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Με το τέλος των φετινών ετήσιων ΟΣ∆Ε έ-
ληξε και επίσηµα η τρέχουσα προγραµµατι-
κή περίοδος όσον αφορά τους κανονισµούς 
των άµεσων ενισχύσεων που διήρκεσε  µία 
7ετία. Σε περίπου 2-3 µήνες που θα πρέπει 
να αγοράσουν 50% περισσότερους πιστο-
ποιηµένους σπόρους οι σιτοπαραγωγοί για 
να λάβουν τη νέα συνδεδεµένη, ουσιαστικά 
θα γίνει κατανοητό πως µπαίνουµε πλέον 
στη νέα ΚΑΠ (βλ. σελ. 4). Ακόµη και όταν 
θα λιπάνουν πριν σπείρουν θα πρέπει να 
σκεφτούν ότι θα λάβουν ενίσχυση για την 
αγορά παρεµποδισµένων λιπασµάτων. Σε 
λίγο καιρό λοιπόν, τίθενται σε εφαρµογή 
οι νέοι κανόνες για τα δικαιώµατα, τις µε-

ταβιβάσεις, το Εθνικό Απόθεµα, ενώ πλέον 
την ίδια «αγωνία» που ένιωθαν όσοι έκα-
ναν αιτήσεις σε αγροπεριβαλλοντικά (βιο-
λογικά κ.λπ) θα την νιώθει η πλειοψηφία 
των αγροτών για τη λήψη του νέου πρασι-
νίσµατος από την ερχόµενη περίοδο. Εδώ 
παρουσιάζεται µία νέα 10άδα ερωταπαντή-
σεων που στόχο έχουν να αποκρυσταλλώ-
σουν τους όρους λήψης των άµεσων ενι-
σχύσεων. Αυτές βασίζονται στον Εθνικό Φά-
κελο και ορισµένα στοιχεία της αναθεώρη-
σης όπως έγιναν γνωστά από το ρεπορτάζ. 
Είναι προφανές πως ακόµη υπάρχει µεγά-
λη σύγχυση ως προς το µέλλον των δικαι-
ωµάτων και αυτό γεννάται από την έλλει-
ψη επίσηµης ενηµέρωσης από πλευράς Υ-
ΠΑΑΤ, το οποίο αναλώθηκε πέρσι σε «νε-
ρωµένες» πολύωρες ενηµερωτικές ηµερίδες 

µε γενικόλογες παρουσιάσεις. Φέτος δεν υ-
πάρχει ούτε αυτή η ενηµέρωση. 

Το παράδειγµα µε τον σιτοπαραγωγό δεν 
επιλέχθηκε τυχαία, γιατί ακόµη δεν είναι σε 
θέση να ξέρει ποιες καλλιεργητικές αποφά-
σεις να λάβει εφόσον το τελικό στρατηγικό 
σχέδιο δεν έχει δηµοσιευθεί και ούτε πρό-
κειται τουλάχιστον σύντοµα. Το γεγονός βέ-
βαια ότι η οποιαδήποτε αγωνία για το ορι-
στικό στρατηγικό σχέδιο, ξεκινά και τελειώ-
νει προς το παρόν ως προς το µέλλον των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων (βλ. σελ. 30) εί-
ναι ακόµη ένας παράγοντας που αποπρο-
σανατολίζει τους παραγωγούς, ενώ αδικεί 
και τις άλλες αλλαγές που έρχονται στις ά-
µεσες ενισχύσεις. Παράλληλα µένουν κρί-
σιµες διευκρινίσεις για τον ενεργό αγρότη 
και το Εθνικό Απόθεµα.

Από το Σεπτέμβρη ξεκινάει 
ο αγώνας για τις επιδοτήσεις      
Οι απαιτήσεις για πρασίνισμα, συνδεδεμένες αρχίζουν με τις φθινοπωρινές σπορές

«∆είξε µου τα λεφτά»
Το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης πέρσι αναλώθηκε 
σε «νερωµένες» πολύωρες 
ενηµερωτικές ηµερίδες µε 

γενικόλογες παρουσιάσεις για 
τη νέα ΚΑΠ, χωρίς να δίνει 
να καταλάβουν οι αγρότες 
ακριβώς το τι θα λάβουν
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Ποιοι θα είναι 

