολογία

Για τον προσδιορισµό του ύψους της εξισωτικής αποζηµίωσης θα υπολογισθεί το  

πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα των γεωργών που απορρέει από το 

µειονέκτηµα της συγκεκριµένης περιοχής για τη γεωργική παραγωγή, όπως 

προκύπτει από το Άρθρο 37 του Καν. 1698/05.  

Για τον υπολογισµό αυτό θα χρησιµοποιηθούν το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα 

(Γ.Ο.Ε.
1
) της µέσης εκµετάλλευσης του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA και θα συγκριθούν το Γ.Ο.Ε. 

της µέσης εκµετάλλευσης των µειονεκτικών περιοχών µε το Γ.Ε.Ο. της µέσης 

εκµετάλλευσης των λοιπών περιοχών Η επιλογή του Γεωργικού Οικογενειακού 

Εισοδήµατος έγινε διότι επιτρέπει ταυτόχρονα τον υπολογισµό, σε οικονοµικούς 

όρους, του αποτελέσµατος τόσο του πρόσθετου κόστους (λόγω υψηλότερων 

δαπανών) όσο και του διαφυγόντος εισοδήµατος (λόγω χαµηλότερων αποδόσεων), 

για τις µειονεκτικές περιοχές σε σχέση µε τις λοιπές. Από τη σύγκριση αυτή του 

Γ.Ε.Ο. για τις δυο περιοχές θα προκύψει το ποσό που θα πρέπει να αντισταθµίζει η 

εξισωτική αποζηµίωση στις εκµεταλλεύσεις των µειονεκτικών περιοχών. 

 

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι εκµεταλλεύσεις του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA που 

εντάσσονται στις µειονεκτικές περιοχές καθώς εκείνες που εντάσσονται στις λοιπές 

περιοχές και εκτιµάται η µέση εκµετάλλευση για κάθε περιοχή  χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η στάθµισή τους σε επίπεδο χώρας, αφού η διάκριση  σε µειονεκτικές-λοιπές 

περιοχές, δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον αρχικό σχεδιασµό του δείγµατος 

του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA.  

 

Ειδικότερα χρησιµοποιούνται τα στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ. Γεωργίας) του έτους 2002 για την Ελλάδα.  

 Για την εκτίµηση του αναγκαίου για κάθε περιοχή Γ.Ο.Ε  έγιναν οι παρακάτω 

επιβαλλόµενες προσαρµογές στα πρωτογενή στοιχεία των εκµεταλλεύσεων του 

∆ΙΓΕΛΠ-RICA.: 

                                                
1
 Το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα υπολογίζεται ως διαφορά των εµφανών δαπανών (δηλαδή 

καταβαλλόµενες δαπάνες και αποσβέσεις) από την Ακαθάριστη Πρόσοδο (έσοδα) της εκµετάλλευσης 
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1. Τα οικονοµικά στοιχεία των εκµεταλλεύσεων  του έτους 2002 

προσαρµόστηκαν  σε τιµές 2006, µε τη χρήση του δείκτη ετήσιας µεταβολής 

του Α.Ε.Π. 

2. Τα τεχνικά δεδοµένα που αφορούσαν τις εκτάσεις των διάφορων 

καλλιεργειών και τις αποδόσεις τους, όπως και τον αριθµό των εκτρεφόµενων 

ειδών ζώων και τις αποδόσεις τους  διατηρήθηκαν αµετάβλητα όπως αυτά 

καταγράφονται στις εκµεταλλεύσεις  για το έτος 2002 (σηµειώνεται ότι το 

2002 είναι ένα από τα τρία χρόνια βάσης υπολογισµού της Ενιαίας 

Αποδεσµευµένη Ενίσχυση- Ε.Α.Ε.-). Οι άµεσες ενισχύσεις που 

απολαµβάνουν οι διάφοροι κλάδοι παραγωγής ανά στρέµµα ή ζωική µονάδα 

έχουν προσαρµοστεί  ανά εκµετάλλευση, µε βάση τα δεδοµένα του 

Παραρτήµατος VII του οριζοντίου κανονισµού 1782/2003 (βλέπε Παράρτηµα 

2.). Κατόπιν υπολογίσθηκε η Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (Ε.Α.Ε.) η 

οποία δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στο Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα 

για το έτος 2006, αφού αποτελεί ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας 

των εκµεταλλεύσεων παρελθόντων ετών (µέσος όρος της τριετίας 2000-02). 

Συνυπολογίζονται όµως στο Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα, για το έτος 

2006, οι επιστροφές των ποιοτικών παρακρατηµάτων, όπως φαίνεται στο 

Παράρτηµα 3. 

3. Για την εξαγωγή  του Γεωργικού Οικογενειακού Εισοδήµατος ανά εκτάριο 

συνυπολογίζεται στην Χ.Γ.Ε.
2
 της µέσης εκµετάλλευσης τόσο για τις 

µειονεκτικές όσο και για τις λοιπές περιοχές και η  έκταση των κοινοτικών 

βοσκοτόπων που χρησιµοποιούν τα µηρυκαστικά ζώα των εκµεταλλεύσεων. 

Η έκταση αυτή εκτιµήθηκε µε τη χρήση δυο µεγεθών: πρώτον της µέσης 

βοσκοφόρτωσης των κοινοτικών βοσκοτόπων στη χώρα, η οποία 

προσδιορίστηκε όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, 

                                                
2
 Στα στοιχεία των εκµεταλλεύσεων του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA δεν καταγράφονται οι εκτάσεις των 
κοινοτικών βοσκοτόπων που χρησιµοποιούν τα ζώα τους. 
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Βοσκότοποι Κοινοτικοί

(εκτάρια) 3.002.610 
Βοοειδή ΜΜΖ 501.647 
Πρόβατα ΜΜΖ 1.312.900 
Αίγες ΜΜΖ 799.080 

Σύνολο Ζωικών Μονάδων
(ΜΜΖ) 2.613.628 

Μέση βοσκοφόρτωση
κοινοτικών βοσκοτόπων

(ΜΜΖ/εκτάριο) 0,87 
Πηγή: Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας 1999-

2000, ΕΣΥΕ  

 

και δεύτερον µε τη χρήση του µεγέθους των κτηνοτροφικών κλάδων (σε 

αντίστοιχες Μ.Μ.Ζ.) για τη µέση εκµετάλλευση των µειονεκτικών περιοχών 

και για τη µέση εκµετάλλευση των λοιπών περιοχών. Από τον 

πολλαπλασιασµό αυτών των δύο µεγεθών (µέση τιµή βοσκοφόρτωσης * 

αντίστοιχες Μ.Μ.Ζ.) προκύπτει, αντίστοιχα, η έκταση των κοινοτικών 

βοσκοτόπων που χρησιµοποιούν τα ζώα της µέσης εκµετάλλευσης των 

µειονεκτικών περιοχών, και της µέσης εκµετάλλευσης των λοιπών περιοχών.  

 

 

5.2. Αποτελέσµατα

Μετά την εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από την σύγκριση της µέσης εκµετάλλευσης του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA, στις µειονεκτικές 

περιοχές σε σχέση µε τη µέση εκµετάλλευση στις λοιπές περιοχές, έχουν όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Υπολογισµός διαφοράς Γ.Ο.Ε./εκτάριο µεταξύ λοιπών και

µειονεκτικών περιοχών στην µέση εκµετάλλευση του

∆ΙΓΕΛΠ-RICA 

  ΓΟΕ (€) 

Εκταση 

(εκτάρια) 

ΓΟΕ (€)/ 

εκτάριο γης 
Α. Λοιπές περιοχές 7523,7 12,81 587,33 

Β. Μειονεκτικές 
περιοχές 7826 20,56 380,64 

∆ιαφορά (Α-Β)     206,69 

 

Η ∆ιαφορά (Α-Β) δείχνει ότι το ποσό που χρειάζεται να αντισταθµίσει η εξισωτική 

αποζηµίωση στις µειονεκτικές περιοχές ανέρχεται σε 206,69 ευρώ/ εκτάριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

Πίνακας Π1: Κατανοµή της Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης (στρ., %) 

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  38,9 37,0 37,2 36,0 36,4 39,1 38,1

Μειονεκτικές 30,4 29,2 28,6 29,8 32,1 31,7 32,4

Λοιπές 30,6 33,9 34,3 34,2 31,5 29,3 29,6

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π2: Κατανοµή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (%) 

  

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  35,9 35,7 35,7 35,2 34,2 34,6 34,2

Μειονεκτικές 24,0 23,9 23,6 23,7 24,8 25,5 25,7

Λοιπές 40,1 40,4 40,7 41,1 41,1 39,9 40,1
Σύνολο
Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π3: Κατανοµή του Ανθρώπινου ∆υναµικού στη γεωργία (ΜΑΕ, %) 

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  36,7 38,0 37,5 37,6 36,5 37,0 37,1

Μειονεκτικές 24,4 24,5 24,3 25,2 25,9 25,5 25,9

Λοιπές 38,9 37,6 38,2 37,2 37,6 37,5 37,0
Σύνολο
Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π4: Κατανοµή του Τυπικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΕΜΜ, %) 

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  33,4 33,1 31,2 32,3 31,8 32,5 32,4

Μειονεκτικές 24,9 22,8 22,6 23,8 26,8 27,9 28,5

Λοιπές 41,7 44,1 46,2 43,9 41,5 39,6 39,1

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Πίνακας Π5: Κατανοµή του Ζωικού Κεφαλαίου (ΖΜ, %) 
  

        

1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005

        

Ορεινές  45,8 45,6 48,4 47,6 44,8 47,1 47,3

Μειονεκτικές 26,3 26,0 24,2 25,6 26,7 27,3 27,8

Λοιπές 27,9 28,4 27,5 26,7 28,6 25,6 25,0

Σύνολο Περιοχών 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Υπολογισµός των άµεσων ενισχύσεων των εκµεταλλεύσεων του ∆ΙΓΕΛΠ-

RICA µε βάση το Παράρτηµα VII του οριζόντιου κανονισµού 1782/2003 

Οι άµεσες ενισχύσεις που απολαµβάνουν οι διάφοροι κλάδοι ανά στρέµµα ή ζωική 

µονάδα έχουν προσαρµοστεί κατάλληλα βάση του Παραρτήµατος VII του οριζοντίου 

κανονισµού 1782/2003. Ειδικότερα για κάθε ένα κλάδο παραγωγής οι ενισχύσεις 

έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

Βασική ενίσχυση σιτηρών: Ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,247 

τόνοι/στρέµµα όπου είναι η απόδοση όπως αυτή καθορίζεται από το σχέδιο 

περιφερειοποίησης της χώρας για το ίδιο έτος. Για το συγκεκριµένο έτος δεν υπήρξε 

υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  

Ενίσχυση αραβόσιτου: Το σχέδιο περιφερειοποίησης χωρίζει την Ελλάδα σε δύο 

ζώνες την Α΄ και την Β΄ µε θεσµικές αποδόσεις 0,894 και 0,361 τόνοι/στρέµµα 

αντίστοιχα. Για κάθε µια ζώνη η ενίσχυση που χορηγείται για το συγκεκριµένο 

προϊόν υπολογίζεται ως εξής:  

• Ζώνη Α΄: αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση 

το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,894 τόνοι/στρέµµα. Επειδή 

όµως το συγκεκριµένο έτος παρατηρήθηκε υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης που αντιστοιχεί στην ζώνη Α΄, το ανωτέρω ποσό 

διορθώνεται µε έναν συντελεστή αποµείωσης ίσο µε 0,984.  

• Ζώνη Β΄: αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το 

έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 63 €/τόνο επί 0,361 τόνοι/στρέµµα. Για το 

συγκεκριµένο έτος για την ζώνη Β΄ δεν υπήρξε υπέρβαση της Εθνικής Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης 

Ενίσχυση ρυζιού: Η ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα αποτελείται από το 

άθροισµα του αποδεσµευµένου και του δεσµευµένου τµήµατος 

• Αποδεσµευµένο:  ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 102 €/τόνο επί 0,748 τόνοι/στρέµµα, 

που είναι η θεσµική απόδοση της χώρας όπως αυτή καθορίζεται από τον Καν. 

1782/2003 

• ∆εσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 65,1 €/στρέµµα για Εθνική Μέγιστη 

Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 203.330 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της παρούσης 
ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της ανωτέρω 

Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  
Σκληρό σιτάρι: Η ενίσχυση που λαµβάνει ο κλάδος αποτελείται από τη βασική 

ενίσχυση των σιτηρών όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, από την ειδική 
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συµπληρωµατική ενίσχυση σκληρού σίτου και από την ειδική πριµοδότηση 

ποιότητας.  

• Ειδική συµπληρωµατική ενίσχυση σκληρού σίτου: ο αριθµός των επιλέξιµων 

εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί 28,5 €/στρέµµα. 

Επειδή όµως το συγκεκριµένο έτος παρατηρήθηκε υπέρβαση της Εθνικής 
Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης το ανωτέρω ποσό διορθώνεται µε έναν 

συντελεστή αποµείωσης ο οποίος υπολογίζεται σε επίπεδο νοµού.  

• Ειδική πριµοδότηση ποιότητας: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 4 €/στρέµµα για Εθνική 

Μέγιστη Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 6.170.000 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της 
παρούσης ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της 
ανωτέρω Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης.  

Ενίσχυση αιγοπροβείου: Η ενίσχυση που λαµβάνει ο τοµέας αποτελείται από την 

βασική πριµοδότηση για τις προβατίνες και αίγες, τη συµπληρωµατική πριµοδότηση 

και τον εθνικό φάκελο. Το ποσό για κάθε µια από αυτές τις πριµοδοτήσεις είναι:  

• Βασική πριµοδότηση: ο αριθµός των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 16,8 €/κεφαλή 

• Συµπληρωµατική πριµοδότηση: αναφέρεται σε εκµεταλλεύσεις των οποίων η 

έδρα βρίσκεται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και υπολογίζεται ως αριθµός 
των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί 7 

€/κεφαλή 

• Εθνικός φάκελος: αποτελείται από 8,76 εκατ. € τα οποία µοιράζονται ετησίως σε 
όλα τα επιλέξιµα για ενίσχυση ζώα. Το έτος 2002 χορηγήθηκαν 0,955 € ανά 

κεφαλή. Για τις ανάγκες της παρούσης ενότητας της µελέτης θεωρούµε ότι το ίδιο 

ποσό ανά ζώο θα συνεχίσει να χορηγείται από το 2006 και µετά.  

Ενίσχυση βοείου: ο αριθµός των επιλέξιµων ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση 

το έτος 2002 επί το σύνολο των πριµοδοτήσεων βοείου κρέατος που κατεβλήθησαν 

στον παραγωγό το ίδιο έτος. Για τις ανάγκες της παρούσης ενότητας της µελέτης 

θεωρούµε ότι οι κτηνοτρόφοι αφενός θα συνεχίσουν να διαθέτουν το ίδιο ζωικό 

κεφάλαιο και µετά το 2006, αφετέρου σε περίπτωση εφαρµογής σεναρίου µερικής 

δέσµευσης θα εξακολουθήσουν να αιτούνται για τις ίδιες κατηγορίες πριµοδότησης 

όπως το 2002. 

Βαµβάκι: Η ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα αποτελείται από το άθροισµα του 

αποδεσµευµένου και του δεσµευµένου τµήµατος 

• Αποδεσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 96,6 €/στρέµµα.  

• ∆εσµευµένο: ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε 
ενίσχυση το έτος 2002 πολλαπλασιάζεται µε 54,65

3
 €/στρέµµα για Εθνική 

Μέγιστη Εγγυηµένη Έκταση ίση µε 3.700.000 στρέµµατα. Για τις ανάγκες της 

                                                
3
 Είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος της δεσµευµένης ενίσχυσης για τα πρώτα 3.εκατ. στρέµµατα προς 

59,4€/στρεµ. Και για τα υπόλοιπα 700.000 στρέµµατα προς 34,285 €/στρεµ.  
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παρούσης µελέτης θεωρούµε ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της ανωτέρω Μέγιστης 
Εγγυηµένης Έκτασης.  

Καπνός: Η ποσότητα του ακατέργαστου καπνού (χιλιόγραµµα) για την οποία 

χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος 2002 επί το ποσό ενίσχυσης ανά χιλιόγραµµο. 

Ελαιόλαδο: Η ποσότητα ελαιολάδου (τόνοι) για την οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το 

2002 επί το αντίστοιχο µοναδιαίο ποσό ενίσχυσης εκφρασµένο σε €/τόνο.  

Αγελαδινό γάλα: Η ποσότητα γάλακτος την οποία πώλησε ο παραγωγός το έτος 2002 

επί 24,49 €/τόνο. Η ενίσχυση αυτή αναφέρεται σε 613.000 τόνους που είναι η εθνική 

ποσόστωση της εµπορικής περιόδου από 1η Απριλίου 1999 µέχρι την 31η Μαρτίου 

2000. Επειδή όµως από τότε η εθνική µας ποσόστωση αυξήθηκε στους 820.513 

τόνους, θεωρούµε ότι θα εφαρµοστεί γραµµική µείωση της χορηγούµενης 

πριµοδότησης σε όλους τους παραγωγούς και έτσι το ανωτέρω ποσό 

πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή 0,77. Επίσης θεωρούµε ότι η ποσότητα την 

οποία πώλησε ο παραγωγός το έτος 2002 αντιστοιχεί στην ποσόστωση γάλακτος που 

θα συνεχίσει να κατέχει από το 2006 και µετά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

Επιστροφή ποιοτικού παρακρατήµατος κατά προϊόν (καλλιεργητική

περίοδος 2006) 

Προιόν  Τιµή/κιλο (€) 
Τιµή/Εκτάριο

(€) 
Τιµή/Ζώο

(€) 

Καπνός  0,36     

Αιγοπρόβειο  0,026     

Ελαιόλαδο    330   

Ζαχαρότευτλα    70   

Αραβόσιτος    29   

Σκληρό σιτάρι    83,32   

Βόειο      420

Ειδική σκληρού σίτου
ποιοτικό  

  40 
  

Μικρά νησιά Αιγαίου    145   

Καρποί µε κέλυφος    300   

Ειδική Ρύζι    56   

Πηγή:ΟΠΕΚΕΠΕ, 2007 



 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05) 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ  

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 
 

               Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας  
Πρύτανης   Γ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2007 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, 

∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 39 ΚΑΝ. 1698/05)  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 214/1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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1. Περιγραφή της ∆ράσης

  

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί µεθόδους 

φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων αναγνωρισµένης 

ποιότητας και την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάµεσα στο γεωργικό και φυσικό 

περιβάλλον. Στη βιολογική γεωργία, ανάµεσα σ΄ άλλα, αποφεύγεται η χρήση 

αγροχηµικών σκευασµάτων, ανακυκλώνονται φυτικά υπολείµµατα, εναλλάσσονται οι 

καλλιέργειες, χρησιµοποιείται ζωϊκή κοπριά και καλλιεργούνται φυτά που δεσµεύουν 

το άζωτο. 

 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 χορηγούνται γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά αντίστοιχες δεσµεύσεις. 

