Παράρτημα II: Συντελεστές τυπικής απόδοσης _ Ζωική Παραγωγή
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων Σταθμισμένοι
Συντελεστή (Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Συντελεστές
Τυπικής
Τυπικής
Απόδοσης
Απόδοσης (€ /
Μονάδα*)
Ίπποι, ημίονοι και όνοι
Βοοειδή και βουβάλια ηλικίας κάτω του Αρσενικά και Θηλυκά
ενός (1) έτους
Βοοειδή και βουβάλια, ηλικίας ενός Αρσενικά
έτους και άνω, αλλά κάτω των δύο ετών

358
43 5

C_2_3

Βοοειδή και βουβάλια, ηλικίας ενός Θηλυκά
έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών

619

C24

Βοοειδή και βουβάλια ηλικίας δύο ετών Αρσενικά
και άνω
Θηλυκά βοοειδή και βουβάλια
Δαμάλεις για: α. εκτροφή β. πάχυνση
(δαμάλια) ηλικίας δύο ετών και άνω

980

C1
C_2_1
C_2_2

C_2_5

Ιπποειδή (κάθε ηλικίας)

C_2_99

Αγελάδες και βουβάλια
γαλακτοπαραγωγής
Άλλες αγελάδες και άλλα βουβάλια

C_3_1_1
C_3_1_99

Θηλυκά Προβατοειδή αναπαραγωγής
Λοιπά προβατοειδή

C_3_2_1
C_3_2_99

Θηλυκά Αιγοειδή αναπαραγωγής
Λοιπά αιγοειδή

C41

Χοιρίδια

C42
C_4_99

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής
Λοιποί χοίροι

C51
C52

Κοτόπουλα
Όρνιθες αυγοπαραγωγής

C_5_3

Λοιπά πουλερικά

C26

880

1068

1447
Λοιπά βοοειδή που δεν αναφέρονται
αλλού

351
93
59

83
56

Αρσενικά και θηλυκά, βάρους ζώντος
ζώου κάτω των 20 κιλών
Βάρους 50 κιλών και άνω
Βάρους ζώντος ζώου 20 κιλών και
άνω (κάπροι, παχυνόμενοι χοίροι κ.α.)
Κρεατοπαραγωγής
Περιλαμβάνονται και οι πετεινοί
αναπαραγωγής
Γάλοι και γαλοπούλες, πάπιες, χήνες,
στρουθοκάμηλοι, ορτύκια φασιανοί,
περιστέρια, φραγκόκοτες κ.α.

67
597
220

398
1957
1457

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων Σταθμισμένοι
Συντελεστή (Καν. 1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Συντελεστές
Τυπικής
Τυπικής
Απόδοσης
Απόδοσης (€
/ Μονάδα*)
C_6

Κουνέλια, κονικλομητέρες
αναπαραγωγής

C7

Μέλισσες

Θηλυκά κουνέλια σε παραγωγική
ηλικία και λοιπά κουνέλια για
πάχυνση και παραγωγή κρέατος
Ευρωπαϊκές και εγχώριες κυψέλες
μελισσών
(*) Μονάδες
α) για τα προϊόντα ζωϊκής παραγωγής, η
κεφαλή ζώου
β) για τα πουλερικά, τα 100 ζώα γ) για τις
μέλλισσες, η κυψέλη

63

74

Φυτική Παραγωγή
Κωδικός
Συντελεστή
Τυπικής
Απόδοσης

B 111
B 112
B 113
B 114
B 115
B 116
B 117
B1199

B_1_10
B_1 11
B 112 1
B 112 2
B_1_2_1

B_1_2_2

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. Σταθμισμένοι
Συντελεστές
1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Τυπικής
Απόδοσης (€ /
Μονάδα*)

