
ΝΕΑ ΚΑΠ 
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 

• Καθεστώτα Ενίσχυσης  

• Ολοκληρωμένο Σύστημα – Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης 2017 

Υπεύθυνη σύνταξης : 
Κ. Βιτζηλαίου 
Φεβρουάριος 2017 



Καθεστώτα ενίσχυσης στην νέα ΚΑΠ - Εθνικές 
επιλογές 

Βασική Ενίσχυση 

• 3 περιφέρειες:  βοσκότοποι-αρόσιμες- ορισμένες μόνιμες καλλιέργειες 
(δενδρώνες – αμπελώνες)   

• Εθνικό Απόθεμα  

• Μικροκαλλιεργητές 

Πράσινη Ενίσχυση 

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 

Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση 

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος  

[Μέτρα νησιών Αιγαίου] 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 



Κατανομή εθνικού φακέλου έτους 2017 

ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

30% 

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 
2% 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

10% 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 
5% 

ΠΕ1: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 
25% 

ΠΕ2: ΑΡΟΣΙΜΕΣ  
47% 

ΠΕ3: ΜΟΝΙΜΕΣ 
28% 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

53% 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 

Ενεργοί 
γεωργοί 



Γεωργική δραστηριότητα 

Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η 
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων 

(συγκομιδή, άμελξη, 
αναπαραγωγή ζώων και εκτροφή 

ζώων για γεωργική εκμετάλλευση) 

Η διατήρηση της γης σε 
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή 

καλλιέργεια (αρόσιμες εκτάσεις 
υπό αγρανάπαυση, βοσκότοποι, 

δενδρώνες) 



Ενεργός Γεωργός το έτος 2017 

Οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται αποκλειστικά σε ενεργούς 
γεωργούς  

Ο ενεργός γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο: 

 Ασκεί γεωργική δραστηριότητα: 
– Έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το έτος 2016 

– Έλαβε το έτος 2016 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ και δεν ανήκει στην 
αρνητική λίστα και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% 
των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες  

 Εφόσον ανήκει στην αρνητική λίστα, μπορεί να αποδείξει ότι η γεωργική 
του δραστηριότητα δεν είναι οριακή, δηλ ένα από τα παρακάτω: 
– το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών 

εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες 

– 1/3 των συνολικών εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες 
– ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής 

δραστηριότητας. 

 Ελέγχεται κάθε έτος 
 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 



Αρνητική λίστα 

Αερολιμένες 

Σιδηροδρομικές εταιρείες 

Δίκτυα ύδρευσης 

Κτηματομεσιτικές εταιρείες  

Γήπεδα και υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας 



Συνδεδεμένες ενισχύσεις (αρ. 52 κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013)  

Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και 
ζωικής παραγωγής 

Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 

Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις 
και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής 

Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην 
ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας  

Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση 



Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης -  Όροι 
επιλεξιμότητας  

 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 

1. Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο 
- Πλαφόν 2017: 12.000.000€ 
- Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha 
2. Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018 
- Πλαφόν 2017: 7.811.531€ 
- Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha 
3. Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 

30.11.2017  
- Πλαφόν 2017: 3.000.000€ 
- Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha 
4. Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 

έως 31.12.2017 
- Πλαφόν 2017: 7.603.500€ 
- Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha 
5. Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 

έως 01.11.2017 
- Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 
- Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 

 
 



6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες 

• Πλαφόν 2017: 4.882.207€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha 

7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες 

• Πλαφόν 2017: 6.835.089€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha 

8. Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες 

• Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha 

9. Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 

• Πλαφόν 2017: 950.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha 

10. Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018 

• Πλαφόν 2017: 6.835.089€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha 

11. Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 
έως 01.11.2017 

• Πλαφόν 2017: 2.929.324€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 

 

 



12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας  

• Πλαφόν 2017: 5.000.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha 

13. Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές 

• Πλαφόν 2017: 4.000.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha 

14. Μήλα 

• Πλαφόν 2017: 4.000.000€  

• Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha 

15. Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης  

• Πλαφόν 2017: 500.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha 

16. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι 

• Πλαφόν 2017: 25.809.281€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha 

 



Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - Όροι 
επιλεξιμότητας 

1. Μεταξοσκώληκες : 20.000 αυγά/κυτίο 

• Πλαφόν 2017: 781.153€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο 

2. Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017 

• Πλαφόν 2017: 36.336.635€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο 

3. Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο 

• Πλαφόν 2017: 50.978.015€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο 

4. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με 
βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη 
διατήρηση  

• Πλαφόν 2017: 2.820.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ 

5. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα 
με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις :  min 3MMZ, 6μηνη 
διατήρηση  

• Πλαφόν 2017: 560.000€ 

• Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο 

 



Εφαρμογή online καταχώρησης παραδόσεων  
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/CoupledRegimes/#/welcome  

Ρύζι 

Τομάτα βιομηχανική 

Πορτοκάλια χυμοποίησης 

Ροδάκινα χυμοποίησης 

Ζαχαρότευτλα 

Σπόροι σποράς 

Σπαράγγια 



Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 –Ολοκληρωμένο 
Σύστημα 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων 
για τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των 
ενισχύσεων  

Στοιχεία ολοκληρωμένου συστήματος: 
• ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
• σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων 
• σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων 
• σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης·  

• ενιαία αίτηση ενίσχυσης 
• ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου 
• ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο 

οποίος υποβάλλει ενιαία αίτηση. 
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Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης 

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2017 συνοδεύεται 
από:  

 τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ 
για την ασφάλιση της παραγωγής του, 

