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Από την τρύπα του βελονιού καλούνται να 
περάσουν τα επόµενα χρόνια οι αγρότες προ-
κειµένου να διατηρήσουν τις µέχρι σήµε-
ρα άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ. Η συµφω-
νία στην οποία κατέληξε τα ξηµερώµατα της 
Τετάρτης το Συµβούλιο των υπουργών στο 
Λουξεµβούργο δυσκολεύει πολύ τα πράγµα-
τα ειδικά σε ότι αγορά τις φιλοπεριβαλλο-
ντικές υποχρεώσεις, οι οποίες αναµένεται 
να οδηγήσουν τελικά σε αγρότες δύο ταχυ-
τήτων. Μαζί µε το Συµβούλιο, η ολοµέλεια 
της Ευρωβουλής κατέληξε και στις δικές της 
προτάσεις. Τα δύο αυτά κείµενα θα προωθη-
θούν στις τριµερείς συζητήσεις µε την Κοµι-
σιόν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η µεταρρύθ-

µιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το αρ-
γότερο έως την ερχόµενη Άνοιξη του 2021.
Αναλυτικότερα οι θέσεις Συµβουλίου και Ευ-
ρωβουλής πάνω στα σηµαντικότερα σηµεία 
της νέας ΚΑΠ έχουν ως ακολούθως:

 Βασική ενίσχυση: Μερική σύγκλιση έως 
το 2026 µε όλα τα δικαιώµατα τουλάχιστον στο 
75% της µέσης µοναδιαίας αξίας, αποφάσισε 
το Συµβούλιο. Μερική σύγκλιση στο 75% έως 
το 2024 και πλήρη σύγκλιση των δικαιωµά-
των έως το 2026, ψήφισε τελικά η Ευρωβουλή.

 Αναδιανεμητική ενίσχυση: Προαιρετική 
ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης συµφώνησε το Συµβούλιο. Από την άλλη 
η Ευρωβουλή αποφάσισε να ορίσει υποχρεω-
τική την αναδιανεµητική ενίσχυση και να α-
πορροφά τουλάχιστον το 6% των κονδυλίων 
που έχουν προβλεφθεί για άµεσες ενισχύσεις.

 Πράσινες δράσεις άμεσων ενισχύσεων: 
Τουλάχιστον το 20% του φακέλου άµεσων ενι-
σχύσεων να αφιερώνεται στις πράσινες δρά-
σεις (πρώην πρασίνισµα) εισηγήθηκε το Συµ-
βούλιο Υπουργών. Στο 30% έθεσε το παραπά-
νω ποσοστό «πρασινίσµατος» η Ευρωβουλή. 

 Πριμ εξόδου αγροτών: Στα κείµενα του 
Συµβουλίου και της Ευρωβουλής υπάρχει κοι-
νό έδαφος, καθώς ορίζεται πως το πριµ µπορεί 
να πηγαίνει σε αγρότες κοντά σε ηλικία συ-
νταξιοδότησης. Η Ευρωβουλή, εξειδικεύει έτι 
περαιτέρω το πρόγραµµα, ψηφίζοντας να δί-
νεται σε όσους είναι 5 χρόνια πριν τη σύνταξη.

 Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Στο 13% (συν 
2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) έθεσε το 
Συµβούλιο, το όριο των πόρων που θα απορρο-
φούν από τις άµεσες ενισχύσεις οι συνδεδεµέ-
νες. Στο 10% συν 2% έθεσε τα όρια η Ευρωβουλή.

