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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακάτω αναφέρεται οτιδήποτε σχετίζεται με τη σύνταξη των Σχεδίων Βελτίωσης, Σχεδίων Δράσης, και δεν
περιέχεται στις αποφάσεις εφαρμογής του Κανονισμού 1257/99 ή δεν περιλαμβάνεται σε άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν
τη σύνταξη των Σ.Β. και ΣΔ και επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη και τον έλεγχό τους. Οι πληροφορίες
που αναγράφονται επιλύουν τοπικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας: συζητήθηκαν στις
συσκέψεις των γεωπόνων των Γραφείων ΟΔΓΕ των Νομών σε πρώτη φάση και στη συνέχεια κεντρικά σε επίπεδο
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα όσα αναφέρονται εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή παρερμηνεύουν τις
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και τις Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, λειτουργούν βοηθητικά ή και συμπληρωματικά.
Αλλαγές που προκαλούνται από τη Νέα ΚΑΠ
Η εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2006 αλλάζει το σύστημα οικονομικών ενισχύσεων στα
γεωργικά προϊόντα και καθιερώνει την ενιαία ενίσχυση αλλά και τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων, για ορισμένα
προϊόντα.
Για τη σύνταξη του σχεδίου βελτίωσης οι συντάκτες γεωτεχνικοί θα υπολογίζουν τις ενισχύσεις για το έτος της
υφιστάμενης κατάστασης ,όπως αυτές αναγράφονται στους δείκτες της περιφέρειας και για το έτος ολοκλήρωσης θα
τηρείται ότι προβλέπεται από τη Νέα ΚΑΠ. Το ποσόν της ενιαίας ενίσχυσης που αναλογεί στο υποψήφιο επενδυτή
αναγράφεται στο έντυπο των προσωρινών ατομικών δικαιωμάτων που έχει δοθεί στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το ποσόν αυτό θα συνυπολογίζεται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου στον πίνακα 3-7 των πινάκων
υπολογισμού σε επί πλέον γραμμή κάτω από την εξισωτική αποζημίωση και μεταφέρεται στον πίνακα 3-9 ,στα σύνολα
επιδοτήσεων.
Στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων, υπάγονται οι παρακάτω ενισχύσεις που υπολογίζονται στην ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα συνεχίσει την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων:
-Ειδική πριμοδότηση ποιότητας σκληρού σταριού 4 €/στρ
-Ειδική ενίσχυση για το ρύζι 56,1 €/στρ
-Στρεμματική ενίσχυση για καρπούς με κέλυφος
(αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, φιστίκια Αιγίνης και χαρούπια) 12,075€/στρ. Η ίδια ενίσχυση θα ισχύσει και για την
υφιστάμενη κατάσταση.
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-Ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες ,για παραγωγή δηλαδή βιοκαυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας-θερμικής ενέργειας
που παράγεται από βιομάζα
4,5 €/στρ
-Στρεμματική ενίσχυση βάμβακος
54,65€/στρ
-Πριμοδότηση παραγωγής αγελαδινού γάλακτος (από το έτος 2007) με 24,49 €/τόννο
-Πριμοδότηση παραγωγής βόειου κρέατος με 200 € / αρσενικό βοοειδές που αποδίδει σφάγιο άνω των 300 κιλών ποιότητας
R+ και προέρχεται από μονάδα μικτής κατεύθυνσης (αναπαραγωγή & πάχυνση και όχι αμιγής πάχυνση).
-Ενίσχυση σπόρων σποράς ανά κιλό(θα ανακοινωθεί)
Από τις ενισχύσεις της παλαιάς ΚΑΠ διατηρούνται οι ενισχύσεις για τα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά
(βιομηχανική τομάτα, βιομηχανικά ροδάκινα, βιομηχανικά αχλάδια), όπως αναγράφονται στους δείκτες.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ οφείλουν κάθε χρόνο να ενεργοποιούν έκταση όση ο αριθμός των
δικαιωμάτων τους, στην οποία μπορούν να καλλιεργούν οτιδήποτε ,εκτός από οπωροκηπευτικά (δένδρα –αμπέλιακηπευτικά). Για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων, μπορούν να συμπεριληφθούν κατ’ εξαίρεση από τις
δενδρώδεις καλλιέργειες και οι ελιές που έχουν φυτευτεί πριν το 1998.
Σε εκτάσεις πέραν αυτής μπορούν να καλλιεργούν και οπωροκηπευτικά ,τα οποία θα γίνονται δεκτές στα σχέδια βελτίωσης
εφόσον ανήκουν στα προωθούμενα των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.
1.Υποχρεωτική αγρανάπαυση: (Αφορά την υφιστάμενη κατάσταση)
1.1.Η υποχρεωτική αγρανάπαυση επιβάλλεται σε όλους τους καλλιεργητές που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι των
αντισταθμίσεων και που η συνολική παραγωγή σιτηρών, πλην ρυζιού, των ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων που
καλλιεργούνται στην εκμετάλλευση υπερβαίνει τους 92 τόνους. Για τον υπολογισμό της συνολικής παραγωγής της
εκμετάλλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αποδόσεις, ανεξαρτήτως των τοπικών δεδομένων:
1.1.1.Λοιπά σιτηρά 247 κιλά /στρεμ.
1.1.2.Καλαμπόκι ( ποτιστικό) 894 κιλά /στρεμ.(τυχόν ξηρικό καλαμπόκι υπάγεται στην κατηγορία 1.1.1.)
1.1.3.Πρωτεϊνούχοι 351 κιλά /στρεμ.
1.1.4.Ελαιούχοι σπόροι 371 κιλά/στρεμ.
1.2.Η υποχρεωτική αγρανάπαυση είναι δυνατό να εφαρμόζεται στην ίδια ή εναλλασσόμενη κατά έτος έκταση. Ανεξάρτητα
με το είδος της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης που εφαρμόζεται το ποσοστό της απόσυρσης των γαιών θα είναι τουλάχιστον
το 10% επί του συνόλου της έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση.
1.3.Το ποσό της αντιστάθμισης που δικαιούται ο καλλιεργητής, για το σύνολο της έκτασης που τίθεται σε υποχρεωτική
αγρανάπαυση ανέρχεται στις 22,11 €. /στρεμ.
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1.4.Οι μικροί παραγωγοί (παραγωγή κάτω των 92 τον.) δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο σύστημα υποχρεωτικής
αγρανάπαυσης. Αν όμως το επιθυμούν δύνονται να ενταχθούν, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1.2., 1.3, και 1.5
1.5.Οι αντισταθμίσεις που δικαιούνται οι παραγωγοί για κάθε καλλιεργούμενο στρέμμα είναι οι παρακάτω:
1.5.1.Λοιπά σιτηρά
15,56 € /στρεμ.
1.5.2.Αραβόσιτος
50,51 € /στρεμ. (ποτιστικό)
1.5.3.Ελαιούχοι σπόροι
15,56 € /στρεμ.
1.5.4.Πρωτεϊνούχοι σπόροι
22,11 € /στρεμ.
1.6.Στο σκληρό σιτάρι, ανεξάρτητα από το σύστημα που είναι ενταγμένη η εκμ/ση χορηγείται πρόσθετη αντιστάθμιση συν
ειδική πριμοδότηση ανά στρέμμα όπως παρακάτω: Ν.Καρδίτσας 24,15 €, Ν.Λάρισας 31,44 €, Ν.Μαγνησίας 34,66 €,
Ν.Τρικάλων 26,91 €.
1.7.Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης θα πρέπει να απευθύνεστε
στα αρμόδια Γραφεία Δ/σεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομών.
2.Επιδοτήσεις των ζώων (για την υφιστάμενη κατάσταση) :
2.1.Θηλάζουσες αγελάδες: Ο παραγωγός ενισχύεται για τον αριθμό των αγελάδων που έχει αποκτήσει δικαίωμα και
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού.
Το ποσό της ενίσχυσης είναι 324,15 € / αγελάδα με δικαίωμα όταν ο Δείκτης Πυκνότητας (Δ.Π.) <1,4
