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Οι κωδικοί ΟΣΔΕ,
γίνονται εισιτήριο
για Νέους Αγρότες

ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

295,3

Ελαιώνας (ελαιοποιήσιµη ελιά)

188,2

Ακρόδρυα

505,7

Εσπεριδοειδή

513,5

Πυρηνόκαρπα. µηλοειδή

Με το φετινό ΟΣΔΕ να αποτελεί το εισιτήριο ένταξης για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών
(πρόσκληση Σεπτέμβριος 2021) αλλά και για τα
επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης, οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα
ποιους κωδικούς καλλιεργειών και εκτροφών
θα δηλώσουν ώστε να είναι επιλέξιμοι. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για
τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή
του αγρότη έως τις 31 Μαΐου 2021, οπότε οι μεταβιβάσεις πρέπει να τρέξουν άμεσα. Οι αιτήσεις μεταβίβασης
δικαιωμάτων ακολουθούν συνήθως το χρονοδιάγραμμα του
ΟΣΔΕ, το οποίο φέτος θα κλεί22 Ιουνίου
σει στις 22 Ιουνίου. Για τυχόν
«γυμνή» έκταση, θα μπορέσει ο
Οι αιτήσεις ΟΣΔΕ
ενδιαφερόμενος νέος αγρότης
θα κλείσουν στις 22
να ζητήσει και να λάβει δικαιώΙουνίου σύμφωνα με
ματα από το Εθνικό Απόθεμα.
τα όσα ανακοίνωσε
Όπως έχει γίνει γνωστό και αο υπουργός Σπήλιος
πό την προδημοσίευση του ΜέΛιβανός
τρου Νέων Αγροτών θα πρέπει
στην ηπειρωτική Ελλάδα στην
Κρήτη και την Εύβοια να δηλώσει στο ΟΣΔΕ ο ενδιαφερόμενος
εκτροφές και/ή καλλιέργειες ώστε να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

961,2

Αμπελώνες (οίνος)

686,8

Σκληρό σιτάρι
Βαµβάκι

Παράδειγμα 1:
Κτηνοτρόφος διαθέτει 100 θηλυκά πρόβατα
(Τ.Α 93 ευρώ το κεφάλι) και 30 στρέμματα μηδικής (Τ.Α 147 ευρώ το στρέμμα). Έτσι μαζεύει
9.300 ευρώ Τυπική Απόδοση από τα πρόβατα,
συν 4.410 ευρώ από τη μηδική. Σύνολο 13.710,
οπότε είναι επιλέξιμος στο Μέτρο. Για να πάρει
όμως το μέγιστο των μορίων που μπορεί στο
κριτήριο της Τυπικής Απόδοσης (20.000 ευρώ
και άνω), μπορεί να αγοράσει και να δηλώσει
στο ΟΣΔΕ 2021 ακόμα 70 μάνες, ή να νοικιάσει/αγοράσει περί τα 40 στρέμματα ακόμα για
την καλλιέργεια ζωοτροφών.

Παράδειγμα 2:
Αγρότης λαμβάνει από κληρονομιά κτήματα με 30 στρέμματα βιολογικής παραγωγής ε-

Πρόβατα (θηλυκά)
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής (2-6 ετών θηλυκά)
Βοοειδή κρεοπαραγωγής ( 6-24 μηνών)

Παράδειγμα 3:
Αγρότης θέλει να μεταβιβάσει στο γιο του 10
στρέμματα οινοποιήσιμο αμπελώνα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Ωστόσο, θα πρέπει η έκταση να είναι άνω των 18
στρεμμάτων αν μιλάμε για ΟΣΔΕ με μοναδική
καλλιέργεια τα οινάμπελα, ώστε να ξεπεράσει
ο ενδιαφερόμενος την Τυπική Απόδοση ένταξης. Οπότε μπορεί να ψάξει στο νομό που διαμένει ή στους γύρω γειτονικούς νομούς κτήματα με οποιαδήποτε καλλιέργεια που να του αποφέρει αυτές τις αποδόσεις (βλ. πίνακα) και φυσικά να υπάρχει πρακτικό και οικονομικό ενδιαφέρον να καλλιεργήσει ο γιος.