δικαιούχοι άμεσων 
ενισχύσεων 

∆ικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων θα είναι 
οι ενεργοί αγρότες. Στις άµεσες ενισχύ-
σεις περιλαµβάνονται το νέο πρασίνισµα, 
η βασική πληρωµή, οι συνδεδεµένες και 
η αναδιανεµητική. Επίσης περιλαµβάνε-
ται η συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών 
αγροτών, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέ-
πει ο ενεργός αγρότης να είναι και κάτω 
των 40 ετών. Επιπλέον, οι ενεργοί αγρό-
τες θα είναι δικαιούχοι της εξισωτικής (ε-
ξαιρούνται οι άµεσα συνταξιούχοι). 

Όσοι αγρότες λάβουν µε βάση το ΟΣ∆Ε 
2022 και µέχρι τέλος του έτους έως 5.000 
ευρώ άµεσες ενισχύσεις, θα θεωρούνται 
αυτόµατα ενεργοί το 2023 και δεν θα έ-
χουν άλλες προϋποθέσεις για να οριστούν 
ως τέτοιοι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έ-
χουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και 
να δηλώνουν ΚΑ∆ του πρωτογενούς το-
µέα. Προφανώς, όλοι αυτοί είναι και υπό-
χρεοι για ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ και να κρατούν βιβλία. ∆εν έχει ο-
ριστεί ελάχιστη αγροτική δραστηριότητα 
(σε όρους εισοδήµατος) από το στρατη-
γικό σχέδιο της ΚΑΠ. ∆εν θα εξαιρεθούν 
οι ετεροεπαγγελµατίες, σύµφωνα µε υ-
παγόρευση της Κοµισιόν. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τις υποχρεώσεις της νέας ΚΑΠ να ξεκι-
νάνε και επίσηµα από τις φετινές φθινοπω-
ρινές σπορές, η Αgrenda παρουσιάζει έναν 
νέο 10άλογο ερωταπαντήσεων για τα καθε-
στώτα άµεσης ενίσχυσης. Τα βήµατα που θα 
διαµορφώσουν τη νέα πραγµατικότητα στα 
δικαιώµατα, τα κλειδιά της αναδιανεµητικής 

και το πριµ νεαρών αγροτών παρουσιάζονται 
µεταξύ άλλων. Παράλληλα, µία ακόµη µεγά-
λη αλλαγή ετοιµάζεται για τις µεταβιβάσεις, 
καθώς πλέον η ποινή θα µπαίνει και για την 
αγορά δικαιωµάτων χωρίς γη µεταξύ συγγε-
νικών προσώπων. Επιπλέον πρέπει να γίνει 
σαφές πως πλέον τα δικαιώµατα χάνουν µε-
γάλο µέρος της δύναµής τους. Όχι µόνο γιατί 
µειώνεται η αξία τους αλλά γιατί απεµπλέκο-
νται από σηµαντικά καθεστώτα ενισχύσεων.  

Οι φετινές αιτήσεις ΟΣΔΕ και οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 
διαμορφώνουν τη βάση που θα μοιραστούν οι επιδοτήσεις το 2023. 
Απαιτείται προσοχή για την αναδιανεμητική και το πριμ νεαρών

Πρασίνισµα
Ακόµη και αν δεν έχει 

στην κατοχή του κανένα 
δικαίωµα, ο αγρότης 

µπορεί να λάβει στη νέα 
ΚΑΠ το νέο πρασίνισµα

10Aπαντήσεις για τις 
άμεσες ενισχύσεις

Πρέπει να γίνει σαφές πως πλέον τα δικαιώµατα χάνουν µεγάλο µέρος της δύναµής τους.

