ΒΑΙΚΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΔΡΑΘ 10.01.04
«ΜΕΙΩΘ ΣΘ ΡΤΠΑΝΘ ΝΕΡΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ»
ΣΟΤ ΜΕΣΡΟΤ 10 ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020

Α. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΑΙΝΙΜΑΣΟ»
1. Σι ακριβϊσ ιςχφει με το Πραςίνιςμα και τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ; Σι κα ιςχφςει εάν κάποιοσ επιλζξει να εντάξει
ςτθ δράςθ όλθ τθν εκμετάλλευςι του;
το παράρτθμα Γ τθσ αρικ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) ΤΑ περιγράφεται αναλυτικά ο τρόποσ υπολογιςμοφ
του φψουσ ενίςχυςθσ για τουσ δικαιοφχουσ τθσ δράςθσ 10.01.04, οι οποίοι είναι υπόχρεοι πραςινίςματοσ και επιλζγουν
να κάνουν χριςθ τθσ ίδιασ ζκταςθσ και του ίδιου ςτοιχείου (αγρανάπαυςθ ι/και ψυχανκι) για να καλφψουν και το
πραςίνιςμα. Προκειμζνου να λάβει κανονικά τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ, ο δικαιοφχοσ μπορεί είτε:
Να χρθςιμοποιιςει ωσ EFA άλλθ ζκταςθ ςε αγρανάπαυςθ (εκτόσ δράςθσ) ι κάποιο άλλο ςτοιχείο (π.χ.
δενδροςτοιχίεσ), είτε
Να κζςει ςε αγρανάπαυςθ (για τθ δζςμευςθ Α) ζκταςθ μεγαλφτερθ από το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςοςτό τθσ
δράςθσ (30%), τόςθ ϊςτε να καλφπτεται και το απαιτοφμενο 30% (τθσ ενταγμζνθσ ςτθ δράςθ ζκταςθσ) για τθ
δράςθ και το απαιτοφμενο 5% (τθσ ςυνολικισ αρόςιμθσ εκμετάλλευςθσ) για το πραςίνιςμα.
Εφόςον καλφπτει τθν αμειψιςπορά τθσ δζςμευςθσ Β ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΤΧΑΝΘΘ, να καλλιεργιςει ζκταςθ
μεγαλφτερθ από το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςοςτό τθσ δράςθσ (30%), τόςθ ϊςτε να καλφπτει
o τόςο το 30% τθσ ενταγμζνθσ ςτθ δράςθ ζκταςθσ
o όςο και το 5% τθσ εκμετάλλευςθσ (που αφορά τθν υποχρζωςθ του πραςινίςματοσ).
Εφόςον καλφπτει τθν αμειψιςπορά τθσ δζςμευςθσ Β με ψυχανκι ΚΑΙ με άλλθ ξθρικι καλλιζργεια (π.χ. ςιτθρά),
να καλφψει με τα ψυχανκι
o πρϊτα τθν ζκταςθ ποςοςτοφ 5% τθσ εκμετάλλευςισ του (υποχρζωςθ πραςινίςματοσ) και
o να φροντίςει θ υπόλοιπθ ζκταςθ με τα ψυχανκι ακροιηόμενθ με τθν άλλθ ξθρικι καλλιζργεια (π.χ. τα
ςιτθρά) να καλφπτει το ελάχιςτο ποςοςτό 30% για τθ δράςθ.
Παράδειγμα υπολογιςμοφ φψουσ ενίςχυςθσ για τθ δζςμευςθ Α:
Ασ υποκζςουμε ότι ζνασ παραγωγόσ εντάςςει ςτθ δράςθ 200 ςτρζμματα.
Για τα 200 ςτρζμματα, θ υποχρζωςθ πραςινίςματοσ (5%) είναι 10 ςτρζμματα, ενϊ θ υποχρζωςθ τθσ αγρανάπαυςθσ
είναι 60 με 100 ςτρζμματα(ελάχιςτο ποςοςτό 30% και μζγιςτο ποςοςτό 50%).
Περίπτωςη 1η
Εάν ο παραγωγόσ καλλιεργιςει 140 ςτρζμματα βαμβάκι και 60 ςτρζμματα αγρανάπαυςθ, τότε ο τφποσ α-EFA+EFA2/E
του Παραρτιματοσ Γ ζχει ωσ εξισ:
α=60 ςτρζμματα
EFA=10 ςτρζμματα
EFA2= 0 (αν υποκζςουμε ότι δεν καλφπτει το πραςίνιςμα από άλλα ςτοιχεία, πζραν τθσ αγρανάπαυςθσ)
Ε=200 ςτρζμματα
α-EFA+EFA2/E=60-10/200=0,25 < 0,3 και άρα ο παραγωγόσ κα πλθρωκεί όλθ τθν ζκταςθ (200 ςτρζμματα) όχι με
60€/ςτρζμμα (τιμι βαμβακιοφ από τον Πίνακα 22.2), αλλά με τθν τιμι : 60/0,3*0,25=50€/ςτρζμματα
Δθλαδι 200*50=10.000€
Περίπτωςη 2η
Εάν ο παραγωγόσ καλλιεργιςει 130 ςτρζμματα βαμβάκι και 70 ςτρζμματα αγρανάπαυςθ (ποςοςτό αγρανάπαυςθσ
35%), τότε ο τφποσ α-EFA+EFA2/E του Παραρτιματοσ Γ ζχει ωσ εξισ:
α=70 ςτρζμματα
EFA=10 ςτρζμματα
EFA2 = 0 (αν υποκζςουμε ότι δεν καλφπτει το πραςίνιςμα από άλλα ςτοιχεία, πζραν τθσ αγρανάπαυςθσ)