Ειδικότερα, στον Άξονα 2 του εν λόγω Κανονισµού (‘Βελτίωση του περιβάλλοντος

και της υπαίθρου’), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικών 

ενισχύσεων ως ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της 

γεωργικής γης (άρθρο 36). Λεπτοµερέστερη αναφορά στις ενισχύσεις αυτές γίνεται 

στο άρθρο 39 του Κανονισµού:  

 

Άρθρο 39 

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

1. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 36 

στοιχείο α) σηµείο iv) σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές 

ανάγκες τους. 

2. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι 

αναλαµβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Εάν δικαιολογείται 

για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης. 

3. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που 

υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα 

άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα (1) ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1· απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2139/2004 (ΕΕ L 369 της 

16.12.2004, σ. 26). III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και τις 
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ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική 

νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. Οι δεσµεύσεις αυτές 

αναλαµβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο µεταξύ πέντε και επτά ετών. Όταν 

είναι αναγκαίο και δικαιολογηµένο, καθορίζεται µεγαλύτερο διάστηµα σύµφωνα µε 

τη διαδικασία του άρθρου 90, παράγραφος 2, για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες 

που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε 

τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/03, 

καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που 

θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία.  

 

2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στην

Ελλάδα

 

Η βασική διαπίστωση από την παράθεση των στοιχείων που αναφέρονται στη 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (ΒΓ-Κτ) στην Ελλάδα είναι ο ραγδαίος ρυθµός 

επέκτασής τους, ιδιαίτερα µετά το 2000. Έτσι, από το 1997 έως το 2005 οι 

βιοκαλλιεργούµενες εκτάσεις έχουν πολλαπλασιασθεί και ο αριθµός των 

βιοκαλλιεργητών έχει πενταπλασιασθεί. Με τα δεδοµένα αυτά, οι εκτάσεις της 

βιολογικής γεωργίας αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα το 3% περίπου της συνολικά 

Χρησιµοποιούµενης Γεωργικής Έκτασης, στην οποία συνυπολογίζονται και οι 

βοσκότοποι. (βλ. και Πίνακα Π1 του Παραρτήµατος). Ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό 

µέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακας 1) και στο ποσοστό των εκµεταλλεύσεων 

ΒΓ-Κτ (1,9% έναντι 1,6%).  

 

 

Πίνακας 1: ∆ιαχρονική εξέλιξη βασικών µεγεθών της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα 
      

 1997 2000 2003 2005  
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ΧΓΕ (στρ.) [1] 34.986.600 35.831.900 39.677.700 

39.837.900 

(**)  

Βιοκαλλιεργούµενες εκτ. (στρ.) [2] 154.020* 267.070 2.444.570 

2.887.370 

(***)  

      

Σύνολο εκµεταλλεύσεων [3] 821.390 817.060 824.460 833.590  

Βιολογικές εκµ/σεις [4] 3.118 5.613 6.642 15.556  

[4] / [3] 0,4% 0,7% 0,8% 1,9%  

      

ΠΗΓΗ: Eurostat      

(*) Στοιχεία για το 1998      

(**) Πρόκειται για την καλλιεργούµενη 

έκταση      

(***) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις 

βοσκοτόπων      

3. Θεσµικό Πλαίσιο

Tο θεσµικό πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα: 

1. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 "περί 

του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 

ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής".  

2. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1991/2006 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 

για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.  

3. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1992 "περί 

θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από 

τρίτες χώρες που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του 

Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 

των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής".  

4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2003 " για 

διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 

στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου όσον αφορά 

ορισµένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την 

καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά µε αυτήν την 

παρέκκλιση".  
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Βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης

Αποφάσεις

• Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. 

(ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων & των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα & στα 

είδη διατροφής". 

• Εφαρµοστική του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου "περί του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής", ΚΥΑ υπ’ αριθ. 245090/10-2-06 

(ΦΕΚ 157Β). 

• ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρµογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. 

• ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. . 

324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής 

συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 

1782/2003 του Συµβουλίου. 

• ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

αριθµ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή 

του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’αριθµ. 

1782/2003 του Συµβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά στην 

ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

κυρώσεων. 

• ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή 

των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου που 

αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σηµεία Β και Γ του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού. 

• ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 

277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. «Συµπληρωµατικά µέτρα 
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για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα 

σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού» 

• ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. 

Αριθµ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 324032/ 

ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων» 

 

Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, Μέτρο 3.1, ΕΠΑΑ 2000-2006 

− ΥΑ υπ'αριθµ. 135576/5-7-05 (ΦΕΚ925/Β/5-7-05) 

 

Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων :  

- υπ. αριθµ. 129166/21.6.2004 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ. αριθµ. 

567/125316/19.1.04 Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B’/29.1.04) 

“Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των 

αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 – Καν.(Ε.Κ.)1257/1999”» και  

-   υπ. αριθµ. 130291/2.8.2004 «Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 129166/21.6.2004 (ΦΕΚ 

972/Β’/29.6.04) «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ αρ. 567/125316/19.1.04 

Κoινής Υπoυργικής Απόφασης (ΦΕΚ 129/B’/29.1.04) “Εφαρµογή του µέτρου 3.1 

«Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του 

Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000 - 2006 – Καν. 

(Ε.Κ.) 1257/1999”». 

 

-    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 567/125316/19-01-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

για την εφαρµογή του µέτρου 3.1 "Βιολογική Γεωργία" του Άξονα 3 των 

αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής  Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)  2000-2006 - Καν.(Ε.Κ.)1257/1999). 
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− ΥΑ υπ'αριθµ. 130291/02-08-04 (ΦΕΚ1222/Β/10-08-04)  

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 129166/21/06/04 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ972/Β/29-06-2004) ΅Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ΄ αρ. 567/125316/09-

01-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ129/29-01-2004 ΅Εφαρµογή του 

Μέτρου 3.1 ΅Βιολογική Γεωργία΅ του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων 

του  Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)  2000-2006 - 

Καν.(Ε.Κ.)1257/1999).    

 

− ΥΑ υπ'αριθµ. 129166/21-06-04 (ΦΕΚ 972/Β/29-06-04)  

 «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της υπ’ αρ. 567/125316/21.6.04 Κoινής Υπoυργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ129/B/29.1.04) “Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική 

Γεωργία» του Άξονα 3 των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006. – 

Καν.(Ε.Κ.)1257/1999”».   

 

− ΚΥΑ υπ’ αριθ. 567/125316/19-1-2004 (ΦΕΚ 129/Β/29-1-2004) 

"Εφαρµογή του µέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 3 των 

αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (Άξονας 3) του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006. - Καν.(Ε.Κ.)1257/1999 (17-02-

2004)". 

5. Πρόβλεψη χορήγησης ενισχύσεων για βιολογική γεωργία

Η πρόβλεψη για τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς που εντάσσονται στο µέτρο 

της βιολογικής γεωργίας, βασίζονται σε δύο περιπτώσεις που προβλέπει ο 

Κανονισµός 1698/05:  

 

  Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

 

Πρόκειται για τις ενισχύσεις που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. 1698/05:
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4. Οι Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το 

πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την αναληφθείσα 

δέσµευση. Εάν χρειάζεται, µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος της συναλλαγής. 

Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι µπορεί να επιλέγονται µε βάση διαγωνισµό, µε την 

εφαρµογή κριτηρίων οικονοµικής και περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας. Η 

στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα. 

 

5.Στήριξη µπορεί να χορηγείται για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία, για 

πράξεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις δυνάµει των παραγράφων 1 έως 4. 

Στο παράτηµα του Κανονισµού, σχετικά µε τις προαναφερθείσες ενισχύσεις του 

άρθρου 39, παράγραφος 4, προβλέπεται κατά µέγιστο να είναι:   

− Ετήσιες καλλιέργειες 600 € ανά εκτάριο(*) 

− Ειδικευµένες πολυετείς καλλιέργειες 900 €  ανά εκτάριο(*) 

− Άλλες χρήσεις γης 450 € ανά εκτάριο(*) 

(*) Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβανοµένων

υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής

ανάπτυξης.

 

 
 

6. Μεθοδολογική Προσέγγιση

Για τον υπολογισµό και την τεκµηρίωση του κόστους ενίσχυσης (πρόσθετο κόστος, 

διαφυγόν εισόδηµα, όπως και κόστος συναλλαγής), που συνεπάγεται για τους 

γεωργούς η εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (άρθρο 39, Καν. 

1698/05) στην περίπτωση του Υποµέτρου 214/1 «Βιολογική Γεωργία» του Άξονα 2 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ως µεθοδολογική 

προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε αυτή του µερικού προϋπολογισµού. 

 Ειδικότερα γίνεται διαφορική ανάλυση του Ακαθάριστου Κέρδους1
 (δηλαδή 

γίνεται σύγκριση του Ακαθαρίστου Κέρδους) που επιτυγχάνεται ανάµεσα σε 

οµοειδείς µονάδες συµβατικής και βιολογικής παραγωγής. Συνεπώς, επίπεδο

                                                
1 Το Ακαθάριστο Κέρδος (ή Μικτό Κέρδος) προκύπτει εάν από την Ακαθάριστη Πρόσοδο (έσοδα) 

αφαιρεθούν οι µεταβλητές δαπάνες της παραγωγική δραστηριότητας  
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αναφοράς στην παρούσα ανάλυση αποτελεί το Ακαθάριστο Κέρδος της

συµβατικής εκµετάλλευσης.  

Για τους υπολογισµούς στην περίπτωση των συµβατικών

χρησιµοποιήθηκαν ανηγµένα σε τιµές 2006 στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA έτους

2002 ενώ στην περίπτωση των βιολογικών λόγω έλλειψης δηµοσιευµένων

στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές όπως

δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και µελέτες όπως περιγράφεται κάτω

από κάθε πίνακα αναλυτικού υπολογισµού (βλ. Παράρτηµα, Πίνακες Π 2.1-2.15), 

οι οποίες χρησιµοποιούν στοιχεία µόνο της εξεταζόµενης σε κάθε περίπτωση

περιόδου. 

 Η εν λόγω µεθοδολογία, για λόγους διαχειριστικής αλλά και αγρονοµικής 

ευελιξίας, αξιοποιήθηκε σε οµαδοποιηµένες βιολογικά γεωργικές παραγωγικές 

κατηγορίες φυτικού κεφαλαίου, σηµαντικού ενδιαφέροντος.  

Αυτές αφορούν τα αµπέλια για παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, της 

σταφίδας, τους ελαιώνες µε διάκριση σε παραγωγή επιτραπέζιων ελιών και 

ελαιοκάρπου για ελαιόλαδο, τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα µηλοειδή, τα 

αµπέλια για παραγωγή σταφυλιών οινοποίησης, τον αραβόσιτο, τη µηδική, τα σιτηρά 

και τις λοιπές ξηρικές καλλιέργειες και το βαµβάκι. 

Για την αριθµητική υποστήριξη της προσέγγισης διερευνήθηκαν για τη 

βιολογική γεωργία οι µεταβολές της παραγωγικότητας, κατά ως άνω κατηγορία, οι 

µεταβολές των τιµών διάθεσης των προϊόντων, όπως και οι µεταβολές στη σύνθεση 

των µεταβλητών παραγωγικών δαπανών κατά παραγωγική κατηγορία, σε σύγκριση 

µε αντίστοιχες κατηγορίες συµβατικής γεωργίας.  

Τα προηγούµενα τεκµηριώθηκαν δευτερογενώς, σε επίπεδο έκτασης (ha), µε 

την αξιοποίηση διαφόρων ερευνητικών ευρηµάτων, όπως και στοιχείων αναγωγής 

του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA έτους 2002, αλλά και πρωτογενώς, µε τη συλλογή τιµολογήσεων 

παροχής υπηρεσιών επίσηµα διαπιστευµένων φορέων, καθώς και µε αναγκαίους 

υπολογισµούς προσοµοίωσης. 

Επισηµαίνεται ότι στους υπολογισµούς από τα στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA 

έτους 2002 δε συµπεριλήφθηκε η ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση (ΕΑΕ) και 

γενικότερα οι ενισχύσεις (ως έσοδα υπολογίζονται αντίστοιχα η Ακαθάριστη Αξία 

Παραγωγής κατά την συµβατική και βιολογική καλλιέργεια) ενώ έγινε και 

αναπροσαρµογή σε τιµές 2006, βάσει της µεταβολής του ΑΕΠ. 
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Το προβλεπόµενο κόστος ενίσχυσης για το συγκεκριµένο υποµέτρο, 

συντίθεται από την απώλεια εισοδήµατος λόγω προσαρµογής στις τεχνικές 

προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας, από τις επιπλέον δαπάνες ένταξης στο 

βιολογικό τρόπο παραγωγής (Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και κόστος 

εργαστηριακών αναλύσεων) και από το επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, που αφορά 

στην εισοδηµατική απώλεια λόγω αφιέρωσης χρόνου για προβλεπόµενες 

γραφειοκρατικές δοσοληψίες ένταξης στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας. Ειδικά

στις περιπτώσεις των προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές ή/και προϊόντων 

που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στις προβλεπόµενες ενισχύσεις 

προστίθεται και το κόστος πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής (Για την 

κλιµάκωση του κόστους πιστοποίησης και τον υπολογισµό του βλ. Πίνακα Π.3 

στο Παράρτηµα). Επισηµαίνεται ότι η αντίστοιχη ενίσχυση (δηλαδή το ποσό της 

ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης) για την παραγωγή προϊόντων 

για ανθρώπινη κατανάλωση θα λαµβάνεται από τη δράση που αναφέρεται στην 

Ποιότητα Τροφίµων. Συνεπώς, σηµειώνεται ότι οι δαπάνες αυτές δεν 

συνυπολογίστηκαν στο τελικό ποσό ενίσχυσης του υποµέτρου για τις περιπτώσεις 

παραγωγής προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

Ως παράδειγµα του υπολογισµού της απώλειας εισοδήµατος ανάµεσα σε 

οµοειδείς µονάδες συµβατικής και βιολογικής παραγωγής, στο Παράρτηµα 

παρατίθενται οι Πίνακες Π 2.1 έως 2.15 µε τους υπολογισµούς για κάθε κατηγορία

φυτικού κεφαλαίου που εξετάστηκε. 

 Οι δαπάνες ένταξης στη δράση ανά εκτάριο περιλαµβάνουν την τεχνική 

στήριξη γεωτεχνικού για σύνταξη- παρακολούθηση και επικαιροποίηση του 5ετούς 

και ετήσιων Σχεδίων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, το ύψος της οποία υπολογίζεται 

σε 30 € / εκτάριο και τις αναλύσεις εδάφους για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 

αποτελέσµατος της βιολογικής γεωργίας, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 30 € / 

εκτάριο.. 

 Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται µε βάση τις ώρες πρόσθετης εργασίας 

που απαιτούνται για την προετοιµασία της αίτησης ένταξης στον κανονισµό και τα 

σχετικά, νοµικά και άλλα, έξοδα τα οποία αναλαµβάνει ο παραγωγός για την πλήρη 

προετοιµασία του φακέλου που θα υποβάλει. Συνοψίζεται, λοιπόν, το κόστος 

συναλλαγής στα στοιχεία κόστους που εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. �
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Άρα, ανά εκµετάλλευση το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σε  

150 €./πενταετία ή 30,00 € / έτος

 

Με βάση τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται το κόστος συναλλαγής ανά εκτάριο για το 

µέσο µέγεθος καλλιεργειών που θα ενταχθούν στον κανονισµό, όπως παρουσιάζεται 

στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Τα µεγέθη αυτά προέκυψαν µε βάση τις συχνότητες 

εµφανίσεων των µεγεθών των καλλιεργειών στα στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA. 

Πίνακας 1. Φυτική παραγωγή

  

Μέσο µέγεθος σε

εκτάρια

Ετήσιο Κόστος Συναλλαγής

Υπολογιζόµενο στο Μέσο Μέγεθος

(€/ εκτάριο) 

Επιτραπέζια Ελιά 7,1 4,23 

Ελιά για Ελαιόλαδο 5,55 5,41 

Σταφίδα 3,0 10,00 

Αµπέλι Επιτραπέζιο 2,34 12,82 

Εσπεριδοειδή  3,75 8,00 

Αµπέλια οινοποίησης 2,5 12,00 

Αραβόσιτος 5,24 5,73 

Μηδική 13,46 2,23 

Σιτηρά και λοιπές

ξηρικές καλλιέργειες
17,68 1,70 

Βαµβάκι 9,18 3,27 

Βέβαια στους υπολογισµούς, αν το µετρούµενο µε τον παραπάνω τρόπο κόστος 

συναλλαγής υπερβαίνει το επιτρεπόµενο (µέγιστο το 20% της απώλειας εισοδήµατος 
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και των δαπανών ένταξης στην δράση), τότε θα λαµβάνεται υπόψη το επιτρεπόµενο 

κόστος συναλλαγής. 

 

7. Υπολογισµοί

Βάσει της ανωτέρω µεθοδολογικής προσέγγισης υπολογίσθηκαν τα επί µέρους κόστη, 

που συνθέτουν το ύψος της ενίσχυσης, κατά κατηγορία βιολογικής φυτικής 

παραγωγής. 

Στον Πίνακα 3 εµφανίζονται οι εν λόγω υπολογισµοί, όπου διαπιστώνεται 

ευρεία παραλλαγή κατά παραγωγική κατηγορία.           

