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Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
I.  Το Γενικό Πλαίσιο 

 
Η Χρηµατοδότηση 
Με αποφάσεις που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 

2002 εξασφαλίστηκε σε γενικές γραµµές η χρηµατοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(Κ.Α.Π.) µέχρι και το 2013, µε το συνολικό δηµοσιονοµικό φάκελο να υπολείπεται, αφού η 

κατά 1% προσαύξηση κάθε χρόνο είναι µικρότερη του πληθωρισµού που σηµειώνεται στην 

ευρωζώνη.  

 

Η ∆ιεύρυνση 
Στην ίδια Σύνοδο Κορυφής προσδιορίστηκαν ξεχωριστοί πρόσθετοι πόροι για τα 10 νέα Κράτη - 

Μέλη της διεύρυνσης. Αποφασίστηκε επίσης η σταδιακή αύξηση των επιδοτήσεων για τις χώρες 

αυτές, έτσι ώστε να εξισωθούν µε το ύψος των επιδοτήσεων που λαµβάνουν τα 15 παλαιά Κράτη - 

Μέλη το έτος 2014. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι εκτός από την Πολωνία και την Ουγγαρία το µέγεθος της γεωργίας των 

άλλων χωρών της διεύρυνσης είναι µικρό ως αµελητέο. Η συµφωνία ρητά προβλέπει ότι οι 

προγραµµατισµένοι χρηµατικοί πόροι προορίζονται για 25 χώρες. Νέες διευρύνσεις (π.χ. 

Ρουµανία, Βουλγαρία) θα χρηµατοδοτηθούν ξεχωριστά και πρόσθετα. 

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
Μέχρι το 1993 η Κ.Α.Π. και οι αγροτικές πολιτικές των κρατών όλου του κόσµου µπορούσαν να 

επιδοτούν τις γεωργίες τους σχεδόν απεριόριστα και χωρίς διεθνή έλεγχο. 

Με τη συµφωνία της GATT (1993) η παγκόσµια αγροτική πολιτική τέθηκε υπό έλεγχο. Οι 

επιδοτήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτές που επιτρέπονται χωρίς περικοπές, σε 

αυτές που επιτρέπονται χωρίς περικοπές, µέχρις όµως ορισµένων ορίων και σε αυτές που πρέπει 

σταδιακά να ελαχιστοποιηθούν.  

Η διαπραγµάτευση για την παγκόσµια νοµιµοποίηση της Κ.Α.Π. και των απανταχού της γης 

αγροτικών πολιτικών κινείται γύρω από τους κανόνες που θεσπίστηκαν το 1993 και από την GATT 

πέρασαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ο οποίος έχει 146 µέλη µεταξύ των 

οποίων και η Κίνα, που προσχώρησε µόλις πριν από δύο χρόνια.  

Η µεταρρύθµιση της Κ.Α.Π. έχει ως στόχο να τεθούν οι επιδοτήσεις έξω από το στόχαστρο του 

Π.Ο.Ε. Αυτό που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι η µείωση των επιδοτήσεων, αλλά η 

αλλαγή στον τρόπο καταβολής τους. 
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Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
II. Αναλυτική παρουσίαση 

 

1. Με αλλαγή της διαπραγµατευτικής τακτικής από τη νέα ∆ιακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2004 και 

τροποποίηση του οριζόντιου κανονισµού 1782/2003, διασφαλίστηκαν οι χρηµατοδοτήσεις για 

τα µεσογειακά προϊόντα (βαµβάκι, ελαιόλαδο, καπνός), στο σηµερινό τους ύψος και η ίση 

µεταχείρισή τους σε σχέση µε τα προϊόντα των βορείων, των οποίων η µεταρρύθµιση είχε γίνει 

σχεδόν ένα χρόνο πριν (Ιούνιος 2003). Είχε προηγηθεί η παρέµβαση του Πρωθυπουργού κ. 

Κωνσταντίνου Καραµανλή στη Συ΄νοδο Κορυφής το Μάρτιο του 2004 (22-26/3), µολονότι το 

θέµα δεν ήταν στην ηµερήσια διάταξη της συνόδου. Ο Πρωθυπουργός παρεµβαίνοντας στην 

επικείµενη διαπραγµάτευση υποστήριξε την ανάγκη να προβλεφθεί ίση µεταχείριση των 

µεσογειακών προϊόντων σε σχέση µε αυτή που είχε επιφυλαχθεί για τα προϊ΄νοτα των βορείων 

ευρωπαϊκών χωρών.  

 

2. Το σύστηµα των επιδοτήσεων απλοποιείται. Οι επιδοτήσεις πληρώνονται απευθείας στον 

παραγωγό, χωρίς να µεσολαβούν ενδιάµεσοι και µεσάζοντες. 

 

3. Ενιαία Ενίσχυση 
Ένα σηµαντικό τµήµα των επιδοτήσεων (αποσυνδεµένο τµήµα), που εισπράττει σήµερα ο 

παραγωγός (ο µέσος όρος ετών 2000, 2001 και 2002) από µία ή περισσότερες 

δραστηριότητες, ενοποιείται σε µία ενιαία ενίσχυση. Αποσύνδεση σηµαίνει ότι η καταβολή της 

ενιαίας ενίσχυσης δεν συνδέεται πλέον µε το συγκεκριµένο είδος καλλιέργειας και την 

ποσότητα παραγωγής που παρήγαγε µέχρι τώρα ο παραγωγός. Άρα η ενιαία ενίσχυση θα 

αποτελεί σταθερή εισοδηµατική βάση. Θα εξακολουθήσει ο παραγωγός να την εισπράττει, 

νωρίς κάθε χρόνο (από ∆εκέµβριο έως Ιούνιο) µε µία αίτηση, µε απλές διατυπώσεις, 

ανεξάρτητα από τα προϊόντα που θα αποφασίσει να παράγει και σε ποιές ποσότητες. Το ποσό 

της ενίσχυσης (ποσό αναφοράς) προκύπτει από τον µέσο όρο των ενισχύσεων της τριετίας 

2000-2002 (περίοδος αναφοράς ή ιστορική περίοδος).  

 

4. Ένα σύστηµα µερικής αποσύνδεσης µπορεί να εφαρµοστεί στους παρακάτω τοµείς: 

αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, πρωτεϊνούχα και ελαιούχα φυτά), αιγοπρόβατα, βόειο κρέας, 

καπνός και ελαιόλαδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη 

διατήρηση δεσµευµένων µε το συγκεκριµένο προϊόν ενισχύσεων στις παρακάτω περιπτώσεις 

µε τα ακόλουθα ποσοστά: 
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• Αροτραίες καλλιέργειες:  
 
 

Μέχρι 25% σε όλα τα σιτηρά ή εναλλακτικά µέχρι 40% της

ειδικής ενίσχυσης µόνο στο σκληρό σιτάρι.  

• Αιγοπρόβατα: 
  

Έως και 50% της ενίσχυσης. 

• Βόειο κρέας: 
 
 
 
 
 
 

Έως και 40% της πριµοδότησης σφαγής και µέχρι και το

100% της ενίσχυσης των  θηλαζουσών αγελάδων. 

ή εναλλακτικά 
Το 100% της πριµοδότησης σφαγής. 

ή εναλλακτικά 
Έως το 75% της ενίσχυσης αρσενικών βοοειδών. 

• Καπνός: 
 
 
 
 
 
 
 

Για τις εσοδείες 2006-2009, µπορούν να εφαρµοστούν

ποσοστά δέσµευσης µέχρι και 60% (ανά περιοχή).   

Για τις εσοδείες από το 2010 έως και το 2012, ποσοστό

50% των ενισχύσεων αποδεσµεύεται από την παραγωγή

και θα χορηγείται ως αποδεσµευµένη ενίσχυση και το

υπόλοιπο 50% µεταφέρεται στον Β¨ Πυλώνα

(προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης).   

• Ελαιόλαδο: 
 

• Ρύζι – Σκληρό σιτάρι: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Βαµβάκι: 

Έως και 40% της ενίσχυσης. 

 

Ένα µέρος της µελλοντικής αυξηµένης ενίσχυσης (56,1

€/στρέµµα), θα είναι οπωσδήποτε συνδεδεµενο µε την

καλλιεργούµενη κάθε χρόνο έκταση, ενώ το υπόλοιπο

(76,3 €/στρέµµα) θα συνυπολογίζεται για τον καθορισµό

της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης. Επίσης, η

πρόσθετη πριµοδότηση ποιότητας για το σκληρό σιτάρι

(40 €/εκτάριο) θα συνδέεται µε την καλλιεργούµενη κάθε

χρόνο έκταση. 

 

Ένα ποσοστό 35% των ενισχύσεων παραµένει

υποχρεωτικά συνδεδεµένο µε την παραγωγή. 
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5. Η ενιαία ενίσχυση συµπληρώνεται από ειδικές ενισχύσεις, ανάλογα µε το προϊόν που θα 

επιλέξει να παράξει ο αγρότης, ο οποίος θα έχει µεγαλύτερη ελευθερία παραγωγικών επιλογών 

ανάλογα µε το τί ο ίδιος κρίνει συµφέρον.  