E=200 ςτρζμματα
α-EFA+EFA2/Ε=70-10/200=0,3 ≥ 0,3 και άρα ο παραγωγόσ πλθρϊνεται κανονικά για τθ δράςθ, με τθν τιμι του
βαμβακιοφ από τον Πίνακα 22.2 (60€/ςτρζμμα).
Δθλαδι 200*60=12.000€
ΗΜΕΙΩΗ
το Παράρτθμα Γ όπου αναφζρεται «εάν αυτό είναι > 0,3» διευκρινίηουμε ότι περιλαμβάνει και το ≥.
Δθλαδι, «εάν αυτό είναι > ι ίςο του 0,3 ο δικαιοφχοσ λαμβάνει τθν ενίςχυςθ του Πίνακα».

Β. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ Α
1. τθν ειδικι δζςμευςθ Α «υποχρζωςθ τιρθςθσ 30% αγρανάπαυςθσ», αναφζρεται ότι ειδικά για τα

αγροτεμάχια που εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα θ αγρανάπαυςθ πρζπει να παραμζνει χωρικά
ςτακερι. Δθλαδι όταν το τεμάχιο δεν εφάπτεται με φδατα θ αγρανάπαυςθ πρζπει να μετακινείται
κατά τθν περίοδο τθσ δζςμευςθσ;
τθν ειδικι δζςμευςθ Α θ δζςμευςθ τθσ αγρανάπαυςθσ είναι δυνατόν και όχι υποχρεωτικό να εφαρμόηεται ςε
διαφορετικά αγροτεμάχια κάκε ζτοσ. Εάν όμωσ θ ενταγμζνθ ςτθ δράςθ ζκταςθ περιλαμβάνει αγροτεμάχια που
εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα (ποτάμια, υδατορζματα, λίμνεσ, αρδευτικζσ διϊρυγεσ, αποςτραγγιςτικζσ τάφρουσ
κ.ά.), τότε θ αγρανάπαυςθ εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςε αυτά και θ υπό αγρανάπαυςθ γεωργικι ζκταςθ (ςτο ελάχιςτο
ποςοςτό του 30%) παραμζνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ δζςμευςθσ.

2. Εάν κάποιοσ ζχει πάνω από το 30% τθσ ζκταςθσ που κα εντάξει ςτθ δζςμευςθ Α, πλθςίον

επιφανειακϊν υδάτων, υποχρεοφται όλα αυτά να τα βάλει αγρανάπαυςθ ςτακερι κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ πενταετοφσ δζςμευςθσ ι μόνο το 30% αρκεί;
ε περίπτωςθ όπου ζνασ δικαιοφχοσ ζχει πάνω από το 30% τθσ ενταγμζνθσ ςτθ δράςθ ζκταςθσ εφαπτόμενο ςε
επιφανειακά φδατα ΔΕΝ υποχρεοφται να τα κζςει όλα ςε αγρανάπαυςθ, παρά μόνο το ελάχιςτο ποςοςτό τθσ
δζςμευςθσ, δθλαδι το 30%. Θα πρζπει, όμωσ, το ποςοςτό αυτό να το διατθριςει χωρικά ςτακερό και για τα 5 ζτθ.
3. Σι ςθμαίνει ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ Α ενιςχφεται θ ζκταςθ με τισ επιλζξιμεσ καλλιζργειεσ