Μαλακό και ημίσκληρο σιτάρι και Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
όλυρα
Σκληρό σιτάρι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
Σίκαλη (περιλαμβάνονται και τα Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
μείγματα σπόρων-σμιγός)
Κριθάρι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
Βρώμη
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
Αραβόσιτος για καρπό (αμιγής)
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
Ρύζι
Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
Άλλα σιτηρά για παραγωγή καρπού Περιλαμβάνονται και σπόροι για σπορά
(τριτικάλε, σόργο, νταρί, φαλαρίδα,
κεχρί κλπ.)
Φυτείες σποροπαραγωγής και
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα σιτηρά, όσπρια,
σπορόφυτα
πατάτες, ρύζι και φυτά για ελαιούχους σπόρους
Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων
Ξερά κρεμμύδια, ξερά σκόρδα, κοκκάρι,
εκτάσεων
γλυκοπατάτα, κ.α.
Γαίες υπό αγρανάπαυση
Χωρίς επιδοτήσεις
Γαίες υπό αγρανάπαυση
Για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις
Όσπρια για ξηρό καρπό
Μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, φούλια και γλυκά
(περιλαμβάνονται και σπόροι για
λούπινα
σπορά):
α. Βρώσιμα όσπρια και μείγματα
βρώσιμων οσπρίων με σιτηρά
(φασόλια με αραβόσιτο) και μεταξύ
τους,
β. Κτηνοτροφικά όσπρια
(περιλαμβάνονται και συγκαλλιέργειες
οσπρίων μεταξύ τους, καθώς και
όσπρια αμιγούς καλλιέργειας)
Όσπρια για ξηρό καρπό
Φακές, Ρεβίθια, Αρακάς, Λαθούρια και άλλα
(περιλαμβάνονται και σπόροι για
πρωτεϊνούχα φυτά
σπορά):
α. Βρώσιμα όσπρια και μείγματα
βρώσιμων οσπρίων με σιτηρά και
μεταξύ τους, β. Κτηνοτροφικά όσπρια
(περιλαμβάνονται και συγκαλλιέργειες
οσπρίων μεταξύ τους, καθώς και
όσπρια αμιγούς καλλιέργειας)

B_1_3

Γεώμηλα

B14

Ζαχαρότευτλα

Περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο
πατατόσπορος:
α. Ανοιξιάτικες
β. Καλοκαιρινές
γ. Φθινοπωρινές και χειμερινές
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά.

411
324
281
364
386
1583
1569
358

4027
3727
103
140
1834

1886

9177

2591

Κωδικός
Συντελεστή
Τυπικής
Απόδοσης

B_1_5

B 1 6 1

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. Σταθμισμένοι
Συντελεστές
1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Τυπικής
Απόδοσης (€ /
Μονάδα*)
Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, γλυκοπατάτες
βολβούς, ή κονδύλους, κ.λ.π. και ζωοτροφής, κολοκάσι, καρότα ζωοτροφής,
κτηνοτροφικά λάχανα
γογγύλια ζωοτροφής, λάχανα και λαχανίδες για
ζωοτροφή.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά.
Καπνός
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής

B 1 6 11

Άλλα κλωστικά (ινώδη) φυτά

B 1 6 12

Αρωματικά,
φαρμακευτικά
αρτυματικά φυτά

B 16 3

Βαμβάκι

B_1_6_4

Ελαιούχα φυτά και σπόροι /
Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη
Ελαιούχα φυτά και σπόροι / Ηλίανθος
Ελαιούχα φυτά και σπόροι / Σόγια
Άλλα ελαιούχα φυτά και σπόροι

B_1_6_5
B_1_6_6
B_1_6_8
B_1_6_9
B_1_6_99

Γιούτα, αγαύη κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής.
και Χαμομήλι, κύμινο, λεβάντα, μαντζουράνα,
μέντα, κρόκος, φασκόμηλο, ρίγανη, γλυκάνισος,
πιπεριές για κόκκινο πιπέρι, δίκταμο, αλόη κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής.