(συμπεριλαμβάνονται και τα 100€ της εκτατικοποίησης).
2.2.Αρσενικά μοσχάρια:
Χορηγείται ενίσχυση (μέχρι 90 κεφ.) 210 € / ζώο (δεν συμπεριλαμβάνονται και τα 100€ της εκτατικοποίησης).
2.3.Δαμαλίδες
Χορηγείται ενίσχυση 109,83 € / ζώο εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
2.4. Επιδότηση σφαγής
2.4.1. Ταύροι, αγελάδες και δαμαλίδες άνω των 8 μηνών 80 € /κεφ
2.4.2. Μόσχοι 1-7 μηνών 50 € /κεφ.
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2.5.Αιγοπρόβατα: Ο παραγωγός ενισχύεται για τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων που έχει αποκτήσει δικαίωμα
και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού.
2.5.1. Στις δυναμικές περιοχές επιδοτείται με 16,80 € /κεφ. για ελαφριά αρνιά.
2.5.2. Στις περιοχές 3/3 (ορεινές) ή 3/ 4 και 3/5 (μειονεκτικές) επιδοτείται με 23,80 € /κεφ.για ελαφριά αρνιά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθύνεστε στα αρμόδια Γραφεία των Δ/σεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
3.Τιμές γεωργικών προϊόντων : Διαφορετικές τιμές γεωργικών προϊόντων, από αυτές που αναγράφονται στους
πίνακες των δεικτών που ακολουθούν, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και στη
λήξη του Σ.Β. στις παρακάτω περιπτώσεις:
3.1. Όταν καλλιεργούνται φυτά με συμβάσεις για σποροπαραγωγή. Σ’ αυτή την περίπτωση η τιμή που θα χρησιμοποιείται
στους υπολογισμούς των πινάκων 2.1.α. και 2.1.β. του Σ.Β. θα είναι αυτή που αναγράφεται στις συμβάσεις και για τις
ποσότητες που αναγράφονται.
3.2. Όταν η εκμετάλλευση διαθέτει ή πρόκειται να κατασκευάσει ιδιόκτητο ψυγείο ( μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγρ.
Ανάπτυξης του Νομού ) για τη διατήρηση νωπών φρούτων (πλην πυρηνόκαρπων) ή ανθέων. ή πατάτας .Στις περιπτώσεις
αυτές υπολογίζεται αυξημένη τιμή διάθεσης των αντιστοίχων προϊόντων σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στους πίνακες
των δεικτών, των μεν νωπών φρούτων κατά 70% των δε ανθέων κατά 30% και 50% της πατάτας.
Η κατασκευή ψυγείου για άλλα είδη (κηπευτικά)εγκρίνεται σαν επιλέξιμη επένδυση, αλλά δεν δικαιολογεί αύξηση της
τιμής των προϊόντων, ενώ επιβαρύνεται με κόστος συντήρησης /κιλό. Υπενθυμίζεται ότι δεν εγκρίνονται επενδύσεις
καθετοποίησης (ψυγείο,συσκευαστήριο κλπ)σε περιοχές ΟΠΑΑΧ, σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού κόστους
επένδυσης του Σχεδίου Βελτίωσης.
3.3. Όταν ο παραγωγός κατέχει ή προγραμματίζει την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση προϊόντων
παραγωγής της εκμετάλλευσης και την διάθεση αυτών σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι
αυξημένες τιμές που είναι δυνατό να γίνουν αποδεχτές είναι:
3.3.1 Λοιπά προϊόντα πλην μηδικής: μέχρι 20% των αντίστοιχων των δεικτών (πλην καπνών αύξηση 0)
3.3.2. Μηδική –λοιπά ψυχανθή-άχυρο μέχρι 35% των αντίστοιχων των δεικτών.
Επισημαίνεται ότι αυξημένες τιμές θα υπολογίζονται για τις ποσότητες των προϊόντων της χωρητικότητας των
αποθηκευτικών χώρων και για προϊόντα που παράγονται στην ίδια την εκμετάλλευση.
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4.Αποθηκευτικοί χώροι:
Ο χώρος σε m2 που απαιτείται για την αποθήκευση (1) ενός τόνου προϊόντος και για ύψος 4 μέτρα ανάλογα με τα προϊόντα
που θα αποθηκευτούν, είναι:
4.1.Δεξαμενή αποπίκρανσης ελαιών
2,0 m2
4.2.Ψυγείο νωπών φρούτων
3,0 m2
4.3.Αποθήκη ή υπόστεγο αποθήκευσης σανών ή άχυρου
3,0 m2
4.4.Αποθήκη ή υπόστεγο σιτηρών γενικά
1,0 m2
4.5.Αποθήκη ή υπόστεγο ξηρών καρπών
4,0 m2
4.6.Αποθήκη ή υπόστεγο συσπόρου βαμβακιού
5,0 m2
4.7.Αποθήκευση ελαιών
4,0 m2
4.8.Αποθήκευση σιτηρών σε μεταλλικά σιλό
1,7 m3
4.9.Αποθ. δεμάτων καπνού ανατολικού τύπου πλην μπασμάδων
6,5 m2
4.10.Καπνών ανατολικού τύπου μπασμά
18,0 m2
4.11.Mέσα συσκευασίας οπωροκηπευτικών (κλούβες,τελάρα κ.α)
12 κυβ.μέτρα/στρ. καλλιέργειας
4.12.Σιροί γενικά
1,4 m2
Για προϊόντα που δεν αναγράφονται προηγούμενα θα υπολογίζονται οι διαστάσεις των σιτηρών.
4.13.Αποθηκευτικοί χώροι μέχρι 100 m2 κατά εκμ/ση και ανάλογα με το μέγεθος της εκμ/σης και το είδος και τον αριθμό
των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων που διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί, εγκρίνονται χωρίς εξέταση της
χωρητικότητας των,
γιατί αυτοί οι χώροι (αποθήκες – υπόστεγα ) κρίνονται αναγκαίοι για την αποθήκευση γεωργικών εφοδίων, όπως σπόροι,
λιπάσματα, γεωργ.φάρμακα κ.λ.π. ή την στέγαση γεωργ. μηχανημάτων και εργαλείων και διόρθωσης μηχανημάτων. Αυτοί
οι χώροι είναι επιπλέον των αποθηκευτικών χώρων των παρ. 4.2 – 4.11.
4.14.Τα προϊόντα που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων(πέραν των
100 τμ), είναι μόνο εκείνα που πραγματικά αποθηκεύονται για προστασία λόγω μη άμεσης διάθεσης ή αύξηση τιμής λόγω
πώλησης σε κατάλληλη εποχή.
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5.Εργασία:
Αύξηση των απαιτήσεων σε εργασία ανθρώπων ή και μηχανημάτων σε σχέση με τα αναγραφόμενα στους πίνακες των
δεικτών θα υπολογίζεται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις.
5.1.Χειμερινά σιτηρά & ψυχανθή για καρπό. Θα υπολογίζεται αύξηση των απαιτήσεων σε εργασία κατά στρέμμα των
ανθρώπων & μηχανημάτων κατά 0.2 ώρες στην περίπτωση που συγκομίζεται και το άχυρο. Η παραγωγή άχυρου κατά
στρέμμα υπολογίζεται στο 30% της αντίστοιχης παραγωγής καρπού.
5.2.Φυτά με σύμβαση για σποροπαραγωγή. Η αύξηση των απαιτήσεων σε εργασία των ανθρώπων υπολογίζεται σε 10
ώρες / στρέμμα.
5.3.Διατήρηση προϊόντων σε ψυγείο ή αποθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση των απαιτήσεων σε εργασία ανά στρ.
αποθηκευμένων προϊόντων ανέρχεται στο 10% των αντίστοιχων τιμών των δεικτών τόσο των ανθρώπων όσο και των
μηχανημάτων.
5.4.Καπνά ανατολικού τύπου. Όταν η εκμετάλλευση δε διαθέτει καπνοσυρραπτική μηχανή οι απαιτήσεις σε ανθρώπινη
εργασία αυξάνονται κατά 30 ώρες /στρέμμα των αντίστοιχων των δεικτών.
5.5.Δένδρα.
5.5.1. Όταν η εκμ/ση κατέχει ή πρόκειται να προμηθευθεί ειδική σκάλα συλλογής νωπών φρούτων οι απαιτήσεις σε
εργασία των μηχανημάτων αυξάνονται κατά (1) δύο ώρες , ενώ των ανθρώπων μειώνονται κατά 30% των ωρών / στρέμμα
(ισχύει και στην περίπτωση της βρώσιμης ελιάς).
5.5.2. Όταν η εκμ/ση κατέχει ή πρόκειται να προμηθευτεί μηχ/το ψαλίδι κλαδέματος, οι απαιτήσεις σε εργασία των μεν
μηχανημάτων αυξάνονται κατά (1) δύο ώρες , των δε ανθρώπων μειώνονται κατά 30% των ωρών / στρέμμα..
5.5.3. Όταν η εκμ/ση κατέχει ή πρόκειται να προμηθευθεί δονητή συλλογής οι απαιτήσεις σε εργασία των μηχανημάτων
αυξάνονται κατά (1) δύο ώρες , ενώ των ανθρώπων μειώνονται κατά 30% των ωρών / στρέμμα (ισχύει στις περιπτώσεις
ελιάς, ακροδρύων, αμυγδαλιάς κ.λ.π.).