προςαυξθμζνθ κατά τθν ζκταςθ τθσ αγρανάπαυςθσ; Με τι ποςό ανά ςτρζμμα ενιςχφεται θ
αγρανάπαυςθ;
Εάν για παράδειγμα θ ενταγμζνθ ζκταςθ είναι 10Ha και τθριςει το ελάχιςτο ποςοςτό τθσ αγρανάπαυςθσ, δθλαδι 3Ha,
και τα υπόλοιπα 7Ha τα καλλιεργιςει βαμβάκι, τότε ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ Α ενιςχφεται θ ζκταςθ με τισ επιλζξιμεσ
καλλιζργειεσ (7Ha) προςαυξθμζνθ κατά τθν ζκταςθ τθσ αγρανάπαυςθσ (δθλαδι 7Ha + 3Ha=10Ha) με τθν τιμι τθσ
κφριασ καλλιζργειασ, από τον Πίνακα 22.2 τθσ αρ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) ΤΑ για τθν εκάςτοτε περιοχι
παρζμβαςθσ. Π.χ. για τθν περιοχι τθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ το φψοσ ενίςχυςθσ του βαμβακιοφ είναι ςτα 600€/Ha.
Κατά ςυνζπεια ο δικαιοφχοσ για εκείνο το ζτοσ κα λάβει 600*10Ha=6000€.
4. Πωσ κα δθλωκοφν ςτθν ΕΑΕ τα αγροτεμάχια με τθν εδαφοκάλυψθ;
τθν ΕΑΕ 2018 κα προςτεκεί νζοσ κωδικόσ ςτθν ομάδα καλλιζργειασ «ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΘ» (επιπλζον του κωδικοφ ΕΚΣΑΘ
Ε ΚΑΛΘ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ), με τθν περιγραφι «ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΘ με εδαφοκάλυψθ», θ οποία επιλογι κα είναι
δυνατι μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου το τεμάχιο αιτείται ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 10.1.04 και τθσ δζςμευςθσ Α.
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Γ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ Β
1. H δζςμευςθ Β «Αμειψιςπορά» περιλαμβάνει δεςμεφςεισ όςον αφορά τα λιπάςματα;
Θ υποχρεωτικι ωσ προσ τισ μζγιςτεσ τιμζσ λιπαντικι αγωγι για το ςφνολο των καλλιεργειϊν – και όχι μόνο για τισ
καλλιζργειεσ των ενταγμζνων αγροτεμαχίων ςτθ δράςθ, βρίςκονται ςτα Προγράμματα Δράςθσ τθσ κάκε περιοχισ
παρζμβαςθσ.
το πλαίςιο τθσ δράςθσ δεν υπάρχει απαίτθςθ για επιπλζον μείωςθ τθσ λιπαντικισ αγωγισ (όπωσ υπιρχε ςτθ δράςθ
2.1 «Προςταςία των ευαίςκθτων ςτα νιτρικά περιοχϊν» του ΠΑΑ 2007-2013).
Μζχρι ςιμερα ζχουν εκδοκεί τα ακόλουκα Προγράμματα Δράςθσ:

1
2
3
4

5
6
7

Ευπρόςβλθτθ ηϊνθ
ΚΤΑ Προγράμματοσ Δράςθσ
Δυτικι και Ανατολικι 25638/2905/22.10.2001 (ΦΕΚ Β'
Θεςςαλία
1422)
20417/2520/14.09.2001 (ΦΕΚ Β'
Κωπαϊδικό πεδίο
1195)
20416/2519/14.09.2001 (ΦΕΚ Β'
Αργολικό πεδίο
1196)
λεκάνθ
Πθνειοφ 20418/2521/14.09.2001 (ΦΕΚ Β'
Θλείασ
1197)
κάμποσ
Θεςςαλονίκθσ
Πζλλασ - Θμακίασ
16175/824/28.04.2006 (ΦΕΚ Βϋ530)
50982/2309/29.12.2006 (ΦΕΚ Β'
λεκάνθ τρυμόνα
1894)
πεδιάδα Άρτασ - 50981/2308/29.12.2006 (ΦΕΚ Β'
Πρζβεηασ
1895)