Πίνακας 3.  Ενδεικτικός πίνακας ενισχύσεις παραγωγών βιολογικών γεωργικών προϊόντων

 

Φυτική παραγωγή

Καλλιέργεια

Απώλεια 

εισοδήµατος 

(€/ εκτάριο) 

Κόστος 

Πιστοποίη 

σης 

υπολογιζό 

µενο στο 

µέσο 

µέγεθος 

(€/ εκτάριο) 

(ΣΠ∆ & 

αναλύσεις)  

(€/ εκτάριο) 

Κόστος 

συναλλαγής 

υπολογιζόµενο 

στο µέσο µέγεθος 

(€/ εκτάριο) 

Κόστος 

συναλλαγής 

επιτρεπόµεν
ο (20%)  

(€/ εκτάριο) 

Υπολογιζόµ
ενο σύνολο 

στο µέσο 

µέγεθος         

(€/ εκτάριο) 

Ενίσχυση

στο µέσο

µέγεθος  

(€/ 

εκτάριο) 

Επιτραπέζια Ελιά 27,4 - 60,00 4,23 17,48 91,63 91,63

Ελιά για

Ελαιόλαδο
365,9 - 60,00 5,41 85,18 431,31 431,31

Σταφίδα 586,1 - 60,00 10,00 129,22 656,10 656,10

Αµπέλι

Επιτραπέζιο
1190,3 - 60,00 12,82 250,06 1263,12 900,00

Εσπεριδοειδή  200,4 - 60,00 8,00 52,08 268,40 268,40

Αµπέλια

οινοποίησης
664,2 - 60,00 12,00 144,84 736,20 736,20

Σιτηρά και λοιπές

ξηρικές

καλλιέργειες

60,9 - 60,00 1,70 24,18 122,60 122,60

Αραβόσιτος 476,9 64,49 60,00 5,73 120,28 607,12 600,00

Μηδική 324,9 38,23 60,00 2,23 84,63 425,36 425,36

Κτηνοτροφικά

Σιτηρά και λοιπές

κτηνοτροφικές

ξηρικές

καλλιέργειες

60,9 40,49 60,00 1,70 32,28 163,09 163,09

Βαµβάκι 508,6 59,96 60,00 3,27 125,71 631,83 600,00

Έτσι, από τον Πίνακα 3, φαίνεται ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει 

µικρή απώλεια εισοδήµατος, όπως εµφανίζεται στα σιτηρά και τις λοιπές ξηρικές 
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καλλιέργειες, ενώ σε άλλες είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όπως είναι η περίπτωση της 

παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών ή αυτή της σταφίδας. Σηµειώνεται ότι δεν 

εµφανίζονται στον πίνακα οι περιπτώσεις των καλλιεργειών που εκτιµάται ότι δεν 

εµφανίζουν απώλεια εισοδήµατος κατά την µετάβασή τους από τον συµβατικό στο 

βιολογικό τρόπο παραγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Π 1: Βιολογική Γεωργία:  Εκτάσεις και Αριθµός Εκµεταλλεύσεων  

(2005)  

 Ποσοστό  

βιολογικών 

εκτάσεων σε 

σύνολο 

αξιοποιηµένων 

αγροτικών 

εκτάσεων* (%) 

Βιολογικές  

Εκτάσεις* 

(στρέµµατα) 

Ποσοστό  

των 

κρατών 

µελών στις 

συνολικές 

βιολογικές 

εκτάσεις 

της EU25* 

(%) 

Μέγεθος βιολογικών 

εκµεταλλεύσεων ** 

(στρέµ./ιδιοκτησία) 

Μέγεθος συνολικών 

εκµεταλλεύσεων 

(στρέµ./ιδιοκτησία) 

Ποσοστό 

εκτάσεων  

υπό 

µετατροπή 

στις 

συνολικές 

βιολογικές 

εκτάσεις 

(%) 

EU25
1
 3,9 61.154.650 100,0 387 160 - 

Βέλγιο 1,7 229.940 0,4 319 269 14,0 

Τσεχία 7,2 2.549.820 4,2 3054 842 11,3 

∆ανία 5,2 1.341.290 2,2 442 537 1,4 

Γερµανία 4,7 8.074.060 13,3 474 437 - 

Εσθονία - - - - - - 

Ιρλανδία 0,8 349.120 0,6 365 318 - 

Ελλάδα 7,2 (1) 2.887.370 

(2) 

4,7 195 48 28,6 

Ισπανία 3,2 8.075.690 13,3 515 230 41,7 

Γαλλία 2,0 5.608.380 9,2 492 486 11,7 

Ιταλία 8,4 10.694.620 17,6 238 74 31,6 

Κύπρος 1,1 16.980 0,0 55 34 86,5 

Λετονία 7,0 1.186.120 1,9 413 132 82,6 

Λιθουανία 2,3 645.440 1,1 358 110 78,5 

Λουξεµβούργο 2,4 31.580 0,1 478 527 13,2 

Ουγγαρία 2,0 1.285.760 2,0 768 60 34,1 

Μάλτα 0,1 140 0,0 23 9 100,0 

Ολλανδία 2,5 487.650 0,8 354 235 3,9 

Αυστρία 11,0 3.603.690 5,9 177 191 - 

Πολωνία 0,6 827.300 1,4 220 60 54,4 

Πορτογαλία 6,3 2.334.580 3,8 1480 114 52,7 

Σλοβενία 4,8 234.990 0,4 136 63 32,0 

Σλοβακία 4,8 902.060 1,5 4626 274 69,8 

Φινλανδία 6,5 1.475.870 2,4 333 321 8,4 

Σουηδία 6,2 2.222.680 3,2 524 421 8,8 

Ην. Βασίλειο 3,8 6.089.520 10,0 1421 556 13,3 

Τα δεδοµένα της EU25 δεν είναι διαθέσιµα για την Εσθονία 
  * 2004 : Λουξεµβούργο και Πολωνία 

** 2004 : Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία και Πολωνία 

(1) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις των βοσκοτόπων που ανάγονται όµως στην καλλιεργούµενη έκταση 
(2) περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις βοσκοτόπων 

ΠΗΓΗ:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/80&format=HTML&aged

=0&language=EN&guiLanguage=en)
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Πίνακας Π 2.1:  
Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς
εκµεταλλεύσεις συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση
της επιτραπέζιας ελιάς

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 7,1

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή  

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 23950 24908,0

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 466,2 512,8

∆απάνες φυτοπροστασίας 475,1 522,6

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1652 1817,2

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 8930,5 9823,6

∆ακοπαγίδες (300€/εκτάριο)   2130,0

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 11523,8 12676,2

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 12426,2 12231,8

     

Επιδότηση βιολογικών
(€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- 
(∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 27,4  

     

 

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή πώλησης
προϊόντος

  10% 10% -20% 30% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και  στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας επιτραπέζιας ελιάς από <<∆είκτες υπολογισµού γεωργικού 

εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006  και 
<<∆είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Θράκης, ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης, 2004
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Πίνακας Π 2.2:  
Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς
εκµεταλλεύσεις συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την
περίπτωση της σταφίδας

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 3

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 4000,8 4761,0

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 1105 1513,9

∆απάνες φυτοπροστασίας 1200,2 1644,3

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1028,8 1306,6

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 5139,6 6527,3

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 8473,6 10992,0

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) -4472,8 -6231,0

     

Επιδότηση βιολογικών
(€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- 
(∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 586,1  

     

 

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  27% 37% -4% 24% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας εσπεριδοειδών από Τζουραµάνη Ε., (2007)  «Συγκριτική 

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Βιολογικών και Συµβατικών Εκµεταλλεύσεων 

Σταφίδας και Εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», Αγροτική  

Έρευνα (in print).
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Πίνακας Π 2.3:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς
εκµεταλλεύσεις συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση
των µηλοειδών

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 4

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή  

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 26828 34339,8

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 895,9 448,0

∆απάνες φυτοπροστασίας 5516,3 2758,2

Αµοιβή ξένου προσωπικού 2747,7 3846,8

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 5361 7505,4

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 14520,9 14558,3

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 12307,1 19781,6

     

Επιδότηση βιολογικών
(€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- 
(∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) -1868,6  

 

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά
τη µεταβολή της
συµβατικής καλλιέργειας
σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή πώλησης
προϊόντος

  40% -50% -20% 60% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και <<∆είκτες υπολογισµού 

γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2005
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Πίνακας Π 2.4:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς
εκµεταλλεύσεις συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση των
πυρηνόκαρπων

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 2,86

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή  

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 18510 23692,8

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 1216,4 608,2

∆απάνες φυτοπροστασίας 1774 887,0

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1276,2 1786,7

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 5441,7 7618,4

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 9708,3 10900,3

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 8801,7 12792,5

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- 
(∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) -1395,4  

     

     

% µεταβολή
στοιχείων
κόστους και
εσόδων
κατά τη
µεταβολή
της
συµβατικής
καλλιέργειας
σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή πώλησης
προϊόντος

  40% -50% -20% 60% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και <<∆είκτες 
υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης, 2005
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Πίνακας Π 2.5:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση των ακρόδρυων

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 3,65

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 26405 33798,4

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 1657,5 828,8

∆απάνες φυτοπροστασίας 4852,4 2426,2

Αµοιβή ξένου προσωπικού 7247,2 10146,1

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 14168 19835,2

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 27925,1 33236,2

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) -1520,1 562,2

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                         
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) -570,5  

     

     

% µεταβολή στοιχείων κόστους
και εσόδων κατά τη µεταβολή της
συµβατικής καλλιέργειας σε
βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  40% -50% -20% 60% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και <<∆είκτες υπολογισµού 

γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2005
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Πίνακας Π 2.6:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις συµβατικής και
βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση των αµπελιών επιτραπέζιων σταφυλιών

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 2,34

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 21949 20851,6

    

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 888,2 266,5

∆απάνες φυτοπροστασίας 2198,9 659,7

Αµοιβη ξενου προσωπικού 774,5 1285,7

Αξια µη αµειβόµενου προσωπικού 5057,1 8394,8

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 8918,7 10606,6

    

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 13030,3 10245,0

    

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                         
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 1190,3

    

    

% µεταβολή στοιχείων κόστους και εσόδων
κατά τη µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  66% -70% -26% 29%

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής καλλιέργειας 
αµπελιών από Φωτόπουλος Χρ., Πάντζιος Χρ., Τζουβελέκας Βαγ.  (2001) <<Συγκριτικό κόστος 
παραγωγής επιλεγµένων βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα>>, στο Βιολογική Γεωργία, Φυτική και

Ζωική Παραγωγή, των Παπαναγιώτου, Ε., Μηλιάδου, ∆. και Φωτόπουλος, Χ. (επιµέλεια) , 

∆ίκτυο Βιολογικής Γεωργίας, Πρακτικά Ηµερίδας 02-02-2001, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Α. 

Σταµούλης, Αθήνα.
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Πίνακας Π 2.7:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας για
παραγωγή ελαιολάδου

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 5,55

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 13681 14228,2

     

Μεταβλητές ∆απάνες     

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 506,9 557,6

∆απάνες φυτοπροστασίας 248,1 272,9

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1470,1 1617,1

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 6906,4 7597,0

∆ακοπαγίδες (300€/εκτάριο)   1665,0

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 9131,5 11709,65

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 4549,5 2518,59

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                  
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 365,9  

     

     

% µεταβολή στοιχείων κόστους
και εσόδων κατά τη µεταβολή
της συµβατικής καλλιέργειας σε
βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  10% 10% -20% 30% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας ελιάς από <<∆είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, 

Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006 και <<∆είκτες 
υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης, 2005
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Πίνακας Π 2.8:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση των εσπεριδοειδών

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 3,75

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 18175 19192,8

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 685,9 987,7

∆απάνες φυτοπροστασίας 811,6 1168,7

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1028,8 1214,0

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 5139,6 6064,7

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 7665,9 9435,1

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 10509,1 9757,7

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                         
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 200,4  

     

     

% µεταβολή στοιχείων κόστους
και εσόδων κατά τη µεταβολή
της συµβατικής καλλιέργειας σε
βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  18% 44% -12% 12% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας εσπεριδοειδών από Τζουραµάνη Ε., (2007)  «Συγκριτική 

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Βιολογικών και Συµβατικών Εκµεταλλεύσεων 

Σταφίδας και Εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», Αγροτική  

Έρευνα (in print).
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Πίνακας Π 2.9:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση των αµπελιών
παραγωγής σταφυλιών οινοποίησης

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 2,5

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 20438,8 19621,2

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 520,1 156,0

∆απάνες φυτοπροστασίας 856,2 256,9

Αµοιβή ξένου προσωπικού 427,5 709,7

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 2309,3 3833,4

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 4113,1 4956,0

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 16325,7 14665,3

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 
(Α) 664,2  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά
τη µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  66% -70% -26% 29%

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων 

βιολογικής καλλιέργειας αµπελιών από Φωτόπουλος Χρ., Πάντζιος Χρ., 

Τζουβελέκας Βαγ.  (2001) <<Συγκριτικό κόστος παραγωγής επιλεγµένων 

βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα>>, στο Βιολογική Γεωργία, Φυτική και

Ζωική Παραγωγή, των Παπαναγιώτου, Ε., Μηλιάδου, ∆. και Φωτόπουλος, 
Χ. (επιµέλεια) , ∆ίκτυο Βιολογικής Γεωργίας, Πρακτικά Ηµερίδας 02-02-

2001, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Αθήνα.
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Πίνακας Π 2.10:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας
αραβοσίτου

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 5,24

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 11864 10381,0

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 1532,5 1547,8

∆απάνες φυτοπροστασίας 497,9 502,9

Αµοιβή ξένου προσωπικού 40,6 50,3

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 4107,2 5092,9

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 6178,2 7194,0

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 5685,8 3187,0

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 
(Α) 476,9  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  24% 1% -30% 25% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων 

βιολογικής καλλιέργειας αραβοσίτου απο <<∆είκτες υπολογισµού 

γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης, 2006 & ΕΘΙΑΓΕ- ΙΓΕΚΕ , << ∆ιερευνηση ανάπτυξης 
ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις 
(Μετρο 8, Καν ΕΚ 2182/02), Υποέργο2, Φάση 3, Παραδοτέο 2.5)>>, 

Αθήνα, 2005
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Πίνακας Π 2.11:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας µηδικής

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 13,46

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 36762 34556,3

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 2577,7 4124,3

∆απάνες φυτοπροστασίας 1034,3 1654,9

Αµοιβή ξένου προσωπικού 1343,1 1343,1

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 3388,9 3388,9

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 8344 10511,2

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 28418 24045,1

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ (Α) 324,9  

     

     

% µεταβολή στοιχείων κόστους
και εσόδων κατά τη µεταβολή της
συµβατικής καλλιέργειας σε
βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  0% 60% -25% 25% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας αραβοσίτου απο <<∆είκτες υπολογισµού γεωργικού 

εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτη, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006 και 
ΕΘΙΑΓΕ- ΙΓΕΚΕ , << ∆ιερευνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των 

καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις (Μετρο 8, Καν ΕΚ 2182/02), 

Υποέργο2, Φάση 3, Παραδοτέο 2.5)>>, Αθήνα, 2005
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Πίνακας Π 2.12:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας
σιτηρών

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 17,68

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 7675,5 7215,0

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 2171,6 1737,3

∆απάνες φυτοπροστασίας 882,3 705,8

Αµοιβή ξένου προσωπικού 0 0,0

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 3067,7 4294,8

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 6121,6 6737,9

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 1553,9 477,1

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 

(Α) 60,9  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  40% -20% -25% 25% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων 

βιολογικής καλλιέργειας σιτηρών  από <<∆είκτες υπολογισµού 

γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Θράκης, ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης, 2004 & <<∆είκτες υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, 

Περιφέρεια Αττικής, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 2004,<<∆είκτες 
υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006



 

27 

Πίνακας Π 2.13:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας
βαµβακιού

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 9,18

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 7473,6 5605,2

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 1903,1 799,3

∆απάνες φυτοπροστασίας 1430 600,6

Αµοιβή ξένου προσωπικού 787,8 1512,6

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 4357,5 8366,4

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 8478,4 11278,9

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) -1004,8 -5673,7

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                            
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 
(Α) 508,6  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  92% -58% -27% 3% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειαςβαµβακιού απο Tzouvelekas V., Pantzios C., Fotopoulos C. 

(2001), Economic efficiency in organic farming: evidence from cotton 

farms in Viotia, Greece>>, Journal of Agricultural and Applied Economics, 

33,1, pp. 35-48
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Πίνακας Π 2.14:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας
λαχανικών θερµοκηπίου

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 0,64

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 65123 147178,0

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 5909 6499,9

∆απάνες φυτοπροστασίας 2601,7 2861,9

Αµοιβή ξένου προσωπικού 8620,5 9913,6

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 8884,1 10216,7

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 26015,3 29492,1

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 39107,7 117685,9

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 
(Α) -122778,5  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  15% 10% -20% 283% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων βιολογικής 
καλλιέργειας λαχανικών θεµοκηπίου από <<∆είκτες υπολογισµού 

γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης, 2006
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Πίνακας Π 2.15:  

Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς εκµεταλλεύσεις
συµβατικής και βιολογικής παραγωγής για την περίπτωση της καλλιέργειας
λαχανικών υπαίθρου

Μέση έκταση (εκτάρια) (Α) 3,86

Συµβατική
παραγωγή

Βιολογική
παραγωγή

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Β) 44180 99846,8

     

Μεταβλητές ∆απάνες   

∆απάνες βελτιωτικών εδάφους 789,3 868,2

∆απάνες φυτοπροστασίας 3695,6 4065,2

Αµοιβή ξένου προσωπικού 2126,2 2445,1

Αξία µη αµειβόµενου προσωπικού 5654,6 6502,8

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 12265,7 13881,3

     

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 31914,3 85965,5

     

Επιδότηση βιολογικών (€/εκτάριο):                                                 
(∆)Συµβατικής παραγωγής- (∆)Βιολογικής Παραγωγής/ 
(Α) -14002,9  

     

     

% µεταβολή στοιχείων
κόστους και εσόδων κατά τη
µεταβολή της συµβατικής
καλλιέργειας σε βιολογική Εργασία

Βελτιωτικά
εδάφους & 
φυτοπροστασίας

Απόδοση
καλλιέργειας

Τιµή
πώλησης
προϊόντος

  15% 10% -20% 283% 

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία στοιχείων RICA και στοιχείων 

βιολογικής καλλιέργειας λαχανικών θεµοκηπίου από <<∆είκτες 
υπολογισµού γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια Κρήτης, ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης, 2006
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Πίνακας Π 3: Κλιµάκωση ∆απανών Πιστοποίησης ανά στρέµµα και κατηγορία

φυτικού κεφαλαίου  

µόνο τα πρώτα
5 στρ

τα επόµενα
145 στρ

τα επόµενα
50 στρ

πάνω από
200 στρ  

Α/Α Προϊόν (5στρ) (6-150 στρ) (151-200 στρ.) (>200 στρ)

1Ελαιόλαδο 38,85 4,52 3,59 2,00 

2Ελιά επιτραπέζια 38,85 4,52 3,59 2,00 

3Σταφίδα 40,85 6,52 5,21 3,00 

4Αµπέλι επιτραπέζιο 40,85 6,52 5,21 3,00 

5Εσπεριδοειδή 40,85 6,52 5,21 3,00 

6Μηλοειδή 40,85 6,52 5,21 3,00 

7Πυρηνόκαρπα 40,85 6,52 5,21 3,00 

8αµπέλι οινοποιήσιµο 40,19 5,86 4,67 2,50 

9Ακρόδρυα 38,85 4,52 3,59 2,00 

        

   
Μόνο για τα

Πρώτα 10 στρ.  
τα επόµενα

140 στρ
τα επόµενα

50 στρ  
πάνω από
200 στρ. 

   (10 στρ.) (11-150 στρ) (151-200) (>200) 

10Αραβόσιτος 20,31 3,18 2,52 1,50 

11Σιτηρά 20,31 3,18 2,52 1,50 

12Μηδική 19,68 2,55 2,02 1,25 

13Βαµβάκι 21,26 4,13 3,29 2,00 

        

   Μόνο για το πρώτο
τα επόµενα

14,5 στρ
τα επόµενα

15 στρ.  
πανω από

30 στρ. 

   

0,5 στρ

(0,5 στρ) (0,5-15,0 στρ) (16-30 στρ) (>30 στρ) 

14 Κηπευτικά Θερµοκηπίου 215,60 87,88 69,59 40,50 

        

   
Μόνο για τα πρώτα

τα επόµενα
10 στρ. 

τα επόµενα
15 στρ

πανω από
30 στρ. 

   

5 στρ. 

(5 στρ.) 
(6-15 στρ) (16-30 στρ) (>30 στρ) 

15 Κηπευτικά Υπαίθρου 46,86 13,13 10,79 8,00 

16 Φυτώρια 130,00 

17 Φυσικοί Βοσκότοποι

(µη συνδεδεµένοι µε

επιχείρηση Ζ.Π.) 

250 

ανά εκµετάλλευση 

18 Τεχνητοί Λειµώνες

& 

Αγρανάπαυση<έτους

10,0 ευρώ έως 50 στρ  

7,50 ευρώ 60-100 στρ.  