Κλωστικά (ινώδη) φυτά / κλωστικό
λινάρι
Άλλα βιομηχανικά φυτά που δεν
αναφέρονται αλλού

B 1 7 1 1

Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες
/ καλλιέργειες ανοικτού αγρού
(μεγάλης έκτασης)

B_1_7_1_2

Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες
/ καλλιέργειες κηπευτικής μορφής
(μικρής έκτασης)

B_1_7_2

Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες
/ καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή άλλα
προσπελάσιμα στέγαστρα

105

5735

1115

9500

ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά

1516

Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά
Περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά

1314
1305
1287

Σουσάμι, αραχίδα, σινάπι κλπ. Περιλαμβάνονται
οι σπόροι για σπορά.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής
Κολοκύθια για πασατέμπο, σόργο για σκούπες,
ζαχαροκάλαμο, μη κλωστικό λινάρι, λούφα,
στέβια κλπ.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις
σποροπαραγωγής.
Εφαρμόζεται σύστημα αμειψισποράς με άλλες
αροτραίες καλλιέργειες και συνήθως τα
προϊόντα προορίζονται για βιομηχανική
επεξεργασία.
Πεπόνια, καρπούζια, βιομηχανική τομάτα, γλυκό
καλαμπόκι κ.α.
Εφαρμόζεται η εναλλαγή καλλιεργειών με άλλες
κηπευτικές καλλιέργειες.
Μελιτζάνες, τομάτες, πιπεριές, χλωρά φασόλια,
μπάμιες, φράουλες, σπαράγγια κ.α.

1261

1236
1261

7525

11775

68926

Κωδικός
Συντελεστή
Τυπικής
Απόδοσης

B 1 8 1
B_1_8_2

B 1 9 1

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν. Σταθμισμένοι
Συντελεστές
1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)
Τυπικής
Απόδοσης (€ /
Μονάδα*)
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά στο
ύπαιθρο
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά σε
θερμοκήπια ή άλλα προσπελάσιμα
στέγαστρα
Καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτώνΠολυετείς καλ/γειες χλωρών φυτών
που διαρκούν περισσότερο από ένα (1)
έτος και λιγότερο από πέντε (5) έτη.

B 1 9 2 1 Χλωρός αραβόσιτος
B_1_9_2_2 Κτηνοτροφικά
ψυχανθή
συγκομίζονται χλωρά
B_1_9_2_99 Άλλα
κτηνοτροφικά
φυτά
συγκομίζονται
χλωρά
και
αναφέρονται αλλού

Λουλούδια, βολβοί, καλλωπιστικοί θάμνοι κ.α.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα φυτώρια.
Λουλούδια, βολβοί, καλλωπιστικοί θάμνοι κ.α.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα φυτώρια.

44409
138656

Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σπαρμένες
με μηδική, λοιπά πολυετή τριφύλλια και
λειμώνες.

2286

Προορίζεται για ζωοτροφή ή ενσίρωση

1487
1474

που Φακές, μπιζέλια, τριφύλλια, μηδική, βίκος,
λαθούρια, λούπινα, μείγματα ψυχανθών κ.α.
που Σιτηρά, ετήσιο σόργο, σόγια, ελαιοκράμβη κ.α.
δεν

1382

B_2

Οικογενειακοί λαχανόκηποι

Μέχρι ένα (1) στρέμμα με λαχανικά, οπωροφόρα
δένδρα και αμπέλια, κυρίως, για χρήση από την
οικογένεια του κατόχου και όχι για πώληση.