5.6.Μεταποίηση προϊόντων. Στην περίπτωση που στην εκμ/ση γίνεται μεταποίηση ή επεξεργασία των παρακάτω
προϊόντων παραγωγής της, οι απαιτήσεις σε ανθρώπινη εργασία, σε σχέση με τις αντίστοιχες των δεικτών, αυξάνονται
όπως παρακάτω:
5.6.1.Αποπίκρανση βρώσιμων ελαιών ή παραγωγή κρασιού κατά 10% των αντίστοιχων των δεικτών. Εφόσον γίνεται και
παραγωγή τσίπουρου το σχετικό ποσοστό αυξάνεται στο 15%.
5.6.2.Παραγωγή τυριού ή γιαουρτιού:
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5.6.2.1 Τυριού κατά 15%.
5.6.2.2 Γιαουρτιού κατά 20%
5.6.3.Απαιτήσεις (1) ενός kg ή lt μεταποιημένου προϊόντος σε νωπά προϊόντα :
- Κρασί:
1,6 kg σταφύλια.
- Τσίπουρο:
35 kg σταφύλια.
- Τυρί:
3,5 kg πρόβειο γάλα.
- Τυρί:
5,5 kg γάλα αβελτίωτων κατσικιών.
- Τυρί:
7,0 kg γάλα βελτιωμένων οικόσιτων κατσικιών.
- Γιαούρτι:
1,0 kg πρόβειο γάλα..
- Γιαούρτι:
1,4 kg αγελαδινό γάλα.
5.6.4.Οι λοιπές δαπάνες στα μεταποιημένα προϊόντα υπολογίζονται στο 3% της αξίας τους πέραν των αντίστοιχων του
νωπού προϊόντος και οι δαπάνες εμπορίας τους στο 3 % της αξίας τους χωρίς να υπολογίζονται αντίστοιχες δαπάνες και για
το νωπό (αρχικό) προϊόν.
6.Μειωμένες μέσες στρεμματικές αποδόσεις.
Μειωμένες στρεμματικές αποδόσεις των αντίστοιχων των δεικτών γίνονται αποδεκτές, στην υφιστάμενη κατάσταση, μόνον
στις περιπτώσεις που στο Σ.Β. προβλέπονται επενδύσεις εδαφοβελτιώσεων, όπως είναι η διευθέτηση ανωμαλιών του
εδάφους, ή ασβέστωση, η ανάπλαση, η αποχαλίκωση και η συστηματοποίηση.
Η μειωμένη απόδοση που είναι δυνατό να γίνει δεκτή ανέρχεται το πολύ στο 20% της αντίστοιχης των δεικτών και μόνο
για τις εκτάσεις που βελτιώνονται
Από τις προηγούμενες βελτιώσεις, η ανάπλαση, ασβέστωση και η συστηματοποίηση των εδαφών αποσβένονται σε (6) έξι
έτη ενώ η διευθέτηση και αποχαλίκωση ούτε αποσβένονται ούτε και καταχωρούνται στον πίνακα AΠ-1 του ΣΒ.
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7.Διάφορα:
7.1.Εφόσον η εκμ/ση κατέχει ή πρόκειται να προμηθευθεί ισοπεδωτή Leiser γίνεται αποδεκτή αυξημένη απόδοση των
ποτιστικών καλλιεργειών της εκμ/σης κατά 10% της αντίστοιχης των δεικτών.
7.2.Με τον όρο ``στάβλοι που δεν πληρούν τους όρους υγιεινής`` νοούνται εκείνοι των στάβλων που δεν πληρούν τις
αναγκαίες συνθήκες κανονικού φωτισμού, αερισμού κ.λ.π. καθώς και τα ποιμνιοστάσια παραδοσιακού τύπου.
7.3.Στον πίνακα 3.5. των δεικτών και στη στήλη ``Απόδοση σε κρέας`` η ποσότητα που είναι καταχωρημένη στα ζώα
αναπαραγωγής αντιστοιχεί στην ποσότητα της ετήσιας αντικατάστασής τους.
7.4. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στην υφιστάμενη κατάσταση, θα παραμένουν ίδιοι και στην ολοκλήρωση του
σχεδίου βελτίωσης και αντίστροφα.π.χ.
-μηχανοσυλλογή σε χειροσυλλογή
-αλλαγή σιτηρεσίου
-αυξομειώσεις οικογενειακής εργασίας κ.λ.π.
Γίνονται δεκτές αλλαγές που τεκμηριώνονται πλήρως από τα σχέδιο.
7.5.Η παραγωγή που χορηγείται στα ζώα της εκμ/σης ή που δίνεται σαν δικαίωμα στις θεριζοαλωνιστικές μηχανές δεν
επιβαρύνεται με δαπάνες εμπορίας.
7.6.Αν στη γραμμή ``Διάφορα`` των δεικτών τα αρδευτικά τέλη είναι διάφορα των 8.80 € /στρεμ. θα χρησιμοποιούνται τα
πραγματικά καταβαλλόμενα, ενώ όταν δεν καταβάλλονται αρδευτικά τέλη θα αφαιρείται το παραπάνω ποσό.
7.7.Οι απαιτήσεις, σε εργασία των καλ/γειών που ποτίζονται από αρδευτικά δίκτυα είναι αυτές που απαιτούνται για
καλ/γειες που ποτίζονται με βαρύτητα ή βαρύτητα & καρούλι ή σταγόνες, ανάλογα, έστω και αν οι ανάγκες σε νερό του
δικτύου καλύπτονται από άντληση.
7.8.Όταν η εκμ/ση διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα αλλά δε διαθέτει ορισμένα παρελκόμενα και τα οποία ενοικιάζει όταν τα
χρειάζεται τότε η αμοιβή αυτών ισούται με το 20% της αμοιβής εργασίας λοιπών μηχανημάτων πλην συλλεκτικών του Πιν
6 των δεικτών και καταχωρούνται στους πίνακες ΕΡΓ-2Υ και ΕΡΓ-2Ο του ΣΒ. Αυτές οι ώρες εργασίας δεν θεωρούνται
ώρες ξένης μηχανικής εργασίας, αλλά υπολογίζονται στις ώρες εργασίας του ιδιόκτητου ελκυστήρα.
7.9.Οι επενδύσεις , οι αξίες και οι τιμές στα σχέδια βελτίωσης θα υπολογίζονται χωρίς το Φ.Π.Α..
7.10.Για τον προσδιορισμό της ιπποδύναμης του νέου ελκυστήρα ,θα υποβάλλεται τεχνική μελέτη όπως έχει ορισθεί από το
υπουργείο Γεωργίας. Δεν απαιτείται μελέτη για ελκυστήρες μέχρι 24 ΗΡ (Φρεζοσκαλιστήρια)
7.11.Επιδοτείται η αγορά μηχανημάτων ,που χρησιμοποιούνται μέσα στην εκμετάλλευση και όχι επαγγελματικά ,σε ξένες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
7.12.Δεν απαιτείται μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για παρελκόμενα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό εκτός αν για
την ομάδα των επενδύσεων που ανήκουν ορίζεται ειδικός στόχος η μείωση του κόστους παραγωγής.
7.13.Η απόσβεση των ξύλινων θερμοκηπίων θα υπολογίζεται ως εξής:
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α. με απλά μη εμποτισμένα καδρόνια 10 έτη.
β. με εμποτισμένα καδρόνια 13 έτη.
7.14.Στην κατηγορία «Διάφορα λαχανικά» περιλαμβάνονται, ο μαϊντανός, ο άνιθος και το σέλινο και σε έκταση που δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής έκτασης με λαχανικά που καλ/γούνται στην εκμ/ση.
7.15.Η απόδοση σε κιλά παραγωγής των επίσπορων ή δεύτερων καλλιεργειών, εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται
στους δείκτες, θα υπολογίζεται στο 80% της κύριας ή πρώτης καλ/γειας. Πρώτη ή κύρια καλ/γεια είναι αυτή που το προϊόν
της συγκομίζεται το 1ο 6 /μηνο του έτους.
7.16.Δεν γίνονται δεκτά, σαν επίσπορη καλ/γεια, τα χειμερινά λαχανικά μετά από την καλ/γεια χειμερινών σιτηρών.
7.17.Σε όλες τις περιπτώσεις παραγωγής βιολογικών φυτικών προϊόντων, οι αποδόσεις μειώνονται κατά 20%, οι δαπάνες
λίπανσης με χημικά λιπάσματα και οι δαπάνες φυτοπροστασίας μειώνονται κατά 80% ενώ οι τιμές των προϊόντων
αυξάνονται κατά 60% επί των αντίστοιχων τιμών των δεικτών.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (€)
Καλλιέργεια
€/Ha
Ελαιώνες ελαιοπαραγωγής
722
Ελαιώνες για επιτραπέζια ελιά
900
Κρόκος
900
Αμπέλια
900
Δενδρώδεις (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα)
900
Ακρόδρυα (καστανιές, φουντουκιές, καρυδιές)
400
Εσπεριδοειδή
900
Κηπευτικά, μποστανικά, σπαράγγι, φράουλες
600
Αρδευόμενες αροτριαίες
600
Σιτηρά, όσπρια, ξηρικές καλλιέργειες
335
Αρωματικά -Φαρμακευτικά
335
7.18. Σε όλες τις περιπτώσεις παραγωγής βιολογικών ζωικών προϊόντων, οι δαπάνες διατροφής αυξάνονται κατά 40% και
οι δαπάνες για κτηνιατρική περίθαλψη / φάρμακα μειώνονται κατά 80% ενώ οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται κατά 40%
επί των αντίστοιχων τιμών των δεικτών.
*ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (€)
Χωρίς δικαιώματα
Αιγοπρόβατα
235,80
Αγελάδες βοσκής
82,13