9,00 ευρώ 110-250 στρ. 

0,3 ευρώ για κάθε επιπλέον στρέµµα 
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Πίνακας Π 4: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπολογισθέντων Απωλειών

Εισοδήµατος στις εξεταζόµενες καλλιέργειες
 

Απώλεια εισοδήµατος  

Καλλιέργειες (€/ εκτάριο) 

Ελαιοκαλλιέργεια για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 27,4

Σταφίδα 586,1

Αµπελοκαλλιέργεια για  παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών 1.190,3

Ελαιοκαλλιέργεια για παραγωγή ελαιολάδου 365,9

Εσπεριδοειδή 200,4

Αµπελοκαλλιέργεια για  παραγωγή οινοστάφυλων 664,2

Αραβόσιτος 476,9

Μηδική 324,9

Σιτηρά 60,9

Βαµβάκι 508,6

Καλλιέργειες που δεν έχουν απώλεια εισοδήµατος  

(€/ εκτάριο) 

Μηλοειδή -1.868,6

Πυρηνόκαρπα -1.395,4

Ακρόδρυα -570,5

Λαχανικά θερµοκηπίου -122.778,5

Λαχανικά υπαίθρου -14.002,9
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1. Περιγραφή της ∆ράσης

  

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής που χρησιµοποιεί 

µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων ποιότητας 

και την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάµεσα στο γεωργικό και φυσικό 

περιβάλλον. Στη βιολογική κτηνοτροφία διατηρείται χαµηλή η πυκνότητα των ζώων 

τόσο στις σταβλικές εγκαταστάσεις, όσο και στους χώρους βόσκησης, ενώ 

παράλληλα τα ζώα εκτρέφονται σύµφωνα µε τις φυσιολογικές τους ανάγκες.  

Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστηµα εκτροφής που στηρίζεται στη 

φυσική διαβίωση των ζώων, χρησιµοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί 

µε βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών 

αλλοπαθητικών φαρµάκων, είναι αντίθετο προς τη γενετική τροποποίηση, 

προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για την ποιότητα και την υγιεινή των 

προϊόντων που παράγει. Απαιτεί µία συνολική µεταχείριση των αγροτικών ζώων, 

τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και τη φυσιολογική τους ανάπτυξη, καθώς και 

την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων του οικοσυστήµατος.    

 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/05 χορηγούνται γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά αντίστοιχες δεσµεύσεις. 

Ειδικότερα, στον Άξονα 2 του εν λόγω Κανονισµού (‘Βελτίωση του περιβάλλοντος

και της υπαίθρου’), προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικών 

ενισχύσεων ως ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της 

γεωργικής γης (άρθρο 36). Λεπτοµερέστερη αναφορά στις ενισχύσεις αυτές γίνεται 

στο άρθρο 39 του Κανονισµού:  
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Άρθρο 39 

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Πρόκειται για τις ενισχύσεις που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

 

1. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµη τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 36 

στοιχείο α) σηµείο iv) σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύµφωνα µε τις ειδικές 

ανάγκες τους. 

2. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι 

αναλαµβάνουν εθελοντικά γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις. Εάν δικαιολογείται 

για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

µπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης. 

3. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που 

υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε τα 

άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα (1) ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1· απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2139/2004 (ΕΕ L 369 της 

16.12.2004, σ. 26). III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που θεσπίζονται από την εθνική 

νοµοθεσία και προσδιορίζονται στο πρόγραµµα. Οι δεσµεύσεις αυτές 

αναλαµβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο µεταξύ πέντε και επτά ετών. Όταν 

είναι αναγκαίο και δικαιολογηµένο, καθορίζεται µεγαλύτερο διάστηµα σύµφωνα µε 

τη διαδικασία του άρθρου 90, παράγραφος 2, για ιδιαίτερους τύπους δεσµεύσεων. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες 

που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα τα οποία θεσπίζονται σύµφωνα µε 

τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/03, 

καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις, που 

θεσπίζονται από την εθνική νοµοθεσία.  

 

Επίσης, στο άρθρο 20 του Κανονισµού 1698/05, µια κατηγορία µέτρων για τη 

στήριξη της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, είναι 
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τα µέτρα της κατηγορίας «γ», δηλαδή µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της

ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων µέσω: 

i) παροχής βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά πρότυπα 

βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία, 

ii) στήριξης γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων, 

iii) στήριξης οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων. 

2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τη βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα

 

 Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα της Eurostat η βιολογική 

κτηνοτροφία αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

(Πίνακες. 1 και 2). 

 

Πίνακας 1: Ζώα ενταγµένα στη Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα (κεφαλές) 

 2002 2003 2004 2005

2005/2002 

(%) 

      

Βοοειδή 7.760 14.219 14.776 22.900 195%

Χοίροι 1.288 3.678 27.792 126.003 9683%

Πρόβατα 56.374 108.996 133.619 218.293 287%

Αίγες 66.472 187.079 215.291 298.336 349%

Πουλερικά 46.553 176.214 74.160 144.098 210%

Κυψέλες Μελισσών 2.221 4.789 3.719 6.710 202%

 

ΠΗΓΗ: Eurostat 

 

Πίνακας 2: ∆ιαχρονική εξέλιξη βασικών µεγεθών της βιολογικής κτηνοτροφίας στην 

Ελλάδα  
      

 Βοοειδή Χοίροι Πρόβατα  Αίγες Κυψέλες 
Μελισσ

ών 

      

Ζωικός Πληθυσµός Χώρας (2000) [1] 652.386 969.852 8.752.668 5.327.201 630.397 

Αριθµός Ζώων Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας (2005) [2] 22.900 126.003 218.293 298.336 6.710 

[2] / [1] 3,5% 13,0% 2,5% 5,6% 1,1% 

ΠΗΓΗ: Eurostat και ΕΣΥΕ
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3. Θεσµικό Πλαίσιο

Το θεσµικό πλαίσιο για τη βιολογική κτηνοτροφία διέπεται από τα ακόλουθα: 

• Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου της 24
ης

 Ιουνίου 1991, περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 

ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1804/99 του Συµβουλίου της 19
ης

 Ιουλίου 1999, για 

συµπλήρωση, για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των 

σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. 

• Καν. (ΕΚ) αριθ. 394/2007 της Επιτροπής, σχετικά µε τις "Zωοτροφές 

µεταβατικού σταδίου"  

• Καν. (ΕΟΚ) αρ. 1991/2006 του Συµβουλίου, "Εισαγωγές" (Τροποποίηση του 

Καν. αρ. 2092/91) 

• Καν. (ΕΚ) αριθ. 956/2006, "Τροποποίηση του καν.(ΕΟΚ) αριθ. 94/92" 

• Καν. (ΕΚ) αριθ. 780/2006, "Τροποποίηση του παραρτήµατος VI του καν. 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 " 

• Καν. (ΕΚ) αριθ. 1851/2006, "Τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του καν. 

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91: συµβατικές ζωοτροφές και εποχική µετακίνηση των 

ζώων" 

• Καν. (ΕΚ) αριθ. 1991/2006 της 21 ∆εκεµβρίου 2006, για την τροποποίηση 

του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, (Σχετικά µε τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων 

από τρίτες χώρες) 

• ΚΥΑ 245100/06-02-2006, Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του 

Σηµείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήµατος Ι του καν. (EOK) 

αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση 

εισαγωγής   πουλάδων, σε βιολογική µονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας µέχρι 

και 18 εβδοµάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά  (ΦΕΚ B177/13-02-

2006).     
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• ΚΥΑ 245243/22.5.2006 "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ " 

Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Σηµείου 3.7, όπως ισχύει , 

του Μέρους Β΄ του παραρτήµατος Ι του καν. ΕΟΚ υπ΄ αριθ. 2092/91 του 

Συµβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, 

σε βιολογική µονάδα παραγωγής αυγών ηλικίας µέχρι και 18 εβδοµάδων που 

δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά"" ( ΦΕΚ Β΄652-24.5.2006) (01.06.2006) 

• ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρµογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. 

• ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. . 

324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εφαρµογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. 

• ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

αριθµ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρµογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης των Κανονισµών 

(ΕΚ) υπ’αριθµ. 1782/2003 του Συµβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον 

αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των κυρώσεων. 

• ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συµπληρωµατικά µέτρα για την 

εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα 

σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού. 

• ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 

277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. «Συµπληρωµατικά 

µέτρα για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 

του Συµβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 

στα σηµεία Β και Γ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού» 

• ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. 

Αριθµ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ. Αριθµ. 324032/ 

ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» 

 

4. Πρόβλεψη χορήγησης ενισχύσεων για βιολογική κτηνοτροφία

 

Η πρόβλεψη χορήγησης ενισχύσεων σε παραγωγούς που εντάσσονται στο µέτρο της 

βιολογικής κτηνοτροφίας, βασίζονται σε δύο περιπτώσεις που προβλέπει ο 

Κανονισµός 1698/05:  

 

Α.  Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Πρόκειται για τις ενισχύσεις που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. 1698/05: 

4. Οι Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και 

καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα που απορρέουν από την 

αναληφθείσα δέσµευση. Εάν χρειάζεται, µπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος της 

συναλλαγής. Εάν ενδείκνυται, οι δικαιούχοι µπορεί να επιλέγονται µε βάση 

διαγωνισµό, µε την εφαρµογή κριτηρίων οικονοµικής και περιβαλλοντικής 

αποτελεσµατικότητας. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο 

παράρτηµα. 

5. Στήριξη µπορεί να χορηγείται για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία, για 

πράξεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις δυνάµει των παραγράφων 1 έως 4. 

Στο παράτηµα του Κανονισµού, σχετικά µε τις προαναφερθείσες ενισχύσεις του 

άρθρου 39, παράγραφος 4, προβλέπεται:   

− Άλλες χρήσεις γης 450 € (βοσκότοποι) ανά εκτάριο(*) 
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(*) Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξάνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαµβανοµένων

υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράµµατα αγροτικής

ανάπτυξης.

 

 

5. Μεθοδολογική Προσέγγιση

Για τον υπολογισµό και την τεκµηρίωση του κόστους ενίσχυσης (πρόσθετο κόστος, 

διαφυγόν εισόδηµα, όπως και κόστος συναλλαγής), που συνεπάγεται για τους 

παραγωγούς η εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (άρθρο 39, Καν. 

1698/05) στην περίπτωση του Υποµέτρου 214/2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του 

Άξονα 2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ως µεθοδολογική 

προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε αυτή του µερικού προϋπολογισµού. 

 Ειδικότερα γίνεται διαφορική ανάλυση του Ακαθάριστου Κέρδους1
 (δηλαδή 

γίνεται σύγκριση του Ακαθαρίστου Κέρδους) που επιτυγχάνεται ανάµεσα σε 

οµοειδείς µονάδες συµβατικής και βιολογικής παραγωγής, σε επίπεδο 

βοσκοφόρτωσης 1ΜΜΖ/εκτάριο. Συνεπώς, ως επίπεδο αναφοράς στην ανάλυση

που ακολουθεί θεωρείται το Ακαθάριστο Κέρδος της Συµβατικής Εκτροφής. 

Για τους υπολογισµούς στην περίπτωση των συµβατικών

χρησιµοποιήθηκαν ανηγµένα σε τιµές 2006 στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA έτους

2002 ενώ στην περίπτωση των βιολογικών λόγω έλλειψης δηµοσιευµένων

στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές όπως

δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και µελέτες όπως περιγράφεται κάτω

από κάθε πίνακα αναλυτικού υπολογισµού (βλ. Παράρτηµα, Πίνακες Π 1.1-1.4), οι

οποίες χρησιµοποιούν στοιχεία µόνο της εξεταζόµενης σε κάθε περίπτωση

περιόδου. 

 

 Η εν λόγω µεθοδολογία, για λόγους διαχειριστικής αλλά και αγρονοµικής 

ευελιξίας, αξιοποιήθηκε στις σηµαντικού ενδιαφέροντος βιολογικές παραγωγικές 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες που είναι η προβατοτροφία, η αιγοτροφία, οι 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και η εκτροφή των λοιπών βοοειδών.  

                                                
1 Το Ακαθάριστο Κέρδος (ή Μικτό Κέρδος) προκύπτει εάν από την Ακαθάριστη Πρόσοδο (έσοδα) 

αφαιρεθούν οι µεταβλητές δαπάνες της παραγωγική δραστηριότητας  
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Για την αριθµητική υποστήριξη της προσέγγισης διερευνήθηκαν για τη 

βιολογική κτηνοτροφία οι µεταβολές της παραγωγικότητας, κατά ως άνω κατηγορία, 

οι µεταβολές των τιµών διάθεσης των προϊόντων, όπως και οι µεταβολές στη 

σύνθεση των µεταβλητών παραγωγικών δαπανών κατά παραγωγική κατηγορία, σε 

σύγκριση µε αντίστοιχες κατηγορίες συµβατικής εκτροφής.  

Τα προηγούµενα τεκµηριώθηκαν δευτερογενώς, σε επίπεδο ΜΜΖ/ha, µε την 

αξιοποίηση διαφόρων ερευνητικών ευρηµάτων, όπως και στοιχείων αναγωγής του 

RICA έτους 2002, αλλά και πρωτογενώς, µε τη συλλογή τιµολογήσεων παροχής 

υπηρεσιών επίσηµα διαπιστευµένων φορέων, καθώς και µε αναγκαίους υπολογισµούς 

προσοµοίωσης. 

Επισηµαίνεται ότι στους υπολογισµούς από τα στοιχεία του ∆ΙΓΕΛΠ-RICA 

έτους 2002 δε συµπεριλήφθηκε η ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση (ΕΑΕ) και 

γενικότερα οι ενισχύσεις (ως έσοδα υπολογίζονται αντίστοιχα η Ακαθάριστη Αξία 

Παραγωγής κατά την συµβατική και βιολογική καλλιέργεια) ενώ έγινε και 

αναπροσαρµογή σε τιµές 2006, βάσει της µεταβολής του ΑΕΠ. 

Το προβλεπόµενο κόστος ενίσχυσης για το συγκεκριµένο υποµέτρο, 

συντίθεται από την απώλεια εισοδήµατος λόγω προσαρµογής στις τεχνικές 

προδιαγραφές της βιολογικής κτηνοτροφίας, από τις επιπλέον δαπάνες ένταξης στο

βιολογικό τρόπο εκτροφής (Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και κόστος 

εργαστηριακών αναλύσεων) και από το επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής, που αφορά 

στην εισοδηµατική απώλεια λόγω αφιέρωσης χρόνου για προβλεπόµενες 

γραφειοκρατικές δοσοληψίες ένταξης στο σύστηµα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι 

υπολογισµοί γίνονται για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/εκτάριο. Επισηµαίνεται ότι το 

ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις επιπλέον δαπάνες που συνδέονται µε το 

κόστος πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής, θα λαµβάνεται από τη δράση που 

αναφέρεται στην Ποιότητα Τροφίµων. 

 

Ως παράδειγµα της απώλειας εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς µονάδες 

συµβατικής και βιολογικής παραγωγής, παρατίθενται στο Παράρτηµα οι Πίνακες Π

1.1 έως 1.4 µε τους υπολογισµούς για κάθε κατηγορία ζωικού κεφαλαίου που 

εξετάστηκε. 
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Οι δαπάνες ένταξης στη δράση ανά ΜΜΖ περιλαµβάνουν την τεχνική 

στήριξη γεωτεχνικού για σύνταξη- παρακολούθηση του 5ετούς και ετήσιου Σχεδίου 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, το ύψος της οποία υπολογίζεται σε 30 € / ΜΜΖ. 

 Το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται µε βάση τις ώρες πρόσθετης εργασίας 

που απαιτούνται για την προετοιµασία της αίτησης ένταξης στον κανονισµό και τα 

σχετικά, νοµικά και άλλα, έξοδα τα οποία αναλαµβάνει ο παραγωγός για την πλήρη 

προετοιµασία του φακέλου που θα υποβάλει. Συνοψίζεται, λοιπόν, το κόστος 

συναλλαγής στα στοιχεία κόστους που εµφανίζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. �

 

  Πίνακας 3 
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Άρα, ανά εκµετάλλευση το κόστος συναλλαγής υπολογίζεται σε  

150 €. /πενταετία ή 30,00 €. / έτος

 

Με βάση τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται το κόστος συναλλαγής ανά ΜΜΖ µε 

βάση το µέσο µέγεθος εκτροφής που ενδεχόµενα θα ενταχθεί στον κανονισµό, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Τα µεγέθη εκτροφής προέκυψαν µε 

βάση τις συχνότητες εµφανίσεων των µεγεθών των εκτροφών στα στοιχεία του 

∆ΙΓΕΛΠ-RICA.  

 

Πίνακας 3. Ζωική παραγωγή

  
Μέσο µέγεθος

σε ΜΜΖ

Ετήσιο Κόστος Συναλλαγής Υπολογιζόµενο

στο Μέσο Μέγεθος (€/ ΜΜΖ) 

Πρόβατα  27,2 1,10 

Αίγες  50,4 0,60 

Αγελαδες

γαλακτ.  15 2,00 

Λοιπά βοοειδή  40,2 0,75 
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Βέβαια στους υπολογισµούς, εφόσον το µετρούµενο µε τον παραπάνω τρόπο κόστος 

συναλλαγής υπερβεί το επιτρεπόµενο (µέγιστο το 20% της απώλειας εισοδήµατος, 

των δαπανών ένταξης στον Καν. 2091/01 και των δαπανών ένταξης στην δράση), 

τότε θα ληφθεί υπόψη το επιτρεπόµενο κόστος συναλλαγής. 

 

6. Υπολογισµοί

 

Βάσει της ανωτέρω µεθοδολογικής προσέγγισης υπολογίσθηκαν τα επί µέρους κόστη, 

που συνθέτουν το ύψος της ενίσχυσης, κατά παραγωγική βιολογική εκτροφή. 

Στον Πίνακα 5 εµφανίζονται οι εν λόγω υπολογισµοί, όπου διαπιστώνεται 

παραλλαγή κατά παραγωγική κατηγορία.           

  

Πίνακας 5. Ενδεικτικός πίνακας ενίσχυσης παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας  

για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/εκτάριο  

Ζωική παραγωγή για

πυκνότητα βόσκησης 1 

ΜΜΖ/εκτάριο

Εκτροφή

Απώλεια 

εισοδήµατος 
(€/ εκτάριο) 

∆απάνες 
ένταξης στη 

δράση (ΣΠ∆)  

(€/ εκτάριο) 

Κόστος 
συναλλαγής 

υπολογιζόµενο 

στο µέσο 

µέγεθος 
(€/ εκτάριο) 

Κόστος 
συναλλαγής 
επιτρεπόµενο 

(20% του 

αθροίσµατος) 
(€/ εκτάριο) 

Υπολογιζόµενο 

σύνολο στο µέσο 

µέγεθος 
εκτροφής 

(€/ εκτάριο) 

Ενίσχυση στο

µέσο µέγεθος

εκτροφής

(€/ εκτάριο) 

Πρόβατα 87,7 30,00 1,10 23,54 118,80 118,80

Αίγες 47,0 30,00 0,60 15,40 77,60 77,60

Αγελάδες

γαλακτο-

παραγωγής. 