2. ε ςχζςθ με τθν ενταγμζνθ ζκταςθ: κα γίνεται ζλεγχοσ ςτο τζλοσ τθσ 5ετίασ για το αν όλθ θ ενταγμζνθ
ζκταςθ ζχει περάςει τόςο από ποτιςτικι όςο και από ξθρικι καλλιζργεια; (Αν ναι, κάποιοσ που π.χ.
κατά το 1ο ζτοσ ζχει 90% ξθρικι αμειψιςπορά κα πρζπει να προβλζψει τα επόμενα ζτθ να
καλλιεργιςει περιςςότερα ποτιςτικά.)
τθ δζςμευςθ Β «Αμειψιςπορά» οι δικαιοφχοι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να καλλιεργοφν τουλάχιςτον το 30% τθσ
εκμετάλλευςισ τουσ με ξθρικι καλλιζργεια ΚΑΘΕ ΕΣΟ. Δεν ζχουν κάποια άλλθ υποχρζωςθ ωσ προσ τισ καλλιζργειεσ.
Εάν κζλουν μποροφν κάποια αγροτεμάχια να τα καλλιεργοφν με ποτιςτικζσ καλλιζργειεσ και τα 5 ζτθ ι αντίςτοιχα με
ξθρικζσ καλλιζργειεσ. Αρκεί να τθρείται το minimum υποχρεωτικό ποςοςτό του 30% τθσ ξθρικισ αμειψιςποράσ.
Επειδι όμωσ θ δράςθ είναι γεωργοπεριβαλλοντικι δεν κα πρζπει να ξεχνάμε τισ καλζσ γεωργικζσ πρακτικζσ μεταξφ των
οποίων είναι θ εναλλαγι των καλλιεργειϊν ςτα αγροτεμάχια που ςίγουρα αποδίδει μεςοπρόκεςμα οφζλθ.
3. Αγροτεμάχιο που εφάπτεται ςε επιφανειακά φδατα μπορεί να υπαχκεί ςτθ δζςμευςθ Β;
Ναι
4. τθ Β Δζςμευςθ «Αμειψιςπορά» αναφζρεται ότι το ποςοςτό τθσ αμειψιςποράσ μπορεί να ανζλκει ςτο 90%.
Πϊσ κα προκφψει θ τιμι ενίςχυςθσ ςτθ περίπτωςθ που κάποιοσ εντάξει 10,00 ha εκ των οποίων τα 9,00 ha κα
είναι ξθρικι καλλιζργεια και τα 1,00 ha με Βαμβάκι ι Αραβόςιτο;
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το πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ Β ενιςχφεται θ ζκταςθ με τισ επιλζξιμεσ καλλιζργειεσ (δθλαδι το 1ha) προςαυξθμζνθ κατά
τθν ζκταςθ τθσ αμειψιςποράσ (1+9=10ha) με τθν τιμι του βαμβακιοφ από τον Πίνακα 22.3 τθσ 1013/95296/13.09.2017
(ΦΕΚ Β’ 3256) ΤΑ για τθν εκάςτοτε περιοχι παρζμβαςθσ. Π.χ. για τθν περιοχι τθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ το φψοσ
ενίςχυςθσ του βαμβακιοφ είναι ςτα 600€/ha. Κατά ςυνζπεια ο δικαιοφχοσ για εκείνο το ζτοσ κα λάβει 600*10=6000€.
5. Εάν ενταχκεί κάποιοσ παραγωγόσ ςτθ δράςθ Β τθσ αμειψιςποράσ και καλλιεργιςει ωσ αμειψιςπορά (βίκο ι
μθδικι ι ςίτο ςκλθρό ι ρεβφκια), είναι απαγορευτικό να αιτθκεί για τισ ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ τθ
ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςι τουσ;
Οι δικαιοφχοι τθσ δράςθσ 10.1.04 δικαιοφνται κανονικά τθ ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ, ςφμφωνα με όςα ιςχφουν ςτο εν
λόγω κακεςτϊσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ (π.χ. να είναι δθλωμζνα ςτθν ΕΑΕ με ςυγκεκριμζνο τρόπο). ασ γνωρίηουμε πάντωσ,
ότι ςτισ επιλζξιμεσ καλλιζργειεσ για ξθρικι αμειψιςπορά ΔΕΝ κα περιλαμβάνεται θ μθδικι.

