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Αρχές Σεπτεμβρίου
η ανάρτηση πινάκων
με τα νέα δικαιώματα
Ξεχάστε για φέτος προκαταβολή του τσεκ, διαμηνύει η πλατεία Βάθη,
μια και καλή στο τέλος του έτους η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με µεγαλύτερη ψυχραιµία, σύµφωνα µε
τις τελευταίες πληροφορίες της Agrenda,
βλέπει πλέον η νέα πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
τη γενικευµένη αναθεώρηση του εθνικού φακέλου της νέας ΚΑΠ και φαίνεται να περιορίζεται κατ’ ουσίαν στα θέµατα που µένει να διευθετηθούν στο
πλαίσιο των αναµενόµενων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις άµεσες ενισχύσεις, όσο και για τα διαρθρωτικά
µέτρα του Β’ Πυλώνα.
Ούτως εχόντων των πραγµάτων, ο βασικός σχεδιασµός µένει ως έχει, εποµένως το χρονοδιάγραµµα δείχνει ανάρτηση των πινάκων µε τα δικαιώµατα και τα
αντίστοιχα ποσά κάθε δικαιούχου για τα
έτη 2015-2020 και άµεση υποβολή ενστάσεων, ώστε να εξεταστούν µέσα σε
ένα τρίµηνο (Σεπτέµβριος – Νοέµβριος)
και η πληρωµή των αγροτών να γίνει
πριν από το τέλος του έτους.
Αυτό σηµαίνει ότι για φέτος δεν προβλέπεται προκαταβολή (50% ή 70%) ενίσχυσης και η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ
στο σύνολο των δικαιούχων στα τέλη της
χρονιάς. Αιτία γι’ αυτό είναι το γεγονός
ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα ποσά των δικαιούχων είναι µεγάλα και οποιαδήποτε προκαταβολή θα µπορούσε, όπως λέγεται αρµοδίως, να θέσει σε
κίνδυνο την ορθότητα των πληρωµών.

Αναφορά στα έτη 2011, 2013 και 2014
Βάση για τον υπολογισµό του ύψους
των δικαιωµάτων κάθε αγρότη ή δραστηριοποιούµενου στην αγροτική παραγωγή, θα αποτελέσουν, όπως είναι φυσικό
οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, ωστόσο η διαδικασία ενεργοποίησης θα έχει αφετη-

ρία προηγούµενες περιόδους µε ιδιαίτερη αναφορά στα έτη 2011, 2013 και
2014. Επί της ουσίας, όπως λένε στο υπουργείο µε εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις νέων αγροτών, κανείς άλλος δεν
θα είναι σε θέση να ενεργοποιεί δικαιώµατα χωρίς αποδεικτικά εισπράξεων
του 2013 ή δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2014.
Το πού ακριβώς θα διαµορφωθούν τα
επίπεδα των ενισχύσεων, όπως και τα αντίστοιχα συνολικά ποσά του τσεκ κάθε
δικαιούχου, θα εξαρτηθεί από σειρά παραµέτρων, κύρια εκ των οποίων η εικόνα των φετινών δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση πέραν των τριών γνωστών κατηγοριών (βοσκότοποι, δενδρώδεις, αροτραία), στις οποίες όλοι θα πρέπει να
συγκλίνουν µέχρι το 2019, αυτό που καλό είναι όλοι να γνωρίζουν ότι:
α) Οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωµάτων
απολαµβάνουν το δίκτυ προστασίας του
30% ως ανώτερο επίπεδο απώλειας από
το αντίστοιχο επίπεδο ενισχύσεων της
τελευταίας χρονιάς.
β) Οι νεοεισερχόµενοι στο καθεστώς
των ενισχύσεων δικαιούνται µόλις το
1/5 της βασικής ενίσχυσης που θα απολαύσουν στο τέλος της 5ετίας.
Παρ’ όλα αυτά, κάνεις δεν είναι σήµερα σε θέση να υπολογίσει επ’ ακριβώς τα χρήµατα που θα δικαιούται, εκτός και αν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε παραµένουν πανοµοιότυπες για σειρά ετών και
δεν διαφοροποιούνται φέτος. Ακόµη κι
εδώ βέβαια, ο υπολογισµός δεν είναι απλός και ακολουθεί µια πορεία σύγκλισης προς τη βασική ενίσχυση, µε απώλεια την πρώτη χρονιά (2015), εκτός της
οριζόντας περικοπής 12%, κάπου το 1/5
του 30% της διαφοράς µεταξύ παλιότερου τσεκ και βασικής ενίσχυσης. Αυτό σηµαίνει πως αν ένας αγρότης εισέπραττε (µέχρι το 2014) 60 ευρώ και η ε-