107,0 30,00 2,00 27,40 139,00 139,00

Έτσι, από τον Πίνακα 5, φαίνεται ότι, είτε υπάρχει απώλεια εισοδήµατος είτε 

µικρή, όπως εµφανίζεται στην αιγοτροφία, είτε σηµαντική, όπως είναι αυτή της 

εκτροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Σηµειώνεται ότι στην κατηγορία 

εκτροφής άλλων βοοειδών, µε βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν, δεν παρατηρήθηκε 

απώλεια εισοδήµατος στην περίπτωση της βιολογικής εκτροφής και, συνεπώς, δεν 

προβλέπεται ενίσχυση για τη συγκεκριµένη εκτροφή στο συγκεκριµένο υποµέτρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Π 1.1: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς 
µονάδες συµβατικής και βιολογικής εκτροφής προβάτων 

      

Μέσο µεγεθος κοπαδιού (ζώα
αναπαραγωγής/εκµετάλλευση) 181,3      

Μέσο µεγεθος κοπαδιού
(ΜΜΖ/εκµετάλλευση) (Α) 27,2      

      

Συµβατική
εκτροφή

Βιολογική
εκτροφή   

Αξια γάλακτος 20420 21441   

Αξια κρέατος 9166,3 9166,3     

Σύνολο Ακαθ. Αξίας Παραγωγής (Β) 29586,3 30607,3     

      

Ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές 0 0     

Ζωοτροφές συµπυκνωµένες αγοραζόµενες 6289,6 8805,44     

Ζωοτροφές χονδροειδείς αγοραζόµενες 3843,4 5380,76     

Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας  17235,2 17235,2     

Κτηνιατρικές υπηρεσίες & σκευάσµατα 808,7 161,74     

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 28176,9 31583,14     

      

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 1409,4 -975,84     

       

Επιδότηση βιολογικών (€/ΜΜΖ) = 
(∆)Συµβατικής εκτροφής- (∆)Βιολογικής
εκτροφής/ (Α) 87,7      

      

% µεταβολή στοιχείων κόστους και
εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής
εκτροφής σε βιολογική Ζωοτροφές

Ανθρώπινη
εργασία

Κτηνιατρική
περίθαλψη Αποδοσεις

Τιµες
γαλακτος

Τιµες
κρεατος

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία
στοιχείων RICA, <<∆είκτες υπολογισµού
γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια
Αττικής, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2004, και Zervas G., Koutsotolis K, 
Theodoropoulos G and Zabeli G (2000) << 
Comparison of Organic with Conventional 
Feeding Systems of Lactaning Dairy Ewes 
in Greece>> in Livestock Farming 
Systems, Integrating Animal Science 
Advances into the Search for 
Sustainability. Proceedings of the fifth 
International Symposium on Livestock 
Farming Systems, Posieux, Switzerland, 
19-20 August 1999, EAAP Publication No 
97:107-111

40% 0% -80% -25% 40% 0% 
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Πίνακας Π 1.2: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς 
µονάδες συµβατικής και βιολογικής εκτροφής αιγών

Μέσο µεγεθος κοπαδιού (ζώα
αναπαραγωγής/εκµετάλλευση) 335,7      

Μέσο µεγεθος κοπαδιού
(ΜΜΖ/εκµετάλλευση) (Α) 50,4      

      

Συµβατική
εκτροφή

Βιολογική
εκτροφή   

Αξια γάλακτος 19561 20539,05   

Αξια κρέατος 13109 13109     

Σύνολο Ακαθ. Αξίας Παραγωγής (Β) 32670 33648,05     

      

Ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές 0 0     

Ζωοτροφές συµπυκνωµένες αγοραζόµενες 7057 9879,8     

Ζωοτροφές χονδροειδείς αγοραζόµενες 2245,9 3144,26     

Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας  14430,8 14430,8     

Κτηνιατρικές υπηρεσίες & σκευάσµατα 468,5 93,7     

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 24202,2 27548,56     

      

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 8467,8 6099,49     

       

Επιδότηση βιολογικών (€/ΜΜΖ) = 
(∆)Συµβατικής εκτροφής- (∆)Βιολογικής
εκτροφής/ (Α) 47,0      

      

      

% µεταβολή στοιχείων κόστους και
εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής
εκτροφής σε βιολογική Ζωοτροφές

Ανθρώπινη
εργασία

Κτηνιατρική
περίθαλψη Αποδοσεις

Τιµες
γαλακτος

Τιµες
κρεατος

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία
στοιχείων RICA, <<∆είκτες υπολογισµού
γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια
Αττικής, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2004, και Zervas G., Koutsotolis K, 
Theodoropoulos G and Zabeli G (2000) << 
Comparison of Organic with Conventional 
Feeding Systems of Lactaning Dairy Ewes 
in Greece>> in Livestock Farming 
Systems, Integrating Animal Science 
Advances into the Search for 
Sustainability. Proceedings of the fifth 
International Symposium on Livestock 
Farming Systems, Posieux, Switzerland, 
19-20 August 1999, EAAP Publication No 
97:107-111

40% 0% -80% -25% 40% 0% 
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Πίνακας Π 1.3: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς 

µονάδες συµβατικής και βιολογικής εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής  

Μέσο µεγεθος κοπαδιού (ζώα
αναπαραγωγής/εκµετάλλευση) 15      

Μέσο µεγεθος κοπαδιού
(ΜΜΖ/εκµετάλλευση) (Α) 15,0      

      

Συµβατική
εκτροφή

Βιολογική
εκτροφή   

Αξια γάλακτος 18504 18133,92   

Αξια κρέατος 2752 5504     

Σύνολο Ακαθ. Αξίας Παραγωγής (Β) 21256 23637,92     

      

Ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές 4976,3 6966,82     

Ζωοτροφές συµπυκνωµένες αγοραζόµενες 6010 8414     

Ζωοτροφές χονδροειδείς αγοραζόµενες 389 544,6     

Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας  7847,6 7847,6     

Κτηνιατρικές υπηρεσίες & σκευάσµατα 704,5 140,9     

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 19927,4 23913,92     

      

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 1328,6 -276     

       

Επιδότηση βιολογικών (€/ΜΜΖ) = 
(∆)Συµβατικής εκτροφής- (∆)Βιολογικής
εκτροφής/ (Α) 107,0      

      

      

% µεταβολή στοιχείων κόστους και
εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής
εκτροφής σε βιολογική Ζωοτροφές

Ανθρώπινη
εργασία

Κτηνιατρική
περίθαλψη Αποδοσεις

Τιµες
γαλακτος

Τιµες
κρεατος

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία
στοιχείων RICA, <<∆είκτες υπολογισµού
γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια
Αττικής, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2004, Rosati A Aumaitre A (2004) 
<<Organic Dairy Farming in Europe>>, 
Livestock Production Science 90 : 41-51, 
EBIK (προσωπική επαφή)

40% 0% -80% -30% 40% 100% 
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Πίνακας Π 1.4: Υπολογισµός της Απώλειας Εισοδήµατος ανάµεσα σε οµοειδείς 

µονάδες συµβατικής και βιολογικής εκτροφής λοιπών βοοειδών

Μέσο µεγεθος κοπαδιού (ζώα
αναπαραγωγής/εκµετάλλευση) 40,2      

Μέσο µεγεθος κοπαδιού
(ΜΜΖ/εκµετάλλευση) (Α) 40,2      

      

Συµβατική
εκτροφή

Βιολογική
εκτροφή   

Αξια γάλακτος 0 0   

Αξια κρέατος 19437 38874     

Σύνολο Ακαθ. Αξίας Παραγωγής (Β) 19437 38874     

      

Ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές 1308,3 1831,62     

Ζωοτροφές συµπυκνωµένες αγοραζόµενες 6722,7 9411,78     

Ζωοτροφές χονδροειδείς αγοραζόµενες 5514,8 7720,72     

Αµοιβή ανθρώπινης εργασίας  6665,2 6665,2     

Κτηνιατρικές υπηρεσίες & σκευάσµατα 858 171,6     

Σύνολο µεταβλητών δαπανών (Γ) 21069 25800,92     

      

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) -1632 13073,08     

       

Επιδότηση βιολογικών (€/ΜΜΖ) = 
(∆)Συµβατικής εκτροφής- (∆)Βιολογικής
εκτροφής/ (Α) -365,8      

      

      

% µεταβολή στοιχείων κόστους και
εσόδων κατά τη µεταβολή της συµβατικής
εκτροφής σε βιολογική Ζωοτροφές

Ανθρώπινη
εργασία

Κτηνιατρική
περίθαλψη Αποδοσεις

Τιµες
γαλακτος

Τιµες
κρεατος

Πηγή: Συνδυαστική επεξεργασία
στοιχείων RICA, <<∆είκτες υπολογισµού
γεωργικού εισοδήµατος>>, Περιφέρεια
Αττικής, ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, 
2004, Rosati A Aumaitre A (2004) 
<<Organic Dairy Farming in Europe>>, 
Livestock Production Science 90 : 41-51, 
EBIK (προσωπική επαφή)

40% 0% -80% -30% 40% 100% 
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Πίνακας Π 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας των Υπολογισθέντων Απωλειών

Εισοδήµατος στις εξεταζόµενες Εκτροφές

Απώλεια εισοδήµατος  

Εκτροφές  (€/  ΜΜΖ) 

Πρόβατα  87,7

Αιγες 47,0

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 107,0

Εκτροφές που δεν έχουν απώλεια εισοδήµατος

 (€/  ΜΜΖ) 

Λοιπά βοοειδή -365,8
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χώρες που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 1999, 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2003, για 
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Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), EE L 277 της 21.10.2005, σ. 1-61. 
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Α. Νοµός Άρτας 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Αγνάντων ∆.∆ Καταρράκτη 1,00 
Αγνάντων ∆.∆ Αγνάντων 1,00 
Αγνάντων ∆.∆ Λεπιανών 1,00 
Αγνάντων ∆.∆ Ράµιας 1,00 
Αθαµανίας ∆.∆ Τετρακώµου 1,00 
- Κ. Θεοδωριάνων 1,00 
- Κ. Μελισσουργών 0,83 

- 
Συνεταιρισµός δάσους και χορτονοµής 
Μεσούντας 

1,00 

- 
Συνεταιρισµός διαχείρισης δάσους και 
χορτονοµής Αθαµανίου 

1,00 

- 
Συνεταιρισµός δάσους και χορτονοµής 
Κυψέλης 

1,00 

- 
Συνεταιρισµός δάσους και χορτονοµής 
Παλαιοκάτουνου - Βουλγαρελίου 

1,00 

 
 
Β. Νοµός Λάρισας 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Λακέρειας ∆.∆ ∆ήµητρας                                                                                          0,91 
Λακέρειας ∆.∆ Αµυγδαλής                                                0,84 
Λακέρειας ∆.∆ Ανατολής                                                                                          0,82 
Λακέρειας ∆.∆ Καστρίου                                                                                          0,91 
Λακέρειας ∆.∆ Μαρµαρίνης                                                                                        0,90 
- Κ.∆ Καρυάς (βοοειδή) 0,87 
- Κ.∆ Καρυάς (αιγοπρ/τα) 0,87 
- Κ.∆ Κρυόβρυσης 0,89 
- Κ.∆ Συκαµινέας 0,87 
 
 
Γ. Νοµός Τρικάλων 
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∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα 

Βόσκησης 
Χασίων ∆.∆ Αγιόφυλλου 0,63 
Χασίων ∆.∆ Αγνάντιας 0,85 
Χασίων ∆.∆ Ασπροκλησσιάς 0,74 
Χασίων ∆.∆ Αχλαδέας 0,76 
Χασίων ∆.∆ Γάβρου 0,89 
Χασίων ∆.∆ Κακοπλευρίου 0,63 
Χασίων ∆.∆ Οξύνειας 0,85 
Χασίων ∆.∆ Σκεπαρίου 0,99 
Τυµφαίων ∆.∆ Γερακαρίου 0,85 
Τυµφαίων ∆.∆ Μαυρελίου 0,91 
Τυµφαίων ∆.∆ Κονίσκου 0,88 
Τυµφαίων ∆.∆ Λόγγα 0,90 
Τυµφαίων ∆.∆ Φλαµπουρεσίου 0,90 
Τυµφαίων ∆.∆ Φωτεινού 0,91 
Καλαµπάκας ∆.∆ Βλαχάβας 0,91 
Καλαµπάκας ∆.∆ Κρύας Βρύσης 0,91 
Καλαµπάκας ∆.∆ Αύρας (Νέα Ζωή) 0,91 
Παλαιοκάστρου ∆.∆ Αγρελιάς 0,82 
- Κ.∆ Αρµατολικού 0,99 
- Κ.∆ Κορυφής 0,99 
- Κ.∆ Νεράϊδας 0,90 
- Κ.∆ Παχτουρίου 0,95 
- Κ.∆ Αγ. Παρασκευής 0,92 
- Κ.∆ Χαλικίου 0,91 
- Κ.∆ Μυρόφυλλου 0,83 
 
 
∆. Νοµός Γρεβενών 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Χασίων ∆.∆ Καρπερού 1,00 
Χασίων ∆.∆ Κατάκαλης 1,00 
Χασίων ∆.∆ Τρικοκκιάς 1,00 
- Κ.∆ Περιβολίου 1,00 

 
5.5.1.1. Ενοίκιο βοσκοτόπων 
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5.5.1.2. Σύνταξη και παρακολούθηση /επικαιροποίηση  Σχεδίου 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
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Νοµός ∆ωδεκανήσου 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Τήλου  1,00 
Κάσου  1,00 
 
 
Νοµός Έβρου 
 

∆ήµος ∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 
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Κοινότητα / Φορέας 
Σαµοθράκης ∆.∆ Σαµοθράκης 1,00 
 
 
Νοµός Ηρακλείου 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Ζαρού ∆.∆ Ζαρού 1,37 
Ζαρού ∆.∆ Βοριζίων 1,38 
Ζαρού ∆.∆ Μορονίου 1,36 
Αστερουσίων ∆.∆ Αχεντρίας 1,37 
Αστερουσίων ∆.∆ Ρότασι 1,38 
Αστερουσίων ∆.∆ Λιγόρτυνος 1,39 
Αστερουσίων ∆.∆ Μεσοχωρίου 1,25 
Αστερουσίων ∆.∆ Παράνυµφοι 1,38 
Αστερουσίων ∆.∆ Πύργος 1,38 
Αστερουσίων ∆.∆ Τέφελι 1,38 
Αστερουσίων ∆.∆ Χαράκι 1,38 
Κρουσώνα ∆.∆ Κρουσώνα 1,38 
Βιάννου ∆.∆ Αµιρά 1,06 
Βιάννου ∆.∆ Άνω Βιάννου 1,30 
Βιάννου ∆.∆ Αφρατίου 0,90 
Βιάννου ∆.∆ Εµπάρου 0,92 
Βιάννου ∆.∆ Κάτω Βιάννου 1,24 
Βιάννου ∆.∆ Μαρθάς 0,83 
Βιάννου ∆.∆ Ξενιακού 1,09 
Βιάννου ∆.∆ Πεύκου 1,03 
Βιάννου ∆.∆ Χόνδρου 1,18 
Τυλίσου ∆.∆ Τυλίσου 1,22 
Τυλίσου ∆.∆ Αηδονοχωρίου 1,37 
Τυλίσου ∆.∆ Αστυρακίου 1,25 
Τυλίσου ∆.∆ Γωνιών Μαλεβ 1,22 
Τυλίσου ∆.∆ ∆αµάστας 0,83 
Τυλίσου ∆.∆ Μαράθου 0,74 
Ρούβα ∆.∆ Γέργερης 1,38 
Ρούβα ∆.∆ Νυβρίτου 1,37 
 
 
Νοµός Ρεθύµνης 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Ανωγείων ∆.∆ Ανωγείων 1,39 
Κουλούκωνα ∆.∆ Αγιάς                                                                                             1,38 
Κουλούκωνα ∆.∆ Αγίου Ιωάννη 1,06 
Κουλούκωνα ∆.∆ Αΐµονα                                            0,77 
Κουλούκωνα ∆.∆ Αλοΐδων                                                                                           0,35 
Κουλούκωνα ∆.∆ Αξού 1,39 
Κουλούκωνα ∆.∆ Απλαδιανών                                     1,38 
Κουλούκωνα ∆.∆ Βενίου                                                                 0,97 
Κουλούκωνα ∆.∆ ∆αµαβόλου                                       0,83 
Κουλούκωνα ∆.∆ ∆οξαρού                                            0,48 
Κουλούκωνα ∆.∆ Επισκοπής                                      0,94 
Κουλούκωνα ∆.∆ Ζωνιανών 1,38 
Κουλούκωνα ∆.∆ Θεοδώρας                                            0,23 
Κουλούκωνα ∆.∆ Καλύβου                                         1,38 
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∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Κουλούκωνα ∆.∆ Κρυονερίου                                     0,47 
Κουλούκωνα ∆.∆ Λιβαδίων                                        1,39 
Κουλούκωνα ∆.∆ Χώνου                                                                                             0,58 
Κουρητών ∆.∆ Αγίας Παρασκευής                               1,20 
Κουρητών ∆.∆ Αγίου Ιωάννη                                   0,99 
Κουρητών ∆.∆ Αποδούλου                                      1,35 
Κουρητών ∆.∆ Βιζαρίου                                                                                          0,36 
Κουρητών ∆.∆ Κουρουτών                                      0,81 
Κουρητών ∆.∆ Λαµπιωτών                                      1,00 
Κουρητών ∆.∆ Λοχριάς                                                                                      1,20 
Κουρητών ∆.∆ Νιθαύρεως                                      1,03 
Κουρητών ∆.∆ Πετροχωρίου                                                                  0,94 
Κουρητών ∆.∆ Πλατανίων                                      1,17 
Κουρητών ∆.∆ Πλατάνου                                                     1,38 
Κουρητών ∆.∆ Φουρφουρά                                      0,88 
Συβρίτου ∆.∆ Αποστόλων                                      0,75 
Συβρίτου ∆.∆ Αµαρίου                                                                                           0,54 
Συβρίτου ∆.∆ Άνω Μέρους                                     0,82 
Συβρίτου ∆.∆ Βισταγής                                                                                          0,88 
Συβρίτου ∆.∆ Βρυσών                                                                                            0,65 
Συβρίτου ∆.∆ Βωλεώνων                                       0,89 
Συβρίτου ∆.∆ Γερακαρίου                                     1,24 
Συβρίτου ∆.∆ Ελενών                                                            0,61 
Συβρίτου ∆.∆ Θρόνου                                                                                            1,27 
Συβρίτου ∆.∆ Καλογέρου                                      0,82 
Συβρίτου ∆.∆ Μέρωνα                                         0,74 
Συβρίτου ∆.∆ Μοναστηρακίου                                                                        1,06 
Συβρίτου ∆.∆ Παντανάσσης                                    0,88 
Συβρίτου ∆.∆ Πατσού                                                               0,72 
Φοίνικα ∆.∆ Αγίου Βασιλείου                                1,39 
Φοίνικα ∆.∆ Αγίου Ιωάννη                                           1,39 
Φοίνικα ∆.∆ Αγκουσελιανών                                  1,38 
Φοίνικα ∆.∆ Ασωµάτου                                                   0,86 
Φοίνικα ∆.∆ Κοξαρές                                                                                           1,37 
Φοίνικα ∆.∆ Λευκογείων                                     1,33 
Φοίνικα ∆.∆ Μαριού                                                                                            1,38 
Φοίνικα ∆.∆ Μύρθιου                                                                                           0,72 
Φοίνικα ∆.∆ Ροδακίνου                                      1,20 
Φοίνικα ∆.∆ Σελλίων                                                                                           1,05 
 
Νοµός Λασιθίου 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό 

∆ιαµέρισµα / Κοινότητα / 
Φορέας 

Υπάρχουσα Πυκνότητα 
Βόσκησης 

Οροπεδίου Λασιθίου  0,63 
 
 
Νοµός Χανίων 
 

∆ήµος 
∆ηµοτικό – Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα / 

Κοινότητα / Φορέας 
Υπάρχουσα Πυκνότητα Βόσκησης 

Αν. Σέλινου  0,33 
Κανδάνου  0,34 
Ιναχωρίου  0,27 
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Βουκολιών  0,44 
Μουσούρων  0,30 
Σφακίων  0,38 
Φρε  0,36 
Κεραµειών  0,73 
- Κ.∆ Ασή Γωνιάς 1,39 

 

5.5.2.1. Μείωση ζωικού κεφαλαίου 
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Κόστος Συναλλαγής  150,00 Ευρώ / 5 έτη = 30,00 ευρώ/έτος  
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11. Δράση 11 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση. 