 

6. Ενιαία ενίσχυση και ειδική ενίσχυση ανά δραστηριότητα δίνουν το ύψος της επιδότησης που 

προβλέπουν οι Κοινές Οργανώσεις Αγορών, όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 

 

7. Το εισόδηµα των παραγωγών πέραν από την ενιαία ενίσχυση και τις ειδικές ενισχύσεις 

συµπληρώνουν όπως είναι φυσικό οι πωλήσεις από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, 

αλλά και κατά περίπτωση οι εξισωτικές αποζηµιώσεις, οι στρεµµατικές ενισχύσεις στα 
νησιά του Αιγαίου και οπωσδήποτε οι αποζηµιώσεις ΕΛ.Γ.Α., Π.Σ.Ε.Α. και γενικότερα οι 

ειδικές παροχές εθνικών µέτρων προς τους αγρότες. 

 

8. Η ενιαία ενίσχυση υποδιαιρείται σε ατοµικά δικαιώµατα. Το ατοµικό δικαίωµα ενίσχυσης 

αποτελεί την ενίσχυση που θα λαµβάνει ο παραγωγός ανά εκτάριο ή στρέµµα γης. Η αξία του 

υπολογίζεται διαιρώντας το µέσο όρο της ενίσχυσης που έλαβε ο παραγωγός τα έτη 2000, 

2001 και 2002 µε το µέσο όρο της έκτασης που καλλιεργήθηκε κατά την ίδια τριετία για την 

είσπραξη των συγκεκριµένων ενισχύσεων. Τα ατοµικά δικαιώµατα (συνολικά ή µέρος αυτών) 

µπορούν να µεταβιβάζονται, µε ενοικίαση, πώληση, κληρονοµιά ή δωρεά, µε ή χωρίς την 

αρχική έκταση γης, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αξιοποίηση των δικαιωµάτων µπορεί να 

γίνεται σε έκταση γης διαφορετική από την αρχική, αλλά ίση µε την αρχική. Στις περιπτώσεις 

των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που δεν διαθέτουν γεωργική γη ή έχουν στην διάθεσή 

τους ελάχιστη γεωργική γη και η αξία του δικαιώµατος υπερβαίνει τις 500 € ανά στρέµµα, 

χορηγούνται ειδικά δικαιώµατα. Η ενεργοποίηση των ειδικών δικαιωµάτων απαιτεί τη 

συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας µε τη διατήρηση του 50% του ζωϊκού πληθυσµού. 

Την απογραφή και διαχείριση των δικαιωµάτων αναλαµβάνει ειδική δηµόσια υπηρεσία.  

 

9. Πολλαπλή Συµµόρφωση: ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι θα επισηµαίνουν περιπτώσεις στις 

οποίες παραβιάζεται η βασική νοµοθεσία που αφορά τη δηµόσια υγεία, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την υγεία των ζώων και των φυτών, την κτηνιατρική νοµοθεσία. Ο 

οργανισµός πληρωµών υποχρεούται να επιβάλει πρόστιµα αν δεν τηρούνται οι παραπάνω 

προδιαγραφές. Οι καταναλωτές και οι φορολογούµενοι πολίτες είναι βέβαιο ότι θα εκτιµήσουν 

και θα προτιµήσουν τα ασφαλή εγχώρια προϊόντα. 

 

10. Εθνικό Απόθεµα: Το εθνικό απόθεµα συνίσταται σε παρακράτηση από τη ∆ιοίκηση του 

Κράτους - Μέλους ποσοστού έως 3% του συνολικού αριθµού δικαιωµάτων, αναλογικά από 

κάθε παραγωγό. Το εθνικό απόθεµα θα χρησιµοποιηθεί για την παροχή δικαιωµάτων σε νέους 
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αγρότες που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το 2002 και µετά χωρίς να 

λαµβάνουν κάποια επιδότηση για το συγκεκριµένο έτος καθώς επίσης και για την κάλυψη 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις (θάνατος γεωργού, φυσικές 

καταστροφές κτλ). ∆ικαιώµατα που αποκτώνται από το εθνικό απόθεµα δε µεταβιβάζονται πριν 

από την παρέλευση 5ετίας και χάνονται εάν δεν ενεργοποιηθούν έστω και ένα χρόνο στη 

διάρκεια των πέντε πρώτων ετών. Αν τα ατοµικά δικαιώµατα µείνουν ανενεργά πέραν της 

τριετίας, τότε αφαιρούνται και µεταβιβάζονται στο εθνικό απόθεµα. Μεταβιβάζονται στο εθνικό 

απόθεµα επίσης τα δικαιώµατα που δε θα ενεργοποιηθούν τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του 

καθεστώτος. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα αποτελεί η περίπτωση που ο γεωργός 

µπορεί να αποδείξει ότι η µη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων οφειλόταν σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις εξαιρετικές.  

 

11. Ο δικαιούχος της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να φροντίζει για την παραγωγική αξιοποίηση της 

γης του ή να διατηρεί αντίστοιχη έκταση γης σε καλή γεωργική κατάσταση.  

 

12. Η νέα Κ.Α.Π. θα εφαρµοστεί στη χώρα µας από 1-1-2006.  

 

13. ∆ιαφοροποίηση: Οι ενισχύσεις θα µειωθούν κατά 3% το 2005, 4% το 2006 και 5% από το 

2007 και µετά. Οι εξοικονοµούµενοι πόροι παραµένουν στο ίδιο Κράτος - Μέλος και 

χρηµατοδοτούν προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Στις παρακρατήσεις ισχύει πλήρης 

απαλλαγή για τις ενισχύσεις των πρώτων 5.000€ ανά παραγωγό (ατέλεια). Ποσοστό 80% των 

παρακρατήσεων επιστρέφεται στο Κράτος - Μέλος, ενώ το υπόλοιπο 20% αναδιανέµεται 

µεταξύ των Κρατών - Μελών µε βάση κριτήρια συνοχής (γεωργική έκταση, γεωργική 

απασχόληση και γεωργικό εισόδηµα). Το ισοζύγιο για τη χώρα µας προβλεπεται θετικό από τη 

ρύθµιση αυτή. Από τη µείωση των ενισχύσεων απαλλάσσεται τελείως ή επιβαρύνεται ελάχιστα 

η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών και εξολοκλήρου οι αγρότες των νησιών του 

Αιγαίου, µε πληθυσµό κάτω των 100 χιλιάδων  κατοίκων (εξαιρείται η Κρήτη και η Εύβοια).  

 

14. Με τη µεταρρύθµιση της Κ.Α.Π. αποφασίστηκαν ευνοϊκά µέτρα σε διάφορους κλάδους 

παραγωγής για τους νέους αγρότες και τις αγροτικές επενδύσεις στη χώρα µας.  

 

15. Το σύστηµα των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων παρατάθηκε µέχρι το έτος 2014/15. Η 

ποσόστωση για την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 17% και συγκεκριµένα από 700 χιλίάδες τόνους σε 

820 χιλιάδες τονους. 

 

16. ∆ιατηρείται το σύστηµα παρέµβασης κλασσικής µορφής στα σιτηρά και το ρύζι. Επιπλέον, 

παρέχονται στους ορυζοκαλλιεργητές πρόσθετες εισοδηµατικές αντισταθµίσεις ύψους 132,4 
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€/στρέµµα έναντι των σηµερινών στρεµµατικών αντισταθµίσεων που ήταν µόνο 39,4 

€/στρέµµα.  

 

17. Το σύστηµα ποινών για τις υπερβάσεις στην έκταση καλλιέργειας του ρυζιού, που ίσχυε µέχρι 

σήµερα, καταργήθηκε. Το παλιό σύστηµα ήταν πολύ αυστηρό, γιατί από ένα επίπεδο και µετά, 

η ποινή ήταν 6 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την υπέρβαση, γεγονός που οδηγούσε σε 

µηδενισµό της ενίσχυσης όταν η υπέρβαση έφθανε µόλις 17%. Με το νέο σύστηµα ποινών, για 

κάθε 1% υπέρβαση των ορίων παραγωγής θα επιβάλλεται αντίστοιχη µείωση 1% του ύψους 

της κοινοτικής ενίσχυσης. 

 

18. Αποφασίσθηκε να διεκδικήσει η Ε.Ε. από τον Π.Ο.Ε. ένα αναθεωρηµένο πλαίσιο 
δασµολογικής προστασίας για το ρύζι. Με τον τρόπο αυτό, η εγχώρια παραγωγή θα 

προστατευθεί από αθρόες εισαγωγές ρυζιού που συνήθως προσφέρεται σε χαµηλές τιµές. 