νίσχυση (µε βάση το περιφερειακό µοντέλο) είναι 40 ευρώ, τον πρώτο χρόνο
θα χάσει (πέραν του 12% για όλους) άλλα 6 ευρώ περίπου που προκύπτουν από το 30% της διαφοράς (20 ευρώ) µεταξύ παλιάς και νέας ενίσχυσης. Αντίστοιχα θα κινείται η εξατοµικευµένη απώλεια και για τα επόµενα έτη µέχρι το
2019 (δηλαδή στο 30% της διαφοράς).

Βατερλό στους νεοεισερχόµενους
Εκεί όµως που προβλέπεται Βατερλό,
είναι στους νεοεισερχόµενους. Ο κανόνας λέει ότι αναµένεται να ξεκινήσουν
µε το 1/5 της βασικής. ∆ηλαδή αν η ενίσχυση στο τέλος της 5ετίας υπολογίζεται στα 40 ευρώ θα εισπράξουν τον
πρώτο χρόνο (αφαιρουµένου του 12%)
κάτι λιγότερο από 7 ευρώ.
Εδώ, όπως δηλώνει ο γραµµατέας του
υπουργείου ∆ηµήτρης Μελάς, την κατάσταση θα κληθεί να «µπαλώσει» το εθνικό απόθεµα που ως γνωστόν υπολογίζεται στο 3% του εθνικού φακέλου και
που τον πρώτο χρόνο θα είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στη
συνέχεια υπολογίζεται περί τα 10 εκατ.
ευρώ το χρόνο. Το πόσοι θα είναι οι αιτούµενοι ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα και τι θα εισπράξουν τελικά παραµένει άγνωστο και δεν θα το ξέρει κανείς µέχρι τον προσεχή Σεπτέµβριο. Την
ίδια στιγµή, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις
δείχνουν να πριµοδοτούν ήδη καλλιέργειες όπως η βιοµηχανική ντοµάτα, το
ρύζι και τα πορτοκάλια (καταγράφεται
αύξηση καλλιεργούµενων εκτάσεων).
Αντίθετα στα ροδάκινα για χυµοποίηση κρίνεται άσκοπη δαπάνη, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις που επίσης δεν
έχει ιδιαίτερο νόηµα, αξιολογείται θετικά µόνο ως προσανατολισµός στην
καλλιέργεια.
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Συντεταγμένες GPS
στην καταγραφή
αγροτεμαχίων για
δικαιώματα ως το 2020

2 ΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

2013: Κατοχύρωση
δικαιώµατος
συµµετοχής στην
πρώτη κατανοµή
δικαιωµάτων του 2015.

2014: Αξία δικαιωµάτων
ως βάση αναφοράς για
τον υπολογισµό της
Αρχικής Μοναδιαίας
αξίας των δικαιωµάτων
του κάθε γεωργού

Μεταβολές αξίας λόγω σύγκλισης

Το 2% του εθνικού φακέλου για την
ενίσχυση των νέων αγροτών.

Η δήλωση ΟΣ∆Ε του 2013 θα παίξει
ρόλο για την κατοχύρωση δικαιώµατος
συµµετοχής στην πρώτη κατανοµή των
νέων δικαιωµάτων του 2015.
Η αξία δικαιωµάτων το 2014 θα είναι η βάση αναφοράς για τον υπολογισµό της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των
νέων δικαιωµάτων του κάθε γεωργού.
Το 2015 θα δοθούν τόσα νέα δικαιώµατα, όσα εκτάρια δηλωθούν.
Επισηµάνθηκε δε στους γεωργούς
να αποφύγουν στο µέτρο του δυνατού
να δηλώσουν το 2015 λιγότερη έκταση, πάνω από 10%, σε σχέση µε τα πα-