Πιο εύκολο το πριμ εξόδου, 
βήμα σύγκλισης ενισχύσεων   
Στις τελικές τους προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωβουλή  
για δικαιώματα, πριμ εξόδου, συνδεδεμένες, νέους αγρότες και πράσινες ενισχύσεις

Τελική συμφωνία 
Τα κείμενα της ΚΑΠ από 
την Ευρωβουλή και το 

Συμβούλιο θα τεθούν υπόψη 
της Κομισιόν, η οποία στη 
συνέχεια θα καλέσει τα 2 

μέρη σε συμβιβασμό. Στόχος 
να υπάρξει η συμφωνία την 

ερχόμενη Άνοιξη
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Εξίσωση ενισχύσεων 
ψήφισε η Ευρωβουλή,  
στο 75% θέλει τη σύγκλιση 
το Συμβούλιο Υπουργών 
Την πλήρη σύγκλιση δικαιωμάτων και υποχρεωτική στο 6% αναδιανεμητική 
ενίσχυση έφερε η Ευρωβουλή, μετριοπαθής η πρόταση του Συμβουλίου

Η κατάργηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων, για την οποία µίλησε για πρώ-
τη φορά δηµόσια ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, δεν σηµαίνει και 
αυτόµατη εξίσωση της στρεµµατικής ε-
νίσχυσης για όλους. Για να γίνει αυτό, 
θα πρέπει να επέλθει η λεγόµενη «πλή-
ρη σύγκλιση», η οποία κοινοτικά του-
λάχιστον, την ψήφισε η Ευρωβουλή, 
ενώ το Συµβούλιο προτείνει τη µερική 
εξίσωση έως το 2026. Αναλυτικότερα: 

Στη βασική ενίσχυση  θα εφαρµοστεί 
µερική σύγκλιση, αν περάσουν οι προ-
τάσεις του Συµβουλίου υπουργών Γε-
ωργίας. Αν περάσει λοιπόν στην τελι-
κή ΚΑΠ η άποψη Συµβουλίου και Κο-
µισιόν θα ισχύσουν τα εξής:

Όλα τα δικαιώµατα των αγροτών µέ-
χρι το 2026, θα έχουν αξία τουλάχιστον 
µέχρι το 75% του προβλεπόµενου µέσου 
µοναδιαίου όρου. Για παράδειγµα, αν η 
µέση µοναδιαία αξία είναι 40 ευρώ το 
στρέµµα τότε, όλοι θα πρέπει να λαµβά-
νουν τουλάχιστον 30 ευρώ το στρέµµα. 
Η αύξηση αυτή στα δικαιώµατα θα χρη-
µατοδοτείται από την αντίστοιχη µείωση 
των πολύ υψηλών δικαιωµάτων. Στην 
τρέχουσα περίοδο υπήρξε όριο µέχρι 
30% µείωση στα υψηλά δικαιώµατα, τη 
νέα περίοδο, είναι υπόθεση του κράτους 
µέλους αν θα το προβλέψει. 

Αν περάσει η πρόταση της Ευρωβου-
λής, τότε όλοι οι Έλληνες αγρότες θα 
οδηγηθούν στο παραπάνω βήµα µέχρι 
το 2024. Μέχρι το 2026, θα πρέπει να 
υπάρξει η πλήρη σύγκλιση των δικαιω-

µάτων και να πληρώνονται όλοι το ίδιο 
ποσό ανά επιλέξιµο στρέµµα, σύµφω-
να  µε την τροπολογία 1120 που ψηφί-
στηκε κατά πλειοψηφία.

Τι σημαίνει για τον Έλληνα αγρότη το 
καθεστώς αναδιανομής

Το καθεστώς αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης, αποφασίστηκε κατά το Συµβούλιο 
υπουργών Γεωργίας πως θα είναι προ-
αιρετικό, ενώ η ολοµέλεια της Ευρω-
βουλής το ψήφισε υποχρεωτικό και να 
καταλαµβάνει τουλάχιστον το 6% των 
άµεσων ενισχύσεων. Η Κοµισιόν από 
την άλλη προβλέπει υποχρεωτική την 

πρόβλεψη για αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση, χωρίς κάποιο ελάχιστο ποσοστό. 