142

B_3_1
B32
B_3_3

Βοσκότοποι και λιβάδια
Άγονοι βοσκότοποι
Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι

Εξαιρούνται οι άγονοι βοσκότοποι

105
105
141

Μη χρησιμοποιούμενα, πλέον, για παραγωγικούς
σκοπούς, αλλά είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις

B 4 1 1 1 Φυτείες οπωροφόρων δέντρων και α. Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιές, Βερυκοκιές,
θάμνοι νωπών φρούτων εύκρατης Κερασιές, Κορομηλιές, Δαμασκηνιές, Βυσσινιές,
προέλευσης
Νεκταρινιές κ.α. β. Μηλοειδή: Μηλιές,
Αχλαδιές, Κυδωνιές κ.α. γ. Λοιπά δένδρα και
θάμνοι νωπών φρούτων: Μουσμουλιές, Συκιές,
Μουριές, Ροδιές, Φραγκοσυκιές, Σμέουρα,
Μύρτιλλο, Βατόμουρα, Γκότζι μπέρι, Αρώνια,
Κρανιά, Φυσαλίδα κ.α.

6750

B_4_1_1_2 Φυτείες
οπωροφόρων
υποτροπικής προέλευσης
B_4_1_3
Καρποί με κέλυφος

5238

B431

δέντρων α. Ακτινίδια
β. Λοιπά: Μπανανιές υπαίθριες, Αβοκάντο κ.α.
Αμυγδαλιές, Καρυδιές, Καστανιές, Φυστικές
(Αιγίνης) , Φουντουκιές, Λεπτοκαρυές κ.α.
Ελαιώνες που ο καρπός τους
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες
προορίζεται συνήθως για επιτραπέζια ελιές
χρήση
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι
Ελαιώνες που ο καρπός τους
προορίζεται συνήθως για ελαιοποίηση
Αμπελώνες που τα προϊόντα τους
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν οίνους
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
προορίζονται συνήθως για οίνους
ποιότητας (ονομασίας προελεύσεως
και ελεγχόμενης ποιότητας)

2953

B432
B_4_4_1

5057

1882
7066

Κωδικός
Συντελεστή
Τυπικής
Απόδοσης

Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων (Καν.
1166/2008 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Καν. 1242/2008 της Επιτροπής)

Σταθμισμένοι
Συντελεστές
Τυπικής
Απόδοσης
(€ /
Μονάδα*)

Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν άλλους
οίνους

6868

Επιτραπέζια σταφύλια

9612

B444
B_4_5

Αμπελώνες που τα προϊόντα τους
προορίζονται συνήθως για λοιπούς
οίνους
Αμπελώνες που τα προϊόντα τους
προορίζονται συνήθως για επιτραπέζια
σταφύλια
Σταφίδες
Φυτώρια

B_4_6

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες

B47
B61

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια
Μανιτάρια

α. Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες (Χαρουπιές,
Σχίνος κ.α.)
β. Άλλες πολυετείς (μόνιμες) φυτείες ( βου
ρλότοποι, κ αλ α μιώνες, λυγαριές της
εκμετάλλευσης, ιτιές, ινδικοί κάλαμοι, καλάμια
μπαμπού κ.α.)
γ. Χριστουγεννιάτικα δένδρα
Μπανανιές κ.α.
Μανιτάρια

B442

B_4_4_3

Ξερή σουλτανίνα ή κορινθιακή
α. Καρποφόρων δένδρων β. Αμπελιών
γ . Διακοσ μητικών φυτών δ. Δασικών δέντρων
κ.α.

4606
52170

1859

32062
10814

(*) Μονάδες
α) για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής,
το εκτάριο
β) για τα μανιτάρια, 100τ.μ. θαλάμου για 7
διαδοχικές συγκομιδές ετησίως

Φυτική Παραγωγή, Καλλιέργειες στις οποίες ο υπολογισμός της τυπικής απόδοσης έχει γίνει με ισοδύναμο τρόπο
Περιγραφή Προϊόντων για τους σκοπούς
εφαρμογής των τυπικών αποδόσεων
Εκτροφή σαλιγκαριών ανοικτού τύπου
Κινόα
Μανιτάρια Τρούφα
Μαστιχόδεντρα
Μαστιχόδεντρα εξαίρεση
Τριανταφυλλιά για παραγωγή ροδέλαιου

Τυπική απόδοση ανά εκτάριο
16.260
4.500
19.250
9.000
9.000
12.000