Η αρχική µοναδιαία αξία του δικαιώµατος το 2015, σε σχέση µε την αξία δικαιώµατος του 2014, θα είναι µειωµένη
κατά περίπου 15%, το οποίο προκύπτει
αν προστεθούν τα ποσά που έχουν διατεθεί από τον εθνικό φάκελο για τους
νέους αγρότες, το 5% των περιοχών µε
φυσικούς περιορισµούς, για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις κ.λπ.
Μέσα στο επόµενο διάστηµα θα κοινοποιηθούν στους αγρότες οι µεταβολές
της αξίας των δικαιωµάτων για τα έτη έως τη σύγκλιση το 2019, οι οποίες θα
γίνουν σε πέντε ισόποσα βήµατα, ενώ
σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις:
1. Όσα δικαιώµατα έχουν ΑΜΑ∆ <
του 90% της µέσης περιφερειακής αξίας θα έχουν αύξηση της ΑΜΑ∆ τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς µεταξύ της ΑΜΑ∆ και του 90% της µέσης περιφερειακής αξίας το 2019.
2. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώµατα θα χάσουν το µέγιστο 30%
µέχρι το 2019 σε σχέση µε την ΑΜΑ∆.
3. Όσοι είχαν υπερβολικά χαµηλά
δικαιώµατα θα φτάσουν τουλάχιστον
στο 60% της µέσης αξίας της περιφέρειας το 2019.

2015: Νέα
δικαιώµατα:
Αριθµός
δικαιωµάτων όσα
και τα εκτάρια

• Αξία δικαιωµάτων µεταβλητή στα έτη µε σύγκλιση
• Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων επιτρέπονται µετά την οριστικοποίησή τους

λιά τους δικαιώµατα που είχαν το 2014,
διότι η αύξηση της Αρχικής Μοναδιαίας
Αξίας των νέων ∆ικαιωµάτων τους, που
θα προκύψει λόγω της µείωσης, θα δεσµευτεί και θα πάει στο εθνικό απόθεµα, εκτός αν η µείωση της έκτασης αφορά δηµόσιους βοσκότοπους σε περιπτώσεις κτηνοτρόφων.

το 2015 (για ενεργοποίηση το 2016)
• Οι εκτάσεις δηµοσίων βοσκοτόπων θα κατανεµηθούν ανάλογα µε το µέγεθος
του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου µε µία ενιαία τιµή πυκνότητας
βόσκησης για όλη την Ελλάδα
• ∆εν χορηγούνται ενισχύσεις < 250€ ανά δικαιούχο

Τι «παίζει» για διαφοροποίηση,
βοσκοτόπια και πρασίνισμα
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένονται από τη νέα πολιτική ηγεσία οι τελικές αποφάσεις για το
θέµα των επιλέξιµων βοσκότοπων και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραµµές που εµπεριέχει
ο εθνικός φάκελος.
Με βάση πάντως τα κείµενα
που έχουν κοινοποιηθεί στις αρµόδιες αρχές της ΕΕ από τη χώρα µας, οι εκτάσεις δηµόσιων
βοσκοτόπων θα κατανεµηθούν
µε µία ενιαία τιµή πυκνότητας
βόσκησης ανάλογα µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου, όπως προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση
∆εδοµένων.
Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει
αυτές τις εκτάσεις βοσκότοπων
για κατανοµή δικαιωµάτων του
2015. Συνεπώς οι κτηνοτρόφοι
θα λάβουν δικαιώµατα ανάλογα

του ζωικού κεφαλαίου που διαθέτουν. Όσοι είχαν µόνο ειδικά
δικαιώµατα και δε δηλώσουν εκτάσεις δεν θα λάβουν δικαιώµατα, αλλά θα πάρουν συνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο ζώο.
Επιπρόσθετα, µε βάση τις υποχρεώσεις που φέρει το πρασίνισµα για βοσκότοπους θα πρέπει:
Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισµός 2012) δεν µπορούν
να µετατραπούν σε αρόσιµες ή
δενδρώνες ή δάση.
Η αναλογία των εκτάσεων
βοσκοτόπων σε σχέση µε τις υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις ελέγχεται για κάθε γεωργό και συνολικά για όλη τη χώρα.
Αντίστοιχα, ως προς τις υποχρεώσεις πρασινίσµατος-και διαφοροποίησης καλλιεργειών αυτές προβλέπουν τα εξής:
Εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες
εκτάσεις άνω των 100 στρεµµά-

των υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον 2 καλλιέργειες µε µέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια
καλλιέργεια.
Εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες
εκτάσεις άνω των 300 στρεµµάτων υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον 3 καλλιέργειες µε µέγιστη κάλυψη 75% για την κύρια
και ελάχιστο 5% για κάθε µία από τις άλλες καλλιέργειες.
∆ιαφορετικές καλλιέργειες
νοούνται τα διαφορετικά είδη.
Για παράδειγµα το σιτάρι και το
κριθάρι είναι διαφορετικές καλλιέργειες, ενώ το µαλακό και το
σκληρό σιτάρι είναι ίδια.
Οι επίσπορες καλλιέργειες
δεν µετρούν σαν διαφορετικές
καλλιέργειες.
Τα αγροτεµάχια στα οποία θα
εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις είναι επιλογή των γεωργών και µπορούν να αλλάζουν κάθε χρόνο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

25%
250

ευρώ/εκτ.

28%
420

ευρώ/εκτ.

47

%

500

ευρώ/εκτ.

Βιολογικά
Πρασίνισµα
Η υποχρέωση του 5%
περιοχής οικολογικής
εστίασης προστίθεται
στη διαφοροποίηση.
Άρα όποιος καλλιεργεί
έκταση µεγαλύτερη των
150 στρµ. θα τηρεί και
τις δύο υποχρεώσεις

Οι βιολογικές
καλλιέργειες εξαιρούνται
για όλες τις υποχρεώσεις
του πρασινίσµατος για το
µέρος της εκµετάλλευσης που είναι βιολογικό

Αγρωστώδη
Εξαιρούνται του πρασινίσµατος εκτάσεις που
καλλιεργούνται µε ρύζι
και αγρωστώδη και λοιπά
κτηνοτροφικά φυτά αν
καλύπτουν τουλάχιστον το
75% της εκµετάλλευσης
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Μερίδιο σε νεοεισερχόμενους
από το εθνικό απόθεμα

ΝΕΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ,
που θα βγάλουν και τις μοναδιαίες αξίες των νέων δικαιωμάτων
Σε αναλυτικό και ακριβή προσδιορισµό
των αγροτεµαχίων τους, ώστε αυτά να
καταταγούν στις τρεις περιφέρειες (βοσκότοποι, αροτραίες, δενδρώνες) και να
γίνει ο υπολογισµός των νέων δικαιωµάτων θα πρέπει να προχωρήσουν οι
αγρότες, συµπεριλαµβάνοντας τα στοιχεία αυτά στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.
Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 2015, που θα «κλειδώσει» και τα δικαιώµατα της ενιαίας ενίσχυσης έως το 2020, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, µε καταληκτική ηµεροµηνία
για τον αγροτικό κόσµο την 15η Μαΐου.
Μάλιστα, µέσα στις επόµενες µέρες
θα ξεκινήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η
διαδικασία της µεταβίβασης του δικαιώµατος λήψης δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης, σε έναν ή περισσότερους
γεωργούς, από κάποιον δικαιούχο ενεργό γεωργό σε άλλον ενεργό γεωργό, µε την ταυτόχρονη πώληση ή µίσθωση της εκµετάλλευσης του ή τµήµατος αυτής και µε συµβόλαιο υπογεγραµµένο πριν από την τελική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων έτους 2015.
Οι µεταβιβάσεις των νέων δικαιωµάτων θα επιτρέπονται µετά την οριστικοποίησή τους το 2015 για ενεργοποίηση το 2016.
Στο µεταξύ, όπως τονίστηκε σε ειδική
εκδήλωση για τη νέα ΚΑΠ την περασµένη Κυριακή στο πλαίσιο της 10ης Πανελλήνιας Γεωργικής Έκθεσης στη Λάρισα,
οι παραγωγοί θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε, ενώ
όπως υπογραµµίστηκε:
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∆άση
Οι εκτάσεις βοσκοτόπων
(2012) δεν µπορούν να
µετατραπούν σε αρόσιµες
ή δενδρώνες ή δάση.
Η αναλογία των βοσκότοπων και υπόλοιπων
γεωργικών εκτάσεων
ελέγχεται για κάθε
γεωργό και για τη χώρα