Εφόσον τελικά στον τρίλογο επικρα-
τήσει το κείµενο της Ευρωβουλής, αυ-
τό σηµαίνει ότι ετησίως µία µερίδα Ελ-
λήνων αγροτών µε µικροµεσαίες εκµε-
ταλλεύσεις θα µοιράζονται 120 εκατ. 
ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης και θα δίνεται 
υπό τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµέ-
νης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο στρέµµα. 

Το ποσό ανά στρέµµα δεν θα υπερ-
βαίνει τον εθνικό µέσο όρο των άµεσων 
ενισχύσεων ανά στρέµµα. Σηµειώνεται 
εδώ, ότι ο µέσος όρος σήµερα είναι 50 
ευρώ το στρέµµα. Προϋπόθεση για να 
είναι κάποιος δικαιούχος, είναι να δια-
θέτει εκµετάλλευση που θεωρείται «µι-
κρή» ή «µεσαία», µε τον καθορισµό αυ-
τό να εναπόκειται στην κρίση του κρά-
τους-µέλους. Επιπλέον, µπορεί το κρά-
τος-µέλος να θέσει και άλλα κριτήρια 
όπως το να είναι κατ’ επάγγελµα αγρό-
της ο δικαιούχος κ.λπ.  

Στην περίπτωση που επικρατήσει η 
προαιρετική εφαρµογή του καθεστώτος 
όπως είναι η πρόταση του Συµβουλίου 
υπουργών Γεωργίας, τότε, προφανώς η 
Ελλάδα µπορεί να µην ενεργοποιήσει 
το σχετικό καθεστώς. Ακόµα και αν το ε-
νεργοποιήσει, το ποσό που θα προσφέ-
ρει ετησίως µπορεί να είναι οποιοδήπο-
τε κρίνουν σκόπιµο οι εθνικές αρχές. 

Πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι υ-
ποχρεωτική η ενεργοποίηση του κα-
θεστώτος αναδιανεµητικής ενίσχυσης, 
αλλά χωρίς κάποιο ελάχιστο ποσοστό.

Στο τελικό συµβιβαστικό κείµενο 
του Συµβουλίου υπουργών Γεωρ-
γίας, τονίζεται πως το πριµ εξόδου 
µπορεί να δίνεται σε αγρότες που 
σύντοµα «θα φτάσουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης». Η Ευρωβουλή 
µε ψήφισµά της την Τετάρτη 21 
Οκτωβρίου, αποφάσισε το πριµ 
αυτό, να δίνεται «µόνο σε γεωρ-
γούς που δεν απέχουν περισσό-
τερο από πέντε έτη από την επί-
τευξη της ηλικίας συνταξιοδότη-
σης». Από την άλλη η Κοµισιόν 
προβλέπει ότι θα µπορεί αυτή η ε-
νίσχυση να χορηγηθεί µόνο σε ό-
σους «έχουν συµπληρώσει την η-
λικία συνταξιοδότησης». Ως προς 
το ποσό του πριµ, σύµφωνα µε τα 
όσα έχουν γίνει γνωστά µέχρι σή-
µερα δεν θα υπάρξει κάποιο όριο. 

Θέση του Συμβουλίου 
Άρθρο 71 Συνεργασία: 
7. Σε περίπτωση συνεργασίας 

στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν στήριξη µόνο στους γεωρ-
γούς που έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γε-
ωργούς που θα φθάσουν την η-
λικία αυτή έως το τέλος της πρά-
ξης, όπως καθορίζεται από το κρά-
τος µέλος σύµφωνα µε την εθνι-
κή του νοµοθεσία.

Θέση της Ευρωβουλής
Άρθρο 71 Συνεργασία: 
7. Στην περίπτωση συνεργασί-

ας στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής και µε σκοπό τη στήριξη 
της ανανέωσης µεταξύ γενεών σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης, τα κράτη 
µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη µόνο σε γεωργούς που δεν 
απέχουν περισσότερο από πέντε 
έτη από την επίτευξη της ηλικίας 
συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται 

στην εθνική νοµοθεσία.