 

19. ∆ηµιουργείται σύστηµα παροχής συµβουλών στους αγρότες για θέµατα διαχείρισης της γης 

και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η συµµετοχή των παραγωγών στο σύστηµα είναι 

εθελοντική. Η δραστηριότητα παροχής συµβουλών θα καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τους παρακάτω 

τοµείς:  

- ∆ηµόσια υγεία, υγεία ζώων και φυτών. 

- Περιβάλλον. 

- Καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. 

Επίσης, η δραστηριότητα θα επεκταθεί στην εφαρµογή των ορθών γεωργικών πρακτικών. 

Το σύστηµα πρέπει να δηµιουργηθεί µέχρι την 1-1-2007 και θα χρηµατοδοτείται από τη 

διαφοροποίηση.  

 

20. ∆ιατηρήθηκε το επίπεδο του εισοδήµατος των ελλήνων παραγωγών σκληρού σιταριού, παρά 

το γεγονός ότι έγιναν σηµαντικές αλλαγές στο κοινοτικό σύστηµα στήριξης του τοµέα. 

Συγκεκριµένα, η συµπληρωµατική ενίσχυση για τον σκληρό σίτο που καλλιεργείται στις 
παραδοσιακές περιοχές (στις οποίες περιλαµβάνεται το σύνολο της καλλιέργειας σκληρού 

σιταριού στη χώρα µας) υφίσταται µια µικρή, κλιµακούµενη στον χρόνο µείωση. Αντίθετα, η 

ενίσχυση αυτή καταργείται στις µη παραδοσιακές  περιοχές. Από την άλλη πλευρά, θεσπίσθηκε 

µια πρόσθετη ενίσχυση ύψους 4 €/στρέµµα ως «πριµ ποιότητας στο σκληρό σιτάρι» που 

ισχύει από την 1-1-2005. 

 

21. Για τις αποξηραµένες ζωοτροφές, διατηρείται η ενίσχυση στην µεταποίηση σε ποσοστό 50% 

και το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στον καθορισµό της Ενιαίας Αποδεσµευµένης Ενίσχυσης. 
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22. Εισάγεται µία νέα ενίσχυση για τους καρπούς µε κέλυφος η οποία ανέρχεται σε 120,75 

€/εκτάριο. 

 

23. Το ύψος της κοινοτικής συµµετοχής στις δαπάνες των προγραµµάτων για τις 

αγροπεριβαλλοντικές δράσεις φθάνει στο 85% της συνολικής δαπάνης έναντι ποσοστού 

60% που ίσχυε µέχρι σήµερα. 

 

24. Η κοινοτική συµµετοχή στις δαπάνες για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στις περιοχές του 

Στόχου 1 (στις οποίες αυτή τη στιγµή κατατάσσεται το σύνολο της χώρας µας) καθορίσθηκε 

στο 60% της συνολικής δαπάνης, έναντι του 50% που ίσχυε µέχρι τώρα. 

 

25. Για τους νέους αγρότες προβλέφθηκε ειδική ρύθµιση για τη διαχείριση του ‘’εθνικού 

αποθέµατος’’ των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και διευκολύνεται έτσι η είσοδός τους στην 

επαγγελµατική οικογένεια. 

 

26. Το ποσοστό πριµοδοτήσεων για τις επενδύσεις που πραγµατοποιούν οι νέοι αγρότες στις 
περιοχές Στόχου 1 αυξάνεται σε 60% από 55%.  

 

27. Για τα κρατικά δάση (πράγµα που ενδιαφέρει κυρίως τη χώρα µας) προβλέφθηκε η χορήγηση 

κοινοτικών ενισχύσεων για επενδύσεις που αναφέρονται στην περιβαλλοντική τους ανάπτυξη, 

στην προστασία τους από κάθε µορφής κινδύνους και στην ανάδειξη των ευκαιριών 

προσφοράς αναψυχής στους πολίτες.  

 

28. Μια σειρά καινούργιων δράσεων, που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας των 
τροφίµων, µε τη βελτίωση των όρων παραγωγής και ευζωίας των ζώων και την τήρηση 

των προτύπων που έχουν θεσπισθεί από τους κοινοτικούς κανονισµούς, χρηµατοδοτούνται και 

από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Το ύψος των χρηµατοδοτήσεων αυτών µπορεί να φθάσει 

τα 1.500 € ανά εκµετάλλευση.  

 

29. Στις ενισχύσεις που χορηγούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και οι 

σχετικές ενισχύσεις, εκτός από τους παραγωγούς, µπορεί να χορηγηθούν και στις µικρές 

µεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 

30. Στις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνονται οι επενδύσεις για τη µεταποίηση και 
εµπορία, που έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων στον τοµέα της 
ποιότητας των τροφίµων. 
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31. Η Επιτροπή δεσµεύθηκε να προχωρήσει σε απλούστευση της νοµοθεσίας και των 
διαδικασιών για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, γεγονός που θα διευκολύνει την 

υλοποίηση των προγραµµάτων και την απορρόφηση των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων. 

 

32. Σε περιοχές που λαµβάνουν τις αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις της ενιαίας πληρωµής, 

απαγορεύεται η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και επιτραπέζιας πατάτας, για την 

προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών των συγκεκριµένων προϊόντων. 

 

Ειδικότερα για κάθε έναν τοµέα η νέα Κ.Α.Π. προβλέπει: 
 

Αροτραίες καλλιέργειες: 
Εισαγωγή στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης που θα χορηγείται στους παραγωγούς µε βάση το 

ποσό αναφοράς, υπολογιζόµενο στις ενισχύσεις που εισέπρατταν κατά την περίοδο αναφοράς 

(2000-2002). 

Το βασικό ποσό για τον υπολογισµό της στρεµµατικής ενίσχυσης παραµένει στα 63 €/τόνο και 

διατηρείται η τιµή παρέµβασης στα 101,31 €/τόνο. 

Προβλέπεται µείωση των µηνιαίων προσαυξήσεων (0,93 €/τόνο) και της τιµής παρέµβασης κατά 

50%. 

Για το σκληρό σιτάρι, η συµπληρωµατική ενίσχυση θα µετατραπεί σε δικαίωµα ενίσχυσης µε 

βάση τα δεδοµένα καλλιέργειας κατά την περίοδο αναφοράς και ανέρχεται σε 31,3 €/στρέµµα το 

2004, 29,1 €/στρέµµα το 2005 και 28,5 €/στρέµµα από το 2006 και µετά.  

Τέλος προβλέπεται η χορήγηση ενός πρίµ ποιότητας 4 €/στρέµµα µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει 

χρήση πιστοποιηµένου σπόρου αναγνωρισµένων ποικιλιών υψηλής ποιότητας.  

 

Ρύζι: 
 

Εισαγωγή στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης που θα χορηγείται στους παραγωγούς µε βάση το 

ποσό αναφοράς υπολογιζόµενο στις ενισχύσεις που έπαιρναν την περίοδο αναφοράς 2000-2002. 

Μείωση της τιµής παρέµβασης κατά 50% (150 €/τόνο). 

Αύξηση της ενίσχυσης από 52 σε 177 €/τόνο. Από αυτά, τα 102 €/τόνο θα δίνονται ως 

αποσυνδεδεµένη ενίσχυση, µε βάση την περίοδο αναφοράς και τα υπόλοιπα 75 €/τόνο θα 

συνυπολογίζονται στον καθορισµό της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης. 

Καθορισµός Μέγιστης Εγγυηµένης Έκτασης (ΜΕΕ) σε 203.333 στρέµµατα. Η µείωση της Μ.Ε.Ε. 

αντισταθµίζεται µε την απόφαση περι αναλογικότητας των ποινών σε περιπτώσεις υπερβάσεων. 
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Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα: 
Οι τιµές παρέµβασης για το βούτυρο και το Αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη µειώνονται. Έναντι 

των µειώσεων αυτών, εισάγονται νέες ενισχύσεις ανά τόνο παραγόµενου γάλακτος ως εξής : 8,15 

€/τόνο για το 2004, 16,31 €/τόνο για το 2005 και 24,49 €/τόνο για το 2006 και µετά. 

 

Βόειο – αιγοπρόβατα: 
Η αναθεωρηµένη Κ.Α.Π. δεν µεταβάλει το ύψος των ενισχύσεων που χορηγούνται   στους 

παραγωγούς των συγκεκριµένων τοµέων. Υπολογισµός της ενιαίας ενίσχυσης µε βάση όχι την 

τριετία 2000-2002 αλλά το έτος 2002 στο οποίο καταβλήθηκαν οι µεγαλύτερες ενισχύσεις.  

 

Βαµβάκι: 
Εισαγωγή του καθεστώτος της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης από το 2006. Προβλέπεται µια 

αποσυνδεδεµένη από την παραγωγή ενίσχυση σε ποσοστό 65% και µια ενίσχυση παραγωγής ανά 

στρέµµα σε ποσοστό 35% επί του διανεµόµενου ποσού των 569,7 εκατ. €, ως µέσος όρος των 

ενισχύσεων της περιόδου αναφοράς (2000-2002), και 18 εκατ. € που µεταφέρονται σε 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος, ποσό των 3,7 εκατ. € θα δοθεί στις διεπαγγελµατικές 

οργανώσεις µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του βαµβακιού (1 €/στρέµµα). 