Νέα δικαιώµατα ενίσχυσης κατανέµονται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και
υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης το 2015. Επίσης, νέα δικαιώµατα θα µπορούν να
αποκτηθούν µόνο µε µεταβίβαση ή
κατανοµή µέσω του εθνικού αποθέµατος. Γεωργοί που δήλωναν επιλέξιµη έκταση µεγαλύτερη από αυτήν
που ενεργοποιούσαν µε τα δικαιώµατα που είχαν, θα λάβουν το 2015
δικαιώµατα για το σύνολο της επιλέξιµης έκτασης που θα δηλώσουν.
Στις προϋποθέσεις είναι να έχουν λάβει άµεσες ενισχύσεις το 2013 και η
εκµετάλλευσή τους είναι µεγαλύτερη των 4 στρεµµάτων, αλλά και όσοι
ουδέποτε κατείχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα, εφόσον: µπορούν να
αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής
δραστηριότητας το 2013 προσκοµίζοντας οικονοµικά αποδεικτικά στοιχεία και / ή ένταξη σε πρόγραµµα
παρήγαγαν το
νέων γεωργών,
2013 φρούτα, λαχανικά, πατάτες.
Σε όσους δεν πληρούν τους πα-

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους
Εξαιτίας της εφαρµογής της ρήτρας
απροσδόκητου κέρδους, στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015
επιλέξιµη έκταση µικρότερη από αυτή που δήλωναν το 2014 η αξία των
δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη µόνο την επιλέξιµη έκταση που δηλώνουν το 2015 αφαιρώντας την αξία που αντιστοιχεί στα
επιπλέον δικαιώµατα του 2014 (εξαιρούνται φυσικά οι περιπτώσεις βεβαιωµένης ανωτέρας βίας).

15%

Από τη συνολική αξία
δικαιωµάτων του 2014
παρακρατείται το 15% που θα
διατεθεί στις συνδεδεµένες
ενισχύσεις, στους νέους
γεωργούς και στον Β΄
Πυλώνα για τις ΠΦΠ και το
ποσό που προκύπτει διαιρείται
µε τον αριθµό των
δικαιωµάτων που χορηγούνται
το 2015 (όσα τα ha).

Συν & Πλην
Το ύψος της πληρωµής της
συνδεδεµένης ενίσχυσης δεν
θα είναι σταθερό και µπορεί
να αυξοµειώνεται ανάλογα µε
τις επιλέξιµες εκτάσεις ή
µονάδες ζώων που θα
συµµετέχουν στην ενίσχυση
κάθε χρόνο.

Οι «µικροί» γεωργοί
µπορούν να γίνουν µεγάλοι

Ο εθνικός
«κουµπαράς»
Προτεραιότητα σε
δικαιώµατα σταθερής αξίας
(ίσης µε τη µέση
περιφερειακή αξία) για όλη
την περίοδο, χωρίς σύγκλιση
που βρίσκονται στη «θυρίδα»
του εθνικού αποθέµατος θα
έχουν οι Νέοι Αγρότες έως
40 ετών και οι
νεοεισερχόµενοι στη
γεωργία. Τα εν λόγω
δικαιώµατα αποτελούν τµήµα
της βασικής Ενίσχυσης 3%
και θα κατανεµηθούν στους
νεοεισερχόµενους, τα οποία
θα είναι µοναδιαίας αξίας
ίσης µε τη µέση
περιφερειακή αξία από το
πρώτο έτος (2015). Αν είναι
και νεαρής ηλικίας (µέχρι 40
ετών το 2015) θα λάβουν
και την προσαύξηση του
25%. Επίσης, οι γεωργοί
νεαρής ηλικίας στους
οποίους κατανέµονται
δικαιώµατα το 2015 τα οποία
είναι χαµηλότερης αξίας από
τη µέση περιφερειακή αξία
θα τύχουν αύξηση της
µοναδιαίας αξίας των
δικαιωµάτων τους έως τη
µέση περιφερειακή αξία.

ραπάνω δύο όρους αλλά τους έχει
µεταβιβαστεί δικαίωµα λήψης νέων δικαιωµάτων από άλλο δικαιούχο και όσοι θα λάβουν δικαιώµατα
εθνικού αποθέµατος Να σηµειωθεί
ότι δεν καταβάλλονται ενισχύσεις
εάν το σύνολο του ποσού είναι µικρότερο των 250 ευρώ/έτος. Ακόµη
αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιµες εκτάσεις σε παραπάνω από µία
περιφέρειες (π.χ. αρόσιµες και δενδρώνες) θα λάβει διαφορετικής αξίας δικαιώµατα για κάθε περιφέρεια.