 

Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας του μέτρου 

Επίπεδο αναφοράς Ενισχυόμενη αλλαγή – 

διατήρηση διαχειριστικής 

πρακτικής 

Μεταβολή 

οικονομικού 

μεγέθους με 

το οποίο 

συνδέεται 

Κανονιστικές ρυθμίσεις που ορίζουν το επίπεδο αναφοράς 

Αλλαγή ή διατήρηση 

Φύτευση ή σπορά  λιγότερο 

παραγωγικών ειδών και 

ποικιλιών που απειλούνται 

από γενετική διάβρωση. 

Αλλαγή ή διατήρηση 

Εισαγωγή ή διατήρηση 

εκτατικών πρακτικών 

καλλιέργειας 

Μείωση 

εισοδήματος 

εξαιτίας της 

μειωμένης 

παραγωγής. 

Οι εντατικά 

καλλιεργούμενες 

παραγωγικότερες 

ποικιλίες και είδη. 

Σχέδιο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  

Κατάρτιση, 

παρακολούθη

ση, 

αξιολόγηση, 

επικαιροποίησ

η από ειδικό. 

Α.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV Καν. (ΕE) 1782/03: 

Να μεριμνά ώστε στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση άνω του 10%, να υπάρχει φυτική 

κάλυψη κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, μέχρι την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη σπορά, 

ανάλογα με την καλλιέργεια. 

Σε αγροτεμάχια με κλίση πάνω από 10% που κινδυνεύουν από διάβρωση, η άροση πρέπει να γίνεται κατά τις 

ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να δημιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες 

ανάσχεσης, σε αποστάσεις ανάλογες με τις εδαφικές ιδιότητες και την κλίση. Επίσης η άρδευση να μη γίνεται 

με την μέθοδο της κατάκλυσης. 

Να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των 

αγροτεμαχίων. 

Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την κύρια καλλιέργεια, στο 

20% της καλλιεργούμενης έκτασης της εκμετάλλευσης κατ’ έτος.  

Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακολουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές 

αναφορικά με τα υπολείμματα των καλλιεργειών:  

α) ενσωμάτωση στο έδαφος,  

β) βόσκηση της καλαμιάς,  

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την 

επόμενη άνοιξη.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο για περιοχές εκτός του Δικτύου Φύση 2000 και με άδεια από την οικεία 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Πυροσβεστική, μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς. 

Να μην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του 

αγροτεμαχίου με νερό. 

Να συμμορφώνεται με την ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, η οποία  ορίζεται σε 0,2 

ΜΜΖ/εκτάριο για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ειδικότερες ρυθμίσεις 

κατά περιοχή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βόσκηση, να κόβει και να απομακρύνει την θαμνώδη 

βλάστηση των βοσκοτόπων. 

Να μην προβαίνει σε άροση των μονίμων βοσκοτόπων εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύπτει 

περιβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα η οποία αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμοδίων αρχών. 

Επίσης να μην προκύπτει υπερβόσκηση πάνω από 3 ΜΜΖ/εκτάριο.  

Να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις στο αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται αυτό σε καλή 

κατάσταση και να αποφεύγεται η εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να απομακρύνει την 

ανεπιθύμητη βλάστηση είτε με βόσκηση είτε με μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση. 
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Κόστος συναλλαγής  

 

Β.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III.Α.  Καν. (ΕE) 1782/03: 

Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά. τα δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να 

τοποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

Να μην καταστρέφει τμήματα της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με 

δρόμους και φυσικούς υδάτινους αποδέκτες. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης (Οδηγία 79/409, 

92/43/ΕΟΚ): 

• για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θάμνου και  

� για δένδρα η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο έδαφος. 

Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (Άρθρο 4, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

Να πραγματοποιεί την  έκπλυση των ψεκαστικών μηχανημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων 

από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή (Άρθρο 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη 

διασφάλιση της αναγκαίας παροχετευτικότητας, με μηχανικά και όχι με χημικά μέσα (Άρθρα 4 & 5, της 

Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να σημάνει ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής 

απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών 

των αγροχημικών (‘Αρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

Να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 80568/4225/91 (Β 641). (Οδηγία 

86/278/ΕΟΚ). 

Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή 

ρυπαντών προς το περιβάλλον (Οδηγίες, Αρ. 80/68/ΕΟΚ & Αρ. 92/43/ΕΟΚ)). 

Επιπλέον, για τα αγροτεμάχια εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα 

παρακάτω (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): 

i. Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης ή διαχειριστικά μέτρα 

για την προστασία της περιοχής και των ειδών, όπου αυτά υπάρχουν. 

ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε 

λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν. 

iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 414985/85 (Β 

757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, παρ 3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο ΠΔ 67/81 (Α 43), άρθρα 2 

και 3 παρ.1. Εφόσον επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήμανση 

μετά από άδεια από το οικείο Δασαρχείο. 

iv. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός 

των αγροτεμαχίων του. 

v. Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΥΠΑΑΤ. 

vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς αυτή να γίνεται σε καλυμμένο 

χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή έκπλυσης ρυπαντών. 

vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η Μαρτίου έως 31η Αυγούστου εκάστου έτους) 

νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται αποικιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές 

φέρουν σήμανση με ευθύνη των τοπικών αρχών. 

viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 

ix. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. 
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15.1. Νομικά κείμενα 

 

1. ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 

εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

2. ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. . 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 

συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου. 

3. ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

αριθμ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 

τηε Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες 

περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 

4. ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που 

αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Κανονισμού αυτού. 

5. ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 

και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν 
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στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 

6. ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπ. Αριθμ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της 

υπ. Αριθμ. 324032/ ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

 

15.2. Περιγραφή της δράσης 

 

Η δράση αφορά στη καλλιέργεια απειλούμενου είδος ή ποικιλίας που 

περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα (Παράρτημα Α).  Οι καλλιεργητές 

πρέπει να τηρούν αρχεία καλλιέργειας, να διαθέτουν μέρος του 

παραγόμενου γενετικού υλικού στις αρμόδιες υπηρεσίας.  

Καταρτίζεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο παραγωγός περνάει  

σύντομη εκπαίδευση (πέντε ημερήσιες σε κρίσιμα σημεία της καλλιεργητικής 

διαδικασίας).  

 

 

 

15.3. Σχετικά μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 

Α.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV Καν. (ΕE) 1782/03: 

Να μεριμνά ώστε στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση 

άνω του 10%, να υπάρχει φυτική κάλυψη κατά την περίοδο των 

βροχοπτώσεων, μέχρι την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη 

σπορά, ανάλογα με την καλλιέργεια. 
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Σε αγροτεμάχια με κλίση πάνω από 10% που κινδυνεύουν από διάβρωση, 

η άροση πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να 

δημιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης, 

σε αποστάσεις ανάλογες με τις εδαφικές ιδιότητες και την κλίση. Επίσης η 

άρδευση να μη γίνεται με την μέθοδο της κατάκλυσης. 

Να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, τα αναχώματα και 

τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων. 

Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος ψυχανθή, 

συμπληρωματικά προς την κύρια καλλιέργεια, στο 20% της 

καλλιεργούμενης έκτασης της εκμετάλλευσης κατ’ έτος.  

Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακολουθήσει μια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τα 

υπολείμματα των καλλιεργειών:  

α) ενσωμάτωση στο έδαφος,  

β) βόσκηση της καλαμιάς,  

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και 

ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο για περιοχές εκτός του Δικτύου Φύση 

2000 και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

Πυροσβεστική, μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς. 

Να μην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει 

πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του αγροτεμαχίου με νερό. 

Να συμμορφώνεται με την ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης των 

βοσκοτόπων, η οποία  ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο για όλες τις 

κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ειδικότερες 

ρυθμίσεις κατά περιοχή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βόσκηση, 

να κόβει και να απομακρύνει την θαμνώδη βλάστηση των βοσκοτόπων. 
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Να μην προβαίνει σε άροση των μονίμων βοσκοτόπων εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου προκύπτει περιβαλλοντική ή αρχαιολογική 

αναγκαιότητα η οποία αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμοδίων αρχών. 

Επίσης να μην προκύπτει υπερβόσκηση πάνω από 3 ΜΜΖ/εκτάριο.  

Να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις στο 

αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται αυτό σε καλή κατάσταση και να 

αποφεύγεται η εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να 

απομακρύνει την ανεπιθύμητη βλάστηση είτε με βόσκηση είτε με 

μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση. 

 

Β.  Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III.Α.  Καν. (ΕE) 1782/03: 

Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά. τα δε 

δολώματα τρωκτικοκτονίας να τοποθετούνται εντός των στοών των 

τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

Να μην καταστρέφει τμήματα της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης στα 

όρια των γεωργικών εκτάσεων με δρόμους και φυσικούς υδάτινους 

αποδέκτες. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης (Οδηγία 79/409, 

92/43/ΕΟΚ): 

• για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θάμνου και  

� για δένδρα η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο 

έδαφος. 

2. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων (Άρθρο 4, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

3. Να πραγματοποιεί την  έκπλυση των ψεκαστικών 

μηχανημάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από 

γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή (Άρθρο 5, της Οδηγίας 

80/68/ΕΟΚ). 
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4. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των 

αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλιση της 

αναγκαίας παροχετευτικότητας, με μηχανικά και όχι με χημικά 

μέσα (Άρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

5. Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να σημάνει 

ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, όπου 

εξασφαλίζεται η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και 

των συσκευασιών των αγροχημικών (‘Αρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 

80/68/ΕΟΚ). 

6. Να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 

της ΚΥΑ 80568/4225/91 (Β 641). (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

7. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε 

καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς 

το περιβάλλον (Οδηγίες, Αρ. 80/68/ΕΟΚ & Αρ. 92/43/ΕΟΚ)). 

8. Επιπλέον, για τα αγροτεμάχια εντός των περιοχών του Δικτύου 

Φύση 2000 ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα παρακάτω (Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ): 

i. Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα 

εξειδικευμένα σχέδια διαχείρισης ή διαχειριστικά μέτρα για 

την προστασία της περιοχής και των ειδών, όπου αυτά 

υπάρχουν. 

ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του 

αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες 

εφόσον το μέγεθος του αγροτεμαχίου και τα διαθέσιμα μέσα 

το επιτρέπουν. 
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iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών 

όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 414985/85 (Β 757), άρθρο 6, 

παρ.2 άρθρο 7, παρ 3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. 

και στο ΠΔ 67/81 (Α 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον 

επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό του, 

αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια από το οικείο 

Δασαρχείο. 

iv.Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια 

των αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων 

του. 

v. Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την 

ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση 

κοπριάς αυτή να γίνεται σε καλυμμένο χώρο, όπου 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

έκπλυσης ρυπαντών. 

vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η 

Μαρτίου έως 31η Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής 

βλάστησης όπου αναπαράγονται αποικιακά, είδη άγριας 

πανίδας. Οι περιοχές αυτές φέρουν σήμανση με ευθύνη των 

τοπικών αρχών. 

viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 

ix.Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

 

 

15.4.  Περιορισμοί που τίθενται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 

Παράρτημα. 
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Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό για τις ετήσιες καλλιέργειες 

είναι 600 € ανά εκτάριο, για δε τις δενδρώδεις είναι 900 €. 

 

15.5. Ενισχυόμενες πρακτικές - υπολογισμοί.  

 

Για του υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν τα Τυπικά Ακαθάριστα 

Κέρδη για την περίοδο αναφοράς 2002 ήτοι ημερολογιακά έτη 2001, 

2002, 2003 ή γεωργικές περίοδοι 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 

ανηγμένα σε τιμές 2006 με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που 

ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. 

 

Καλλιέργεια απειλούμενων ειδών ποικιλιών. 

Προκύπτει απώλεια εισοδήματος διότι η μέση απόδοση των 

απειλούμενων ποικιλιών είναι πολύ μικρότερη και με δεδομένο ότι οι 

καλλιεργητικές φροντίδες δεν διαφέρουν, η απώλεια εισοδήματος είναι η 

ίδια με το μέσο Ακαθάριστο Κέρδος. Για την εκτίμηση του συνόλου των 

ποικιλιών χρησιμοποιήθηκαν τα ΤΑΚ 2002, και προκύπτουν οι παρακάτω 

διαφορές. 

Καλλιέργεια 

Μέσος όρος 

της χώρας  

€/ ha 

Μέσος όρος απειλούμενων  

€/ ha 

Διαφορά 

€/ ha 

 

Σιτηρά 389,26 89,70 299,56 

Φασόλια 2329,05 835,10 1493,95 

Ρεβύθια 948,77 659,75 289,02 

Φακή 948,77 490,00 458,77 

    

Άμπελος 4119,42 1260,00 2859,42 

Εσπεριδοειδή 4045,11 2100,00 1945,11 

Ακρόδρυα 3607,88 2200,00 1407,88 

Κηπευτικά 8975,41 5880,00 3095,41 

Ελιές 1891,10 1190,00 701,10 

Φρούτα 7731,58 5456,00 2275,58 

 

 

  Α3. Προετοιμασία, παρακολούθηση και επικαιροποίηση σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης . 
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455 € ετησίως με Μέσο όρο εκμετάλλευσης 150 στρέμματα  30 € το εκτάριο. 
 

 

 

 

 

Α4. Κόστος συναλλαγής  

 

Υπολογίζεται με τον παρακάτω πίνακα, που απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα στοιχεία κόστους. 

ι. Κόστος προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης (Συλλογή εγγράφων, 

επικύρωση κλπ) 
 

   

Κόστος συναλλαγής 

    

ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο 

Αίτηση 3 30 90,00 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Νομικά και άλλα έξοδα   60,00 

Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση   150,00 

 

Με μέσο όρο  150 στρέμματα ανά εκμετάλλευση ανά εκτάριο  προκύπτει κόστος 

συναλλαγής 10,00  € /πενταετία ή 2,00 €. / έτος 
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Συνοπτικός Πίνακας  

 

Καλλιέργεια 

Διαφορά 

€/ ha 

  

ΣΠΔ  

  
  

Κόστος 

Συναλλαγής Σύνολο 

Προτεινόμενη 

ενίσχυση 

Σιτηρά 299,56 30 2,00 331,56 331,56 

Φασόλια 1493,95 30 2,00 1525,95 600,00 

Ρεβύθια 289,02 30 2,00 321,02 321,02 

Φακή 458,77 30 2,00 490,77 490,77 

            

Άμπελος 2859,42 30 2,00 2891,42 900,00 

Εσπεριδοειδή 1945,11 30 2,00 1977,11 900,00 

Ακρόδρυα 1407,88 30 2,00 1439,88 900,00 

Κηπευτικά 3095,41 30 2,00 3127,41 900,00 

Ελιές 701,1 30 2,00 733,10 733,10 

Φρούτα 2275,58 30 2,00 2307,58 900,00 
 



 12 

 

 

 

 

5.6. Πηγές Στοιχείων 

 

Διαφυγόν εισόδημα 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τυπικά Ακαθάριστα Κέρδη  έτους 2002. 

 
Στοιχεία Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

1. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων 

  

Στοιχεία κόστους συναλλαγής 

 

1. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Rodax Agro ΕΠΕ,   Επιθεωρητής 

Ε.ΣΥ.Δ. 

2. Δημήτριος Βακάμης, Agro Q (Ο.Ε.) Σύμβουλοι Πιστοποίησης Συστημάτων 

Ποιότητας- Μελέτες Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου. 

3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, 

Δείκτες Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2003. 

 

4. Περιφέρεια Θράκης, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δείκτες 

Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2004. 

 

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δείκτες 

Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2005. 
Στοιχεία Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων 

  

Στοιχεία κόστους συναλλαγής 

 

6. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Rodax Agro ΕΠΕ,   Επιθεωρητής 

Ε.ΣΥ.Δ. 
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7. Δημήτριος Βακάμης, Agro Q (Ο.Ε.) Σύμβουλοι Πιστοποίησης Συστημάτων 

Ποιότητας- Μελέτες Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου. 

8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, 

Δείκτες Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2003. 

 

9. Περιφέρεια Θράκης, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δείκτες 

Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2004. 

 

10. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δείκτες 

Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Δράση 3.3 Προστασία άγριας ζωής 
 

1. Νομικά κείμενα:   

1. ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 

εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

2. ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ. . 

324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 

εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

3. ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

αριθμ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε 

Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και 

τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 

4. ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που 

αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 

αυτού. 

5. ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ. 

277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση 

των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος 

ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 

6. ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. 

Αριθμ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ. 

324032/ ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

2.  Περιγραφή της Δράσης 

 

2.1 Μεθοδολογία Α.  Ασυγκόμιστη παραγωγή στους βιότοπους της αρκούδας και 

του τσακαλιού 

 

Αφήνουν ασυγκόμιστη παραγωγή από τα επιλέξιμα είδη καλλιεργειών που να 

αντιστοιχεί στο 10% της καλλιεργούμενης επιφάνειας. 

 

Στην εν λόγω έκταση απαγορεύεται ο ψεκασμός με φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και ζιζανιοκτόνα που περιέχουν τοξικές δραστικές ουσίες. 

 

2.2. Μεθοδολογία β.  Ασυγκόμιστη παραγωγή στους βιότοπους της 

ορνιθοπανίδας 

 

Ασυγκόμιστη παραγωγή από τα επιλέξιμα είδη καλλιεργειών που να 

αντιστοιχεί στο 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας (η δέσμευση αυτή δεν 

ισχύει για τους ορυζώνες). 

Σε όλες τις περιπτώσεις καταρτίζεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

2.2. Μεθοδολογία γ. Κατάκλυση ορυζώνων 

 

Κατάκλυση ορυζώνων με νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα (δημιουργία 

τεχνητού χειμερινού βιοτόπου). 