Η χορηγούµενη συνδεδεµένη ενίσχυση προτείνεται να καλύπτει µέγιστη έκταση 3.700.000 

στρέµµατα. 

 

Ελαιόλαδο: 
Το νέο καθεστώς εξασφαλίζει το σηµερινό επίπεδο στήριξης και η κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ 

των Κρατών-Μελών βασίζεται στην εγγυηµένη ποσότητα, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί στην 

αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ελαιολάδου το 1988. Η εισοδηµατική στήριξη των 

ελαιοκαλλιεργητών εντάσσεται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Προβλέπεται µία αποσυνδεδεµένη 

από την παραγωγή ενίσχυση σε ποσοστό 60% επι του ποσού της µέσης ενίσχυσης στην 

παραγωγή κατά την διάρκεια περιόδου αναφοράς ύψους 554,9 εκατ €.  

Εκτάσεις µικρότερες των 0.3 εκταρίων υπάγονται στο καθεστώς της πλήρους αποσύνδεσης και η 

µέση ενίσχυση είναι το 100 % του ποσού ενίσχυσης κατά την περίοδο αναφοράς. Η άµεση 

ενίσχυση περιορίζεται στις φυτεύσεις πριν την 1η Μαΐου του 1998 και τα νέα δένδρα µε βάση 

πρόγραµµα εγκεκριµένο από την Ε.Ε.  

 

Καπνός: 
Εισαγωγή του τοµέα στο καθεστώς της ενιαίας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ως εξής: 

Για τις εσοδείες 2006 έως και 2009 προβλέπεται ποσοστό αποδέσµευσης κατ΄ ελάχιστον  40% έως 

και 100% του ποσού αναφοράς των 378,8 εκατ. € κατά περιοχή. Το υπόλοιπο ποσοστό (µέχρι και 

60%) του ποσού αναφοράς, παραµένει δεσµευµένο µε την παραγωγή. 
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Για τις εσοδείες 2010 έως και 2012, προβλέπεται ποσοστό 50% του ποσού αναφοράς να 

µεταφέρεται στο Β΄ Πυλώνα για προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και το υπόλοιπο 50% του 

ποσού αναφοράς να χορηγείται ως ενιαία αποσυνδεδεµένη ενίσχυση.      
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Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

III. Ερωτήσεις - Απαντήσεις 
 

Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (Ε.Α.Ε.) 
 
Ποιες παλαιότερες ενισχύσεις εντάσσονται στην Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση;  
Οι υφιστάµενες ενισχύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της Ενιαίας Αποδεσµευµένης 

Ενίσχυσης είναι αυτές των: 

• αροτραίων καλλιεργειών  

• ρυζιού 

• αιγοπροβάτων 

• βοείου κρέατος 

• καπνού  

• βαµβακιού  

• ελαιολάδου 

 
Ποιες νέες ενισχύσεις εισάγει η νέα Κ.Α.Π.; 
Οι νέες ενισχύσεις που καθιερώνει η νέα Κ.Α.Π. είναι οι ακόλουθες:: 

• πριµοδότηση ποιότητας σκληρού σίτου  

• πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής  

• ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες  

• ενίσχυση για καρπούς µε κέλυφος (ξηροί καρποί).  

 
Ποιες ενισχύσεις παραµένουν υποχρεωτικά συνδεδεµένες µε την παραγωγή;  
Οι ενισχύσεις που παραµένουν υποχρεωτικά συνδεδεµένες µε την παραγωγή είναι: 

• του βαµβακιού, σε ποσοστό 35% (54,6 € ανά στρέµµα για τα 3.700.000 στρέµµατα που 

είναι επιλέξιµη έκταση για τη χώρα µας), 

• των αποξηραµένων ζωοτροφών σε ποσοστό 50%, 

• η ειδική πριµοδότηση για σκληρό σιτάρι σε ποσοστό 100%, 

• η ενίσχυση ξηρών καρπών σε ποσοστό 100%. 

 

Ποιες ενισχύσεις και σε τι ποσοστό µπορούν να συνδεθούν µε την παραγωγή µετά από 
απόφαση του Κράτους Μέλους;   
Το Συµβούλιο Υπουργών, σταθµίζοντας τα οφέλη και το κόστος της αποσύνδεσης και προκειµένου 

να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος µείωσης της γεωργικής παραγωγής ή εγκατάλειψης των αγροτικών  
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γαιών, ιδιαίτερα στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα 

εφαρµογής ενός ευέλικτου συστήµατος µερικής αποσύνδεσης. Συγκεκριµένα, το σύστηµα της 

µερικής αποσύνδεσης µπορεί να εφαρµοστεί στις αροτραίες καλλιέργειες, τα αιγοπρόβατα, το 

βόειο κρέας, τον καπνό και το ελαιόλαδο. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα µας θα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει τη διατήρηση δεσµευµένων µε το συγκεκριµένο προϊόν µέρους των ενισχύσεων στις 

παρακάτω περιπτώσεις και µε τα ακόλουθα ποσοστά: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

Αροτραίες καλλιέργειες:  Μέχρι 25% σε όλα τα σιτηρά ή εναλλακτικά µέχρι 40% 

της ειδικής ενίσχυσης µόνο στο σκληρό σιτάρι. 

Αιγοπρόβατα:  Έως και 50% της ενίσχυσης. 

Βόειο κρέας: 

 
 
 
 
 
 

Έως και 40% της πριµοδότησης σφαγής και µέχρι και το 

100% της ενίσχυσης των  θηλαζουσών αγελάδων. 

ή εναλλακτικά 

Το 100% της πριµοδότησης σφαγής 

ή εναλλακτικά 

Έως το 75% της ενίσχυσης αρσενικών βοοειδών. 

Καπνός Για τις εσοδείες 2006-2009, µπορούν να εφαρµοστούν 

ποσοστά δέσµευσης µέχρι και 60% (ανά περιοχή).    

Για τις εσοδείες από το 2010 έως και το 2012, ποσοστό 

50% των ενισχύσεων αποδεσµεύεται από την 

παραγωγή και θα χορηγείται ως αποδεσµευµένη 

ενίσχυση και το υπόλοιπο 50% µεταφέρεται στον Β¨ 

Πυλώνα (προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης).   

Ελαιόλαδο Έως και 40% της ενίσχυσης. 

 

 
Με την εφαρµογή του νέου καθεστώτος οι παραγωγοί θα εισπράττουν ακριβώς το ίδιο 
ποσό ενίσχυσης µε αυτό της τριετούς περιόδου αναφοράς;  
Καταρχήν ναι. Παρόλα αυτά, σε κάποιους παραγωγούς θα παρατηρηθεί αυξοµείωση του 

συνολικού ποσού των ενισχύσεων που θα λαµβάνουν γιατί: 

• κάποιες ενισχύσεις αλλάζουν (π.χ. πριµοδότηση σκληρού σιταριού, πριµοδότηση ρυζιού) 

• υπάρχουν ενισχύσεις που εισάγονται για πρώτη φορά (π.χ. ειδική πριµοδότηση ποιότητας 

σκληρού σιταριού, πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής)   
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• το συνολικό ποσό ενίσχυσης για το βαµβάκι (δεσµευµένη και αποδεσµευµένη) θα  είναι το 

ίδιο για όλους τους παραγωγούς. Θα καταβάλλεται ανά στρέµµα, µέσω ενός κατά αποκοπή 

συστήµατος, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές ιστορικές αποδόσεις των 

παραγωγών κατά την περίοδο αναφοράς, 

• το τυχόν δεσµευµένο τµήµα της ενίσχυσης για το ελαιόλαδο θα καταβάλλεται ανά 

ελαιοκοµικό εκτάριο, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιώνα στον οποίο 

ανήκει. 

 

 

Καθορισµός δικαιωµάτων πληρωµής 
 
Τι είναι το δικαίωµα πληρωµής;  
∆ικαίωµα πληρωµής είναι µια «εξουσιοδότηση»,  η οποία επιτρέπει την καταβολή στον παραγωγό  

ενός συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού κάθε χρόνο.  

 

Ποιοι  παραγωγοί µπορούν να αποκτήσουν δικαιώµατα πληρωµής;  
Όλοι οι παραγωγοί που έλαβαν  επιδοτήσεις για το ζωικό κεφάλαιο (βοοειδή-αιγοπρόβατα) ή/και 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις, πλην µόνιµων καλλιεργειών (εξαιρείται το ελαιόλαδο),  σε οποιοδήποτε ή 

όλα τα έτη 2000, 2001 ή 2002 

 

 Τα δικαιώµατα πληρωµής  συνδέονται µε το έδαφος;  
Όχι. Τα δικαιώµατα πληρωµής είναι συνδεµένα µε τον παραγωγό για τον οποίο καθιερώνονται.  