Παράδειγμα

Αν κάποιος ενεργοποιεί
δικαιώµατα εθνικού
αποθέµατος στην περιφέρεια
των αροτραίων και η αξία
είναι 43 ευρώ το στρέµµα, το
δικαίωµα του εθνικού
αποθέµατος θα είναι άπαξ και
σταθερό από την αρχή, στα 43
ευρώ το στρέµµα, σε όσα
στρέµµατα µπορεί να
ενεργοποιήσει. ∆εν υπάρχει
δηλαδή διαδικασία σύγκλισης
προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Οι γεωργοί που το 2015 έχουν δικαιώµατα και οι οποίοι λαµβάνουν
συνολικά ενισχύσεις έως 1.250 ευρώ/έτος εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί εισάγονται αυτόµατα στο καθεστώς των «µικρών γεωργών» ενώ απαλλάσσονται από το πρασίνισµα και τους ελέγχους της πολλαπλής συµµόρφωσης. Ωστόσο, υποχρεούνται να διατηρούν τις γεωργικές εκτάσεις και το χαρακτήρα τους. Η είσοδος στο εν λόγω
καθεστώς θα γίνει µόνο το 2015
η έξοδος ανά πάσα στιγµή µε αίτηση του γεωργού, χωρίς όµως
να επιτρέπεται η επανένταξη. Εάν πάντως ο µικρός γεωργός επιθυµεί να µεγαλώσει την εκµετάλλευση, µπορεί να λάβει ενίσχυση
από το ΠΑΑ.
Ο αριθµός των δικαιωµάτων θα
διαµοιραστεί ανάλογα µε τον αριθµό των εκταρίων, η αξία των δικαιωµάτων θα είναι µεταβλητή στα έτη µε σύγκλιση όπου χρειάζεται. Επιπρόσθετα τα δικαιώµατα εθνικού
αποθέµατος που θα αρχίσουν να
δίνονται µε τα κριτήρια που θα οριστούν από το 2015 και µετά θα έχουν εξαρχής και σταθερή την αξία
του δικαιώµατος της περιφέρειας.
Σύµφωνα µε σχετική ανάλυση α-

πό τον γενικό γραµµατέα του ΥπΑΑΤ ∆ηµήτρη Μελά η το 2015 µελετάµε την αξία δικαιωµάτων και το
βαθµό ασφάλειας στη σύγκλιση έως το 2019, όταν τα δικαιώµατα αυτά έχουν διατηρηθεί.

Παράδειγµα
Αν κάποιος δηλαδή είχε 100 δικαιώµατα µιας Α αξίας, το 2015 θα
έχει 100 δικαιώµατα Α µείον ένα ποσοστό της αξίας και θα δικαιούται
σε αυτά τα δικαιώµατα της ωφέλειας από την ασφάλεια του 30% έως
το 2019. Αν αντίθετα κάποιος έπεσε από τα 100 δικαιώµατα, στα 50
δικαιώµατα, τώρα θα έρθει να του
εφαρµοστεί αυτή η ασφάλεια της αξίας στα 50 δικαιώµατα και όχι στα
100. Η διαφορά είναι ότι, τελικά, διατηρείται και µπαίνει στη διαδικασία
προστασίας ή βαθµιαίας µείωσης ένας παραγωγός όταν έχει κάνει αυτά που πρέπει για να διατηρήσει τα
χωράφια του ή για να τα αυξήσει.
Σε αυτούς που επαναπαύτηκαν
και έδωσαν τα χωράφια τους, γιατί
τους κάλυπτε το προηγούµενο καθεστώς, δεν θα εφαρµοστεί στο σύνολο της αξίας την οποία λάµβαναν
το 2014, παρά µόνο στο κοµµάτι που
αντιστοιχεί σε ό,τι έχουν σήµερα.
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Χωρίς αντίκρισμα οι μεταβιβάσεις
δικαιωμάτων του τρέχοντος καθεστώτος
Έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της προηγούμενης περιόδου

Επιλέξιµα
εκτάρια
Η κατανοµή νέων
δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης το 2015 βασίζεται στον αριθµό των
επιλέξιµων εκταρίων,
τα οποία διαθέτουν οι
γεωργοί κατά το πρώτο
έτος εφαρµογής του
καθεστώτος

