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Κοντά στο 1 εκατ. στρέµµατα υπολο-
γίζονται οι δεσµευµένες αγροτικές ε-
κτάσεις από τους κυρωµένους δασι-
κούς χάρτες, µε πολλές εξ αυτών να 
κρίνονται ως µη επιλέξιµες στις πλη-
ρωµές του ΟΣ∆Ε 2019 και οι υπόλοι-
πες να πληρώνονται «υπό αίρεση». Ε-
πιβεβαιώνοντας το σχετικό δηµοσίευ-
µα της Agrenda (φύλλο 15ης Φεβρου-
αρίου) που κατέγραψε γλαφυρά το πα-
ράδειγµα παραγωγών από τη Χαλκιδι-
κή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης κάνει λόγο για 80.140 
στρέµµατα απλήρωτα στη Λάρισα. Ο ί-
διος παραπέµπει τώρα τους παραγω-
γούς σε σχετική νοµοθετική πρωτο-
βουλία του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, τον Μάρτιο, καθώς οι κυρωµέ-
νοι χάρτες θα αναµορφωθούν και µέ-
νει να φανεί αν κάτι τέτοιο θα αλλά-
ξει τα δεδοµένα για το τσεκ του 2020. 

Σηµειωτέον πως οι αγρότες απει-
λούνται εκτός των άλλων µε αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά από το 
2018, ενώ φόβοι εκφράζονται για 
ολική απώλεια ατοµικών δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης, εφόσον δεν 
αντικατασταθούν από άλλες επιλέξι-
µες εκτάσεις που επαρκούν για την ε-
νεργοποίησή τους. Παράλληλα έχουν 
δηµιουργηθεί και προβλήµατα στα α-
γροπεριβαλλοντικά προγράµµατα ό-
πως το Κοµφούζιο, µε απλήρωτους 
ροδακινοπαραγωγούς στην Ηµαθία 
λόγω δασικών χαρτών.

Την ίδια ώρα οι διοικητικές αγκυ-
λώσεις και η απουσία κοινής συνι-
σταµένης µεταξύ του Οργανισµού 

Πληρωµών και των ∆ασαρχείων φαί-
νεται να εµποδίζουν την επίλυση του 
ζητήµατος, ξεµπλοκάροντας την αξι-
οποίηση αγροτικών και δασικών ε-
κτάσεων και περιορίζοντας τον κίν-
δυνο της απώλειας επιδοτήσεων για 
τους παραγωγούς.

Η τοποθέτηση Βορίδη
Αναλυτικά για το ζήτηµα των δασι-

κών χαρτών, ο Μάκης Βορίδης απα-
ντά σε σχετική ερώτηση του βουλευτή 
Ν∆ Μάξιµου Χαρακόπουλου.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωµατώνει στο ΟΣ∆Ε 
την πληροφορία των ∆ασικών Χαρ-
τών, όπως αυτοί σταδιακά συντάσσο-
νται και κυρώνονται. Με τη σταδιακή 
αυτή ενσωµάτωση, επιτυγχάνεται ι-
κανοποιητικό χρονικό διάστηµα για 
τους παραγωγούς, ώστε να κάνουν 
χρήση των προσφερόµενων εργαλεί-
ων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
του υπουργείου Περιβάλλοντος µε 
θέµα «∆ασικοί Χάρτες και ΟΠΕΚΕΠΕ, 
Εργαλεία για την διασφάλιση των δι-
καιωµάτων των πολιτών». 

Ειδικότερα για Λάρισας, σηµειώ-
νεται ότι έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 14 
τ. ∆΄/2.2.2018 κυρωµένος ∆ασικός 

Χάρτης, συνολικής έκτασης 4.727.440 
στρεµµάτων ή σε ποσοστό 87,8% επί της 
συνολικής έκτασης της εν λόγω Π.Ε.. 

Από τη συνολική αυτή έκταση, 200.591 
στρέµµατα σχετίζονται µε γεωργικές 
εκτάσεις που δηλώθηκαν στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019. Α-
πό αυτά, τα 125.770 στρέµµατα έχουν 
ληφθεί υπόψη για την καταβολή της 
κοινοτικής ενίσχυσης για το 2019, υ-
πό την πλήρωση της προϋπόθεσης ε-
πιλεξιµότητάς τους, µε βάση την ενω-
σιακή νοµοθεσία. Οι εν λόγω εκτάσεις 
θεωρούνται υπό αίρεση επιλέξιµες, 
µέχρι νεότερων νοµοθετικών ρυθµί-
σεων, στο πλαίσιο αναµόρφωσης του 
ήδη κυρωµένου χάρτη. Τα υπόλοιπα 
80.140 στρέµµατα δεν έχουν ληφθεί 
ως επιλέξιµα στις πληρωµές της ΕΑΕ 
2019, δεδοµένου ότι παραµένουν δε-
σµευµένα από τον κυρωµένο ∆ασι-
κό Χάρτη. Τονίζεται, ωστόσο, ότι µέ-
ρος αυτής της έκτασης ενδέχεται σε 
επόµενα επικαιροποιηµένα από το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ψηφιακά αρχεία να απεµπλακεί α-
πό τη δασική νοµοθεσία. 