 

Συντήρηση αναχωμάτων. 
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3. Σχετικά μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III.Α.  Καν. (ΕE) 1782/03: η 

εκμετάλλευση 

1. Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά. τα 

δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να τοποθετούνται εντός των στοών των 

τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

2. Να μην καταστρέφει τμήματα της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης 

στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με δρόμους και φυσικούς υδάτινους 

αποδέκτες. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης (Οδηγία 79/409, 

92/43/ΕΟΚ): 

• για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θάμνου και  

� για δένδρα η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο 

έδαφος. 

3. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων (Άρθρο 4, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

4. Να πραγματοποιεί την  έκπλυση των ψεκαστικών μηχανημάτων σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από γεώτρηση, τάφρο ή 

υδατοσυλλογή (Άρθρο 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

5. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των αρδευτικών 

και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλιση της αναγκαίας 

παροχετευτικότητας, με μηχανικά και όχι με χημικά μέσα (Άρθρα 4 & 5, 

της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

6. Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να σημάνει ευκρινώς 

χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται 

η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών 

των αγροχημικών (‘Αρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

7. Να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της 

ΚΥΑ 80568/4225/91 (Β 641). (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

8. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε καλή 

κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς το 

περιβάλλον (Οδηγίες, Αρ. 80/68/ΕΟΚ & Αρ. 92/43/ΕΟΚ)). 

9. Επιπλέον, για τα αγροτεμάχια εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 

2000 ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα παρακάτω (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): 

i. Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα εξειδικευμένα σχέδια 

διαχείρισης ή διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της περιοχής και 

των ειδών, όπου αυτά υπάρχουν. 
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ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς 

το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το μέγεθος του 

αγροτεμαχίου και τα διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν. 

iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως 

προβλέπεται στην ΚΥΑ 414985/85 (Β 757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, παρ 

3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο ΠΔ 67/81 (Α 43), 

άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο 

αγροτεμάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια από το 

οικείο Δασαρχείο. 

iv. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των 

αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων του. 

v. Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς 

αυτή να γίνεται σε καλυμμένο χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα για την αποφυγή έκπλυσης ρυπαντών. 

vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η Μαρτίου 

έως 31η Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής βλάστησης όπου 

αναπαράγονται αποικιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές 

φέρουν σήμανση με ευθύνη των τοπικών αρχών. 

viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 

ix. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

  
 

 

4.  Περιορισμοί που τίθενται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 Παράρτημα. 

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό για τις ετήσιες  είναι 600 € ανά 

εκτάριο, ενώ για τις μόνιμες φυτείες 900 € ανά εκτάριο. 

 

5. Ενισχυόμενες πρακτικές - υπολογισμοί 

 

5.1. Μεθοδολογία Α.  Ασυγκόμιστη παραγωγή στους βιότοπους της αρκούδας και 

του τσακαλιού 

 

Αφήνουν ασυγκόμιστη παραγωγή από τα επιλέξιμα είδη καλλιεργειών που να 

αντιστοιχεί στο 10% της καλλιεργούμενης επιφάνειας. 
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Στην εν λόγω έκταση απαγορεύεται ο ψεκασμός με φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα και ζιζανιοκτόνα που περιέχουν τοξικές δραστικές ουσίες. 

 

Αναλυτικά για τις κυριώτερες καλλιέργειες η εφαρμογή της μεθοδολογίας α θα 

έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος όπως δείχνει ο παρακάτω 

πίνακας. 

  

 

Πίνακας α-1 Απώλειες εισοδήματος ανά καλλιέργεια και περιφέρεια λόγω 10% 

ασυγκόμιστης παραγωγής 

 

Καλλιέργεια 

Β.ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ 

Ιόνια & 

ΠΕΛ/ΣΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑ  

& 

ΚΡΗΤΗ 

Αιγαίο 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

ΣΙΤΗΡΑ 29 27 31 31 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 94 93 148 99 

ΡΥΖΙ 135 54 54 54 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 28 28 33 28 

ΨΥΧΑΝΘΗ 188 127 89 94 

ΜΗ∆ΙΚΗ 97 128 30 64 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

1169 1188 1443 1291 

ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  242 239 233 345 

ΑΛΛΟΙ ΟΙΝΟΙ 224 181 196 218 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ  524 612 524 764 

ΣΤΑΦΙ∆ΕΣ 343 617 343 343 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΣΑΡΚΩ∆ΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ  

257 398 695 618 

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 409 330 310 294 

     

Προετοιμασία, παρακολούθηση και επικαιροποίηση σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης . 

 

455 € ετησίως με Μέσο όρο εκμετάλλευσης 150 στρέμματα  30 € το εκτάριο. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας Μεθοδολογίας για τη Βόρεια Ελλάδα. 
 

 

Β.ΕΛΛΑΔΑ 

€/ha 

 Απώλεια ΣΠΔ Προτεινόμενη ενίσχυση 

 
    

ΣΙΤΗΡΑ 29 30 59 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 94 30 124 

ΡΥΖΙ 135 30 165 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 28 30 58 

ΨΥΧΑΝΘΗ 188 30 218 

ΜΗΔΙΚΗ 97 30 127 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1169 30 600 

ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  242 30 272 

ΑΛΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 224 30 254 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ  524 30 554 

ΣΤΑΦΙΔΕΣ 343 30 373 

ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ  257 30 287 

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 409 30 439 
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5.2. Μεθοδολογία Β. Ασυγκόμιστη παραγωγή στους βιότοπους της 

ορνιθοπανίδας 

  

 
 

 

Πίνακας β 1 Απώλειες εισοδήματος ανά καλλιέργεια και περιφέρεια λόγω 30% 

ασυγκόμιστης παραγωγής 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Καλλιέργεια Β.ΕΛΛΑΔΑ 

Δ. ΕΛΛΑΔΑ 

Ιόνια & 

ΠΕΛ/ΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΣΤ. 

ΕΛΛΑΔΑ  

& ΚΡΗΤΗ 

Αιγαίο 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

Σιτηρά 86 82 93 94 

Ψυχανθή 563 382 268 281 

Μηδική 292 383 91 192 

     

 

 

Προετοιμασία, παρακολούθηση και επικαιροποίηση σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης . 

 

455 € ετησίως με Μέσο όρο εκμετάλλευσης 150 στρέμματα  30 € το εκτάριο. 
 

Συγκεντρωτικός πίνακας Μεθοδολογίας B για τη Βόρεια Ελλάδα. 
 

  
Β.ΕΛΛΑΔΑ   

€/ha 

Καλλιέργεια Απώλεια ΣΠΔ Προτεινόμενη ενίσχυση 

Σιτηρά 86 30 116 

Ψυχανθή 563 30 593 

Μηδική 292 30 322 

 

5.3. Μεθοδολογία Γ. Χειμερινή κατάκλυση ορυζώνων 

 

Προκαλείται οψίμιση της παραγωγής και απώλεια 10% της παραγωγής ήτοι 

απώλεια εισοδήματος όπως παρακάτω. 

Καλλιέργεια Β.ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤ. 
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Ιόνια & 

ΠΕΛ/ΣΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ  

& 

ΚΡΗΤΗ 

Αιγαίο 

 €/ha €/ha €/ha €/ha 

ΡΥΖΙ 135 54 54 54 

 

Για την κατάκλυση των ορυζώνων ο παραγωγός χρεώνεται με  100 €/ha από τους 

Τοπικούς Οργανισμούς εγγείων Βελτιώσεων. 

 

Συντήρηση αναχωμάτων 

 

Κατά μέσο όρο υπάρχουν 400 μέτρα αναχωμάτων ανά εκτάριο με κόστος 

συντήρησης  0,25  € ανά μέτρο προκύπτει κόστος 100 €/ha/έτος. 

 

 

 

6. Πηγές Στοιχείων 

 

Διαφυγόν πρόσθετο εισόδημα 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τυπικά Ακαθάριστα Κέρδη  έτους 2002. 

 

Κατάκλυση ορυζώνων και κόστος συντήρησης αναχωμάτων 

 

Προσωπική επικοινωνία με Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικούς 

Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων  
 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης, Δείκτες 

Υπολογισμού Γεωργικού Εισοδήματος 2005. 
 

Στοιχεία Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

1. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων 
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16. Δράση 3,5.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

(ΕΘΠΖ) 

1. Νομική βάση 

• ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του 

Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

• ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. . 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής 

συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 

1782/2003 του Συμβουλίου. 

• ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συμπλήρωση 

της αριθμ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των Κανονισμών (ΕΚ) 

υπ’αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον αφορά 

στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

κυρώσεων. 

• ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 

που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού. 

• ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Συμπληρωματικά μέτρα 

για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα 

σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 

• ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπ. Αριθμ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 



Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. Αριθμ. 324032/ ΦΕΚ 

Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» 

 

2. Περιγραφή της δράσης  

Μόνιμη αγρανάπαυση στις ξηρικές αροτραίες καλλιέργειες το οποίο 

να καλύπτει τουλάχιστον το 25% της επιφάνειας του αγροτεμαχίου 

πέραν της γραμμής βάσης. 

 

Αγρανάπαυση ή αμειψισπορά με ξηρικά ψυχανθή μία τουλάχιστο 

φορά την 5ετία στο σύνολο των αρδευόμενων αγροτεμαχίων. 

 

Περιορισμός του χρόνου βόσκησης των βοσκοτόπων σε 6 μήνες 

 

Καταρτίζεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

3. Σχετικά μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης  

 

Για τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III.Α.  Καν. (ΕE) 1782/03: η 

εκμετάλλευση 

1. Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά. τα 

δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να τοποθετούνται εντός των στοών των 

τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

2. Να μην καταστρέφει τμήματα της φυσικής αυτοφυούς βλάστησης 

στα όρια των γεωργικών εκτάσεων με δρόμους και φυσικούς υδάτινους 

αποδέκτες. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης (Οδηγία 79/409, 

92/43/ΕΟΚ): 

• για θάμνους 0,50μ εκατέρωθεν της ρίζας του θάμνου και  



� για δένδρα η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο 

έδαφος. 

3. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων (Άρθρο 4, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

4. Να πραγματοποιεί την  έκπλυση των ψεκαστικών μηχανημάτων σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από γεώτρηση, τάφρο ή 

υδατοσυλλογή (Άρθρο 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

5. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των αρδευτικών 

και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλιση της αναγκαίας 

παροχετευτικότητας, με μηχανικά και όχι με χημικά μέσα (Άρθρα 4 & 5, 

της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

6. Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να σημάνει ευκρινώς 

χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται 

η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών 

των αγροχημικών (‘Αρθρα 4 & 5, της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ). 

7. Να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της 

ΚΥΑ 80568/4225/91 (Β 641). (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 

8. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε καλή 

κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς το 

περιβάλλον (Οδηγίες, Αρ. 80/68/ΕΟΚ & Αρ. 92/43/ΕΟΚ)). 

9. Επιπλέον, για τα αγροτεμάχια εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 

2000 ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα παρακάτω (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): 

i. Να συμμορφώνεται με τα διαλαμβανόμενα στα εξειδικευμένα σχέδια 

διαχείρισης ή διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της περιοχής και 

των ειδών, όπου αυτά υπάρχουν. 

ii. Να πραγματοποιεί το θερισμό από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς 

το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το μέγεθος του 

αγροτεμαχίου και τα διαθέσιμα μέσα το επιτρέπουν. 

iii. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλλογής ειδών όπως 

προβλέπεται στην ΚΥΑ 414985/85 (Β 757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, παρ 

3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο ΠΔ 67/81 (Α 43), 

άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο 

αγροτεμάχιό του, αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια από το 

οικείο Δασαρχείο. 

iv. Να μην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των 

αγροτεμαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεμαχίων του. 

v. Να μην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χωρίς την ειδική άδεια 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 

vi. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση κοπριάς 

αυτή να γίνεται σε καλυμμένο χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα για την αποφυγή έκπλυσης ρυπαντών. 



vii. Να μη χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των ζώων του (από 1η Μαρτίου 

έως 31η Αυγούστου εκάστου έτους) νησίδες φυσικής βλάστησης όπου 

αναπαράγονται αποικιακά, είδη άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές 

φέρουν σήμανση με ευθύνη των τοπικών αρχών. 

viii. Να μην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές. 

ix. Να μην καλλιεργεί γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

 

4. Περιορισμοί που τίθενται από τον κανονισμό βλέπε παράρτημα 

1698/2005 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό για τις ετήσιες  είναι 600 € ανά 

εκτάριο, για τις μόνιμες φυτείες 900 €  και για τους βοσκότοπους 450 € ανά 

εκτάριο. 

 

5. Οι ενισχυόμενες πρακτικές – υπολογισμοί 

Μόνιμη αγρανάπαυση στις ξηρικές αροτραίες καλλιέργειες το οποίο 

να καλύπτει τουλάχιστον το 25% της επιφάνειας του αγροτεμαχίου 

πέραν της γραμμής βάσης. 

Αγρανάπαυση μία τουλάχιστο φορά την 5ετία στο σύνολο των 

αρδευόμενων αγροτεμαχίων. 

 

Απώλεια εισοδήματος λόγω αγρανάπαυσης  

 

 

 

Μόνιμη 

αγρανάπαυση 

του 25% 

1/5 έτος 

αγρανάπαυση 

Προτεινόμενη 

ενίσχυση 

 €/ha/έτος €/ha/έτος  

ΣΙΤΗΡΑ 68 - 68 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - 186 186 

ΨΥΧΑΝΘΗ 319 - 319 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  - 2376 

600 



Περιορισμός του χρόνου βόσκησης των βοσκοτόπων σε 6 μήνες 

 

 Αυτούς τους 6 μήνες η διατροφή βασίζεται σε αγοραζόμενες 

ζωοτροφές. Από τα στοιχεία του RICA ΔΓΕΛΠ  με έτος αναφοράς 2002 

ανηγμένο σε τιμές 2006 φαίνεται ότι το κόστος των ζωοτροφών ήταν 

360 € ανά ΜΜΖ για τη συμβατική προβατοτροφία, άρα η αύξηση του 

κόστους είναι 180 € στη ΜΜΖ /έτος και με μέση βοσκοφόρτωση 

1ΜΜΖ/ha  η αύξηση του κόστους είναι 180 €/ha/έτος. Το οποίο και 

αποτελεί την προτεινόμενη ενίσχυση. 

 

 

 

 

6. Πηγές στοιχείων 

Στοιχείο Πηγή Υπεύθυνος 

έκδοσης 

Επίπεδο Περιοδικότητα 

Επιλέξιμες εκτάσεις 

για ενίσχυση 

Προσωπική 

επικοινωνία 

Διαχειριστικό 

Σχέδιο 

περιοχής  

 

Τοπικό - 

Απώλεια 

εισοδήματος 

 

Τυπικά 

Ακαθάριστα 

Κέρδη έτους 

2002 

ΕΕ Περιφερειακό 

Περιλαμβάνουν 

την τριετία 2001 

2002 2003 

Αύξηση κόστους 

ζωοτροφών  

Μεθοδολογία 

της δράσης 

1.2 Βιολογική 

κτηνοτροφία 

  - 

 



Δράση 8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝΩΝ 

 

Συνοπτικός πίνακας του μέτρου 

Ενισχυόμενη 

αλλαγή – 

διατήρηση 

διαχειριστικής 

πρακτικής 

Επίπεδο 

αναφοράς 

Μεταβολή 

οικονομικού 

μεγέθους με το 

οποίο συνδέεται 

Κανονιστικές 

ρυθμίσεις που 

ορίζουν το 

επίπεδο 

αναφοράς 

1. Διατήρηση 

γερασμένων 

δένδρων 

Ανανεωμένος 

ελαιώνας 

Μείωση 

παραγωγής λόγω 

γήρανσης του 

δένδρου 

 

Βραχύκορμα 

δένδρα – 

ευκολότερες 

καλλιεργητικές 

φροντίδες 

α. Επιπλέον 

κόστος 

καλλιεργητικών 

φροντίδων 

(κλάδεμα) 

 

 

2. Ειδικές 

καλλιεργητικές 

φροντίδες (λόγω 

του ύψους των 

δένδρων) 

Βραχύκορμα 

δένδρα – 

συντομότερη 

ευκολότερη 

συλλογή 

β. Αυξημένο 

κόστος συλλογής 

 

3. Κόστος 

καθαρισμού 

παραδοσιακών 

αναχωμάτων 

(τράφια). 

 

Εγκατάλειψη και 

σταδιακή 

καταστροφή 

α. Εργασίες 

καθαρισμού   

• Να μην 

καταστρέφει τις 

αναβαθμίδες, τις 

ξερολιθιές, τα 

αναχώματα και τα 

φυσικά πρανή στα όρια 

των αγροτεμαχίων. 

• Να προβαίνει στις 

ελάχιστες 

καλλιεργητικές 

παρεμβάσεις στο 

αγροτεμάχιο ώστε να 

διατηρείται αυτό σε 

καλή κατάσταση και 

να αποφεύγεται η 

εισβολή ανεπιθύμητων 

ειδών. Ο γεωργός 

μπορεί να 

απομακρύνει την 

ανεπιθύμητη 

βλάστηση είτε με 

βόσκηση είτε με 

μηχανικό κόψιμο και 



απομάκρυνση. 
 

4. Σχέδιο 

Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  

 Κατάρτιση, 

παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, 

επικαιροποίηση 

από ειδικό. 

 

5. Κόστος 

συναλλαγής 

 
 

 

 

2. Σχετικά νομικά κείμενα 

• ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε 

εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

• ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. . 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφαρμογή 

του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 

συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου. 

• ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

αριθμ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, υπουργικής απόφασης για την 

εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε 

Επιτροπής όσον αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις 

και τα κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 

• ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του 

Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που 



αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Κανονισμού αυτού. 

• ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση 

των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» 

• ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπ. Αριθμ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της 

υπ. Αριθμ. 324032/ ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

3. Περιγραφή της δράσης:  

Η συγκεκριμένη δράση έχει εφαρμογή στον παραδοσιακό ελαιώνα της 

Άμφισσας που αριθμεί περίπου 1.000.000 ελαιόδενδρα.  Οι πρακτικές 

που ενισχύονται είναι η διατήρηση γερασμένων και υψηλών δένδρων, οι 

αυξημένου κόστους καλλιεργητικές φροντίδες λόγω του ύψους των δένδρων, 

η συντήρηση, επισκευή και διατήρηση παραδοσιακών αναχωμάτων (τράφια), 

η σύνταξη σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίπεδο αναφοράς 

αποτελεί το εισόδημα που αποδίδει ένας ανανεωμένος ελαιώνας 

αποτελούμενος από βραχύκορμα άρα εύκολα στο χειρισμό τους 

ελαιόδενδρα. Ως προς τη επισκευή των αναχωμάτων, η μη καταστροφή 

τους αποτελεί όρο της πολλαπλής συμμόρφωσης 

 



Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: 

 

α. Η απώλεια του εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών εξαιτίας  της 

μειωμένης παραγωγής λόγω της γήρανσης των δένδρων (ηλικίας άνω 

των 150 ετών). Πιο συγκεκριμένα, η μέση απόδοση του ελαιώνα της 

Άμφισσας ανέρχεται σε περίπου 40 κιλά/δένδρο. Δεδομένου ότι σε 

κάθε εκτάριο (Ha) καλλιεργούνται περίπου 120-170 ελαιόδενδρα 

(μέσος όρος 150 ελαιόδενδρα) η μέση παραγωγή του ελαιώνα 

ανέρχεται σε 150 ελαιόδενδρα*40 κιλά/ελαιόδενδρο=6.000 κιλά/Ha ή 600 

κιλά/στρέμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Άμφισσας,  Έτσι για τον καθορισμό της μέσης 

παραγωγής του ελαιώνα της ΄Άμφισσας χρησιμοποιήσαμε τα 

διαθέσιμα στοιχεία παραγωγής της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Άμφισσας που παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 

 

Μέση παραγωγή Ελαιώνα Άμφισσας την περίοδο 1971-2000 

Δεκαετία Μέση παραγωγή Ποσοστό 

μεταβολής 

1971-1980 6,67 τόνοι/Ha - 

1981-1990 5,93 τόνοι/Ha -11,09% 

1991-2000 3,75 τονοι/Ha -36,76% 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η 

ελαιοπαραγωγή στον παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας μειώθηκε 

κατά 36,8 % περίπου την τελευταία δεκαετία. Η συγκεκριμένη μείωση 

είναι απόρροια της γήρανσης του ελαιώνα. Η σταδιακή μείωση της 



παραγωγής καθιστά την ελαιοκαλλιέργεια μία μη αποδοτική 

δραστηριότητα με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη τη συγκεκριμένης 

καλλιέργειας κάτι που θα επιφέρει αρκετά προβλήματα στην περιοχή 

μίας και ο παραγωγικός ιστός της περιοχής είναι άμεσα συνδεδεμένος 

με την ελαιοκαλλιέργεια.  Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που 

ευθύνεται για την μειωμένη παραγωγή του ελαιώνα είναι ότι τα 

ηλικιωμένα δένδρα παρουσιάζουν μια μεγάλη ευαισθησία σε 

δευτερογενής προσβολές. 

Για το υπολογισμό της μέσης τιμής και κατ΄ επέκταση της απώλειας 

του εισοδήματος, χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία της 

Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άμφισσας και παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας υπολογισμού μέσης σταθμισμένης τιμής ελαιοκάρπου. 

 Ποικιλία 

 Κονσερβολιά Καλαμών 

Τιμή πώλησης  0,75 €/Kgr 1,17 €/Kgr 

Συμμετοχή της ποικιλίας 

στην παραγωγή 

91% 9% 

Μέση σταθμισμένη τιμή  0,75 €/Kgr*0.91+1,17 €/Kgr*0.09=0.79€/Kgr 

 

 

β. Η απώλεια εισοδήματος από τις καλλιεργητικές φροντίδες  λόγω 

του ύψους των δένδρων. Για να διατηρηθεί η αισθητική του ελαιώνα το 

κλάδεμα περιορίζεται σε ήπιες παρεμβάσεις (αφαίρεση λεπτών και 

σπανιότερα μεγαλυτέρων κλαδιών, αφαίρεση ξηρών κλαδιών). Λόγω 

του μεγάλου ύψους των δένδρων (μέχρι 10 μ.) για τις ίδιες εργασίες 

απαιτούνται τουλάχιστον τα τριπλάσια ημερομίσθια  από ότι σε έναν 



κανονικό ελαιώνα (με δένδρα ύψους μέχρι 5μ.) Με δεδομένα ότι το 

σύνολο των δένδρων δεν υπερβαίνουν τα 10 μ. ύψος και ότι η 

παρέμβαση είναι ηπιότερη, γνωρίζοντας ότι για έναν κανονικό 

ελαιώνα απαιτούνται τουλάχιστον 5 ημερομίσθια/Ha (αξίας έκαστο 50 

€) και ότι απαιτούνται διπλάσια ημερομίσθια σε σχέση με τον 

κανονικό ελαιώνα, το επιπλέον κόστος από την συγκεκριμένη 

παρέμβαση θα ανέρχεται σε 250 €/Ha. Με δεδομένο ότι η παρέμβαση 

λαμβάνει χώρα χρόνο παρά χρόνο, η ετήσια ενίσχυση θα ανέρχεται 

τελικά σε 125 €/Ha. 

 

Λόγω της μορφής και του ύψους των δένδρων, η συλλογή του καρπού 

γίνεται αποκλειστικά με το χέρι με αποτέλεσμα το κόστος συλλογής 

να είναι τριπλάσιο συγκρινόμενο με το κόστος συλλογής ενός 

κανονικού ελαιώνα ίδιας παραγωγής. Σύμφωνα και με τα παραπάνω, 

λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας του συγκεκριμένου ελαιώνα, 

γίνεται αποδεκτό ότι το επιπλέον κόστος συλλογής του ελαιοκάρπου 

μπορεί να ανέλθει στο 50% σε σχέση με το κόστος σε έναν κανονικό 

ελαιώνα. Δεδομένου τι για έναν κανονικό ελαιώνα απαιτούνται 

περίπου τουλάχιστον 20 ημερομίσθια, το επιπλέον κόστος συλλογής 

ανέρχεται ε 500 €/Ha. Λόγω της παρενιαυτοφορίας της ελιάς το 

ελάχιστο ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 250 €/Ha    

 

Τέλος, λόγω των αναχωμάτων, ο κόστος οργώματος και 

φρεζαρίσματος είναι τουλάχιστον διπλάσιο της αντίστοιχη δαπάνης σε 

εκτάσεις που απουσιάζουν τα αναχώματα. Το κόστος αυτό 

ενσωματώνεται στο κόστος για την διατήρηση των αναχωμάτων. 

 

γ. Κόστος συντήρησης, επισκευής και διατήρησης παραδοσιακών 

αναχωμάτων (τράφια). Τα τράφια προκειμένου να διατηρηθούν, πέραν 



του κόστους επισκευής όσον από αυτά έχουν υποστεί ζημιές, θα 

πρέπει επιπλέον να καθαρίζονται από τα ζιζάνια. Οι εργασίες 

καθαρισμού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

ρήση ζιζανιοκτόνων, ενώ σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα 

για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που μπορεί να προκληθούν. 

Λόγω της δομής των αναχωμάτων όπως αυτά έχουν περιγραφτεί το 

ετήσιο κόστος των ανώτερο εργασιών ανέρχεται σε 0,83 € το τρέχον 

μέτρο.  

 

δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Τεχνική Στήριξη). Για την 

ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου η αξιολόγηση 

ένταξης των δικαιούχων στο μέτρο θα γίνεται μέσω ενός σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η δαπάνη για εκπόνηση και 

παρακολούθηση εφαρμογής του υπολογίζεται σε 30 €/Ha. 

 

3. Σχετικά μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 

• Να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, τα αναχώματα 

και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων. 

• Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακολουθήσει μια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τα 

υπολείμματα των καλλιεργειών:  

α) ενσωμάτωση στο έδαφος,  

β) βόσκηση της καλαμιάς,  

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και 

ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.  



• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο για περιοχές εκτός του Δικτύου Φύση 

2000 και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

Πυροσβεστική, μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς. 

• Να μην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει 

πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του αγροτεμαχίου με νερό. 

• Να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις στο 

αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται αυτό σε καλή κατάσταση και να 

αποφεύγεται η εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να 

απομακρύνει την ανεπιθύμητη βλάστηση είτε με βόσκηση είτε με 

μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση. 

 

4. Περιορισμοί που τίθενται από τον κανονισμό βλέπε παράρτημα 

1698/2005 

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 900 

€/Ηa/έτος 

 

5. Οι ενισχυόμενες πρακτικές - Υπολογισμοί 

 

Α: Υπολογισμός της απώλειας εισοδήματος από την μείωση 

παραγωγής. 

2,18 τόνοι/Ha*1000*0,79 €/Kgr=1722,2 €/Ηα την δεκαετία. 

Συνεπώς με αναγωγή στο έτος προκύπτει ότι η ετήσια απώλεια του 

εισοδήματος θα ανέρχεται σε 172,22 €/Ha/έτος 

Β: Η απώλεια εισοδήματος από τις καλλιεργητικές φροντίδες  λόγω 

του ύψους των δένδρων. 

α. Επιπλέον κόστος Κλαδέματος: 5 ημερομίσθια/Ha* 50 €/ 

ημερομισθιο=250 €/Ha 



Δεδομένου ότι η παρέμβαση πραγματοποιείται κάθε δεύτερο χρόνο 

συνεπάγεται ότι η ετήσια ενίσχυση ανέρχεται σε 250 €/Ha/2=125€/Ha. 

β. Επιπλέον κόστος Συλλογής: 20 ημερομίσθια/Ha *0,50* 50 €=500 €/Ηa και 

με δεδομένο το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας το ελάχιστο ετήσιο 

κόστος υπολογίζεται σε 500€/Ηa/2=250 €/Ηa. 

Άρα το συνολικό ετήσιο κόστος των καλλιεργητικών φροντίδων 

υπολογίζεται σε  

α+β=125€/Ha.+ 250 €/Ηa.=375 €/Ηa. 

Γ: Ετήσιο κόστος συντήρησης αναχωμάτων  

Τρέχοντα μέτρα διατηρημένων αναχωμάτων * 0,83 €/ τρέχον μέτρο.  

Με μέσο όρο αναχωμάτων 200 μέτρα ανά εκτάριο προκύπτει αυξημένο 

κόστος 166,00 €/ha την πενταετία συνεπώς 33,20 €/ha/έτος. 

 

Κόστος συναλλαγής  

 

 

Υπολογίζεται με τον παρακάτω πίνακα, που απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα στοιχεία κόστους. 

ι. Κόστος προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης (Συλλογή εγγράφων, 

επικύρωση κλπ) 
 

   

Κόστος συναλλαγής 

    

ΧΡΟΝΟΣ Ημέρες Ευρώ Σύνολο 

Αιτηση 3 30 90,00 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Νομικά και άλλα έξοδα   60,00 

Σύνολο Κόστους Συναλλαγής ανά εκμετάλλευση   150,00 

 

Με μέσο όρο  150 στρέμματα ανά εκμετάλλευση ανά εκτάριο  προκύπτει κόστος 

συναλλαγής 10,00  € /πενταετία ή 2,00 €. / έτος. 

 

 



Πίνακας Συνοπτικός Πίνακας Δράσης 

Μεταβολές οικονομικών μεγεθών €/Ha/έτος 

Μείωση παραγωγής λόγω γήρανσης του δένδρου 172,22 

α. Επιπλέον κόστος καλλιεργητικών φροντίδων 

(κλάδεμα) 

125,00 

β. Αυξημένο κόστος συλλογής 

250,00 

α. Εργασίες καθαρισμού   33,20 

ΣΠΔ: Κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, 

επικαιροποίηση από ειδικό. 30,00 

Κόστος συναλλαγής 2,00 

Σύνολο  612,42 

Προτεινόμενο ποσό ενίσχυσης 612,42 



6. Πηγές στοιχείων 

Στοιχείο Πηγή Υπεύθυνος 

έκδοσης 

Επίπεδο Περιοδικότητα 

Μείωση της 

παραγωγής 

και μέση 

τιμή 

ελαιοκάρπου 

Προσωπική 

επικοινωνία 

Υπεύθυνοι 

συνεταιρισμού 
Τοπικό - 

Ημερομίσθιο 

Δείκτες 

Σχεδίων 

Βελτίωσης 

Περιφέρεια 

Στ. Ελλάδας 
Περιφερειακό Ετήσια 

 



Τίτλος της δράσης: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ν. ΘΗΡΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενισχυόμενη 

αλλαγή – 

διατήρηση 

διαχειριστικής 

πρακτικής 

Επίπεδο 

αναφοράς 

Μεταβολή 

οικονομικού 

μεγέθους με 

το οποίο 

συνδέεται 

Κανονιστικές 

ρυθμίσεις που 

ορίζουν το 

επίπεδο 

αναφοράς 

1. Διατήρηση 

παραδοσιακού 

τρόπου 

κλαδέματος 

Εναλλακτικός 

τρόπος 

κλαδέματος 

(μικρότερου 

κόστους) ή/και 

εγκατάλειψη 

Αυξημένο 

κόστος 

κλαδέματος 

(Αυξημένος 

χρόνος και 

μεγαλύτερο 

ανά ώρα 

κόστος) 

 

2. Διατήρηση 

συντήρηση χώρου 

οικολογικής 

αντιστάθμισης.  

 

Εγκατάλειψη 

και σταδιακή 

καταστροφή 

Εργασίες 

καθαρισμού   

• Να μην 

καταστρέφει τις 

αναβαθμίδες, τις 

ξερολιθιές, τα 

αναχώματα και τα 

φυσικά πρανή στα όρια 

των αγροτεμαχίων. 

• Να προβαίνει στις 

ελάχιστες 

καλλιεργητικές 

παρεμβάσεις στο 

αγροτεμάχιο ώστε να 

διατηρείται αυτό σε 

καλή κατάσταση και να 

αποφεύγεται η εισβολή 

ανεπιθύμητων ειδών. Ο 

γεωργός μπορεί να 

απομακρύνει την 

ανεπιθύμητη βλάστηση 

είτε με βόσκηση είτε με 

μηχανικό κόψιμο και 

απομάκρυνση. 

 

 

2. Σχετικά νομικά κείμενα 

• ΚΥΑ 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004. Εφαρμογή του Καθεστώτος 

της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 

μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 



• ΥΑ 262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 Λεπτομέρειες εφαρμογής της 

υπ. Αριθμ. . 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Εφαρμογή του Καθεστώτος της πολλαπλής 

συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση 

του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. 

• ΚΥΑ 297285/ ΦΕΚ Β 1183/ 26.8.2005. Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της αριθμ. 324032/ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004, 

υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του Καθεστώτος της 

πολλαπλής συμμόρφωσης των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’αριθμ. 

1782/2003 του Συμβουλίου και 796/2004 τηε Επιτροπής όσον 

αφορά στην ανώτερη βία και έκτακτες περιστάσεις και τα 

κριτήρια αξιολόγησης των κυρώσεων. 

• ΚΥΑ 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006. Συμπληρωματικά μέτρα για 

την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των 

απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού. 

• ΥΑ 282471/ΦΕΚ 1307/13.9.2006. Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. 

Αριθμ. 277628/ ΦΕΚ Β 764/27.6.2006, απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των 

άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 

που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται 

στα σημεία Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 

αυτού» 

• ΥΑ 303915/ΦΕΚ Β 1447/3.10.2006. Τροποποίηση και συμπλήρωση 

της υπ. Αριθμ.262021/ ΦΕΚ Β 538/21.4.2005 απόφασης του 



Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες 

εφαρμογής της υπ. Αριθμ. 324032/ ΦΕΚ Β 1921/24.12.2004 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

3. Περιγραφή της δράσης 

Τα πρέμνα του παραδοσιακού αμπελώνα Θήρας-Θηρασιάς είναι 

μορφωμένα σε χαμηλό ιδιότυπο κύπελλο για να προστατεύεται από 

τους ισχυρούς ανέμους. Το κλάδεμα καρποφορίας είναι μακρύ 

(αμολυτές 8-15 οφθαλμών) πού κάμπτονται και σχηματίζουν είτε 

γνωστές γυριστές (κλάδεμα γυριστό ή στεφανωτό), είτε τα κουλούρια 

(κυπελοειδές με κουλούρια). Αμφότερα τα ΄συγκεκριμένα κλαδέματα 

απαιτούν χρονοβόρα κλαδέματα και εξειδικευμένο κλαδευτή με άμεση 

συνέπεια την αύξηση του κόστους. 

Τα αμπέλια βρίσκονται σε επικλινή εδάφη στα οποία υπάρχουν 

αναβαθμίδες ενισχυμένες με ξηρολιθοδομή. Επίσης υπάρχουν 

συνήθως κοντά στις  αναβαθμίδες αλλά και σε άλλα σημεία νησίδες 

φυσικής βλάστησης. Και αυτά τα δύο στοιχεία του παραδοσιακού 

αμπελώνα αποτελούν προστατευτέα αντικείμενα του προτεινόμενου 

μέτρου. 

 

4. Σχετικά μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης  

• Να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις ξερολιθιές, τα αναχώματα 

και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων. 

• Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακολουθήσει μια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τα 

υπολείμματα των καλλιεργειών:  

α) ενσωμάτωση στο έδαφος,  



β) βόσκηση της καλαμιάς,  

γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και 

ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.  

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο για περιοχές εκτός του Δικτύου Φύση 

2000 και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την 

Πυροσβεστική, μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς. 

• Να μην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει 

πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του αγροτεμαχίου με νερό. 

• Να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις στο 

αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται αυτό σε καλή κατάσταση και να 

αποφεύγεται η εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να 

απομακρύνει την ανεπιθύμητη βλάστηση είτε με βόσκηση είτε με 

μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση. 

 

5. Περιορισμοί που τίθενται από τον κανονισμό βλέπε παράρτημα 

1698/2005 

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 900 

€/Ηa/έτος 

 

6. Οι ενισχυόμενες πρακτικές – Υπολογισμοί 

Σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς που θεωρείται η προσφυγή σε 

συντομότερους και φθηνότερους ανά ώρα, τρόπους κλαδέματος 

ενισχύεται η απασχόληση για διπλάσιο χρονικό διάστημα εξειδικευμένων 

κλαδευτών. Στο επίπεδο αναφοράς τα ημερομίσθια ανά εκτάριο είναι 10 

ενώ στην ενισχυόμενη πρακτική οι απαιτήσεις είναι 20. Ανά εκτάριο 10 

ημερομίσθια εξειδικευμένου κλαδευτή με ημερομίσθιο 60 € συνεπάγεται 

600 € το εκτάριο ετησίως.  

Πέραν αυτού ο παραγωγός ενισχύεται για τη διατήρηση χώρου 

οικολογικής αντιστάθμισης, ο καθαρισμός του οποίου θα γίνεται με 



χειρωνακτική εργασία με αυξημένο σε σχέση με τον χημικό ή δια πυράς 

καθαρισμό κόστος, 6 ημερομισθίων το εκτάριο, ετησίως . Το ημερομίσθιο 

σε αυτήν την περίπτωση είναι μικρότερο (50 €) λόγω της μη ανάγκης 

εξειδίκευσης του απασχολούμενου. Συνεπώς 6 ημερομίσθια Χ 50 € = 300 € 

το εκτάριο ετησίως. 

  

Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας της δράσης 

Μεταβολή οικονομικού μεγέθους  €/Ha/έτος 

Αυξημένο κόστος κλαδέματος (Αυξημένος χρόνος 

και μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος) 
600,00 

Χειρωνακτικές εργασίες καθαρισμού   300,00 

Σύνολο 900,00 

 

 

7. Πηγές στοιχείων 

Στοιχείο Πηγή Υπεύθυνος 

έκδοσης 

Επίπεδο Περιοδικότητα 

Αριθμός 

ανθρωποημερών 

για το κλάδεμα  

Προσωπική 

επικοινωνία 

Υπεύθυνοι 

συνεταιρισμού 

Τοπικό - 

Αριθμός 

ανθρωποημερών 

για τον 

καθαρισμό 

Προσωπική 

επικοινωνία 

Υπεύθυνοι 

συνεταιρισμού 

Τοπικό  

Ημερομίσθιο Δείκτες 

Σχεδίων 

Βελτίωσης  

Περιφέρεια 

Στ. Ελλάδας 

Περιφερειακό Ετήσια 

 


