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Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα λίγες μέρες 
πριν κατατεθεί το σχέδιο ΚΑΠ στην Κομισιόν
Τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να 
αποσταλεί το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ στις ευρωπαϊκές αρχές, 
ωστόσο ακόμα δεν έχει βγει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο παρά 
μόνο οι γενικές του αρχές. Ως εκ τούτου, ακόμα δεν μπορούν να είναι  
σε θέση οι αγρότες να γνωρίζουν επ ακριβώς τι μέλλει γενέσθαι με το 
καθεστώς άμεσων ενισχύσεων, ούτε τι υποχρεώσεις θα φέρει ο ορισμός 
του ενεργού αγρότη. Τα συγκεκριμένα πάντως αναμένεται να 
ξεκαθαρίσουν σύντομα, πριν από τις αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2022. 

Δεν υποχρεώνει δέσμευση πόρων 3% από τη 
βασική για το Απόθεμα ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 
Το ποσοστό που θα απορροφά ετησίως το Εθνικό Απόθεμα από τον 
προϋπολογισμό της βασικής ενίσχυσης, η δομή του και οι δικαιούχοι, είναι 
ζητήματα τα οποία προς το παρόν απουσιάζουν από το δημόσιο διάλογο, 
σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύτηκαν ενόψει της κατάθεσης του 
στρατηγικού σχεδίου στις ευρωπαϊκές αρχές. Σημειώνεται πως ο 
ευρωπαϊκός κανονισμός πλέον δεν υποχρεώνει για 3% δέσμευση πόρων 
από τη βασική ενίσχυση για το Απόθεμα, ενώ θα μπορούν να είναι 
δικαιούχοι όλοι οι αγρότες εφόσον το επιλέξουν τα κράτη-μέλη. 
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Τις εννέα υποχρεώσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης για όλους τους αγρό-
τες που θα κάνουν αίτηση βασικής ε-
νίσχυσης, δημοσιοποίησε και επίση-
μα η ΕΕ μετά την ψήφιση του κανονι-
σμού της ερχόμενης περιόδου. Σε αυ-
τές τις υποχρεώσεις έχουν προστεθεί 
όλες οι ενέργειες που έκανε ο αγρό-
της έως σήμερα για να λάβει το πρα-
σίνισμα, ενώ από αυτές δεν θα εξαι-
ρούνται οι μικροκαλλιεργητές όπως 
γίνεται την τρέχουσα περίοδο. Ανα-
λυτικά, οι νέες υποχρεώσεις πολλα-
πλής συμμόρφωσης έχουν ως εξής: 

1) Διατήρηση των μόνιμων λειμώ-
νων βάσει της αναλογίας των μόνι-
μων λειμώνων σε σχέση με τη γεωρ-
γική έκταση σε εθνικό, περιφερεια-
κό και υποπεριφερειακό επίπεδο και 
σε επίπεδο ομάδας εκμεταλλεύσεων 
ή σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε σύ-
γκριση με το έτος αναφοράς 2018 μέ-
γιστη μείωση της τάξης του 5 % σε σύ-
γκριση με το έτος αναφοράς.

2) Προστασία των υγροτόπων και 
των τυρφώνων. Τα κράτη μέλη μπο-
ρούν να προβλέπουν στα στρατηγι-
κά τους σχέδια για την ΚΑΠ ότι η εν 
λόγω δέσμευση θα εφαρμόζεται μό-
νο από το έτος υποβολής αιτήσεων το 
2024 ή το 2025. Τα κράτη μέλη, κα-
τά τον καθορισμό του προτύπου, δι-

ασφαλίζουν ότι στη σχετική γη μπο-
ρεί να διατηρηθεί γεωργική δραστη-
ριότητα κατάλληλη για τον χαρακτη-
ρισμό της γης ως γεωργικής έκτασης.

3) Απαγόρευση της καύσης υπο-
λειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας .

4) Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης 
κατά μήκος υδατορευμάτων. Σε πε-
ριοχές με σημαντικά αυλάκια ξήραν-
σης και αρδευτικά αυλάκια, τα κράτη 
μέλη μπορούν να προσαρμόζουν, ε-
άν τούτο είναι δεόντως δικαιολογη-
μένο για τις εν λόγω περιοχές, το ε-
λάχιστο πλάτος σύμφωνα με συγκε-
κριμένες τοπικές περιστάσεις.

5) Διαχείριση του οργώματος για 
τη μείωση του κινδύνου υποβάθμι-
σης και διάβρωσης του εδάφους, λαμ-
βάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την 
κλίση του εδάφους. 

6) Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους 
για την αποφυγή ακάλυπτου εδά-
φους σε περιόδους που είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητες. 

7) Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, ε-
κτός από καλλιέργειες που καλλιερ-
γούνται κάτω από το νερό. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν από την 
υποχρέωση βάσει αυτού του προτύ-
που εκμεταλλεύσεις: α) όταν ποσο-
στό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσι-
μης γης χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών πο-
ωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη 
υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με 
καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται 
σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών, 
β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 
% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης 
αποτελεί μόνιμο λειμώνα, χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή αγρωστω-
δών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφι-

κών φυτών ή καλλιεργείται με καλ-
λιέργειες κάτω από το νερό για ση-
μαντικό μέρος του έτους ή για σημα-
ντικό μέρος του κύκλου καλλιέργει-
ας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν 
λόγω χρήσεων ή γ) με έκταση αρόσι-
μης γης έως 10 εκτάρια.

8) Ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 
4 % της αρόσιμης γης σε επίπεδο γε-
ωργικής εκμετάλλευσης που διατί-
θεται σε μη παραγωγικές περιοχές 
και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβα-
νομένης της γης υπό αγρανάπαυση. 

9) Απαγόρευση της μετατροπής ή 
άροσης των μόνιμων λειμώνων που 
έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλο-
ντικά ευαίσθητοι μόνιμοι λειμώνες 
σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι εννέα νέες  
υποχρεώσεις 
για το τσεκ  
Τις νέες υποχρεώσεις πολλαπλής 
συμμόρφωσης για τη λήψη της βασικής 
ενίσχυσης χωρίς εξαιρέσεις για τους μικρούς 
δημοσίευσε και επίσημα η Κομισιόν

Η υποβολή του Στρατηγικού 
Σχεδίου δεν σημαίνει διακοπή 
του διαλόγου για το
περιεχόμενο των παρεμβάσεων 
με το σύνολο των μελών της 
εταιρικής σχέσης, αναφέρουν οι 
αρμόδιες αρχές ενόψει της 
αποστολής του σχεδίου προς 
την ΕΕ. Μέχρι στιγμής, όπως 
υποστηρίζουν οι προτάσεις της 
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ 
που υιοθετήθηκαν είναι:

 Διατήρηση των τριών 
Αγρονομικών Περιφερειών 
(αροτραίες, βοσκοτόπια και 
δενδρώδεις εκτάσεις).

 Ορισμός του Ενεργού Αγρότη 
με βάση τεκμήρια οικονομικής 
δραστηριότητας για όσους 
λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των 
5.000 ευρώ.

 Σύγκλιση των Δικαιωμάτων 
στο 100% έως το τέλος της 
προγραμματικής περιόδου 
(2026)

 Αλλαγή της αρχικής πρότασης 
για τον αριθμό των 
Συνδεδεμένων. Παρέμειναν στις 
18 (συν 1 το βαμβάκι) όπως 
είναι και στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο. 

 Αύξηση του ποσοστού του 
Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% 
του Εθνικού Φακέλου. Έτσι θα 
υπάρχουν αυξημένοι πόροι για 
τα προγράμματα των Νέων 
Αγροτών και των Σχεδίων 
Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ. 

 Ενίσχυση των Συνεργατικών 
Σχημάτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ

Συνεχίζεται  
η διαβούλευση

Προγράμματα
Αύξηση του ποσοστού του 

Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% 
του Εθνικού Φακέλου, με  

αυξημένους πόρους για Νέους 
Αγρότες και Σχέδια Βελτίωσης 

της νέας ΚΑΠ. 