Μόνο µε συµπληρωµατική πράξη σε
ήδη υπάρχον συµβόλαιο και αποκλειστικά σε περιπτώσεις µεταβιβάσεων µε
γη ή ζωικό κεφάλαιο και υπό τον όρο
ότι οι αποδέκτες πληρούν τα κριτήρια
του ενεργού αγρότη θα γίνεται από το
2015 η µεταβίβαση του δικαιώµατος
λήψης ενίσχυσης.
Την ίδια ώρα, οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων του προηγούµενου καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, που δεν δηλώθηκαν έως τις 31.12.2014, µετά την 1
Ιανουαρίου του 2015 δεν θα έχουν αντίκρισµα. Σύµφωνα µε έγγραφο της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο
οποίο βέβαια αναφέρεται ότι θα υπάρξουν επικαιροποιήσεις, δικαιώµατα ενίσχυσης βάσει του άρθρου 24 του Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 κατανέµονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση βασικής ενίσχυσης το 2015 και ουδέποτε κατείχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα αλλά µπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013, δεν έλαβαν το 2013 ενισχύσεις µε αίτηση ενίσχυσης και παρήγαγαν όµως φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα γεώµηλα, γεώµηλα για σπορά ή διακοσµητικά φυτά.

Αγοραπωλησίες-Μισθώσεις
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας εκµε-

Αναµένονται επικαιροποιήσεις, σύµφωνα µε το έγγραφο του υπουργείου.
τάλλευσης ή µέρους αυτής (γη ή ζωικό κεφάλαιο) τα στοιχεία της θα δηλωθούν από τον αγοραστή και θα αποτελέσουν βάση κατανοµής νέων δικαιωµάτων, ενώ η µεταβίβαση δύναται να
επηρεάσει µόνο την αξία των νέων δικαιωµάτων σε περίπτωση εφαρµογής
εσωτερικής σύγκλισης. Τότε η αρχική αξία (2015) θα υπολογιστεί µε βάση την αξία των δηλούµενων δικαιωµάτων στην αίτηση ΟΣ∆Ε του 2014 για
κάθε ενεργό γεωργό.
Σε περίπτωση που τα εκτάρια ή τα δικαιώµατα, τα οποία διαθέτουν οι γεωρ-

γοί κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του
νέου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, αποτελούν προϊόν µίσθωσης που έχει συναφθεί πριν την ηµεροµηνία υποβολής
αίτησης για το 2015, τότε επηρεάζεται
η κατανοµή των δικαιωµάτων ως εξής:
Εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτικό συµφωνητικό κατανέµονται στον δικαιούχο
που θα δηλώσει τις εκτάσεις το 2015,
υπό την προϋπόθεση ότι: είτε ουδέποτε κατείχε ή µίσθωνε δικαιώµατα αλλά µπορεί να αποδείξει την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013, είτε
δεν έλαβε το 2013 ενισχύσεις, παρή-

γαγε όµως φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα γεώµηλα, γεώµηλα για σπορά ή διακοσµητικά φυτά.
Σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι επιθυµούν, µπορούν να υπογράψουν ιδιωτικό συµφωνητικό πριν την
ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για το
2015, για νέες ή παλαιότερες µισθώσεις, ώστε να εκµισθώσουν µαζί µε την
εκµετάλλευση ή µέρος αυτής και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ενίσχυσης τα οποία πρόκειται να χορηγηθούν το 2015.
Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα χορηγηθούν στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) και ταυτόχρονα θα
εκµισθωθούν στον µισθωτή, ο οποίος
θα τα έχει στην κατοχή του µέχρι τη λήξη του συµφωνητικού µίσθωσης. Με τη
λήξη του συµφωνητικού, τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα επιστρέψουν στον εκµισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση για πρώτη κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης θα γίνει από τον εκµισθωτή.
Επισηµαίνεται ότι εάν ο µισθωτής δεν
πληροί τους όρους του ενεργού γεωργού, και ο εκµισθωτής δεν πληρεί τους
παραπάνω όρους, δεν είναι δυνατή η
σύναψη ιδιωτικού συµφωνητικού, διότι αν συναφθεί δεν θα κατανεµηθούν
δικαιώµατα , η αξία των οποίων θα χαθεί. (Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισµού της ΕΕ).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα
ερωτήσεων των Ελλήνων αγροτών
Ενοικιαζόµενα
Η διάρκεια της µίσθωσης
δεν παίζει άµεσο ρόλο
στην κατανοµή δικαιωµάτων το 2015