 την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 

Το έντυπο της αίτησης για τους γεωργούς με ΕΑΕ 2016 
προσυμπληρώνεται 



Έτος υποβολής 2017 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής  

ΕΑΕ 2017 ή 
τροποποίησης  
με ποινή 1% 

9.06.2017  

Ο δικαιούχος 
υποβάλλει την 

ΕΑΕ2017 

25 ημερολογιακές ημέρες 

15.05.2017 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
ενημέρωσης των  
δικαιούχων μετά 
αποσφαλμάτωση
26 ημέρες μετά 
την καταληκτική  
ημερομηνία 
υποβολής  

12.06.2017 

 Καταληκτική 
ημερομηνία 
τροποποίησης 
μετά 
αποσφαλμάτωση
= 35 ημέρες μετά 
την καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 

19.06.2017 

1 ημέρα 

10 ημέρες 
Ο δικαιούχος υποβάλλει την ΕΑΕ2017 
εκπρόθεσμα με ποινή 

Διενέργεια Ελέγχων Αποσφαλμάτωσης 

Τροποποιήσεις μετά τους ελέγχους αποσφαλμάτωσης  

Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Ελέγχων   

Τελευταία 
ημερομηνία 

τροποποίησης  
ΕΑΕ 2017 

χωρίς μείωση 
31.5.2017 

Καταληκτική 
ημερομηνία  

υποβολής ΕΑΕ 
2017 χωρίς 

κύρωση  
15.5.2017 

09.06.2017 

Κρίσιμες ημερομηνίες  



Μετατροπή επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μ.Μ.Ζ. για τον 
έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκότοπου (min 0,7 

ΜΜΖ/εκτάριο) 

 Οι ίπποι και οι χοίροι δεν ανήκουν στα επιλέξιμα ζώα για τον 
υπολογισμό της πυκνότητας βόσκησης 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 

Προσοχή!  

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο 

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας) 0,15 

Βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20 

Βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60 

Βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00 
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Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων ενιαίας 
αίτησης 

0,05 εκτάρια για όλα τα 
αγροτεμάχια πλην των 

ελαιοτεμαχίων 

0,03 εκτάρια για τα 
ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο 
του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης 

0,01 εκτάρια για τα 
ελαιοτεμάχια στα μικρά 

νησιά του Αιγαίου 

*Στην κατοχή του 
γεωργού στις 

31.05.2017 



Δήλωση Φυτικού Κεφαλαίου – Χρήση γης 

1. Βοσκότοποι 

Γη όπου επικρατούν  τα αγρωστώδη/ποώδη φυτά, 
εκτός αμειψισποράς επί τουλάχιστον 5 έτη 

• Σε παραγωγή, με δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο που 
αντιστοιχεί σε πυκνότητα βόσκησης ≥ 0,7 
ΜΜΖ/εκτάριο   

• Σε καλή γεωργική κατάσταση, χωρίς την ελάχιστη 
πυκνότητα βόσκησης αλλά με διατήρηση της 
ποώδους βλάστησης έως 70cm 

 



2. Αρόσιμες καλλιέργειες  
 • Γη που καλλιεργείται, γη διαθέσιμη για καλλιέργεια 

(αγρανάπαυση) και γη υπό θερμοκήπια 

• Στην ΕΑΕ 2017, δηλώνονται οι καλλιέργειες που 
καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο 
παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2016 έως και το 
καλοκαίρι του 2017. 

Σεπτ  - Οκτ 2016 Ιαν 2017 Αυγ – Σεπ 2017 

Φθινοπωρινές/χειμερινές καλλιέργειες  
πχ. σίτος, φακές,  βίκος, κριθάρι 

Εαρινές / καλοκαιρινές καλλιέργειες 
πχ. καπνός, αραβόσιτος,  μηδική, 
φασόλια, βαμβάκι, σόργο, κεχρί 

•Αγρανάπαυση: δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν 
καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 



Κύριες – Επίσπορες καλλιέργειες και 
Συγκαλλιέργειες 

Κύριες καλλιέργειες  
• είναι οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο 

για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του πρασινίσματος 

Επίσπορες καλλιέργειες  
• Είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης 

(ωρίμανση σε περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που 
καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων καλλιεργειών 

Συγκαλλιέργεια  
• ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων 

διαφορετικών ειδών φυτών στον ίδιο χώρο.  



Αιτήματα λήψης συνδεδεμένων ενισχύσεων 
αρόσιμων καλλιεργειών (όσπρια, ψυχανθή) 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & 
ΑΓΟΡΑΣ 

Μόνο σε κύριες 
καλλιέργειες 

Δεν επιτρέπεται αίτημα 
λήψης σε επίσπορες 

Ένα αίτημα συνδεδεμένης 
ανά αγροτεμάχιο 



3. Μόνιμες καλλιέργειες 

• Δενδρώνες – οπωρώνες  

• Αμπελώνες 

• Λοιπές μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες που 
καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο 
τουλάχιστον 5 ετών και αποδίδουν 
επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (+φυτώρια)  

Δήλωση αριθμού και ηλικίας 
δένδρων/αμπελιών 



ΕΑΕ2017 και Περιφερειοποίηση Βασικής 
Ενίσχυσης 

Χρήση γης 2017 

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 



Ενεργοποίηση ΔΒΕ έτους 2017  

Είδος ΔΒΕ γεωργού 
 

Περιφέρεια που ανήκουν τα 
δηλωθέντα αγροτεμάχια[2013] 

Xρήση 
γης/επιλεξιμότητα 

2017 

Ενεργοποίηση 

Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή…… 