Με ποιον τρόπο 
πραγματοποιείται 

η σύγκλιση;
Το µοντέλο τούνελ για τη σύγκλιση δικαι-
ωµάτων που θα ξεκινήσει το 2023 προκρί-
νεται στη χώρα µας, το οποίο ουσιαστικά 
φέρνει από του χρόνου όλα τα δικαιώµα-
τα να έχουν αξία τουλάχιστον 70% σε σχέ-
ση µε τον µέσο όρο. Ετησίως το ποσοστό 
σύγκλισης θα αυξάνεται κατά 10% φτάνο-
ντας τελικώς στην πλήρη εξίσωση το 2026. 
Με αυτόν τον τρόπο στις αροτραίες εκτά-
σεις κανένας δεν θα έχει δικαίωµα κάτω 
από 16 ευρώ µετά τη σύγκλιση. Στις δεν-
δρώδεις εκτάσεις το ποσό ελάχιστου δικαι-
ώµατος ανέρχεται στα 20 ευρώ και στα βο-
σκοτόπια στα 13 ευρώ. Το συγκεκριµένο 
µοντέλο είναι αυτό που ακολουθείται και 
σήµερα µε τη διαφορά ότι  την τρέχουσα 
περίοδο υπάρχει ο «κόφτης» του 30% για 
τη µείωση των υψηλών δικαιωµάτων, και, 
φυσικά η σύγκλιση είναι στο 60%. Αυτό ι-
σχύει για το 2023, καθώς το 2024 θα πρέ-
πει να αυξηθούν τα δικαιώµατα στο 80% 
του θεωρητικού µέσου όρου, το 2025 στο 
90% και το 2026 στο 100%. 

Πώς θα γίνονται 
οι μεταβιβάσεις;

Το καθεστώς των µεταβιβάσεων δικαι-
ωµάτων θα παραµείνει στις διαδικασίες 
ίδιο µε αυτό της τρέχουσας περιόδου, 
µε βασικές διαφορές ωστόσο στην πα-
ρακράτηση. ∆ηλαδή, τα δικαιώµατα ε-
νίσχυσης θα µεταβιβάζονται µόνο σε ε-
νεργούς γεωργούς που πρέπει να κα-
τέχουν και γη, η οποία πρέπει να δια-
τηρείται σε καλή γεωργική κατάστα-
ση. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβι-
βάζονται µόνο εντός της αγρονοµικής 
περιφέρειας όπου χορηγήθηκαν. Κα-
τά την οριστική µεταβίβαση ή µίσθωση 
δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη, θα 
πραγµατοποιείται µείωση στον αριθ-
µό των δικαιωµάτων που καταλήγουν 
στον λήπτη (νέο), υπέρ του αποθέµα-
τος. Η παρακράτηση δεν εφαρµόζεται 
σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµά-
των λόγω κληρονοµιάς.  ∆εν αναφέρε-
ται πουθενά στον στρατηγικό σχεδια-
σµό ότι η παρακράτηση δεν θα γίνεται 
σε περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµά-
των µεταξύ συγγενών α’ βαθµού. Αυ-
τό είναι µία βασική διαφορά στην τρέ-
χουσα περίοδο. Επίσης, θα απαγορεύ-
ονται µεταβιβάσεις δικαιωµάτων που 
ελήφθησαν από το Εθνικό Απόθεµα. 

Πότε θα γίνονται 
οι πληρωμές των 

ενισχύσεων
Η προκαταβολή του τσεκ τον Οκτώ-
βριο αναµένεται να περιλαµβάνει πλέ-
ον εκτός από τη βασική ενίσχυσης και 
την αναδιανεµητική. Τον ∆εκέµβριο 
θα πληρώνονται οι δράσεις από το 
νέο πρασίνισµα και η συµπληρωµα-
τική ενίσχυση των νεαρών αγροτών. 
Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις θα πλη-
ρώνονται σύµφωνα µε το χρονοδιά-
γραµµα που ισχύει και στην τρέχου-
σα προγραµµατική περίοδο. 

Ποιοι θα είναι 
δικαιούχοι Εθνικού 

Αποθέματος; 
1. Πρόσβαση στο απόθεµα έχουν 

µόνο οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έ-
χουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης από το απόθε-
µα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στα 
πλαίσια του καθεστώτος της βασικής 
ενίσχυσης, έως την καταληκτική ηµε-
ροµηνία υποβολής της ενιαίας αίτη-
σης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.

2. Το κατώτατο όριο επιλέξιµης έ-
κτασης ανά εκµετάλλευση που απαι-
τείται για τη χορήγηση δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το απόθεµα, 
είναι 4 στρµ.. 

3. ∆ικαιώµατα αποθέµατος δίνονται 
µόνο σε επιλέξιµες εκτάσεις.

4. ∆ικαιούχοι αποθέµατος ορίζονται 
κατά προτεραιότητα, οι γεωργοί νεα-
ρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη 
φορά γεωργική δραστηριότητα και οι 
νεοεισερχόµενοι στη γεωργία. 

