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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2064/136790
1η Τροποποίηση της αριθμ. 1013/95296/
13.09.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3256/
18.09.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας
ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα
Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης
νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138).
4. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 114).
5. Το π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
6. Την υπ’ αριθμ. 282966/09.07.2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-

Αρ. Φύλλου 4507

νυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 125).
7. Την υπ’ αριθμ. 4941/07.11.2011 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς
πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (ΦΕΚ Β΄ 2538/7-11-2011).
8. Την αριθμ. 587/03.03.2017 υπουργική απόφαση
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Χωροταξίας
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιημένη ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 675).
9. Την υπ’ αριθμ. 281255/06.05.2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία "Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 794)», όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 104/7056/21.01.2015 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές
επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ)
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 1065/19.04.2016 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως
ισχύει κάθε φορά.
12. Την υπ’ αριθμ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄3755/21.11.2016).
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
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παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
2. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν.(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994,
(ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/
20.12.2013).
4. Τον Καν.(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/
20.12.2013).
5. Τον Καν.(ΕΕ)1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και
την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου
και των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
εφαρμογή τους κατά το έτος 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθμ. 807/2014
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών
διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 227/
31.07.2014).
7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L
227/31.07.2014).
8. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).
9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης
και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΕΕ L
181/20.06.2014).
10. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11.12.2015
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε
φορά.
Γ. Την υπ’αριθμ. 3851/18.12.2017 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ.
Δ. Την υπ’ αριθμ. 132107/18.12.2017 σύμφωνη γνώμη
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ε. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της
αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.2001 «Προστασία της άγριας
ορνιθοπανίδας», 10.1.2002 «Προστασία παραδοσιακού
ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.2003 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και
10.01.2004 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».
Οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης
Στο άρθρο 6 «Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης» η παράγραφος Β «Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β. Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Για τους υποψηφίους της δράσης 10.1.2004, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς τα κριτήρια
επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου και
εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων
στήριξης στη δράση κατά την πρόσκληση είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ισχύουν
τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:
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Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Υπόγεια υδατικά συστήματα
με κακή ποιοτική
(χημική) κατάσταση.
2. Εκμεταλλεύσεις
που βρίσκονται
σε προστατευόμενη
περιοχή (περιοχές NATURA,
θεσμοθετημένες περιοχές
εθνικών πάρκων).

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1.1

Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη
(Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα
με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.
(0.05-1=1, 1.01-2=2,
2.01-3=3, …, 98.01-99=99, ≥99.01=100)

1 - 100

2.1

Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha)
που βρίσκεται εντός προστατευόμενης
περιοχής (περιοχές NATURA,
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).
(0.05-1=0.2, 1.01-2=0.4,
2.01-3=0.6, …, 98.01-99=19.8, ≥99.01=20)