 

Πώς  θα υπολογιστούν ο αριθµός και η αξία των δικαιωµάτων πληρωµής;  
Ο µέσος όρος των επιδοτήσεων της περιόδου 2000-2002 διαιρείται µε το µέσο αριθµό των 

εκταρίων – βοσκοτόπων. Ο αριθµός των εκταρίων καλλιεργήσιµης έκτασης και βοσκοτόπων 

αποτελεί τον αριθµό των ατοµικών δικαιωµάτων.  

Η Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση διαιρείται µε το µέσο αριθµό των εκταρίων που 

καλλιεργήθηκαν  κατά την περίοδο αναφοράς για να προκύψουν τα δικαιώµατα πληρωµής.   

 
Τι είναι η δυναµική διαφοροποίηση;  
Από τις επιδοτήσεις θα παρακρατείται µικρό ποσοστό, προκειµένου να ενισχυθούν προγράµµατα 

αγροτικής ανάπτυξης, ποιότητας, προβολής προϊόντων κ.α. Το ποσοστό παρακράτησης είναι 3% 

για το 2005, 4% για το 2006 και 5% για το 2007 και µετά. Στις παρακρατήσεις ισχύει πλήρης 

απαλλαγή των πρώτων 5.000 € ανά παραγωγό (ατέλεια). Ποσοστό 80% των παρακρατήσεων 

επιστρέφεται στο Κράτος - Μέλος από όπου προέρχεται, ενώ το υπόλοιπο 20% αναδιανέµεται 

µεταξύ των Κρατών - Μελών µε βάση κριτήρια συνοχής (γεωργική έκταση, γεωργική απασχόληση 
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και γεωργικό εισόδηµα). Το ισοζύγιο για τη χώρα µας είναι θετικό. Από την εισφορά απαλλάσσεται 

τελείως ή επιβαρύνεται λίγο η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων παραγωγών  και εξολοκλήρου 

οι αγρότες των νησιών του Αιγαίου (κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων). 

 

Τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός για να πληρωθεί τα δικαιώµατα της αποδεσµευµένης 
ενίσχυσης;  
Θα πρέπει κάθε χρόνο να «ενεργοποιεί» µέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης τα δικαιώµατα 

πληρωµής που του αναλογούν. Επίσης, προκειµένου να λάβει το 100% της Ενιαίας 

Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης θα πρέπει να διαθέτει για κάθε δικαίωµα πληρωµής και το 

αντίστοιχο επιλέξιµο εκτάριο.      

 
Τι είναι "επιλέξιµο εκτάριο";  

Ως επιλέξιµο εκτάριο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε εκτάριο γεωργικής γης. Εξαιρούνται οι εκτάσεις 

οι οποίες καταλαµβάνονται από µόνιµες καλλιέργειες (πλην ελαιοδένδρων που φυτεύτηκαν  πριν 

το 1998), από δάση ή χρησιµοποιούνται για µη αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. µόνιµες 

εγκαταστάσεις). 

 
Τι σηµαίνει "να διαθέτει" επιλέξιµη γεωργική γη;  

Παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο στον Κανονισµό, µπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο δικαίωµα 

χρήσης της γης από τον παραγωγό, είτε λόγω κατοχής είτε λόγω µίσθωσης.  

 
 

Ειδικά δικαιώµατα 
Τι είναι τα «ειδικά δικαιώµατα»; 
Οι κτηνοτρόφοι που δεν διαθέτουν καθόλου γη (π.χ. βοσκότοπους) ή η αξία της Ενιαίας 

Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης που τους αναλογεί είναι µεγαλύτερη των 5.000 €/εκτάριο λαµβάνουν 

ειδικά δικαιώµατα.  
Παράδειγµα: Κτηνοτρόφος λαµβάνει επιδοτήσεις αξίας 7.000 €/εκτάριο. Στην περίπτωση αυτή τα 

πρώτα 5.000 € χορηγούνται υπό την µορφή ενός κανονικού δικαιώµατος πληρωµής ενώ τα 

υπόλοιπά 2.000 € αντιστοιχούν σε ένα ειδικό δικαίωµα  

Προκειµένου ο κτηνοτρόφος να εισπράξει το ειδικό δικαίωµα υποχρεούται να διατηρήσει 

τουλάχιστον το 50% της παραγωγικής του δραστηριότητας όπως αυτή ασκήθηκε κατά την περίοδο 

αναφοράς, εκφρασµένη σε ζωικές µονάδες.   

 
Μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει εάν θα λάβει ειδικά ή κανονικά δικαιώµατα;   
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Ναι, αλλά µόνο για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του νέου καθεστώτος. Στην περίπτωση όµως που 

δεν επιθυµεί να λάβει ειδικά δικαιώµατα, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επιλέξιµη έκταση τόση, 

ώστε το ύψος των δικαιωµάτων πληρωµής να µην υπερβαίνει το όριο των 5.000 €/εκτάριο.  

 

Μπορούν τα ειδικά δικαιώµατα να µετατραπούν σε κανονικά;  
Μπορούν, εφόσον ο παραγωγός αποδείξει ότι διαθέτει την ανάλογη επιλέξιµη έκταση. Το 

αντίστροφο, η µετατροπή των κανονικών δικαιωµάτων σε ειδικά, απαγορεύεται από τον 

Κανονισµό.    

 

Εφαρµογή της Ενιαίας Αποδεσµευµένης Ενίσχυσης 
 
Πότε θα εφαρµοστεί το νέο καθεστώς και τι θα ισχύει στο µεταξύ;  

Το υφιστάµενο καθεστώς  καταβολής των επιδοτήσεων θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το 

2004 και 2005, θα αντικατασταθεί όµως από τη νέα Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση το 2006.  

 
Πότε και µε  ποιόν τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµοστεί η Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση;  

Υπάρχουν διάφορα θέµατα που µένουν να αποφασιστούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Αποτελούν τα θέµατα αυτά αντικείµενο µελέτης και συζήτησης τόσο των αρµόδιων υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όσο και των εµπλεκόµενων φορέων. Προς το 

παρόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει αποφασίσει: 

i. Να εφαρµόσει την Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση  από 1-1-2006.  

ii. Τα δικαιώµατα πληρωµής να υπολογιστούν στη βάση των ατοµικών ιστορικών στοιχείων 

και όχι σε επίπεδο περιφέρειας.  

iii. Την εφαρµογή της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης και στα µικρά νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους. 

iv. Την παρακράτηση µικρού ποσοστού της ενιαίας ενίσχυσης υπέρ προγραµµάτων 

προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και ποιότητας και εµπορίας των γεωργικών 

προϊόντων. 

Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής θα ανακοινωθούν στους αγρότες και στους παραγωγικούς 

φορείς έγκαιρα.  

 
Πότε ο παραγωγός θα γνωρίζει  την αξία των δικαιωµάτων του;  

Το ακριβές ύψος των δικαιωµάτων πληρωµής δεν µπορεί να προσδιοριστεί πριν κατατεθούν όλες 

οι αιτήσεις, στην αρχή πληρωµής κατά τον πρώτο χρόνο. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων σκοπεύει να ενηµερώσει εντός του 2005 κάθε παραγωγό ατοµικά για τον 

αριθµό και την αξία των δικαιωµάτων πληρωµής που του αναλογούν. Με αυτό τον τρόπο αφενός 
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µεν θα προετοιµαστούν καλύτερα οι παραγωγοί για την εφαρµογή του νέου καθεστώτος και 

αφετέρου  θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή και επίλυση τυχόν ενστάσεων.  

 
Πότε θα καταβάλλεται η Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση;  

Οι κοινοτικοί κανονισµοί απαιτούν οι πληρωµές να γίνονται µεταξύ της 1ης ∆εκεµβρίου του έτους 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και της 30ης Ιουνίου του επόµενου έτους. Ο στόχος  του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι να πραγµατοποιούνται  οι πληρωµές όσο το 

δυνατόν πιο σύντοµα.  

 

Τι θα συµβεί µε τα δικαιώµατα εκείνα τα οποία δεν θα ενεργοποιηθούν τον πρώτο χρόνο 
εφαρµογής;  

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όσα δικαιώµατα πληρωµής δεν ενεργοποιηθούν τον 

πρώτο χρόνο εφαρµογής της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης θα πηγαίνουν στο Εθνικό 

Απόθεµα. 

 

Εάν ένας παραγωγός έχει ενοικιάσει ή παραχωρήσει την εκµετάλλευσή του σε τρίτον σε 
όλη  τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, µπορεί να είναι δικαιούχος της Ενιαίας 
Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης;   

Όχι. ∆ικαιούχος της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης µπορεί να είναι µόνο εκείνο το 

πρόσωπο το οποίο «εκµεταλλεύτηκε» τη γεωργική γη κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

και υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης. 