Ποια είναι τα 
βήματα για 

τον καθορισμό 
δικαιωμάτων 2023
Πρώτο βήµα: Ο ίδιος αριθµός δικαιω-
µάτων του 2022 ύστερα από τις µετα-
βιβάσεις, µεταφέρεται το 2023.

∆εύτερο βήµα: Πραγµατοποιείται ο 
επαναϋπολογισµός της αξίας τους σύµ-
φωνα µε το νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι 
των αγρονοµικών περιφερειών. Εφαρ-
µόζεται απευθείας µείωση στην αξία:

 Αροτραίες: 20,5%
 Μόνιµες καλλιέργειες: 19,5%
 Βοσκοτόπια: 13,1%

Η µείωση αυτή πραγµατοποιείται για 
την τήρηση των περιφερειακών ανώτα-
των ορίων η αξία των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης θα προσαρµόζεται γραµµικά 
κάθε χρόνο. Τα περιφερειακά ανώτατα 
όρια ετησίως είναι 408.026.727 ευρώ 
στα αροτραία, 246.068.750 ευρώ στις 
µόνιµες καλλιέργειες και 236.916.659 
ευρώ στα βοσκοτόπια.

Τρίτο βήµα: Πραγµατοποιείται σύ-
γκλιση (βλ. ερώτηµα νούµερο 3). 

Δικαιούμαι 
συμπληρωματική 
ενίσχυση νεαρών;

Το 2023 θα λάβουν συµπληρωµατική 
ενίσχυση νεαρών αγροτών (7 ευρώ το 
στρέµµα) όσοι έχουν ήδη εγκαταστα-
θεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 
(από το 2018 και µετά) που προηγού-
νται της πρώτης υποβολής αίτησης 
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης.

Μοντέλο τούνελ
Το µόντελο τούνελ 

για τη σύγκλιση 
δικαιωµάτων που θα 

ξεκινήσει το 2023 
προκρίνει η χώρα 
µας, ήτοι να έχουν 
αξία τουλάχιστον 
70% σε σχέση µε 

το µέσο όρο

Ο επαναϋπολογισµός της αξίας δικαιωµάτων γίνεται µε βάση το δηµοσιονοµικό ταβάνι.

Πώς θα γίνεται
η ένταξη στις

πράσινες δράσεις
Ετησίως οι αγρότες θα καλούνται να 
δηλώνουν µέσω ΟΣ∆Ε σε ποιες δρά-
σεις συµµετείχαν ή προτίθενται να συµ-
µετέχουν κατά τη διάρκεια της καλλι-
εργητικής χρονιάς. Για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο 
προβλέπεται ενίσχυση για την εφαρ-
µογή βιοδιεγερτών. Ο αγρότης θα δη-
λώνει ότι πράγµατι εφάρµοσε βιοδι-
εγέρτες στο κτήµα του µε τα σχετικά 
παραστατικά. Έπειτα έως τον ∆εκέµ-
βριο θα πιστώνεται το σχετικό ποσό 
που δικαιούται στον λογαριασµό του. 
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Ποιοι είναι οι όροι 
λήψης αναδιανεμη-

τικής ενίσχυσης; 
Αναδιανεµητική ενίσχυση θα λάβουν 
όσοι το 2023 δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε εκτά-
σεις: Αροτραίες καλλιέργειες 20-110 
στρέµµατα, δενδρώδεις καλλιέργειες 
10-40 στρέµµατα, βοσκοτόπια 10-170 
στρέµµατα. Η λήψη της αναδιανεµη-
τικής ενίσχυσης (κοντά στα 10 ευρώ 
το στρέµµα) θα εξετάζεται ξεχωριστά 
για κάθε αγρονοµική περιφέρεια. Αυ-
τό σηµαίνει ότι κάποιος που έχει 300 
στρέµµατα βαµβάκι και 30 στρέµµα-
τα αµύγδαλα, θα λαµβάνει κανονικά 
την αναδιανεµητική για τα αµύγδαλα 
παρότι ξεπερνά το στρεµµατικό όριο 
στο βαµβάκι, καθώς µιλάµε για ξεχω-
ριστές αγρονοµικές περιφέρειες. Φυ-
σικά, µπορεί κάποιος να λάβει ανα-
διανεµητική ενίσχυση και στις τρεις 
περιφέρειες ενίσχυσης. ∆εν θα χορη-
γείται πλεονέκτηµα σε γεωργούς, οι 
οποίοι αποδεδειγµένα µετά την 1-1-
2022 διαιρούν την εκµετάλλευσή τους 
µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη α-
ναδιανεµητικής ενίσχυσης, τονίζεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. 