Με δικαιώματα
252,21
88,59

Δείκτης Πυκνότητας
ΚΟΓΠ
ΚΟΓΠ
x

Μοσχίδες
120,11
ΚΟΓΠ
Μοσχάρια με βοσκή
187,43
ΚΟΓΠ
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
54,28
ΚΟΓΠ
αναλογικά
για
πυκνότητα
από
7,25
17,7
στρ/χοιρομητέρα
Χοιρομητέρες*
326,25-769,95
*Για τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού των επιδοτήσεων και τις απαιτήσεις σε βοσκότοπο, χώρους
σταυλισμού και υπαίθρου βλέπε την Απόφαση για την Βιολογική Κτηνοτροφία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Είδος
Κατηγορία
Ελάχιστο εμβαδό
Χώρος υπαίθρου
2
Αιγοπρόβατα
Ενήλικα
1,5 m /κεφ.
2,5 m2/κεφ.
Αμνοερίφια
0,35 m2/κεφ.
0,5 m2/κεφ.
Βοοειδή
100 kg Ζ.Β.
1,5 m2/κεφ.
1,1 m2/κεφ.
200 kg Ζ.Β.
2,5m2/κεφ.
1,9 m2/κεφ.
350 kg Ζ.Β
4 m2/κεφ.
3 m2/κεφ.
5 m2/κεφ.& τουλάχιστον
3,7 m2/κεφ.& τουλάχιστον
άνω των 350 kg Ζ.Β
1m2/επιπλέον 100kg Ζ.Β
0,75m2/επιπλέον 100kg Ζ.Β
Χοιρομητέρες με χοιρίδια ως
Χοίροι
7,5 m2/χοιρομητέρα
2,5 m2/ χοιρομητέρα
40 kg Ζ.Β
Χοίροι
χοιρίδια<40ημ. & <30 kg Ζ.Β
0,6 m2/κεφ.
0,4 m2/κεφ.
πάχυνσης ως 50 kg Ζ.Β
0,8 m2/κεφ.
0,6 m2/κεφ.
πάχυνσης ως 85 kg Ζ.Β
1,1 m2/κεφ.
0,8 m2/κεφ.
πάχυνσης ως 110 kg Ζ.Β
1,3 m2/κεφ.
1 m2/κεφ.
αναπαραγωγής αρσενικοί
6 m2/κεφ.
3 m2/κεφ.
χοιρομητέρες σε ξηρά περίοδο
2,5 m2/κεφ.
1,9 m2/κεφ.
7.19.Οι οικονομικές ενισχύσεις κατά καλλιέργεια ,στα πλαίσια του Κανονισμού 2078/92 ΄΄Μείωση Νιτρορυπανσης΄΄,είναι
οι εξής: σιτάρι σκληρό 4.61 € / στρ, βαμβάκι 28.99 € /στρ, καλαμπόκι 30.05 € /στρ, βιομηχανική τομάτα 45.03 € /στρ,
ζαχαρότευτλα 28.61 € /στρ, μποστάνια 28.61 €/στρ, σκόρδα ξερά 30.75 € /στρ, κρεμμύδια ξερά 57.51 € /στρ, φασολάκια
φρέσκα 17.19 € / στρ, φασολάκια ξερά 20.55 € /στρ., Μέγιστη επιλέξιμη ενίσχυση 40.57 € /στρ.
7.20. Η εξισωτική αποζημίωση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών καταβάλετε μέχρι του ορίου των 150 στεμμάτων, στην
περίπτωση ζωικού κεφαλαίου η αποζημίωση καταβάλετε μέχρι του ορίου των 50 Ζ.Μ. που αντιστοιχούν σε έκταση 500
στρεμμάτων (βλ. Απόφαση εξισωτικής αποζημίωσης).
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7.21.Για τις αμελκτικές μηχανές θα τηρούνται τα παρακάτω όρια με μέγιστη απόκλιση ± 15 %:
Α)Αιγοπρόβατα – γραμμικά συγκροτήματα: 1) 12 θέσεων, 6-12 αρμεκτικές μονάδες: 80-170 αιγοπρόβατα
2) 24 θέσεων, 12-24 αρμεκτικές μονάδες: 170-300 αιγοπρόβατα
3) 32 θέσεων, 16-32 αρμεκτικές μονάδες: 300-500 αιγοπρόβατα
4) 48 θέσεων, 24-48 αρμεκτικές μονάδες: 300-500 αιγοπρόβατα
5) 64 θέσεων, 32-64 αρμεκτικές μονάδες: άνω των 500 αιγοπροβάτων
Β) Αιγοπρόβατα – περιστρεφόμενα συγκροτήματα: 1) 18 θέσεων: 400-600 αιγοπρόβατα
2) 30 θέσεων: 600-800 αιγοπρόβατα
3) 36 θέσεων: 800-1.000 αιγοπρόβατα
4) 48 θέσεων: άνω των 1.000 αιγοπροβάτων
Γ) Αγελάδες
Θα τηρείται η αναλογία: 6-10 αγελάδες ανά θέση παγίδευσης της αρμεκτικής μηχανής.
7.22.Γεωργικοί ελκυστήρες.
Σε περιπτώσεις αιγοπροβατοτροφικών ή βοοτροφικών μονάδων δυναμικότητας τουλάχιστον 30 ζωικών μονάδων και όταν
δεν δικαιολογείται ελάχιστη ιπποδύναμη λειτουργίας εξαιτίας της παρουσίας ειδικού εξοπλισμού (πχ ενσιρωδιανομέας),
ενισχύεται η αγορά ελκυστήρα έως και 70 ίππων. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η μελέτη ισχύος του ελκυστήρα
της με αριθ. 11277/26-04-02 εγκυκλίου της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών έργων και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού.
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης γεωργικών ελκυστήρων που δεν έχουν αποσβεστεί ή επιλογής γεωργικών ελκυστήρων
που θα χρησιμοποιούνται τόσο στη ζωική όσο και στη φυτική παραγωγή επιβάλλεται η υποβολή γραπτού αιτήματος στην
Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης πριν την τελική υποβολή του φακέλου Σχεδίου Βελτίωσης.
7.23.Η χρήση του γεωργικού ελκυστήρα ως μηχανή ποτίσματος ,μειώνει τον χρόνο διάρκεια ζωής στο 80%του αντίστοιχου
χρόνου των δεικτών. Η μείωση του χρόνου αυτού ,δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 12 ετίας προκειμένου
να αντικατασταθεί.
7.24.Προωθούμενα είδη ,τα οποία και απολαμβάνουν ιδιαίτερης βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση, είναι μόνο όσα
αναγράφονται στις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης και Τροφίμων:
-274617/27-4-2005(Δενδροκηπευτικές καλλιέργειες)
-42211/2-6-2002 (Αροτριαίες καλλιέργειες) με τις τροποποιήσεις αυτής.
-306419/22-9-2005(Κτηνοτροφία)
.
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7.25.Ανώτατο ποσοστό αύξησης κατ’ έτος ζωικού κεφαλαίου από αναπαραγωγή
Αβελτίωτα αιγοπρόβατα: 25%, Ημιβελτιωμένα αιγοπρόβατα: 30%, Βελτιωμένα αιγοπρόβατα: 35%
Κρεοπαραγωγές αγελάδες: 20%, Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες:30%, Μελισσοσμήνη: 25%