Δ. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ Γ
1. Μπορεί να ςυμμετάςχει αγροτεμάχιο με δενδρϊδθ καλλιζργεια θλικίασ 1 ζτουσ;
τθ δζςμευςθ Γ «Χλωρά λίπανςθ ςε δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ» επιτρζπεται να ενταχκοφν αγροτεμάχια τα οποία ςτθν
Ενιαία Αίτθςθ Εκμετάλλευςθσ (ΕΑΕ) του 2017 είχαν δθλωκεί ιδθ με τθν αντίςτοιχθ δενδρϊδθ καλλιζργεια. Δθλαδι
βρίςκονται ςίγουρα ςτο 2ο ζτοσ αυτι τθ ςτιγμι. Όμωσ, κατά τθν εγκατάςταςθ ενόσ δενδρϊνα, τα δζντρα είναι ςίγουρα
2-4 ετϊν, οπότε δεν τίκεται κζμα τα δζντρα να είναι θλικίασ 1 ζτουσ.
2. ε αγροτεμάχιο με δενδρϊδθ καλλιζργεια κα υπάρξει θ δυνατότθτα να ξθλωκοφν τα δζνδρα και να φυτευτοφν
νζα προκειμζνου να γίνει αλλαγι τθσ ποικιλίασ ;
Όχι, δε κα επιτραποφν νζεσ φυτεφςεισ ςτθ δράςθ.

Ε. ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ Δ
1. Πϊσ προκφπτει θ απόςταςθ από επιφανειακοφσ υδάτινουσ πόρουσ και ποια είναι αυτι; Ζνα κανάλι
περιλαμβάνεται ςε αυτι τθ δζςμευςθ;
Σα αρδευτικά κανάλια περιλαμβάνονται ςτουσ επιφανειακοφσ υδάτινουσ πόρουσ, αλλά όχι τα καναλζτα.
Εάν ζνα αγροτεμάχιο είναι ψθφιοποιθμζνο μζχρι τθν όχκθ του ποταμοφ ι μζχρι τθν άκρθ του αρδευτικοφ καναλιοφ,
τότε είναι επιλζξιμο για τθ δζςμευςθ Δ «Ηϊνθ ανάςχεςθσ ςε αγροτεμάχια που εφάπτονται ςε επιφανειακά νερά» και
πρζπει ο παραγωγόσ ςε απόςταςθ 5 μζτρων από τα επιφανειακά φδατα να τθριςει ηϊνθ ανάςχεςθσ. Με τον ίδιο
ακριβϊσ τρόπο προκφπτει θ απόςταςθ και για τθν τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του ενόσ μζτρου για τθν υποχρεωτικι
εφαρμογι τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ, που ελζγχεται ςτθν ΕΑΕ κάκε χρόνο κατά τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. τθ δζςμευςθ Δ «Ηϊνθ ανάςχεςθσ ςε αγροτεμάχια που εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα» αναφζρεται ότι
εντάςςονται αγροτεμάχια που εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα. Εάν πχ μεταξφ τθσ πλευράσ του
αγροτεμαχίου και ενόσ ρζματοσ μεςολαβεί δρόμοσ κεωρείται ότι δεν εφάπτεται;
Εάν ο δρόμοσ δεν είναι αγροτικόσ, αλλά ζχει διατθρθκεί μετά από ςυμφωνία μεταξφ των παραγωγϊν και ο παραγωγόσ
ςτθν ΕΑΕ ψθφιοποιεί το αγροτεμάχιό του μζχρι τθν όχκθ του ποταμοφ (ι μζχρι τθν άκρθ του αρδευτικοφ καναλιοφ)
τότε μπορεί να το εντάξει ςτθ δζςμευςθ Δ. Εάν όμωσ ο δρόμοσ είναι αγροτικόσ και το αγροτεμάχιο ουςιαςτικά
ψθφιοποιείται μζχρι το δρόμο, τότε δεν είναι επιλζξιμο για ζνταξθ ςτθ δζςμευςθ Δ.
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3. Θ ηϊνθ ανάςχεςθσ τθσ ειδικισ δζςμευςθσ Δ εφαρμόηεται ςτο ςθμείο επαφισ του αγροτεμαχίου με τα
επιφανειακά φδατα ι περιμετρικά ςε όλο το αγροτεμάχιο;
Θ ηϊνθ ανάςχεςθσ 5 μζτρων ςτθν ειδικι δζςμευςθ Δ εφαρμόηεται ςτθν πλευρά επαφισ του αγροτεμαχίου με τα
επιφανειακά φδατα. Σο φψοσ ενίςχυςθσ (€/Ha/ζτοσ) προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του μικουσ αυτισ τθσ
πλευράσ επαφισ επί 4 μζτρα (εξαιρείται το 1 υποχρεωτικό μζτρο τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ) επί το Συπικό
Ακακάριςτο Κζρδοσ τθσ καλλιζργειασ του αγροτεμαχίου (Πίνακασ 22.5 τθσ ΤΑ) / ενταγμζνθ ζκταςθ αγροτεμαχίου.
4. Εάν ζνα αγροτεμάχιο εφάπτεται ςε επιφανειακά φδατα είναι υποχρεωτικό να μπει ςτθ δζςμευςθ Δ ι μπορεί να
μπει ςτθ δζςμευςθ Α ι Β, αν το επικυμεί;
Σα αγροτεμάχια, τα οποία εφάπτονται ςε επιφανειακά φδατα δεν είναι επιλζξιμα για ζνταξθ μόνο ςτθ δζςμευςθ Δ.
Μποροφν κάλλιςτα να ενταχκοφν και ςε κάποια από τισ Α και Β δεςμεφςεισ.