Χωρίς δικαιώματα 
ποιες ενισχύσεις 
μπορώ να πάρω;

Ακόµη και αν δεν έχει στην κατοχή 
του κανένα δικαίωµα, ο αγρότης µπο-
ρεί να λάβει στη νέα ΚΑΠ το νέο πρα-
σίνισµα, την συµπληρωµατική ενίσχυ-
ση νεαρών αγροτών, τη συνδεδεµένη 
και την αναδιανεµητική ενίσχυση. Με 
λίγα λόγια θα αποκαλείται µόνο από 
τη βασική ενίσχυση, δηλαδή το λεγό-
µενο τσεκ. Σηµειώνεται εδώ πως κά-
ποιες δράσεις από το νέο πρασίνισµα 
ίσως να είναι ανάλογες του ζωικού κε-
φαλαίου και όχι της έκτασης.  
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Οι συνδεδεμένες 
θα καθορίσουν 
την τελική αξία 
της βασικής       
Οι «νάρκες» που άφησε πίσω 
του ο Λιβανός συνεχίζουν να 
σαμποτάρουν τον σχεδιασμό 

Γύρω από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 
περιστρέφεται το θέµα της οριστικοποί-
ησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 
στην Ελλάδα, µε την «κληρονοµιά» Λι-
βανού που ήθελε να χωρέσει µε το ζό-
ρι την παλιά λίστα στο πλάνο που εστά-
λη στην Κοµισιόν, να ταλαιπώρει ακόµη 
και σήµερα τις εθνικές αρχές. Σε συνέ-
χεια αυτού και µε δεδοµένο ότι έρχεται 
χρονιά εκλογών, είναι βέβαιο ότι στο Υ-
ΠΑΑΤ δεν θα «σπάσουν αυγά», παρά το 
γεγονός ότι βούληση της νέας ηγεσίας 
ήταν να µπουν λίγα προϊόντα τα οποία 
µάλιστα θα αναθεωρούνταν τακτικά µε-
τά από 2 έτη εφαρµογής, µε τα υπόλοι-
πα χρήµατα να πηγαίναν στη βασική ε-
νίσχυση. Σηµειώνεται εδώ πως µε αυτόν 
τον τρόπο θα εξοικονοµούνταν για το το 
τσεκ περί τα 100 εκατ. ευρώ.

Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες ανα-
φέρουν πως είναι ζήτηµα λίγων τεχνικών 
λεπτοµερειών µέχρι να οριστικοποιηθεί 
το ελληνικό πλάνο ΚΑΠ και να γνωστο-
ποιηθεί και το περιεχόµενό του. Τα θολά 
σηµεία του στρατηγικού σχεδίου παραµέ-
νουν, µε τα πιο κρίσιµα να είναι τα εξής:

 Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Όπως α-
ναφέρεται και παραπάνω δεν πρόκειται 
να γίνει µεγάλη αναθεώρηση, ή τουλά-
χιστον προς τα εκεί πηγαίνει η προσπά-
θεια του ΥΠΑΑΤ. Προς το παρόν µόνες σί-
γουρες είναι οι εξής: Σκληρό και µαλακό 
σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, ρύζι, βιοµη-
χανική ντοµάτα, ζωοτροφές (πρωτεϊνού-
χες και µηδική), η βοοτροφία και η αιγο-
προβατοτροφία. Το τρένο της συνδεδε-
µένης έχουν χάσει εκτός απροόπτου ζα-
χαρότευτλα, σπαράγγια και ακρόδρυα. 

 Ενεργός αγρότης: Μένει η διευκρίνι-
ση για το αν θα υπάρξουν τελικά οι υπο-
χρεώσεις για παραστατικά που θα απο-
δεικνύουν το αγροτικό εισόδηµα έως έ-
να ποσοστό του συνολικού. 