Παράδειγμα 4:
Νέος αγρότης δηλώνει στο ΟΣΔΕ 10 στρέμματα καλλιέργειας υπαίθριας επιτραπέζιας ντομάτας και στα ίδια στρέμματα ως επίσπορη ένα
πράσινο λαχανικό. Συγκεντρώνει με αυτόν τον
τρόπο 11.750 ευρώ τυπική απόδοση και θα πρέπει να αναζητήσει επιπλέον εκτάσεις για να γίνει αποδεκτός στο Μέτρο. Ο λόγος: Θα ληφθεί
υπόψη στην Τυπική Απόδοση μόνο η κύρια
καλλιέργεια της ντομάτας, εφόσον οι επίσπορες δεν προσμετρώνται.

Παράδειγμα 5:
Αγρότης έχει φυτεύσει το 2019 ακτινιδιές σε
έκταση 10 στρεμμάτων ενώ διαθέτει ακόμα 15
στρέμματα ακτινίδια παραγωγικά. Παρά το γεγονός ότι με 25 στρέμματα ακτινιδιές κάποιος
είναι επιλέξιμος (523 ευρώ το στρέμμα Τ.Α δίνουν τα ακτινίδια), η περίπτωση αυτή δεν περνάει τον πήχη των 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης. Ο λόγος είναι πως ο αγρότης του παραδείγματος θα λάβει μόλις τη μισή τυπική απόδοση
από τα 10 στρέμματα καθώς πρόκειται για δενδρώδη καλλιέργεια μη παραγωγική. Οπότε συγκεντρώνει 7.875 Τ.Α από τα παραγωγικά ακτινίδια και 2.615 ευρώ Τ.Α από τα μη παραγωγικά.

Μελισσοκομία

Οδηγίες του
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Διαδικασία
υποβολής
1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται:
Είτε με απευθείας χρήση
της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα.
Είτε μέσω ενός Κέντρου
Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)
το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του, αφού εκδώσει το
μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην διεύθυνση https://
registration.dikaiomata.gr/
user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη
επιλογής του.
2. Κατά την υποβολή της
ενιαίας αίτησης, ο γεωργός
που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020,
διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση
μεταβολής των στοιχείων
της ΕΑΕ 2021 σε σχέση με
το έτος 2020.
3. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, συμπληρώνει από την αρχή το
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Προθεσμία
υποβολής
Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσμία υποβολής θα είναι η 22α Ιουνίου 2021.
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Περιεχόμενο
αίτησης
1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού· β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και
των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης· γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων
της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε
εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας
Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται
στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την
περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος,
το μέγεθος και τη θέση των περιοχών
οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη,
αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία
του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων
ανά είδος και κατηγορία). δ) κατά πε-

675

Αµπελώνες (επιτραπέζιο σταφύλι)
Κηπευτικά

λιές, ελαιοποιήσιμης ποικιλίας (Τυπική Απόδοση 188 ευρώ το στρέμμα). Για να μπει στο μέτρο
όμως θα πρέπει να δηλώσει στο ΟΣΔΕ σχεδόν
διπλάσια έκταση με ελαιοποιήσιμη ελιά, ξεπερνώντας τα 68 στρέμματα. Μπορεί όμως να επιλέξει να αποκτήσει κτήματα με επιτραπέζια ελιά τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη τυπική
απόδοση στο στρέμμα (295 ευρώ). Έτσι, απαιτούνται ακόμα 20 στρέμματα.

ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
(ΕΥΡΏ / ΣΤΡΈΜΜΑ)

Ελαιώνας (επιτραπέζια ελιά)

ΖΩΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

kontonis@agronews.gr
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ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΏΝ

Με το άνοιγμα των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, παρουσιάζονται
πέντε χρηστικά παραδείγματα για τήρηση των κριτηρίων ένταξης

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

1177,5
32,4
151,6
ΤΥΠΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
(ΕΥΡΏ / ΚΕΦΆΛΙ)
93
980
619
74
(ευρώ / κυψέλη)

ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές αιτήσεις
ρίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν
τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης· ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο· στ) δήλωση του
γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων
αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων
2. Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην ΕΑΕ 2021 ενημερώνονται τo
σχετικό πεδίο της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ
για την ασφάλιση της παραγωγής του.
Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά
δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού.
Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχουν τεχνικά μέσα
εντοπισμού και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης.
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Δικαιολογητικά
1. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2021, υποβάλλει
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων
σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται
ότι όλα τα μισθωτήρια (πλην των ηλεκτρονικών μέσω taxisnet) πρέπει να
φέρουν γνήσιο της υπογραφής των
ενδιαφερομένων μερών. Το γνήσιο
της υπογραφής πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)-ΥΠ.
ΕΣ.Δ.Δ.Α/Γ.Γ.Δ.Δ. Ιανουάριος 2003.
Αντίγραφο και των δύο όψεων
της αστυνομικής ταυτότητας ή των
κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου,
απαιτείται μόνο για όσους γεωργούς
αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη
δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση)
2. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων
υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021 και το έτος υποβολής αίτησης 2021.
3. Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποιήσει – δηλώσει αγροτεμάχιο εντός περιοχών στις
οποίες εφαρμόστηκε η υπ’ αριθ.
873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ (layer
– επίπεδο πληροφορίας: ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2016-2020), θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει τουλάχιστον
ένα παραστατικό νόμιμης νομής ή
κατοχής, όπως θα καθοριστούν στην
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Ενεργοποίηση
δικαιωμάτων
1. Η Βασική Ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς κατόχων δικαιωμάτων.
2. ‘Η αξία των ΔΒΕ έτους 2021
οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος
βασικής ενίσχυσης κάθε έτους.
3. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2021
κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες μετά τους απαραίτητους
γεωχωρικούς συσχετισμούς,
με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο χρησιμοποιείται ως έτος
αναφοράς.
4. Η στήριξη δυνάμει του
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς με την ενεργοποίηση δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της ίδιας
περιφέρειας.
5. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης
το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε
για περίοδο δύο συνεχόμενων
ετών, προστίθεται στο εθνικό
απόθεμα, πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών
περιστάσεων.

σχετική Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Παραστατικά που απαιτούνται
όταν ο γεωργός αιτείται κάποια από
τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και
την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση
για το βαμβάκι, όπως περιγράφονται
στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
5. Υπενθυμίζεται ότι τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του
Μέτρου 11, του Μέτρου 8.1 και του
Μέτρου 10 του Π.Α.Α. 2014-2020
πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ
τούτου επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει
να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2021.
6. Η υποβολή δικαιολογητικών
άρδευσης, είναι υποχρεωτική για
τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πληρωμή του μέτρου
Μ10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του
νερού από γεωργική δραστηριότητα», τoυ ΠΑΑ 2014-2020. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2021 για τους ενταγμένους
παραγωγούς στη Δράση Μ10.1.04,
τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν
υποβληθεί στην ΕΑΕ 2020. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην
περίπτωση μη υποβολής το 2020
ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2020.
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Χρήση της
Γεωργικής γης
1. Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιμες. Ειδικότερα για το έτος 2021 και εφεξής, επιπλέον δεν είναι επιλέξιμες οι παρακάτω περιπτώσεις εκτάσεων:
Α. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός
βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων)
με συντελεστή επιλεξιμότητας (pef) ίσο με το μηδέν, ανεξαρτήτως είδους
καλλιέργειας.
Β. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός
βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου NATURA 2000, πλην όσων δηλώνονται ως βοσκότοπος ή μόνιμη
καλλιέργεια.
2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας
ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση
του γεωργού την 31η Μαΐου 2021.
3. Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.
4. Στην ΕΑΕ έτους 2021 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2020 έως και το καλοκαίρι του 2021. Καλλιεργητική περίοδος
για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη
των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και
την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