Θέση της Κομισιόν 
Άρθρο 71 Συνεργασία:
7. Σε περίπτωση συνεργασίας 

στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν στήριξη µόνο στους 
γεωργούς που έχουν συµπληρώ-
σει την ηλικία συνταξιοδότησης, 
όπως ορίζει η εθνική νοµοθεσία.

Πολυετή συνεργασία
Η προκήρυξη του Μέτρου αυ-

τού, εφόσον γίνει η επιλογή του 
από τα κράτη-µέλη, θα γίνει µέ-
σω του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα 
µέχρι στιγµής δεδοµένα, θα απο-
τελεί υποδράση του Μέτρου Συ-
νεργασίας, και θα έχει ως προα-
παιτούµενο την πολυετή συνερ-
γασία µεταξύ δύο αγροτών.

Σε αγρότες κοντά στη σύνταξη 
δίνει το Συμβούλιο πριμ εξόδου

Μέχρι τις 4 το ξημέρωμα της 21ης 
Οκτωβρίου οι υπουργοί Γεωργίας δεν 
είχαν βγάλει ακόμα ετυμηγορία.

Όριο συνδεδεμένων
Στο 13% (συν 2% για τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέρ-
γειες) έθεσε το Συμβού-
λιο, το όριο των πόρων 

που θα απορροφούν από 
τις άμεσες ενισχύσεις οι 
συνδεδεμένες. Στο 10% 
συν 2% όρισε τα όρια η 

Ευρωβουλή

Η επιτραπέζια ελιά 
στις συνδεδεμένες 
στο τελικό κείμενο
Η προσθήκη της 
επιτραπέζιας ελιάς και 
του ηλίανθου στη λίστα 
των προϊόντων που 
μπορούν να λάβουν 
συνδεδεμένη ενίσχυση τη 
νέα περίοδο, 
επισφραγίστηκε και στο 
τελικό κείμενο της ΚΑΠ 
που αποφάσισε το 
Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, 
τα προϊόντα που μπορούν 
να ενεργοποιήσουν 
συνδεδεμένη είναι:
Σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι 
με εξαίρεση τον βρώσιμο 
ηλιόσπορο, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, 
μείγμα οσπρίων και 
αγρωστωδών, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί  
με κέλυφος, γεώμηλα 
αμυλοποιίας, γάλα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο 
και επιτραπέζιες ελιές, 
μεταξοσκώληκες, 
αποξηραμένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαμο και 
κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, πιπεριές του 
γένους capsicum ή 
pimenta, δενδρύλλια 
περιοδικής υλοτόμησης 
και άλλες μη εδώδιμες 
καλλιέργειες, 
εξαιρουμένων δέντρων, 
που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή προϊόντων 
ενέργειας.

Με την κατάργηση του γνωστού 
«πρασινίσµατος» στη νέα ΚΑΠ, θα 
αφαιρεθεί ουσιαστικά από τους Έλ-
ληνες αγρότες, ένα ποσοστό κοντά 
στο 30% από την ενιαία ενίσχυση 
που πληρώνονται ετησίως. Αυτό 
το ποσό, θα µπορούν εν µέρη να 
το αντισταθµίζουν, αναλαµβάνο-
ντας άλλες ετήσιες υποχρεώσεις 
περιβαλλοντικής χροιάς. 

Το ποιες θα είναι αυτές οι υπο-
χρεώσεις είναι υπόθεση της Ελ-
λάδας (σε αντίθεση µε το πρασίνι-
σµα που ήταν κοινοτικά καθοδη-
γούµενο), µε τις µέχρι στιγµής συ-
ζητήσεις να περιλαµβάνουν προ-
τάσεις για µεθόδους ελλειµµατι-
κής άρδευσης (π.χ στο βαµβάκι) 
και τη στήριξη διατήρησης ξηρι-
κών καλλιεργειών. Πολλές πιθα-
νότητες συγκεντρώνουν επίσης οι 
πρακτικές που ενσωµατώνουν γε-
ωργία ακριβείας. 