 Νέο πρασίνισµα: Υπάρχει αναθεώρη-
ση των δράσεων και θα υπάρξει νέα λί-
στα. Παράλληλα, αναµένεται και αλλα-
γή σε κάποια ποσά ενίσχυσης µε βάση τα 
αυξηµένα κοστολόγια των παραγωγών. 

 Εθνικό Απόθεµα: Μένει η διευκρίνι-

ση για το αν θα µπορούν να λάβουν το 
Εθνικό Απόθεµα και άλλες κατηγορίες 
αγροτών πέρα από νέους και νεοεισερ-
χόµενους. Επιπλέον, θα πρέπει να ξε-
καθαριστεί το εάν θα µπορέσουν να κά-
νουν αιτήσεις όσοι νέοι έχουν ήδη λά-
βουν δικαιώµατα από το Απόθεµα, στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους Νέ-
ους Αγρότες του 2022. 

 ∆ικαιώµατα: Μένει να καθαρογρα-
φεί ο τρόπος και ο µηχανισµός σύγκλι-
σης. Επίσης θα υπάρξει αλλαγή στα πο-
σά του θεωρητικού µέσου όρου σε σχέ-
ση µε το αρχικώς υποβληθέν στρατηγι-
κό σχέδιο, η οποία όµως θα είναι µικρή.

 Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Χωρίς τις µεγάλες αλλαγές σε σχέση µε 
το προσχέδιο που κατατέθηκε το ∆εκέµ-
βριο, θα υποβληθεί το αναθεωρηµένο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, στο ΠΑΑ έχει γίνει 
περισσότερο ένα «ρετουσάρισµα» όπως 
αναφέρει στην εφηµερίδα Agrenda στέ-
λεχος των διαχειριστικών αρχών µε γνώ-
ση των διαβουλεύσεων αυτών. Υπενθυ-
µίζεται πως το νέο ΠΑΑ µοιάζει σε πολ-
λά σηµεία µε το τρέχον πρόγραµµα, ε-
νώ έχουν γίνει κάποιες προσθήκες µέ-
τρων, κυρίως για τους κτηνοτρόφους.  

Υποχρέωση αγρανάπαυσης 2023
Παράλληλα αναµένονται και οι εθνικές 

αποφάσεις που αφορούν την παρέκκλιση 
από την υποχρέωση αγρανάπαυσης και 
αµειψισποράς για τις αροτραίες καλλιέρ-
γειες το 2023. Εκτός απροόπτου, η ελλη-
νική πλευρά θα επιλέξει να κινηθεί µε ε-
νεργή την εξαίρεση όπως έκανε και φέ-
τος. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τη 
λήψη της βασικής ενίσχυσης. Ως εκ τού-
του από το 2024 και όχι το 2023, όλοι οι 
αγρότες σύµφωνα µε το ελληνικό στρα-
τηγικό σχέδιο θα έχουν την υποχρέωση:

 Στις εκµεταλλεύσεις µε εκτάσεις αρο-
τραίων καλλιεργειών άνω των 100 στρεµµά-
των, να εφαρµόζουν αµειψισπορά. Εξαι-
ρούνται οι ορυζώνες, και εκτάσεις που ά-
νω του 75% αυτών καλλιεργείται µε ψυ-
χανθή ή ζωοτροφές.

 Τουλάχιστον το 4% της αρόσιµης γης 
σε επίπεδο εκµετάλλευσης θα πρέπει να 
το αφιερώνουν σε αγρανάπαυση. Τουλά-
χιστον το 3% της αρόσιµης γης σε επίπε-
δο εκµετάλλευσης θα πρέπει να το αφιε-
ρώνουν σε µη παραγωγικές περιοχές και 
χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης 
της γης αγρανάπαυση όταν ο γεωργός 
δεσµεύεται να αφήνει τουλάχιστον το 7% 
της αρόσιµης γης άσπαρτο, στα πλαίσια 
σχετικού οικολογικού σχήµατος.

Οι τελευταίες 
πληροφορίες 
αναφέρουν πως 
είναι ζήτημα 
λίγων τεχνικών 
λεπτομερειών 
μέχρι να 
οριστικοποιηθεί 
το ελληνικό 
πλάνο ΚΑΠ

Τουλάχιστον το 4% 
της αρόσιµης γης 
θα πρέπει να 
το αφιερώνουν 
οι αγρότες το 2024 
σε αγρανάπαυση.