Αναλογία αρσενικών ζώων επί του αριθμού των θηλυκών της εκτροφής:
Α). Αιγοπρόβατα: 4 % Β). Βοοειδή κρεοπαραγωγής : 2,5 % Γ). Χοίροι : 5 % Δ). Χοίροι εκτατικής εκτροφής : 5 %
Ε).:Κονικλοτροφία :8 %
Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες σύνταξης των σχεδίων βελτίωσης οι διατροφικές ανάγκες, οι μεταβλητές δαπάνες και οι
απαιτούμενες ώρες εργασίας των αρσενικών έχουν συνυπολογιστεί σε αυτές των θηλυκών και δεν υπολογίζονται εκ νέου.
7.26.Ομβροδεξαμενές-Λιμνοδεξαμενές.Για την κατηγορία αυτών των επενδύσεων ,πέραν των αναγραφομένων στο
Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 637/05 και στην απόφαση λεπτομερειών 14609/12-12-2005 της ΚΥΑ 637/05 θα πρέπει να
τηρούνται και τα παρακάτω:
Απαιτείται και για τις δυο κατηγορίες με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας Άδεια Εκτέλεσης ΈργουΧρήσης νερού από την ΔΕΒ. Οι δεξαμενές μπορεί να είναι χωμάτινες ή από σκυρόδεμα ή να καλύπτονται από πλαστικό.
Ομβροδεξαμενές θεωρούνται μικρές δεξαμενές χωρητικότητας μέχρι 500 κμ, που τροφοδοτούνται από όμβρια ή
επιφανειακά τρεχούμενα ύδατα.
7.27.
΄Ετος υφιστάμενης κατάστασης 2004
Έτος έναρξης επενδύσεων
2006
Έτος ολοκλήρωσης επενδύσεων ένα έτος από την τελευταία επένδυση
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
1.Η γραμμή στους πίνακες των δεικτών για δαπάνες εμπορίας φυτικής και ζωϊκής παραγωγής,διαγράφεται.
Αντί αυτής στον πίνακα 3-8(Εμφανείς δαπάνες) των πινάκων υπολογισμού,υπάρχει γραμμή για τις δαπάνες εμπορίας
(2% για τη φυτική παραγωγή και 4% για τη ζωϊκή παραγωγή)
2.Στον πίνακα 2.2.1 στο βαμβάκι μηχανοσυλλογής η παραγωγή στην κατηγορία 3 Ποτιστικές καλλιέργειες με σταγόνες
διανορφώνονται: Ορεινές περιοχές
270 κιλά/στρ
Μειονεκτικές περιοχές 340 κιλά /στρ
Πεδινές περιοχές
390 κιλά/στρ
3.Στον πίνακα 2.3:Βρώσιμα όσπρια για τα ποτιστικά φασόλια δεν υπάρχει στρεμματική ενίσχυση.
4.Στον πίνακα 2.14.1:Ξηροί καρποί ,η στρεμματική ενίσχυση είναι 12,075€.
5.Πίνακας 4.1: 2. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
3. Απλό τοξωτό με γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα 14.500 €.
4. Τροποποιημένο τοξωτό με γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα 20.000 €.
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
1. Απλό πλαστικό 1,4 €/m2
2. Διπλό Πλαστικό 2,2 €/m2
3. Σκληρό Πλαστικό (Πολυεστέρας) 7,0 €/m2
4. Γυαλί μαρτελέ 12,0 €/m2
4. ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1. Ανοίγματα οροφής κατά μήκος θερμοκηπίου 2.000,0 €/στρ.
2. Πλαϊνά ανοίγματα κατά μήκος θερμοκηπίου 3.200,0 €/στρ.
5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Απαραίτητη μελέτη θέρμανσης)
2. Κεντρική θέρμανση με λεβητοκαυστήρα συμβατικών καυσίμων 40 €/kw.
3. Κεντρική θέρμανση με λέβητα βιομάζας 50 €/kw.
4. Θερμοκουρτίνα με ελάσματα αλουμινίου 10.000 €/στρ.
7. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3. Σύστημα αεροψεκασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2.000 €/στρ.
6.Στον πίνακα 5: Αξία και Ενοίκια εδαφών η στήλη των παρατηρήσεων διαμορφώνεται ως εξής;
Παρατηρήσεις
α.Ενοίκιο εδαφών θεωρείται το τεκμαρτό ενοίκιο που προκύπτει από τον πίνακα ,ανεξάρτητα της τιμής που
αναγράφεται στο μισθωτήριο.
β.Όλα τα εδάφη (για τον προσδιορισμό των ενοικίων) θεωρούνται ξηρικά.
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γ. Τα εδάφη χαρακτηρίζονται ορεινά, μειονεκτικά ή πεδινά με βάσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας, ανεξάρτητα
πραγματικού γεγονότος. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι παραγωγές στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια θα είναι της
αντίστοιχης κατηγορίας..Σε περίπτωση που ο συντάκτης δεν συμφωνεί και θέλει να εμφανίσει την πραγματική
κατηγορία εδαφών ,με τις ανάλογες παραγωγές ,θα πρέπει να συμπληρώσει τα κελιά προαιρετικής συμπλήρωσης των
πινάκων Κ-1,Κ-2 και Κ-3καθώς και τον πίνακα Κ-Α.
δ.Για τις γεωτρήσεις που υπάρχουν σε μισθωμένα αγροτεμάχια υπολογίζεται ενοίκιο όπως αναγράφεται και
υπολογίζεται στον πίνακα ΕΔ-2 ,υποπίνακας Ε.
ε.Η δαπάνη λειτουργίας μισθωμένων μηχανημάτων ποτίσματος ,υπολογίζεται από τους τύπους υπολογισμού δαπάνης
λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων των δεικτών Πίνακας 3,υποπίνακας 3.3.Το ύψος της δαπάνης καταχωρείται
στον πίνακα ΕΡΓ-2Υ και ΕΡΓ-2Ο(Ανάγκες σε ξένη μηχανική εργασία) των πινάκων υπολογισμού.
ζ.Το ενοίκιο βοσκοτόπων θα υπολογίζεται σαν ποσοστό 50% του ενοικίου των ξηρικών εδαφών(δεν αφορά τους
κοινοτικούς βοσκοτόπους.
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2.13.4 ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