Σ. ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ

1. Μεταβιβάςεισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν μια φορά κατά τθ διάρκεια τθσ 5/ετίασ και προσ ζνα μόνο
πρόςωπο. Θ μεταβίβαςθ μπορεί να γίνει εν μζρει; Δθλαδι ο παραγωγόσ να μεταβιβάςει ζνα μζροσ τθσ
ενταγμζνθσ ζκταςθσ και το υπόλοιπο να το διατθριςει ςτθ δράςθ ςτο όνομά του;
Ναι, μπορεί να γίνει μερικι μεταβίβαςθ και αυτι μια φορά ανά δικαιοφχο ςτθ διάρκεια τθσ πενταετίασ.
Μπορεί να πραγματοποιθκεί μεταβίβαςθ περιςςότερεσ τθσ μία φοράσ ςτθ διάρκεια τθσ πενταετίασ, κατ’ εξαίρεςθ, για
τισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ λόγω ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ αρικ. 1013/95296/18.09.2017 ΤΑ (ΦΕΚ
Βϋ 3256)
2. Ποιεσ είναι οι περιοχζσ και πϊσ αποδεικνφεται ότι ζχουν υπόγεια υδατικά ςυςτιματα με κακι ποιοτικι (χθμικι)
κατάςταςθ;
τισ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ που είναι ςε κάκε αγροτεμάχιο ςτο ΟΔΕ, υπάρχει θ πλθροφορία με τίτλο GWB (ground
water bodies) όπου θ τιμι 1 = κακι ποιοτικι κατάςταςθ, 0= καλι ποιοτικι κατάςταςθ.
3. χετικά με τθν επιλεξιμότθτα ι μθ των αγροτεμαχίων, ιςχφει θ ίδια ανοχι που ιςχφει και ςτθν ΕΑΕ για τισ άμεςεσ
ενιςχφςεισ;
Θ ζνταξθ ςτθ δράςθ 10.01.04 γίνεται βάςει ςτοιχείων ΕΑΕ 2017 και οι πλθρωμζσ γίνονται κάκε ζτοσ βάςει αιτιςεων
πλθρωμισ τθσ εκάςτοτε ΕΑΕ, με πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ και πλθρωμισ τθν ΕΑΕ 2018. Κατά ςυνζπεια ιςχφει ο ίδιοσ
ζλεγχοσ και θ ίδια ανοχι που ιςχφει ςτθν ΕΑΕ, όςον αφορά ςτθν επιλεξιμότθτα των εκτάςεων (προςδιοριςκείςα
ζκταςθ, κ.ά.).
4. Eπίςπορεσ Καλλιζργειεσ επιτρζπονται; Και αν ναι, επιτρζπονται και ςτο 30% και ςτο 70% τθσ ςυνολικά ενταγμζνθσ
ζκταςθσ;
Όχι, δεν επιτρζπονται επίςπορεσ καλλιζργειεσ ςτισ δεςμεφςεισ Α, Β και Δ, οφτε ςτθν κφρια ποτιςτικι καλλιζργεια οφτε
και ςτθν ξθρικι αμειψιςπορά τθσ δράςθσ Β.