Για τους κτηνοτρόφους αναµέ-
νονται δράσεις σχετικά µε την ευ-
ζωία του ζωικού κεφαλαίου και την 
καλή κατάσταση του βοσκότοπου. 

Η θέση του Συμβουλίου
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις που 

ελήφθησαν στο Συµβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας, κατ’ ελάχιστο ένα 
20%, που µεταφράζεται σε 366 ε-
κατ. ευρώ περίπου για την Ελλάδα, 
θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτές 
τις δράσεις. Για τα δύο πρώτα χρό-
νια εφαρµογής της ΚΑΠ, δηλαδή 
2023 και 2024, όσα χρήµατα πε-
ρισσέψουν από αυτές τις δράσεις 
θα µοιράζονται οριζόντια στους 
δικαιούχους βασικής ενίσχυσης. 
Για τα υπόλοιπα έτη δεν υπάρχει 
τέτοια πρόβλεψη. Μένει να φανεί 
λοιπόν το υπόλοιπο 10% που χάνε-
ται από το πρασίνισµα πώς θα το 
συµπληρώσουν οι αγρότες. 

Η θέση της Ευρωβουλής
Από την άλλη, σύµφωνα µε το 

ψήφισµα της ολοµέλειας της Ευ-
ρωβουλής της περασµένης Τρίτης, 
κατ’ ελάχιστο ένα 30%, που µετα-

φράζεται σε 550 εκατ. ευρώ περί-
που για την Ελλάδα, θα πρέπει να 
αφιερωθεί σε αυτές τις δράσεις. Δεν 
υπάρχει επίσης καµία πρόβλεψη 
τα χρήµατα αυτά, αν περισσέψουν, 
να µοιραστούν σε άλλα καθεστώ-
τα άµεσης ενίσχυσης. 

Η θέση της Κομισιόν
Από την πλευρά της η Κοµισιόν, 

προβλέπει πως αυτές οι δράσεις 
πρέπει υποχρεωτικά να προκη-
ρυχθούν, αλλά χωρίς υποχρεω-
τική δέσµευση κάποιου ποσού. 
Αυτό αναµένεται βέβαια να αλλά-
ξει, σύµφωνα µε δηλώσεις του Ε-
πιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους Βοϊ-
τσεχόφσκι, που φαίνεται να στοι-
χίζεται πίσω από τη θέση της Ευ-
ρωβουλής. Δηλαδή, για υποχρεω-
τική δέσµευση του 30% του φακέ-
λου άµεσων ενισχύσεων. Τέλος, 
σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες 
περιβαλλοντικές δράσεις που θα 
αντικαταστήσουν το πρασίνισµα έ-
χουν την κωδική ονοµασία «eco-
schemes» ή αλλιώς οικολογικά 
συστήµατα όπως τα µεταφράζει η 
ελληνική αντιπροσωπεία.  

Πράσινες δράσεις με 20%-30%
των άμεσων ενισχύσεων

Θα εξαιρεθούν οι μικροκαλλιεργητές που λαμβάνουν ενισχύσεις έως 2.000 
ευρώ ετησίως από τη δημοσιονομική πειθαρχία, ανέφερε ο κ. Βορίδης, που 
εδώ συζητά με τους ομολόγους του Πλάνας (Ισπανία) και Καδή (Κύπρος). 

Ελευθερίες
Για τα δύο πρώτα έτη 
εφαρμογής της ΚΑΠ είναι 
πολλές οι ελευθερίες που 
δίνονται στα κράτη-μέλη 
σχετικά με τις πράσινες 
επιδοτήσεις, σύμφωνα με  
την πρόταση του Συμβουλίου.  
Δεν αποκλείεται, τουλάχιστον 
για τα έτη 2023-2024  
οι πράσινες δράσεις να 
επηρεάσουν ανεπαίσθητα 
την ελληνική παραγωγή. 