 

Ποια θα είναι τα δικαιώµατα πληρωµής του γιού ή της θυγατέρας που κληρονόµησε την 
εκµετάλλευση του πατέρα του/της κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς  (π.χ. το 
2002);   

Υπό την προϋπόθεση ότι ο πατέρας υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης στο Ο.Σ.∆.Ε. για το 2000 και το 

2001 και ότι ο γιός/θυγατέρα έκαναν το ίδιο για το 2002, τα δικαιώµατα πληρωµής θα 

υπολογιστούν µε βάση και τα τρία χρόνια της περιόδου αναφοράς. 

 

Ας θεωρήσουµε ότι ένας παραγωγός είχε 30 εκτάρια γεωργικής γης το 2000.  Ενοικίασε 
επιπλέον 20 εκτάρια µόνο το 2001.  Αντίθετα το 2002 η γεωργική του γη παρέµεινε στα 30 
αρχικά εκτάρια. Εάν ο µέσος όρος των ενισχύσεων που έλαβε κατά την περίοδο αναφοράς 
είναι 15.000 � και το 2006  η επιλέξιµη γεωργική του γη ήταν 30 εκτάρια, ποια και πόσα θα 
είναι τα δικαιώµατα του; 
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Ο µέσος όρος των επιλέξιµων εκταρίων που καλλιέργησε κατά την περίοδο αναφοράς είναι 36,67 

εκτάρια. Εποµένως, θα είναι ο κάτοχος 36,67 δικαιωµάτων πληρωµής αξίας 409,05 € το καθένα. 

Εφόσον το 2006 η επιλέξιµη γεωργική του γη είναι 30 εκτάρια τόσα είναι και τα δικαιώµατα που 

µπορεί να ενεργοποιήσει. Εποµένως το ύψος της ενιαίας αποδεσµευµένης ενίσχυσης που θα 

λάβει για το 2006 είναι 30Χ409,05=12.271,5 €. Εάν παρόλα αυτά κατορθώσει µέχρι τις 15 Μάιου 
του 2006 να αγοράσει ή να ενοικιάσει επιπλέον τουλάχιστον 6,67 εκτάρια επιλέξιµης γεωργικής 

γης, τότε θα είναι σε θέση να λάβει το πλήρες ποσό της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης που 

του αναλογεί (15.000 €). 

 

Εάν ο παραγωγός του παραπάνω παραδείγµατος δεν µπορεί να ενοικιάσει/αγοράσει 
επιπλέον επιλέξιµη γη, τι θα γίνει µε τα 6,67 δικαιώµατα (2.728,37 �) τα οποία δεν µπορεί 
να ενεργοποιήσει;  Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν;        

Όχι εφόσον αυτά ενεργοποιηθούν κάποια στιγµή το 2007 ή το 2008. Επίσης, ο παραγωγός έχει 

την δυνατότητα να τα πουλήσει ή να τα ενοικιάσει. Αν περάσουν τρία χρόνια χωρίς να 

ενεργοποιηθούν τα δικαιώµατα, τότε θα οδηγηθούν στο εθνικό απόθεµα. 

 

Ένας παραγωγός καλλιέργησε τη γη του κατά την περίοδο 2000 - 2002 και το 2003 
µεταβίβασε την εκµετάλλευση στον/στην γιο/θυγατέρα του, στο πλαίσιο του µέτρου της 
πρόωρης συνταξιοδότησης. Μπορεί ο νέος δικαιούχος να εισπράξει τα δικαιώµατα 
πληρωµής που κατοχύρωσε ο πατέρας  του/της; 

Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιώµατα πληρωµής που αναλογούν στην εκµετάλλευση 

µεταβιβάζονται αυτόµατα στον/στην  γιο/θυγατέρα.  

 

Ένας παραγωγός καλλιέργησε τη γη του κατά την περίοδο 2000 - 2002 και το 2003 
αποσύρθηκε από την παραγωγική διαδικασία, πουλώντας την εκµετάλλευση του σε µη 
συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να κάνει χρήση του µέτρου της πρόωρης 
συνταξιοδότησης. Τι θα γίνει µε τα δικαιώµατα πληρωµής;  

Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης είναι ο ιδιοκτήτης 

της περιόδου 2000 - 2002. Εφόσον αυτός έχει αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία  και δεν 

µπορεί να ενεργοποιήσει τα δικαιώµατα πληρωµής, τότε αυτά θα πάνε στο εθνικό απόθεµα. Εάν 

όµως αγοράσει ή ενοικιάσει επιλέξιµη γη και αποφασίσει να επανέλθει στην παραγωγική 

διαδικασία το 2006, τότε µπορεί να ενεργοποιήσει και να εισπράξει τα δικαιώµατα πληρωµής που 

του αναλογούν. Μπορεί επίσης και να τα πουλήσει. 
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Ένας παραγωγός έκανε χρήση του µέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης το 1999 και 
ενοικίασε τη γη του σε τρίτο πρόσωπο. Τι θα γίνει µε τα δικαιώµατα πληρωµής; 

∆ικαιούχος της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης στην περίπτωση αυτή είναι ο καλλιεργητής, 

δηλαδή ο ενοικιαστής, της περιόδου 2000-2002. Ο ιδιοκτήτης της γεωργικής γης δεν λαµβάνει 

δικαιώµατα πληρωµής και δεν µπορεί να επανέρθει στην παραγωγική διαδικασία. Μπορεί όµως να 

συνεχίσει να ενοικιάζει τη γη του.  

 

Υποθέτουµε ότι ο παραπάνω παραγωγός ενοικίασε τη γη του επειδή ο/η γιος/θυγατέρα του 
δεν ήταν αρκετά µεγάλοι ώστε να αναλάβουν την εκµετάλλευση. Εάν το 2006 θελήσουν να 
αναλάβουν τη διαχείριση της εκµετάλλευσης, πόσα δικαιώµατα θα τους αναλογούν;  

Κανένα. Σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται νέοι αγρότες και πρέπει να κάνουν αίτηση για 

χορήγηση δικαιωµάτων πληρωµής από το εθνικό απόθεµα.       

 

Ένας παραγωγός καλλιέργησε τη γη του κατά την περίοδο 2000-2002 και το 2003 
αποσύρθηκε από την παραγωγική διαδικασία,  µεταβιβάζοντας  την εκµετάλλευση στο ένα 
παιδί. Ταυτόχρονα, έχει την πρόθεση να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα πληρωµής στο άλλο 
παιδί το οποίο δεν διαθέτει επιλέξιµη γη. Μπορεί αυτό το παιδί να λάβει τα δικαιώµατα το 
2006;   

Όχι. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης είναι ο πατέρας, 

ο οποίος δεν µπορεί να τα µεταβιβάσει χωρίς την επιλέξιµη γη, εάν δεν ενεργοποιήσει πρώτα το 

80% των δικαιωµάτων. Όσα δεν ενεργοποιηθούν το 2006, θα πάνε στο Εθνικό Απόθεµα.. Ο 

πατέρας όµως έχει το δικαίωµα να αλλάξει γνώµη και να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα, µαζί µε την 

εκµετάλλευση στο ένα παιδί. 

 

Ένας παραγωγός διαθέτει 10 δικαιώµατα αξίας 100 � το ένα, τα οποία τα ενεργοποιεί το 
2006. Το 2007 αγοράζει επιπλέον 10 δικαιώµατα αξίας 200 � το καθένα χωρίς όµως να 
καταφέρει να τα συνοδεύσει από την αντίστοιχη επιλέξιµη γη. Έτσι το 2007 βρίσκεται να 
διαθέτει δύο διαφορετικά «πακέτα» δικαιωµάτων: 10 των 100 � και 10 των 200 �. Μιας και 
διαθέτει µόνο 10 εκτάρια επιλέξιµης έκτασης ποια από τα 20 δικαιώµατα που διαθέτει 
µπορεί να ενεργοποιήσει;   

Ο συγκεκριµένος παραγωγός είναι ελεύθερος να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε 10 από τα 20 

δικαιώµατα που διαθέτει. Με άλλα λόγια, είναι ελεύθερος να ενεργοποιήσει τα δικαιώµατα µε την 

υψηλότερη αξία ( 10 δικαιώµατα των 200 €). 
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∆ιαχείριση των δικαιωµάτων πληρωµής 

Μπορεί ένας παραγωγός να πουλήσει τα δικαιώµατά του χωρίς την αντίστοιχη επιλέξιµη 
έκταση; 

Ναι. Πρέπει όµως να έχει πρώτα ενεργοποιήσει το 80% των δικαιωµάτων, στη διάρκεια ενός 

ηµερολογιακού έτους. 