Αξία δικαιωµάτων
Η βάση υπολογισµού
της αξίας δικαιωµάτων
ενίσχυσης του 2015
θα είναι η αξία των
δικαιωµάτων του κάθε
γεωργού στη δήλωση
ΟΣ∆Ε του 2014

1

Γεωργός που κάνει δήλωση ΟΣ∆Ε για
πρώτη φορά το 2014, δηλώνοντας ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες εκτάσεις
και δικαιώµατα που θα του µεταβιβαστούν χωρίς γη, θα αποτελέσουν τα δικαιώµατα αυτά προϋπόθεση κατανοµής δικαιωµάτων το 2015;
Όχι η µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη
το 2014 δεν αποτελεί, από µόνη της, προϋπόθεση κατανοµής δικαιωµάτων το 2015, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 (1) του Καν.(ΕΕ)
1307/2013, δικαιώµατα ενίσχυσης το 2015
κατανέµονται σε όσους πληρούν σωρευτικά
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
είναι ενεργοί αγρότες το 2015
υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015
είχαν το δικαίωµα να λάβουν άµεσες ενισχύσεις το 2013.
O γεωργός του παραδείγµατος µπορεί να
λάβει νέα δικαιώµατα, εάν του µεταβιβαστεί
δικαίωµα λήψης ενίσχυσης µαζί µε µέρος εκµετάλλευσης (γή ή ζωικό κεφάλαιο). Το δικαίωµα αυτό µπορεί να µεταβιβαστεί και µετά τη

µεταβίβαση της εκµετάλλευσης αλλά πριν την
αίτηση κατανοµής δικαιωµάτων 2015.

2

Με εσωτερική σύγκλιση ποια δικαιώµατα θα αποτελέσουν βάση υπολογισµού για το 2015;
Η βάση υπολογισµού της αξίας δικαιωµάτων ενίσχυσης του 2015 θα είναι η αξία των
δικαιωµάτων του κάθε γεωργού στη δήλωση
ΟΣ∆Ε του 2014.

3

Εάν οι εκτάσεις είναι ενοικιαζόµενες
παίζει ρόλο η διάρκεια µίσθωσης;
Η διάρκεια της µίσθωσης δεν παίζει
άµεσο ρόλο στην κατανοµή δικαιωµάτων το
2015 σε αντίθεση µε το ίδιο το γεγονός της µίσθωσης, καθότι η τελευταία επηρεάζει την κατανοµή των δικαιωµάτων ανάλογα µε το ποιος
γεωργός είχε στη διάθεσή του τις εκτάσεις και
τα δικαιώµατα στα έτη 2013-2014-2015.

4

Υπάρχουν υποψήφιοι νέοι γεωργοί
που έκαναν δήλωση ΟΣ∆Ε το 2014
για πρώτη φορά. Τα χωράφια που

θα δηλώσουν τα έχουν αγοράσει το 201314 ή τους τα έχουν µεταβιβάσει µε δωρεά ή
µακροχρόνια µίσθωση ή ετήσια µίσθωση οι
γονείς τους, χωρίς στα συµβόλαια να αναφέρεται ρητώς ότι τους µεταβιβάζουν το δικαίωµα λήψης δικαιωµάτων ενίσχυσης και
από το 2015 και µετά. Αν οι γονείς τους έχουν δικαιώµατα και θέλουν να τους τα µεταβιβάσουν το 2014 µέσω της διαδικασίας
του ΟΠΕΚΕΠΕ τι θα πρέπει να κάνουν για
να είναι δικαιούχοι οι νέοι αυτοί γεωργοί
στην κατανοµή το 2015;
Η µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη το 2014
δεν αποτελεί προϋπόθεση κατανοµής δικαιωµάτων το 2015. Προκειµένου να γίνει µεταβίβαση του δικαιώµατος λήψης (άρθρο 24(8)
του καν. 1307/2013) απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να συνοδεύεται από πώληση ή µίσθωση
του συνόλου ή µέρους της εκµετάλλευσης το
2014 ή το αργότερο το 2015.
Για τις περιπτώσεις αυτές θα προβλεφθεί ειδικό έντυπο, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί
στον ΟΠΕΚΕΠΕ συµπληρωµένο πριν τις αιτήσεις κατανοµής νέων δικαιωµάτων του 2015.