Δύο σε ένα 
Οι κανόνες του πρασινίσματος 
που ισχύουν την τρέχουσα 
περίοδο, ουσιαστικά 
ενσωματώνονται στη βασική 
ενίσχυση, με την κατάργηση  
να αφορά τους πόρους που 
αυτό απορροφούσε. Έτσι, οι 
υποχρεώσεις των αγροτών 
αυξάνονται για τη λήψη της 
βασικής ενίσχυσης.

Σύγκλιση
Μέχρι το 2026, θα 
πρέπει να υπάρξει η 
πλήρη σύγκλιση των 
δικαιωμάτων και να 
πληρώνονται όλοι το 

ίδιο ποσό ανά επιλέξιμο 
στρέμμα, σύμφωνα με 

την πρόταση της
 Ευρωβουλής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑ ΚΑΠ

ΜΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

75%

ΠΛΗΡΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ100%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 2%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ4%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 20%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ30%

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 15%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ12%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

6% ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΟΡΙΟ

ΟΡΙΟ
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Να µην υπάρχει καµία εµπλοκή ώστε 
να οριστεί κάποιος νέος αγρότης πα-
ρά το γεγονός ότι «δεν θεωρείται αρ-
χηγός της εκµετάλλευσης» όταν συ-
νεργάζεται µε κάποιον «παλιό» στα 
πλαίσια του πριµ εξόδου, εξασφάλι-
σε η Ευρωβουλή. 

Συγκεκριµένα, στο τελικό κείµε-
νο που θα προωθήσει για τον τρίλο-
γο, η Ευρωβουλή ψήφισε κατά πλει-
οψηφία υπέρ της τροπολογίας 1148ε, 
που αναφέρει:

ε) ο «νέος γεωργός» ορίζεται κατά 
τρόπο που περιλαµβάνει και το όριο 
ηλικίας των 40 ετών και:

ii) τις προϋποθέσεις για να είναι 
«αρχηγός της εκµετάλλευσης».

(iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή 
/ και δεξιότητες. Κατά την αξιολόγη-
ση της συµµόρφωσης µε τους όρους 
για να είναι επικεφαλής της εκµετάλ-
λευσης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υ-
πόψη τις ιδιαιτερότητες των συµφω-
νιών στα πλαίσια της συνεργασίας. 

εα) ο «νέος αγρότης» ορίζεται κα-
τά τρόπο που περιλαµβάνει: (i) τους 
όρους για να είναι «επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης», (ii) την κατάλληλη 
εκπαίδευση ή / και δεξιότητες, (iii) 
όριο ηλικίας άνω των 40 ετών. Ένας 
«νεοεισερχόµενος αγρότης» βάσει 
αυτού του ορισµού δεν αναγνωρίζε-
ται ως «νεος αγρότης» όπως ορίζεται 
στο στοιχείο ε).

Έτσι, µε αυτήν την πρόβλεψη, ο νέ-
ος αγρότης θα µπορεί να απολαµβά-
νει τα οφέλη που απορρέουν από την 
ΚΑΠ ως γεωργός κάτω των 40 (π.χ συ-
µπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγρο-
τών), ακόµα και αν δεν είναι ακόµα αρ-
χηγός της εκµετάλλευσης στα πλαίσια 
της κληρονοµικής διαδοχής. 

Το ψήφισµα αυτό είναι δεσµευτικό και 
θα περιληφθεί στα τελικά κείµενα της 
ΚΑΠ που θα προωθήσει η Ευρωβουλή.

Η πρόταση του Συμβουλίου
Από την άλλη στην απόφαση του 

Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δεν 
υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στον 
ορισµό του «νέου αγρότη» ο οποίος, 
προτείνεται να ορίζεται ως εξής:

ε) o «νέος γεωργός» προσδιορίζε-
ται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει:

i) ανώτατο ηλικιακό όριο το οποίο 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη·

ii) τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται ώστε να θεωρείται «υπεύ-
θυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµπε-
ριλάβουν περαιτέρω αντικειµενικές α-
παιτήσεις που δεν εισάγουν διακρί-

σεις όσον αφορά την κατάλληλη κα-
τάρτιση και δεξιότητες.