0.2-20

Σε περίπτωση που μια εκμετάλλευση αντιστοιχεί και στα δύο κριτήρια αξιολόγησης, τα μόρια υπολογίζονται
αθροιστικά.
Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής, η πιστοποίηση της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που
πληροί τα παραπάνω κριτήρια γίνεται μηχανογραφικά με δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
Άρθρο 3
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 6
«Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης» το σημείο γ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής.
Η προσκόμιση των παραστατικών ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι
υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής. Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ
Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών
ΚΦΑΣ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν και την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής.».
Άρθρο 4
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο
8 «Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Γ» τα σημεία ι και ια αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ι. Μη προσκόμιση παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ
Εφόσον δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κατά την προσκόμιση
παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
του έτους εφαρμογής, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την
κατάρτιση του ΣΔΕ (για Εσπεριδοειδή 8€/Ha, για Ελιά 15€/Ha, για Ροδακινιά - Βερικοκιά 21€/Ha, για Μηλιά - Αχλαδιά
13€/Ha) και επιπλέον επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30%.
Σε κάθε επόμενη επανάληψη, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής
για την κατάρτιση του ΣΔΕ και επιπλέον του επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης
ενίσχυσης κατά 50% για το έτος της παράβασης.
Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ, απαλλάσσονται
της υποχρέωσης προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη
ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ, ούτε όμως και τις επιπλέον κυρώσεις.
ια. Μη ύπαρξη ΣΔΕ ή/και εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο.
Εφόσον έχουν προσκομιστεί παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων
ή εφόσον ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και έχει δηλώσει ότι θα καταρτίσει ο ίδιος το ΣΔΕ, αλλά
σε περίπτωση ελέγχου δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος διαπίστωσης της παράβασης.».
Άρθρο 5
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 8
«Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Δ» το σημείο «ια. Μη τήρηση της ζώνης ανάσχεσης ή/
και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης.» μετονομάζεται σε «ιβ. Μη τήρηση της
ζώνης ανάσχεσης ή/και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης.».
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Άρθρο 6
Με την παρούσα αντικαθίσταται το Παράρτημα Γ
«Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους
της δράσης 10.1.2004, οι οποίοι είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης» (EFA)».
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1013/95296/13.09.2017
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017).
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους
της δράσης 10.1.04, οι οποίοι είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA).
10.1.4 Α
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους
της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης» της δράσης 10.01.04 που είναι υπόχρεοι
EFA και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση.
Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης στους παραπάνω
δικαιούχους υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά
με τη χρήση του παρακάτω τύπου:
(Σα-EFA+EFA2)/E
Όπου:
Σα= Συνολική αγρανάπαυση σε όλη την εκμετάλλευση
EFA= συνολική αρόσιμη έκταση περιοχής οικολογικής
εστίασης δηλαδή έκταση εκμετάλλευσης Χ 0,05
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός αγρανάπαυσης
Ε= Ενταγμένη αρόσιμη έκταση στη δράση
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό αγρανάπαυσης στην
ενταγμένη έκταση που πρέπει να πληρωθεί σαν απώλεια
εισοδήματος από τη δράση 10.1.2004.
Εάν αυτό είναι ≥0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του πίνακα.
Εάν αυτό είναι <0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του πίνακα με τα σχετικά ύψη ενίσχυσης διαιρούμενη
με 0,3 και στη συνέχεια πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό που δίνει η εξίσωση ώστε να προκύψει αναλογικά η
ενίσχυση του συγκεκριμένου δικαιούχου.
10.01.04 Β
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους
της δέσμευσης Β «Ξηρική αμειψισπορά που αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης» της
δράσης 10.01.04 που είναι υπόχρεοι EFA και επιλέγουν
να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά ψυχανθές
και ως EFA πάλι τα ψυχανθή.
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Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο με την Α με τη διαφορά ότι στη θέση της αγρανάπαυσης μπαίνουν τα ψυχανθή.
(Σα-EFA+EFA2)/E
Όπου:
Σα= Συνολική έκταση με ψυχανθή σε όλη την εκμετάλλευση
EFA= συνολική αρόσιμη έκταση περιοχής οικολογικής
εστίασης δηλαδή έκταση εκμετάλλευσης Χ 0,05
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός καλλιέργειας ψυχανθών
Ε= Ενταγμένη αρόσιμη έκταση στη δράση
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό της έκτασης με καλλιέργεια ψυχανθών στην ενταγμένη έκταση που πρέπει
να πληρωθεί σαν απώλεια εισοδήματος από τη δράση
10.01.04.
Εάν αυτό είναι >0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του πίνακα.
Εάν αυτό είναι <0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του πίνακα με τα σχετικά ύψη ενίσχυσης διαιρούμενη
με 0,3 και στη συνέχεια πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό που δίνει η εξίσωση ώστε να προκύψει αναλογικά η
ενίσχυση του συγκεκριμένου δικαιούχου.
(*) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος EFA επιλέγει να
χρησιμοποιήσει ως ξηρική αμειψισπορά, για την τήρηση της δέσμευσης Β της δράσης 10.1.04, μέρος της
ενταγμένης αρόσιμης έκτασης με ψυχανθή και μέρος
της έκτασης με άλλη επιλέξιμη ξηρική καλλιέργεια πλην
ψυχανθών, η έκταση που καλλιεργείται με άλλη επιλέξιμη
ξηρική καλλιέργεια πλην ψυχανθών, προστίθεται στον
αριθμητή του κλάσματος.
10.1.4 Δ
Υπολογισμός ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους
της δέσμευσης Δ της δράσης 10.01.04 που είναι υπόχρεοι EFA και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν σαν EFA
αγρανάπαυση.
(EZ-EFA+EFA2)/E
Όπου:
ΕΖ= Εμβαδό ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων
EFA= έκταση περιοχής οικολογικής εστίασης δηλαδή
έκταση εκμετάλλευσης Χ 0,05
EFA2= EFA από στοιχεία εκτός αγρανάπαυσης
Ε= Ενταγμένη έκταση στη δράση
Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό αγρανάπαυσης στην
ενταγμένη έκταση που πρέπει να πληρωθεί σαν απώλεια
εισοδήματος από τη δράση 10.1.04.
Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με το ΤΑΚ της
αντίστοιχης καλλιέργειας ώστε να προκύψει η ενίσχυση
ανά Ha και έτος, που βέβαια δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα όρια του καν. 1305/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
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