αα

Μηλιά χαμηλού σχήματος (κωνοειδούς) υποστηριγμένου

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΥΡΩ/ΣΤΡ.

Συνολική
δαπάνη
εγκατάστασης
ΕΥΡΩ / στρ.

Έτος
έναρξης
απόσβεσης

Διάρκεια
απόσβεσης
έτη

Ποσό
ετήσιας
απόσβεσης

Υλικά

Εργασία

Σύνολο

1

2

3=1+2

4

5

6

7=4:6

1560,00

300,00

1860,00

2990,00

4

13

230,00

Οι μεταβλητές δαπάνες, απαιτήσεις σε εργασία (ανθρώπων – μηχανημάτων), παραγωγή και τιμές είναι παρόμοιες με
την μηλιά ποτιστική σε σχήμα παλμέτας & πυκνής φύτευσης.
Για καλλιέργειες που δεν συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες Περιφέρειας Θεσσαλίας θα γίνονται δεκτές αν
συμπεριλαμβάνονται σε δείκτες άλλων Περιφερειών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται
συνεννόηση με την υπηρεσία μας (Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης) και κατάθεση τεχνικής μελέτης για την στήριξη των
αντίστοιχων στοιχείων.
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7.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στον πίνακα 7.1 οι στήλες με τίτλο «m2 για τον ενσταυλισμό ζώων κατά κεφαλή» αντικαθίστανται από το
παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α.306419/22-9-05 «Επιλεξιμότητα επενδύσεων στους τομείς της κτηνοτροφίας»
Οι πίνακες 7.9.1 & 7.9.3 διαμορφώνονται ως εξής :
7.9.1. Τιμές ζωϊκών προϊόντων

€/kg.