Η θέση της Κομισιόν
Τέλος η Κοµισιόν λέει ότι: 
ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:
i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νε-

ότερο·
(ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελµα-

τικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύ-
θυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης·

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση 
ή / και δεξιότητες που απαιτούνται.

Μένει να φανεί λοιπόν, πώς θα συ-
γκεραστούν αυτές οι τρεις προτάσεις 
στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ.

Νέα διευκόλυνση ως προς τη διαδοχή  
Ορισμός του Νέου Αγρότη ώστε να μη χάνει τα οφέλη της ΚΑΠ αν ενταχθεί σε καθεστώς συνεργασίας

Τροπολογίες
Η ψήφιση των 
τροπολογιών 

της ΚΑΠ για να 
καταλήξει σε 

τελικά κείμενα 
η Ευρωβουλή 

συνεχίστηκε μέχρι 
τις 23 Οκτωβρίου 

Αναφορά 2018 
στα βοσκοτόπια 
Το αίτημα Βορίδη 
να μετρήσουν ως 

έτος αναφοράς για 
τις υποχρεώσεις 

διατήρησης μόνιμων 
βοσκοτόπων οι 

εκτάσεις του 2018 
πέρασε στα τελικά 
κείμενα της ΚΑΠ 

Η αγορά ζωικού κεφαλαίου επιλέξιμη προς ενίσχυση μόνο για σπάνιες φυλές

Η ένταξη στα επενδυτικά προγράμματα της αγοράς σπάνιων φυλών ζώων, είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και προβλέπεται στο κείμενο 
που υιοθέτησε το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, γίνεται και δυνατή η αγορά αγροτικής γης, αλλά 
μόνο σε περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυημένα δάνεια από το ΠΑΑ κ.λπ). Κομισιόν και Ευρωβουλή δεν έχουν προβλέψει 
παρόμοιες προσθήκες. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 68 η παράγραφος 3, σύμφωνα με το Συμβούλιο, τροποποιείται ως εξής:
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο μη επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των κατωτέρω:
[...] β) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη·[...] στην περίπτωση της χρήσης 
χρηματοδοτικών μέσων, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, 
στην περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείμενου δανείου·
γ) αγορά ζωικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των απειλούμενων φυλών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 2016/1012, μονοετών φυτών και της φύτευσής τους για σκοπούς εκτός από την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού 
ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά φαινόμενα. 

Προαιρετικός ο ορισμός του
«πραγματικού αγρότη» λέει 
το Συμβούλιο, τον «ενεργό»
έφερε η Ευρωβουλή
Όσον αφορά την εύρεση ενός 
ορισμού για όσους θα είναι 
δικαιούχοι ενισχύσεων τη νέα 
περίοδο, η Κομισιόν είχε 
προτείνει το 2018, τον 
«πραγματικό αγρότη».  
Στο τελικό κείμενο συμφωνίας  
του Συμβουλίου υπουργών 
Γεωργίας ο ορισμός αυτός 
γίνεται προαιρετικός και τα 
κράτη-μέλη μπορούν ελεύθερα 
να δώσουν ενισχύσεις κατά το 
δοκούν. Από την άλλη η 
Ευρωβουλή ψήφισε για την 
επαναφορά του ορισμού του 
«ενεργού αγρότη» δηλαδή, 
αυτόν που ισχύει και τώρα. 
Στην Ελλάδα, αυτός ο ορισμός, 
βάσει τα στοιχεία των 
πληρωμών του 2020,  
«έκοψε» μόλις 113 αγρότες. 
Η Κομισιόν από την πλευρά της, 
έχει προβλέψει από τα νομικά 
κείμενα του 2018, να υπάρξει 
ένας υποχρεωτικός ορισμός 
του «πραγματικού αγρότη». 