Επισηµαίνεται ότι, όπως προκύπτει 
και από τα προαναφερόµενα, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά µε τις αρµό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για τη διευθέ-
τηση ζητηµάτων που προκύπτουν από 
τους ∆ασικούς Χάρτες για τις επιλέξι-
µες για κοινοτικές ενισχύσεις εκτάσεις. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι, σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα ατοµικά δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης δεν χάνονται, όταν µη 
επιλέξιµες εκτάσεις αντικαθίστανται 
από άλλες επιλέξιµες εκτάσεις που ε-
παρκούν για την ενεργοποίησή τους. 

Στο 1 εκατομμύριο 
φτάνουν τα μπλεγμένα 
στρέμματα σε δασικούς 
χάρτες

Η επικείµενη έναρξη του φετινού 
ΟΣ∆Ε και πώς αυτή θα βαδίσει, δε-
δοµένων των µέχρι τώρα «βραχυκυ-
κλωµάτων» στην οµαλή λειτουργία 
του εξαιτίας του ιδιώτη φορέα συ-
ντονιστή, βρέθηκε στο επίκεντρο 
πρόσφατης συνάντησης κλιµακίου 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ µε το προεδρείο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνάντηση που πραγµατοποι-
ήθηκε προς εβδοµάδος στα γραφεία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, και διήρκησε περισ-
σότερο από 2,5 ώρες, ο πρόεδρος 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατο-
λιάς ενόψει της έναρξης του ΟΣ∆Ε, 
έθιξε επιτακτικά το ζήτηµα της ορι-
στικής απαλλαγής από την ιδιωτική 
εταιρεία - µεσάζοντα, µη παραλεί-
ποντας να παρουσιάσει και το θετι-
κό για τα ΚΥ∆ που αντιδρούν, απο-
τέλεσµα της δικαστικής διαµάχης.

Μάλιστα, σύµφωνα µε ανακοίνω-
σης της οργάνωσης, «διαπιστώθηκε 
η απολύτως θετική διάθεση του προ-
έδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ρ. Γρηγόρη 
Βάρρα ο οποίος και ακούγοντας τις 
σοβαρές και πολύ συγκεκριµένες πα-
ρατηρήσεις των µελών της ΝΕΑΣ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, τόνισε ότι ο Οργανισµός δεν 
υποκύπτει σε εκβιασµούς, απ’ όπου 
και αν αυτοί προέρχονται».

Να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερη έµφα-
ση δόθηκε σε µείζονα θέµατα που έ-
χει καταγγείλει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και 
τα συνεργαζόµενα ΚΥ∆, όπως η οι-
κειοποίηση του συστήµατος του Ορ-
γανισµού από ιδιωτική εταιρεία και 
η ετσιθελική χρέωση αόριστων και 
στην πραγµατικότητα εντελώς ανύ-
παρκτων δήθεν υπηρεσιών.

Επίσης, συζητήθηκε, ενόψει της 
έναρξης του έργου, το θέµα της πι-
στοποίησης των ΚΥ∆, καθώς και µία 
σειρά από επιµέρους ζητήµατα που 
αφορούν σε τεχνικά θέµατα που ά-

πτονται των αρµοδιοτήτων και του 
ρόλου του Οργανισµού.

Παράλληλα, µε έµφαση επιση-
µάνθηκαν τα προβλήµατα που έ-
χουν παρατηρηθεί µε τις πληρω-
µές στα βιολογικά, αλλά και το θέ-
µα που έχει προκύψει µε τα σχέδια 
βελτίωσης και την ασφαλιστική ε-
νηµερότητα παραγωγών, που καί-
τοι είναι καθόλα εντάξει, το σύστη-
µα τους βγάζει εκτός µε αποτέλε-
σµα να µην µπορούν να υλοποιή-
σουν τις επενδύσεις.

Εκτενής συζήτηση υπήρξε και για 
το ζήτηµα της τριτοβάθµιας εκπρο-
σώπησης των συνεταιρισµών, για το 
οποίο είναι σε εξέλιξη πρωτοβουλία 
εξεύρεσης συµβιβαστικής λύσης. 
Για το ζήτηµα αυτό η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ 
υποστήριξε ότι από την πλευρά του 
φορέα θα γίνουν όλα όσα πρέπει, 
καθώς αυτό που προέχει είναι η υ-
ποστήριξη των αγροτών και η σω-
στή εκπροσώπησή τους.

Παράταση πέραν 25ετίας 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υποκύπτει
σε εκβιασμούς απ’ όπου 
κι αν προέρχονται, 
δηλώνει ο Δρ Βάρρας 

Εντατικά µαθήµατα για τον πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ρ Γρηγόρη Βάρρα.  