5. τθ δυνατότθτα κατ' ζτοσ «τροποποίθςθ πράξθσ» κα ςυμπεριλαμβάνεται και θ τροποποίθςθ
καλλιεργθτικοφ ςχεδίου; Γενικά, κα υπάρχει θ ζννοια του ετιςιου καλλιεργθτικοφ ςχεδίου και τθσ
δυνατότθτασ τροποποίθςισ του; Θα κατατεκεί με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ 5ετζσ κοςτολογθμζνο πλάνο από
το μελετθτι ι ο 5ετισ αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ κα προκφψει από τισ καλλιζργειεσ του ζτουσ ζνταξθσ
(1ο ζτοσ εφαρμογισ) Χ5 ζτθ;
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τθ δράςθ 10.01.04 δεν ηθτείται καλλιεργθτικό ςχζδιο (ι ΠΔ, όπωσ είχαμε ςτθ δράςθ 2.1 του ΠΑΑ 2007-2013) και ο
μζγιςτοσ αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ ανά δικαιοφχο κα προκφψει από τθν αιτοφμενθ ζκταςθ επί το μζγιςτο φψοσ
ενίςχυςθσ των καλλιεργειϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι και για τθ ςυγκεκριμζνθ δζςμευςθ Χ 5 ζτθ.
6. Θα υπάρξει θ δυνατότθτα διαχωριςμοφ αγροτεμαχίων του 2017, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 30%

τθσ αγρανάπαυςθσ ι τθσ αμειψιςποράσ; (π.χ. παραγωγόσ που ζχει μόνο 2 αγροτεμάχια ζνα 2 ςτρ. και
ζνα 7 ςτρ. κα μποροφςε να ςπάςει το 2ο ϊςτε να πετφχει τθν αγρανάπαυςθ του 30% ςτθ δζςμευςθ Α;)
τθν ΕΑΕ 2018 κατά τθν περίοδο υποβολισ των αιτιςεων κα υπάρξει θ δυνατότθτα διαχωριςμοφ των αγροτεμαχίων
του 2017, ϊςτε να αποτυπωκεί θ πραγματικι εικόνα και καλλιεργθτικι κατάςταςθ των αγροτεμαχίων για το 2018.
7. Πωσ ελζγχεται θ κλίςθ του 8%; Είναι ςτοιχείο που κα φαίνεται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του μζτρου

κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ;
Θ κλίςθ του 8% κα ςυμπλθρϊνεται από τον παραγωγό (δθλαδι κα γίνεται με διλωςθ του παραγωγοφ) κατά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και δεν κα ζρχεται απευκείασ από το ςφςτθμα. Θ εγκυρότθτά τθσ και οι τυχόν
υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από αυτι, ανάλογα με τθ δζςμευςθ που κα επιλεγεί από τον παραγωγό, κα ελζγχονται
κατά τον ετιςιο υποχρεωτικό επιτόπιο ζλεγχο που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταενταξιακά.
8. Τπάρχει κατϊτατοσ αρικμόσ ςτρεμμάτων προκειμζνου να υποβάλλει παραγωγόσ αίτθςθ ζνταξθσ;

Όχι
9. το άρκρο 6 παράγραφοσ Α.2.ε) τθσ αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΤΑ αναφζρεται ότι αποκλείονται από

