
Παράδειγμα υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για ένα έτος εφαρμογής   

 

Παραγωγός έχει εντάξει 10 ha (100 στρέμματα) στη δράση 10.1.04. Η συνολική του 

εκμετάλλευση ανέρχεται σε 250 στρέμματα. 

Ο δικαιούχος επιλέγει να ενταχθεί στη δέσμευση Β «Αμειψισπορά» και καλλιεργεί ως 

ακολούθως: 

40 στρέμματα αραβόσιτο 

10 στρέμματα ζαχαρότευτλα 

10 στρέμματα ηλίανθο 

20 στρέμματα σκληρό σιτάρι 

20 στρέμματα βίκο 

 

Δηλαδή εφαρμόζει 40% αμειψισπορά (σκληρό σιτάρι και βίκο). 

 

Για να υπολογίσουμε το ύψος ενίσχυσης  

1) επιμερίζουμε την αμειψισπορά στις κύριες καλλιέργειες  

• Το άθροισμα των εκτάσεων με κύριες επιλέξιμες καλλιέργειες είναι 

Αραβόσιτος και ζαχαρότευτλα και ηλίανθος = 40+10+10=60 στρ 

  

• Στα 60 στρ. αντιστοιχούν 20 στρ. σκληρό σιτάρι +20 στρ βίκος=40 στρ αμειψισποράς  

Στα 40 στρ. αραβόσιτο     ;=(40*40/60=) 26,67 στρ.  

Στα 10 στρ. ζαχαρότευτλα    ;=(40*10/60=) 6,67 στρ. 

Στα 10 στρ. ηλίανθο     ;=(40*10/60=) 6,67 στρ.  

 

• Άρα η ενίσχυση υπολογίζεται ανά επιλέξιμη καλλιέργεια, προσαυξημένη κατά την 

έκταση της αμειψισποράς που της αντιστοιχεί: 

 

Αραβόσιτος: (40+26,67)* 29,2= 1.946,76 

Ζαχαρότευτλα: (10+6,67) * 46,5 = 775,15 

Ηλίανθος: (10+6,67) * 31,7 = 528,44                           

Συνολικά: 3.250,354€ 

 

2) ελέγχουμε την υποχρέωση του πρασινίσματος, για την αποφυγή της 

διπλοχρηματοδότησης  

Με βάση τη συνολική του εκμετάλλευση, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει 

την πρακτική του πρασινίσματος στο 0,05/0,7 (λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή 

στάθμισης 0,7 για τα ψυχανθή), δηλαδή στα 250*0,05/0,7 = 17,86 στρ. 

 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο στη σελίδα 9 της πρόσκλησης και  

Α) εάν θεωρήσουμε ότι στην υπόλοιπη εκμετάλλευση δεν καλλιεργεί άλλα ψυχανθή, 

έχουμε: 

20-17,86+20/100=0,221 <0,3. Άρα ο παραγωγός θα πάρει μειωμένη ενίσχυση από τη δράση  

Κατά συνέπεια το ποσό ενίσχυσης που υπολογίστηκε παραπάνω, θα πρέπει να διαιρεθεί με 

το 0,3 και να πολλαπλασιαστεί με το 0,221: 

3.250,354€ /0,3 *0,221 = 2.394,42€ 

 

Β) εάν θεωρήσουμε ότι στην υπόλοιπη εκμετάλλευση καλλιεργεί και άλλα 15στρ 

ψυχανθή, έχουμε: 

(20+15)-17,86+20/100=0,3714 > 0,3. Άρα ο παραγωγός θα πάρει κανονικά την ενίσχυση 

που του υπολογίστηκε από τη δράση, δηλαδή 3.250,354€. 

 