για μισθώσεις αγροτικών ακινήτων 

άρκεια των εκµισθώσεων που έ-
γιναν µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135) µε τις οποίες αντικατα-
στάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 1 
του ν.δ. 221/1974 (Α’ 368), δύ-
ναται να παραταθεί και πέραν 
της εικοσιπενταετίας, µε τις προ-
ϋποθέσεις ότι η µονάδα λειτουρ-
γεί, είναι βιώσιµη και τηρεί τους 
όρους της µίσθωσης. Η παράταση 
χορηγείται µε πράξη του αρµοδί-
ου οργάνου, ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου».

Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 
4061/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «9. Αν ανακληθεί η απόφα-
ση παραχώρησης, λόγω παρά-
βασης των όρων της, ο ενδια-
φερόµενος µπορεί να υποβάλ-
λει νέα αίτηση για παραχώρη-
ση χρήσης ακινήτου που διαχει-
ρίζεται το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η α-
ποδοχή της αίτησης του προη-
γούµενου εδαφίου για την πα-
ραχώρηση αυτή γίνεται µε από-
φαση του αρµόδιου Γενικού ∆ι-
ευθυντή του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
σύµφωνα µε το άρθρο 109 του 
νόµου 4622/2019 (Α’ 133) ή - ε-
φόσον δεν πληρούνται οι προϋ-

ποθέσεις της ανωτέρω διάταξης 
-του οικείου υπουργού».

Οι προθεσµίες των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 31 του νόµου 
4061/2012, για την επικύρω-
ση ανώµαλων δικαιοπραξιών, ό-
πως παρατάθηκαν µε την υπ’ αρ. 
2128/95263/11.9.2017 κοινή α-
πόφαση των υπουργών Οικονο-
µικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Β’ 3311) παρατείνονται για πέντε 
(5) ακόµη έτη από τη λήξη τους, 
ήτοι έως τις 22 Μαρτίου 2024.
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Αναθεώρηση κυρωμένων 
χαρτών με νομοσχέδιο τον 
Μάρτιο υπόσχεται ο Βορίδης

∆ιαγραφή 
προστίµων για 
αναδασωτέα
Παράλληλα µε την 
παράγραφο 4 του Άρθρου 
39 επιλύεται το ζήτηµα που 
έχει προκύψει µε το ν. 
674/1977 (Α’ 242), ο 
οποίος, ενώ αναγνώριζε ότι 
οι κάτοχοι αγροτεµαχίων 
κυρωµένου αναδασµού 
θεωρούνται κύριοι αυτών, 
δεν περιέλαβε τη 
διαγραφή των προστίµων: 
«Οι κάτοχοι αγροτεµαχίων 
αναδασµού, κυρωµένου 
µέχρι τη δηµοσίευση της 
παρούσας διάταξης, 
θεωρούνται κύριοι αυτών, 
εφόσον εισέφεραν στον 
αναδασµό κατεχόµενα 
δηµόσια αγροτεµάχια που 
τα απέκτησαν µε νόµιµο 
τίτλο από επαχθή αιτία. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν 
εκτελούνται πρωτόκολλα 
διοικητικής αποβολής και 
τα πρόστιµα που έχουν 
επιβληθεί σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία διαγράφονται.».

Επικύρωση 
δικαιοπραξιών 

Παρατείνεται η προ-
θεσµία επικύρωσης 
δικαιοπραξιών που 

καταρτίστηκαν κατά 
παράβαση του αγροτι-
κού κώδικα µέχρι τις 

22 Μαρτίου 2024

Παράταση στις µισθώσεις δηµοσί-
ων ακινήτων για αγροτικές εγκατα-
στάσεις όπως στάβλοι και θερµο-
κήπια και ευελιξία στις νέες αιτή-
σεις, προβλέπουν οι «άλλες διατά-
ξεις» του Άρθρου 39, στο νοµοσχέ-
διο για τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς. Ειδικότερα, όπως αναφέρει 
στο αιτιολογικό της η ρύθµιση, α-
ποτέλεσµα του περιορισµού της ει-
κοσιπενταετίας στις µισθώσεις εί-
ναι η αδυναµία ένταξης των ήδη 
λειτουργούντων, παραγωγικών και 
βιώσιµων επιχειρήσεων σε επενδυ-
τικούς αναπτυξιακούς νόµους για 
την πραγµατοποίηση νέων επεν-
δύσεων και την µεγέθυνση των ε-
γκαταστάσεών. Υπενθυµίζεται ότι 
οι µισθώσεις µπορούσαν να διαρ-
κούν έως 25 χρόνια χωρίς καµία 
δυνατότητα παράτασης. 

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις 
για µισθώσεις, εδώ δίνεται η δυ-
νατότητα σε αποκλεισµένους λό-
γω ανάκλησης ανάλογης παραχώ-
ρησης, να προχωρήσουν σε µίσθω-
ση, χωρίς ποινή τριετίας, όπως γι-
νόταν µέχρι σήµερα. Αναλυτικά:

Άρθρο 39 Λοιπές διατάξεις
Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρ-

θρου 8 του νόµου 4061/2012 (Α’ 66) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η δι-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

205.910
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

125.770
ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

80.140ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΑΕ 2019