τθν ζνταξθ αγροτεμάχια τα οποία είναι ενταγμζνα ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ πρόςκλθςθσ των δράςεων
τθσ παροφςασ. Σι ακριβϊσ εννοείτε;
Αυτόσ ο αποκλειςμόσ αφορά τισ προςκλιςεισ που κα προκθρυχκοφν για τισ δράςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΤΑ (αρ.
1013/95296/13.09.2017) και δεν αφοροφν τυχόν προςκλιςεισ που είχαν προκθρυχκεί ςτο ΠΑΑ 2007-2013 ι
προςκλιςεισ του Μζτρου 11.
10. Θα ελζγχετε εάν ζνα αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο;
Θ προχπόκεςθ του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτιριο επιλεξιμότθτασ για τθν ζνταξθ του δικαιοφχου,
ςυνεπϊσ πρζπει να τθρείται τόςο κατά τθν ζνταξθ όςο και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ περιόδου δζςμευςθσ. Ωσ
εκ τοφτου ο παραγωγόσ πρζπει να είναι πολφ προςεκτικόσ ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των ςτοιχείων που δθλϊνει ςτο
ΟΔΕ για τα αγροτεμάχια που επικυμεί να εντάξει.
Θ τιρθςθ ι μθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου όπωσ και όλων των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ κα ελζγχεται μζςω των
επιτόπιων ελζγχων πλθρωμισ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά κατά το προενταξιακό ςτάδιο, προβλζπεται θ διενζργεια επιτόπιων
ελζγχων από τισ ΔΑΟΚ ςε περιπτϊςεισ καταγγελίασ ι υπόνοιασ για απάτθ. Κατά τον επιτόπιο ζλεγχο οι παραγωγοί κα
πρζπει να προςκομίηουν ςτουσ ελεγκτζσ 1)τθ βεβαίωςθ από τον φορζα διαχείριςθσ (ΣΟΕΒ-ΓΟΕΒ, διμο) εφόςον
πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από ςυλλογικό δίκτυο ι 2) τθν άδεια χριςθσ φδατοσ (ι τον αρικμό
πρωτοκόλλου τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ για ζκδοςθ άδειασ χριςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ θ
άδεια) από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Τδάτων τθσ αντίςτοιχθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εφόςον πρόκειται για
αγροτεμάχιο αρδευόμενο από ςθμείο υδρολθψίασ είτε από υπόγειο (γεϊτρθςθ, πθγάδι, φρζαρ, πθγι) είτε από
επιφανειακό υδατικό ςφςτθμα.
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ε περίπτωςθ ψευδοφσ διλωςθσ αγροτεμαχίου ωσ αρδευόμενο, κα επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του ςθμείου (α) τθσ
παραγράφου Σ του άρκρου 15 τθσ αρικ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Βϋ 3256/18.09.2017) Τπουργικισ Απόφαςθσ,
δθλαδι ανάκτθςθ του ςυνόλου των καταβλθκζντων χρθμάτων προςαυξθμζνων με τουσ νόμιμουσ τόκουσ και απζνταξθ
του δικαιοφχου από τθ δράςθ.
Θ αίτθςθ ζνταξθσ αγροτεμαχίου ωσ αρδευόμενο, το οποίο διαπιςτϊνεται επιτοπίωσ ότι δεν πλθροί το ςυγκεκριμζνο
κριτιριο επιλεξιμότθτασ, επιςφρει και τισ κυρϊςεισ του ςθμείου (κ) τθσ παραγράφου Σ του άρκρου 15 τθσ ανωτζρω
ΤΑ, αποκλείοντασ το δικαιοφχο και από άλλεσ δράςεισ του Μζτρου 10 κακϊσ και από τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ
ςτιριξθσ ςε άλλεσ Προςκλιςεισ του Μζτρου 10 για δφο ζτθ.
11. Πζρα από τισ δεςμεφςεισ τθσ Γραμμισ Βάςθσ κα υπάρχουν και άλλεσ επιπλζον δεςμεφςεισ ςχετικά με τθ

χριςθ λιπαςμάτων, οι οποίεσ ίςωσ κακοριςτοφν ςτθν πρόςκλθςθ; Οι παραγωγοί κα είναι υποχρεωμζνοι
να τθροφν Μθτρϊο Ειςροϊν και Εκροϊν – Θμερολόγιο Εργαςιϊν ι να τθροφν τισ διαδικαςίεσ για τθν
αδειοδότθςθ τθσ υδρολθψίασ κλπ; Θ’ μιπωσ θ τιρθςθ των κανόνων τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ
κεωρείται δεδομζνθ;
χετικά με τισ μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ τιμζσ λιπαςμάτων, βλ. ερϊτθςθ Γ.1, ενϊ ςχετικά με τον ζλεγχο
τρόπου άρδευςθσ των αγροτεμαχίων και τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για τθν αδειοδότθςθ τθσ υδρολθψίασ
βλ. ερϊτθςθ Σ.10.
Οι δεςμεφςεισ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 10.1.04 ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΟΤΝ τουσ δικαιοφχουσ από τισ απαιτιςεισ
τθσ Πολλαπλισ υμμόρφωςθσ. Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει – ςφμφωνα με τθν Πολλαπλι υμμόρφωςθ – να
τθροφν Μθτρϊο Ειςροϊν και Εκροϊν και Θμερολόγιο Εργαςιϊν (Μ.Ε.Ε. – Θ.Ε.) ςτθν εκμετάλλευςι τουσ, το
οποίο μάλιςτα κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτον Γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο του
δικαιοφχου (άρκρο 4 ςθμείο 20 τθσ αρ. 1013/95296/13.09.2017 ΤΑ).
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