7.9.3. Τιμές ζώντων ζώων

€/κεφ.

1

Γάλα αγελαδινό

0,38

1

Αγελάδες γαλ/γής εισαγωγής βελτιωμένες & ΠΕΑΖ*

2

Γάλα κατσικίσιο αβελτίωτων ζώων

0,62

2

Αγελάδες γαλ/γής εγχώριες βελτιωμένες (5.000 Kgr.)

3

Γάλα κατσικίσιο βελτιωμένων ζώων

0,54

3

Αγελάδες βοσκής >2 ετών Εσωτερικού ή μοσχίδες έγκυες

4

Γάλα πρόβειο

0,95

4

Αγελάδες βοσκής >2 ετών Εξωτερικού με Γ.Π.

5

Κρέας μοσχαριών

4,20

5

Ταύροι κρεοπαραγωγής με γενεαλογικά πιστοποιητικά

6

Κρέας ενήλικων βοοειδών

1,58

6

Ταύροι κρεοπαραγωγής χωρίς γενεαλογικά πιστοποιητικά

7

Κρέας κατσικιών γάλακτος

5,40

7

Πρόβατα / αίγες βελτιω. φυλών & Σκοπέλου με Γ.Π. >1 έτους

8

Κρέας ενήλικων κατσικιών

2,80

8

Αρνιά / κατσίκια βελτιω. φυλών & Σκοπέλου με Γ.Π. >5 μηνών

9

Κρέας αρνιών γάλακτος

5,40

9

Πρόβατα / αίγες βελτι. Ελληνικών φυλών χωρίς Γ.Π. >1 έτους

Κρέας ενήλικων προβάτων

2,80

10

Αρνιά / κατσίκια βελτι. Ελληνικών φυλών χωρίς Γ.Π. >5 μηνών

Κρέας χοιριδίων Ζ.Β. μέχρι 100kg(*€/kg Z.B.)

1,35

11

Πρόβατα / αίγεςημιβελτιωμ. φυλών άνω του έτους

Κρέας ενήλικων χοίρων (*€/kg Z.B.)

0,74

12

Αρνιά / κατσίκια ημιβελτιωμένων φυλών άνω των 5 μηνών

3,95

13

Πρόβατα / αίγες αβελτίωτα ποιμενικά

2,75

14

Αρνιά / κατσίκια αβελτίωτων φυλών άνω των 5 μηνών

Μέλι

4,60

15

Χοίρομητέρες αναπαραγωγής 6 μηνών και άνω

400,00

Κερί

4,85

16

Κάπροι αναπαραγωγής 6 μηνών και άνω

900,00

Βασιλικός πολτός (€/gr)

1,85

17

Χοιρίδια Ζ.Β. μέχρι 20kg (€/kgΖ.Β.)

2,35

Μαλλί προβάτου

0,31

18

Μοσχάρια για πάχυνση Ζ.Β. μέχρι 150kg (€/kg)

2,79

Τρίχες αιγών

0,24

19

Αξία μελλισοσμήνους για απογραφή (10 πλαισίων)

120,00

Κρέας κουνελιών (παχυνόμενα)

4,70

20

Κουνέλια αναπαραγωγής Ζ.Β. 4-5 kg

30,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Κρέας χοιριδίων Ελεύθερης Βοσκής &
Βιολογικοί Ζ.Β. 50kg
Κρέας ενήλ. χοίρων Ελεύθ. Βοσκής &
Βιολογικοί Ζ.Β. 160kg

ΌΠΩΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΗΣ Υ.Α.306419
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21

Κρέας κουνελιών (ενήλικα)

3,65

21

Κουνέλια αναπαραγωγής πατρογονικά με Γ.Π.

60,00

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Τονίζεται ότι κατά την αναγραφή των επενδύσεων αγοράς ζωικού κεφαλαίου ο προσδιορισμός βελτιωμένα,
ημιβελτιωμένα ή αβελτίωτα πρόβατα ή αίγες δεν θα συνοδεύεται από τον προσδιορισμό οικόσιτα και ποιμενικά.
Επιπλέον τόσο τα βελτιωμένα, όσο και τα ημιβελτιωμένα αιγοπρόβατα μπορούν να είναι είτε οικόσιτα είτε ποιμενικά
(αποδεικνύοντας την ύπαρξη αντίστοιχου βοσκοτόπου) σε αντίθεση με τα αβελτίωτα που είναι αποκλειστικά
ποιμενικά.
Ο Πίνακας 7.10. : Ορνιθοτροφία Συστηματική τροποποιείται στα παρακάτω σημεία
7.10.1. Αυγοπαραγωγή (για 1000 κεφ.)

7.10.2. Κρεοπαραγωγή (για 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

Αυγά : 320x0,084€/τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες

17.920,00

2

Αξία κρέατος κότας : 1000x0,45/κεφ. x 12 : 18 μήνες

210,00

1

Κοτόπουλα : 950 κεφ. X 1,6 kg κρεάτος x 2,10€/kg

3.192,00

Ο Πίνακας 7.11. : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Αυγοπαραγωγή τροποποιείται στα παρακάτω σημεία
7.11.1. Αυγά Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.)

7.11.2. Αυγά Περιορισμένης Βοσκής (για 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1

Αυγά : 250x0,105€/τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες

17.500,00

2

Αξία κρέατος κότας : 950x0,462/κεφ. x 12 : 18 μήνες

292,60

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1

Αυγά : 250x0,0945€/τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες

7.11.3. Αυγά Δαπέδου με στρωμνή (για 1000 κεφ.)

7.11..4. Αυγά Βιολογικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.)

Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν. 7.11.1

Υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις με τον Πιν. 7.11.1

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

Αυγά : 250x0,089€/τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες

14.875,00

1

Αυγά : 220x0,136€/τεμ. x 1000 κεφ. x 12 : 18 μήνες

15.750,00

20.120,00

Ο Πίνακας 7.12. : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Κρεοπαραγωγή τροποποιείται στα παρακάτω σημεία
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7.12.1.Γαλόπουλα Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.)

7.12.2. Γαλόπουλα Εκτατικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,77€/kg

10.533,00

1

Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,15€/kg

8.179,50

7.12.3.Γαλόπουλα Παραδοσιακά Ελεύθ. Βοσκής ( 1000 κεφ.)