 

Ένας παραγωγός διαθέτει 100 δικαιώµατα και το 2006 ενεργοποιεί τα 80. Μπορεί το 2007 
να πουλήσει και τα 100 δικαιώµατα και να κρατήσει την γεωργική γη;   

Ναι. Μπορεί να το κάνει, επειδή το 2006 ενεργοποίησε το 80% των δικαιωµάτων  του.   

 

Σε ποιόν µπορούν να πουληθούν τα δικαιώµατα πληρωµής;  

Σε οποιονδήποτε παραγωγό του ίδιου Κράτους - Μέλους. 

 

Μπορεί ένας παραγωγός να ενοικιάσει τα δικαιώµατά του χωρίς την αντίστοιχη επιλέξιµη 
έκταση;  

Όχι. Πρέπει να τα συνοδεύει η αντίστοιχη επιλέξιµη έκταση. 

 

Μπορεί ένας παραγωγός να πουλήσει τα δικαιώµατα που απέκτησε από το Εθνικό 
Απόθεµα;  

Τα δικαιώµατα που προέρχονται από το Εθνικό Απόθεµα δεν πωλούνται ούτε ενοικιάζονται για µια 

πενταετία. Μπορούν όµως να µεταβιβαστούν µέσω κληρονοµιάς.  

 

Ο Κανόνας των 10 Μηνών 
Ποιος είναι ο κανόνας 10 µηνών;  

Οι δικαιούχοι της ενιαίας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους για µια 

καθορισµένη περίοδο 10 µηνών ένα εκτάριο επιλέξιµης έκτασης για κάθε δικαίωµα πληρωµής που 

ενεργοποιούν. 

Μετά το τέλος της 10µηνης περιόδου τα πρότυπα πολλαπλής συµµόρφωσης εξακολουθούν να 

ισχύσουν για το σύνολο της επιλέξιµης γης αλλά ο παραγωγός έχει το δικαίωµα να την 

χρησιµοποιήσει  για καλλιέργειες που δεν είναι συµβατές  µε την λήψη της Ενιαίας 

Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης (π.χ. κηπευτικά). 

 
Γιατί χρειαζόµαστε τον κανόνα των 10 µηνών;  
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Για να εξασφαλίσει ότι δεν µπορούν να υποβληθούν περισσότερες από µια αιτήσεις ενίσχυσης για 

το ίδιο επιλέξιµο εκτάριο τον ίδιο χρόνο.  

 
Ποιες είναι οι ηµεροµηνίες όταν ισχύει;  

Οι παραγωγοί έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν ως έναρξη της 10µηνης περιόδου 

οποιαδήποτε ηµεροµηνία µεταξύ της 1ης Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης 

ενίσχυσης  έως την 30η Απριλίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 

 
Μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης για κάθε ένα επιλέξιµο 
εκτάριο που διαθέτει;  

Όχι.  Οι Κανονισµοί απαιτούν µια ενιαία ηµεροµηνία έναρξης για ολόκληρη την εκµετάλλευση. 

 
Είναι υποχρεωµένος ο παραγωγός να επιλέγει την ίδια ηµεροµηνία έναρξης κάθε χρόνο; 
Όχι. Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέγουν διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης της 10µηνης 

περιόδου κάθε χρόνο. 

 
Ποια είναι η επίδραση του κανόνα των 10 µηνών στις µεταφορές δικαιωµάτων;  

Ο κανόνας των 10 µηνών δεν επηρεάζει καθόλου τις µεταβιβάσεις ή ενοικιάσεις των δικαιωµάτων 

πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση όµως ο νέος δικαιούχος της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης 

πρέπει να έχει στη διάθεσή του για δέκα µήνες αριθµό επιλέξιµων εκταρίων ίσο µε τον αριθµό των 

δικαιωµάτων πληρωµής που ενεργοποιεί.    

   

Πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής 
Μετά την εφαρµογή της νέας Κ.Α.Π. θα συνεχίσει να υφίσταται το σύστηµα των 
γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων;  
Ναι. Το σύστηµα των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων παρατάθηκε µέχρι το 2014/15. Η 

ποσόστωση για την Ελλάδα  αυξήθηκε από 700 χιλιάδες τόνους  σε 820 χιλιάδες τόνους. 

 
Τι ισχύει για την πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής; 
Οι τιµές παρέµβασης για το βούτυρο και το αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη, καθώς και οι 

χορηγούµενες αντισταθµιστικές πληρωµές µειώνονται. Έναντι των µειώσεων αυτών, εισάγονται 

νέες ενισχύσεις ανά τόνο παραγόµενου γάλακτος ως εξής : 8,15 €/τόνο για το 2004, 16,31 €/τόνο 

για το 2005 και 24,49 €/τόνο για το 2006 και µετά. Επίσης, θα χορηγηθούν µε εθνικές αποφάσεις, 

υπό την µορφή Εθνικού Φακέλου, ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,31 εκατ. € για το 2004, 4,63 εκατ. 

€ το 2005 και 6,94 εκατ. € από το 2006 και µετά.  
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Πότε και µε πιο τρόπο θα ενσωµατωθεί η πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής στην Ενιαία 
Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση; 
Από το 2007 το πριµ γαλακτοπαραγωγής θα αποδεσµευτεί από την παραγωγή και θα ενταχθεί  

πλήρως στην Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση. Τα δικαιώµατα πληρωµής θα υπολογιστούν µε 

βάση την ποσόστωση που θα κατέχει ο παραγωγός την 31-3-2007.  

Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι ένα παραγωγός την 31-3-2007 διαθέτει 100 τόνους ποσόστωση και 

30 επιλέξιµα εκτάρια.  Τότε στον συγκεκριµένο παραγωγό αναλογεί:  

- Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση ίση µε  3.550 € (100Χ35,5). 

- 30 δικαιώµατα πληρωµής αξίας 118,33 € το ένα.  

 
Πρέπει ο παραγωγός να διαθέτει ποσόστωση γαλακτοπαραγωγής για να λάβει την Ενιαία  
Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση;  
Μόνο τον πρώτο χρόνο ένταξης της πριµοδότησης γαλακτοπαραγωγής στο νέο καθεστώς. Στη 

συνέχεια, προκειµένου να λάβει ο παραγωγός την Ενιαία Αποσυνδεδεµένη Ενίσχυση δεν 

υποχρεούται να διαθέτει και ποσόστωση παραγωγής γάλακτος. Εφόσον όµως επιθυµεί να 

συνεχίσει να παράγει και να παραδίδει γάλα στη βιοµηχανία, είναι υποχρεωµένος να έχει και την 

ανάλογη ποσόστωση.  
 
 

Εθνικό Απόθεµα 
Πώς θα αντιµετωπιστούν οι ειδικές περιπτώσεις (αντίξοες συνθήκες) ;  

Για ορισµένες περιστάσεις στον Κανονισµό έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν:  

Α. Τους παραγωγούς που  άρχισαν τη γεωργική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς.  Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώµατα πληρωµής υπολογίζονται όχι από τον µέσο όρο 

της τριετούς περιόδου αναφοράς, αλλά µε βάση το µέσο όρο των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν 

για το ηµερολογιακό έτος ή τα έτη κατά τα οποία ο παραγωγός εξασκούσε γεωργική 

δραστηριότητα. 

Β. Τους παραγωγούς των οποίων η παραγωγή κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

επηρεάστηκε δυσµενώς από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντίξοες συνθήκες. Ως περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ή αντίξοες συνθήκες θεωρούνται: 

• Ο θάνατος του παραγωγού. 

• Μακρόχρονη επαγγελµατική ανικανότητα του παραγωγού. 

• Φυσική καταστροφή που επηρέασε σηµαντικά τη γεωργική δραστηριότητα της 

εκµετάλλευσης. 
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• Επιζωοτία που έπληξε το σύνολο ή µέρος του ζωικού κεφαλαίου του παραγωγού. 

Όσοι επηρεάστηκαν από την εξαιρετική περίσταση ή την ανωτέρα βία (π.χ. αφθώδης πυρετός), 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συµµετείχαν σε αγρο-περιβαλλοντικά προγράµµατα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς, µπορούν να αιτηθούν να αγνοηθούν τα σχετικά έτη ή, εάν είναι 

απαραίτητο, να υπολογιστούν τα δικαιώµατα πληρωµής τους µε βάση µια προηγούµενη περίοδο 

αναφοράς (1997-1999). 

Προβλέπεται ειδική µεταχείριση για τους αγρότες εκείνους που υπέστησαν ζηµία στην 
παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο λόγω αφθώδους πυρετού στην περίοδο αναφοράς;  

Οι παραγωγοί σε τέτοιες καταστάσεις καλύπτονται πλήρως από τις διατάξεις "αντίξοων συνθηκών" 

του Κανονισµού του Συµβουλίου. 