7.12.2.Γαλόπουλα Ειδικής Εκτροφής με Δημητριακά (για 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,77€/kg

10.533,00

1

Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 2,15€/kg

8.179,50

7.12.4.Γαλόπουλα Απεριόριστης Ελεύθ. Βοσκής (για 1000 κεφ.)
Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

Γαλόπουλα : 950κεφ.x4,0kg κρέατος x 3,07€/kg

11.690,07

Ο Πίνακας 7.13. : Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές Κρεοπαραγωγή τροποποιείται στα παρακάτω σημεία
7.13.1.Κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής (για 1000 κεφ.)

7.13.2. Κοτόπουλα Εκτατικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,77€/kg
1

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,47€/kg
1

4.213,44

3.750,60

7.13.3.Κοτόπουλα Βιολογικής Εκτροφής (για 1000 κεφ.)

7.13.2.Κοτόπουλα Ειδικής Εκτροφής με Δημητριακά κλπ ( 1000 κεφ.)

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 3,39€/kg
1

Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 2,31€/kg
1

5.155,08

3.511,20

7.13.4.Κοτόπουλα Απεριόριστης Ελεύθ. Βοσκής (1000 κεφ.)
Α. ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κοτόπουλα : 950κεφ.x1,6kg κρέατος x 3,076€/kg
1

11.690,70
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Ο πίνακας 9.1.1 & 9.1.2 Ανώτατα όρια επιλέξιμης δαπάνης & δυναμικότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με την
απόφαση λεπτομερειών14609/12-12-2005όπως παρακάτω:
Σταβλικές εγκαταστάσεις και λοιπά γεωργικά κτίσματα
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(€/μ2 κτιρίου)

(€/ζώο)

1

Σταύλος Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταβλισμού

190

-

2

Σταύλος Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού ατομικών θέσεων

180

-

3

Σταύλος Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταβλισμού χωρίς ατομικές
θέσεις (σε στρωμνή)

150

-

4

Σταύλος Αγελάδων κρεοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής

180

-

5

Σταύλος Πάχυνσης μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα

150

-

6

Σταύλος Πάχυνσης μοσχαριών σε κτίρια με διαμορφωμένο δάπεδο (κανάλια κλπ)

180

-

7

Αιγοπροβατοστάσια

170

-

8

Αιγοπροβατοστάσια με σκελετό θερμοκηπίου(τύπου τολ)

90

-

9

Αιγοπροβατοστάσια Αμιγούς πάχυνσης αρνιών ή κατσικιών

160

-

10

Χοιροστάσια Μικτής κατεύθυνσης(3)

200

-

11

Χοιροστάσια Αμιγούς πάχυνσης χοίρων σε διαμορφωμένα δάπεδα

200

-

12

Χοιροστάσια αναπαραγωγής (δεν περιλαμβάνουν πάχυνση & προπάχυνση)

200

-

13

Πτηνοτροφεία - Κονικλοτροφεία

180

-

14

Εξοπλισμός αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες

-

13/όρνιθα

15

Εξοπλισμός πτηνών πάχυνσης

-

50/τμ θαλάμου

16

Εξοπλισμός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας

-

3,5/θέση πουλιού

17

Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με απλές φωλιές

52/τμ θαλάμου
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18

Εξοπλισμός ορνίθων αναπαραγωγής με αυτόματες φωλιές

53/τμ θαλάμου

19

Εξοπλισμός Ινδοχοίρων αναπαραγωγής με απλές φωλιές

52/τμ θαλάμου

20

Εξοπλισμός κονικλοτροφείου (μικτής κατεύθυνσης)

21

Αποθήκη

180

22

Αρμεκτήριο

330

23

Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού

300

24

Υπόστεγα σανών κλειστά από μια πλευρά

90

25

Πίστες ενσίρωσης

15

26

Μελισσοκομικό εργαστήριο

330

27

Υπόστεγα όλων των τύπων

90

28

Περίφραξη σταβλικών εγκαταστάσεων ή αποθηκών (μέχρι 400 μ)

12 €/μ

29

Απλή περίφραξη μόνιμων φυτειών κανονικής πυκνότητας φύτευσης

7 €/μ

30

Ηλεκτροφόρος περίφραξη μόνιμων φυτειών κανονικής πυκνότητας και
μελισσοσμηνών

15 €/ μ

31

Απλή περίφραξη βοσκοτόπων

3,5 €/μ

-

150/κονικλομητέρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Χρονική διάρκεια απόσβεσης (τ) σε έτη συντελεστών παραγωγής πρωτογενή τομέα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

τ

Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σταβλικές Εγκαταστάσεις

35

Σταυλο-υπόστεγα

30

Οικίσκοι, γραφεία

40

Αποθήκες

40

Μελισσοκομείο

35

Ξηραντήρια καπνών

15

Θερμοκήπια με κάλυψη από γυαλί

25
xx

Β. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ελκυστήρες έως 100 ΗΡ

12

Μεγάλα γεωργικά μηχανήματα (π.χ. θεριζοαλωνιστικές)

10

Αγροτικά αυτοκίνητα και αυτοκινούμενοι φορτωτές
Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα χωρίς κινούμενα μέρη (π.χ.
άροτρο)
Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα με κινούμενα μέρη (π.χ.
δισκόσβαρνα)
Ρυμούλκες, πλατφόρμες κλπ

10

Σπαρτικές ακριβείας, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά

8

Χορτοσυλλεκτικά, χορτοδετικά

8

Γεννήτριες, αντλίες (πετρέλαιο, βενζίνη)

12

Γεννήτριες, αντλίες (ηλεκτρικό)

25

Αρδευτικά συστήματα

10

Σωλήνες ποτίσματος

12

Καπνόπανα, ελαιόπανα κλπ

5

Λοιπός εξοπλισμός φυτικής παραγωγής (εργαλεία, μηχανήματα κλπ)

15
10
15

7-10

Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στρώματα ατομικών θέσεων αγελάδων

5

Αμελκτικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός (π.χ. παγολεκάνες)

12

Ταινίες μεταφοράς ζωοτροφών

10

Ενσιρωματοδιανομείς

8

Εξοπλισμός παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. σφυρόμυλος)

15

Κάθετοι αποθηκευτικοί χώροι (σιλό) και σχετικός εξοπλισμός

15

Κυψέλες μελισσών

8

Εξοπλισμός διαχείρισης λυμάτων

10

Λοιπός εξοπλισμός ζωικής παραγωγής (π.χ. σχάρες χοιροστασίων κλπ)

8-12

Δ. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Γεωτρήσεις

25

Περιφράξεις

15
xxi

Ηλεκτρικοί φράκτες

5

Υδατοδεξαμενές από μπετόν

40

Λοιπές επενδύσεις εγγείων βελτιώσεων

10-15

ΠΗΓΕΣ: Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) – Απλουστευμένη ομαδοποίηση
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: 4-Βοηθητικοί Πίνακες
ΠΔ. 299 ‘Καθορισμός Κατώτερων και Ανώτερων Συντελεστών Απόσβεσης (ΦΕΚΑ/255/4/11/03)

Για όσες επενδύσεις δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ,θα αντλούνται τα στοιχεία από τους πίνακες του δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (RICA).
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