 
Ποίος ο σκοπός του Εθνικού Αποθέµατος ;  
Να δίνει τη δυνατότητα σε ορισµένες κατηγορίες παραγωγών να αποκτήσουν και πρόσθετα 

δικαιώµατα πληρωµής και µετά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του καθεστώτος της Ενιαίας 

Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης (2006). ∆ικαιούχοι του Εθνικού Αποθέµατος είναι :  

i. Οι νέοι αγρότες. 

ii. Εκείνοι που µίσθωσαν, µεταξύ του τέλους της περιόδου αναφοράς και το αργότερο έως τις 15 

Μαΐου 2004, για έξι ή περισσότερα χρόνια , µια εκµετάλλευση, της οποίας οι όροι µίσθωσης 

δεν µπορούν να τροποποιηθούν (π.χ. µείωση ή αύξηση του µισθώµατος).  

iii. Παραγωγοί "επενδυτές", που αγόρασαν γεωργική γη ή έκαναν επενδύσεις το αργότερο µέχρι 

τις. 15-5-2004, µε σκοπό να αυξήσουν την παραγωγή τους.   

Προβλέπεται ειδική µεταχείριση για  τους νέους αγρότες; 
Ναι. Για τους νέους αγρότες προβλέφθηκε ειδική ρύθµιση για τη διαχείριση του ‘’εθνικού 

αποθέµατος’’ δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η είσοδός τους 

στο επάγγελµα του αγρότη. 

 
Πώς  θα χρηµατοδοτείται το Εθνικό Απόθεµα;  

Το Εθνικό Απόθεµα µπορεί να χρηµατοδοτείται:  

i. Με µείωση των πληρωµών σε όλους τους αγρότες  σε ποσοστό µέχρι 3%.  

ii. Από τα δικαιώµατα πληρωµής, τα οποία δεν θα ενεργοποιηθούν κατά τον πρώτο χρόνο 

εφαρµογής της Ενιαίας Αποσυνδεδεµένης Ενίσχυσης.   

iii. Από τα δικαιώµατα πληρωµής, τα οποία δεν θα ενεργοποιηθούν για τρία συνεχόµενα έτη.  
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iv. Από τα δικαιώµατα πληρωµής, τα οποία προήλθαν από το Εθνικό Απόθεµα και δεν 

ενεργοποιούνται κάθε χρόνο  για πέντε συνεχόµενα έτη. 

Πρότυπα Πολλαπλής Συµµόρφωσης 

Ποιο είναι το πεδίο εφαρµογής των προτύπων πολλαπλής συµµόρφωσης;  

Τα πρότυπα πολλαπλής συµµόρφωσης αφορούν το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης και η 

εφαρµογή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της Ενιαίας Αποσυνδφεδεµένης 

Ενίσχυσης. Πιο συγκεκριµένα, οι παραγωγοί υποχρεούνται να:  

I. Εφαρµόζουν  τις Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης (18 Οδηγίες και Κανονισµοί της Ε.Ε. 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Καν. 1782/2003) που καλύπτουν τους τοµείς του περιβάλλοντος, 

της δηµόσιας υγείας, της καλής διαβίωσης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίµων. 

II. ∆ιατηρούν το έδαφος σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, σύµφωνα µε όσα 

ορίζουν οι Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές. 

 

Τα Κράτη - Μέλη έχουν την ευελιξία να καθορίσουν τους δικούς τους εθνικούς λεπτοµερείς κανόνες 

εφαρµογής των Ορθών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών, µέσα σε ένα πλαίσιο που 

εστιάζει στην προστασία του εδάφους, των βιότοπων και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των 

τοπίων.  

 
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των προτύπων πολλαπλής συµµόρφωσης ;  

Οι Κανονιστικές Απαιτήσεις ∆ιαχείρισης  θα εφαρµοστούν προοδευτικά σε τρία βήµατα, ξεκινώντας 

από την 1-1-2005.  Τον πρώτο χρόνο, οι παραγωγοί  θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τις  

διατάξεις εκείνες που ενσωµατώνουν στην εθνική νοµοθεσία τις 8 πρώτες Οδηγίες και 

Κανονισµούς του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Καν. 1782/2003. 

 
Πως θα ελέγχεται η πολλαπλή συµµόρφωση ; 
Ο έλεγχος θα γίνεται µε βάση συγκεκριµένους κανόνες που λεπτοµερώς έχουν προβλεφθεί στην 

Κοινοτική νοµοθεσία και θα πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές κάθε Κράτους – 

Μέλους. Στόχος των ελέγχων είναι κυρίως να αποτραπεί η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η 

περιβαλλοντική υποβάθµιση του τοπίου. Η αρµόδια αρχή ελέγχου όσον αφορά τις απαιτήσεις ή τα 

πρότυπα για τις οποίες είναι αρµόδια, θα πραγµατοποιεί ελέγχους σε τουλάχιστον 1% των 

παραγωγών που υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης. Τυχόν αδυναµία των παραγωγών να 

συµµορφωθούν µε τα πρότυπα πολλαπλής συµµόρφωσης, που ισχύουν για όλες τις γεωργικές 

δραστηριότητες σε ολόκληρη την εκµετάλλευση, θα οδηγεί  σε µείωση των πληρωµών ή στον 

αποκλεισµό από αυτές 

 23



Όπως και µε τις άλλες πτυχές της εφαρµογής της µεταρρύθµισης της Κ.Α.Π., η Ελλάδα σκοπεύει 

να αξιοποιήσει την ήδη υπάρχουσα διοικητική/νοµοθετική δοµή. Ο σκοπός είναι οι υφιστάµενοι 

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και οι εξειδικευµένοι φορείς εφαρµογής τους να 

αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου και ορθολογικού συστήµατος εφαρµογής 

και ελέγχου, το οποίο θα ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία όσο το δυνατόν περισσότερο και θα 

επιβαρύνει τον παραγωγό όσον το δυνατόν λιγότερο.    

Πότε θα ελέγχονται οι παραγωγοί;  

Σαν όρο της πληρωµής είναι οι παραγωγοί να σέβονται τις διατάξεις της πολλαπλής 

συµµόρφωσης όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι 

πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και πριν την καταβολή της 

πληρωµής. Η επιθυµία µας είναι να αποφευχθούν οι πολλαπλές επισκέψεις στην ίδια 

εκµετάλλευση, έτσι ώστε η χρονική διάρκεια των ελέγχων να µην υπερβαίνει τις τρέχουσες 

επιθεωρήσεις που ήδη πραγµατοποιούνται. Αυτό που αναµένεται να αλλάξει είναι ο συντονισµός 

και το πεδίο ευθύνης των αρµόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών.  Παρόλα αυτά, λόγω της ειδικής φύσης 

µερικών κανονιστικών απαιτήσεων ή προτύπων, µπορεί να χρειαστεί να πραγµατοποιούνται  

κάποιοι έλεγχοι µια συγκεκριµένη εποχή του έτους. 

 
Μπορούν οι αγρότες να ασκήσουν έφεση ενάντια σε µια αρνητική για αυτούς απόφαση;  

Απαραίτητη προϋπόθεση οποιουδήποτε συστήµατος εφαρµογής και ελέγχου είναι να υπάρχει 

πρόβλεψη για διαδικασία υποβολής ενστάσεων και επίλυσης διαφορών ανάµεσα στους 

παραγωγούς και τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.   

Πόσες διαφορετικές υπηρεσίες θα εµπλέκονται στην εφαρµογή της πολλαπλής 
συµµόρφωσης;  

Σήµερα, η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία που αφορά στο περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και την 

ευζωία των ζώων εφαρµόζεται από διάφορες υπηρεσίες και οργανισµούς.  Εντούτοις, στόχος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι, µετά από κατάλληλο συντονισµό και 

αναδιάρθρωση, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να µειωθούν σηµαντικά.    

 
 

Σύστηµα Παροχής Γεωργικών Συµβουλών 
 
Τι είναι το Σύστηµα Παροχής Γεωργικών Συµβουλών; 
Η νέα Κ.Α.Π. επιβάλει  στα Κράτη-Μέλη τη δηµιουργία ενός συστήµατος παροχής συµβουλών 

στους αγρότες, για θέµατα διαχείρισης της γης και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

 

 24



 25

Ποιος θα παρέχει γεωργικές συµβουλές; 
Παρόλο που αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόµα, µια προοπτική είναι οι γεωργικές συµβουλές να 

παρέχονται από πιστοποιηµένους φορείς.  

 
Σε τι θα αφορούν οι  γεωργικές συµβουλές; 
Η δραστηριότητα παροχής συµβουλών θα καλύπτει τους παρακάτω τοµείς: 

- ∆ηµόσια υγεία, υγεία φυτών και ζώων.  

- Περιβάλλον. 

- Καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. 

Επίσης η δραστηριότητα θα επεκταθεί στην εφαρµογή των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών. 

 

Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή των παραγωγών;  
Όχι.  Η συµµετοχή των παραγωγών στο σύστηµα είναι καθαρά εθελοντική. 

 
Πότε θα αρχίσει να εφαρµόζεται;  

Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να έχει έτοιµο το σύστηµα την 1-1-2007. 

 


