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 «∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την 

εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω 

σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της ακαδηµαϊκής 

δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που διέπουν την έρευνα και 

την πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω 

στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιµοποιώ και τα οποία δε 

συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου».  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Όταν το 1952 ιδρύονταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα µε τη 

Συνθήκη των Παρισίων από τις 6 ∆υτικοευρωπαϊκές χώρες, το όραµα µιας Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας απείχε µόνον έξι χρόνια. Και ήταν οι Συνθήκες της Ρώµης (για 

την ίδρυση της ΕΟΚ και της ΕΥΡΑΤΟΜ) που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για µια 

κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική στην ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, αλλά και την υιοθέτηση µιας κοινής αγροτικής πολιτικής και 

εφαρµογή εναρµονισµένου συστήµατος υποστήριξης της. 

Πράγµατι, οι απαρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής απαντώνται στη Συνθήκη 

της Ρώµης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου του 1957 από τα έξι ιδρυτικά µέλη της τότε 

ΕΟΚ (Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ιταλία). Οι βασικοί στόχοι 

µιας Κοινής για τις 6 χώρες Αγροτικής Πολιτικής περιελήφθησαν στο άρθρο 33 της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρώην άρθρο 39 της Συνθήκης της ΕΟΚ) και 

ήταν οι εξής (Μούσης, 2005):  

Α) Η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας µε την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, 

µε την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και 

της αρίστης χρησιµοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού 

δυναµικού.  

Β) Η εξασφάλιση µε αυτόν τον τρόπο ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό 

πληθυσµό, ιδίως µε την αύξηση του ατοµικού εισοδήµατος των εργαζοµένων στη 

γεωργία.  

Γ) Η σταθεροποίηση των αγορών.  

∆) Η εξασφάλιση του εφοδιασµού. 

 Ε) Η διασφάλιση λογικών τιµών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.  

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι, κατά την εφαρµογή της ΚΑΠ, θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη:  
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Α) Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την 

κοινωνική δοµή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες µεταξύ των 

διαφόρων γεωργικών περιοχών.  

Β) Η ανάγκη βαθµιαίας εφαρµογής των κατάλληλων προσαρµογών.  

Γ) Το γεγονός ότι στα κράτη µέλη η γεωργία αποτελεί έναν τοµέα στενά συνδεδεµένο µε 

το σύνολο της οικονοµίας.  

∆) Η εξασφάλιση συνεχούς ροής αγροτικών προϊόντων και η αντιµετώπιση ελλείψεων. 

 Ε) Η διασφάλιση λογικών τιµών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.  

Στο ίδιο άρθρο επισηµαίνεται ότι, κατά την εφαρµογή της ΚΑΠ, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη:  

Α) Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την 

κοινωνική δοµή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες µεταξύ των 

διαφόρων γεωργικών περιοχών.  

Β) Η ανάγκη βαθµιαίας εφαρµογής των κατάλληλων προσαρµογών.  

Γ) Το γεγονός ότι στα κράτη µέλη η γεωργία αποτελεί έναν τοµέα στενά συνδεδεµένο µε 

το σύνολο της οικονοµίας.  

 Οι βασικοί στόχοι αυτοί έχουν τροποποιηθεί από τις διαδοχικές µεταρρυθµίσεις 

της αρχικής Συνθήκης και αποτελούν σηµαντικό και αναπόσπαστο κοµµάτι των 

Συνθηκών έως και σήµερα. Περεταίρω, στο άρθρο 34 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, προβλέπεται ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει τη 

δηµιουργία µιας Κοινής Οργάνωσης των Αγορών (ΚΟΑ). Ανάλογα µε τα προϊόντα, η 

ΚΟΑ µπορούσε να έχει είτε τη µορφή κοινών κανόνων ανταγωνισµού, είτε τη µορφή 

υποχρεωτικού συντονισµού των διαφόρων εθνικών οργανώσεων αγοράς, είτε τη µορφή 

ευρωπαϊκής οργάνωσης της αγοράς. Κάθε ΚΟΑ περιλάµβανε το σύνολο των µέτρων που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, ιδιαίτερα, κανονισµούς τιµών, ενισχύσεις 
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παραγωγής, εµπορίας, αποθήκευσης και λοιπές διευθετήσεις, καθώς και κοινό µηχανισµό 

για τη σταθεροποίηση των εισαγωγών και εξαγωγών. 

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς γεωργικών προϊόντων προβλέπονταν 

να συνοδεύεται από τη θέσπιση κοινής αγροτικής πολιτικής («ΚΑΠ») η οποία θα 

πρέπει ιδίως να περιλαµβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών («ΚΟΑ») που 

σύµφωνα µε το άρθρο 34 της συνθήκης, µπορεί να λάβει διάφορες µορφές ανάλογα µε τα 

προϊόντα. 

Από την αρχή της ΚΓΠ, το Συµβούλιο θέσπισε 21 Κοινές Οργανώσεις των Αγορών κάθε 

προϊόντος ή οµάδας προϊόντων, καθεµία από τις οποίες διέπεται από χωριστό βασικό 

κανονισµό του Συµβουλίου. 

Ο τελευταίος Κανονισµός που αφορά την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, είναι ο 

Κανονισµός του Συµβουλίου 1234/2007 «για τη θέσπιση της κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 

Κανονισµός ΚΟΑ) της 22 Οκτωβρίου 2007. Οι Κανονισµοί που ενσωµατώθηκαν σε 

αυτόν τον Ενιαίο Κανονισµό ΚΟΑ, είναι: 

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του χοιρείου κρέατος ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των αυγών ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του κρέατος πουλερικών ,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος ,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί 

κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων ,  
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— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, για 

την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, 

σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων χορτονοµών , 

 — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για 

ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων 

µελισσοκοµίας ,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 του Συµβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, περί 

ειδικών µέτρων για την προώθηση της εκτροφής µεταξοσκωλήκων .  

—Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

καθορισµού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική 

αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοιρείου κρέατος ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί 

παραγωγής και εµπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών 

ορνιθώνα,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 707/76 του Συµβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1976, περί 

αναγνωρίσεως των οµάδων παραγωγών µεταξοσκωλήκων ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί 

αποθεµατοποιήσεως και διακινήσεως των προϊόντων που αγοράζονται από οργανισµό 

παρεµβάσεως,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2931/79 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1979, περί 

χορηγήσεως ενισχύσεως κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων τα οποία δύνανται να 

τύχουν ειδικής µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 1984, για τον 

καθορισµό της κοινοτικής κλίµακας ταξινόµησης των σφαγίων χοίρου,  
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— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουλίου 1987 σχετικά µε 

την προστασία της ονοµασίας του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά τη 

διάθεσή τους στο εµπόριο, 2  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συµβουλίου, της 10ης ∆εκεµβρίου 1987, που 

καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίµων από τα αποθέµατα 

παρέµβασης σε ορισµένους οργανισµούς µε σκοπό τη διανοµή τους στα πιο άπορα άτοµα 

της Κοινότητας,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 1990, για 

τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων 

ποσών ,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1186/90 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την 

επέκταση του πεδίου εφαρµογής της κοινοτικής κλίµακας κατάταξης σφαγίων των 

χονδρών βοοειδών,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1906/90 του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε 

ορισµένους κανόνες εµπορίας για το κρέας πουλερικών,  

— Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1990, για τον 

καθορισµό των συµπληρωµατικών γενικών κανόνων της κοινής οργάνωσης της αγοράς 

στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων όσον αφορά τα τυριά, 

 — Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την 

κοινοτική κλίµακα ταξινόµησης των σφαγίων προβατοειδών και την κοινοτική 

τυποποιηµένη ποιότητα των νωπών ή διατηρηµένων µε απλή ψύξη σφαγίων 

προβατοειδών,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 1994, για τον 

καθορισµό των κανόνων για λιπαρές ύλες για επάλειψη,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2597/97 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997 περί 

συµπληρωµατικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης,  



10 

 

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2250/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, 

σχετικά µε τη δασµολογική ποσόστωση βουτύρου καταγωγής Νέας Ζηλανδίας ,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για 

θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006, σχετικά 

µε τις προδιαγραφές εµπορίας των αυγών,  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί της 

κοινοτικής κλίµακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών.  

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 700/2007 ΤΟΥ Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 2007 για την 

εµπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα µηνών 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

1.1  Η συνδιάσκεψη της Stressa 
Tο άρθρο 43 της Συνθήκης της ΕΟΚ ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό. Προέβλεπε ότι 

για να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραµµές µιας κοινής γεωργικής πολιτικής, 

η Eευρωπαϊκή Επιτροπή  θα συγκαλούσε, κατά την έναρξη της εφαρµογής της Συνθήκης, 

µια συνδιάσκεψη των κρατών-µελών για να γίνει µια αντιπαράθεση των γεωργικών 

πολιτικών τους. Έτσι η Eπιτροπή συγκάλεσε στη Stresa της Ιταλίας, τον Iούλιο του 1958, 

τους υπεύθυνους των γεωργικών πολιτικών των κρατών που είχαν υπογράψει τη 

Συνθήκη της Pώµης. Παρά τις διαφορές απόψεων, ανάλογα µε το αν οι χώρες ήταν 

εισαγωγικές ή εξαγωγικές γεωργικών προϊόντων, τελικά επήλθε µια γενική συµφωνία ως 

προς την ανάγκη προστασίας της κοινής γεωργικής αγοράς έναντι του αθέµιτου 

εξωτερικού ανταγωνισµού, την ανάγκη συσχετισµού µεταξύ της πολιτικής επί των 

διαρθρώσεων και εκείνης επί των τιµών και την ανάγκη εξασφάλισης για τους 

εργαζόµενους στη γεωργία ενός εισοδήµατος ανάλογου εκείνου των εργαζοµένων στους 

άλλους τοµείς. H συνδιάσκεψη της Stresa διευκρίνισε τους γεωργικούς στόχους της 

Συνθήκης: για να γίνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή γεωργία σε διεθνές επίπεδο θα έπρεπε 

να µεταρρυθµιστούν οι διαρθρώσεις της, αλλά να διατηρηθεί ο οικογενειακός 

χαρακτήρας της εκµετάλλευσης· για να είναι αποδοτικές οι κοινές γεωργικές τιµές θα 

έπρεπε να ορίζονται σε επίπεδο υψηλότερο εκείνου των παγκόσµιων τιµών, αλλά όχι 

τόσο υψηλό ώστε να ευνοεί την υπερπαραγωγή.  

Αναλυτικότερα, στη συνδιάσκεψη της Stressa της Ιταλίας, καθορίστηκαν οι βασικές 

αρχές που διέπουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι οποίες συνίστανται:  

Στην ενοποίηση της αγοράς µε τη θέσπιση κοινών γεωργικών τιµών και την ελεύθερη 

διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό της κοινοτικής αγοράς, 

1.  Στην κοινοτική προτίµηση µε τη λήψη µέτρων στα σύνορα ώστε οι τιµές των 

εισαγόµενων προϊόντων να µην ανταγωνίζονται τις µέσες κοινοτικές τιµές και να 
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προστατεύεται η κοινοτική παραγωγή, καθώς και στην παροχή ενίσχυσης για τα 

κοινοτικά προς εξαγωγή προϊόντα,  

2.  Στη χρηµατοδοτική αλληλεγγύη, την κοινή οικονοµική διαχείριση, δηλαδή, των 

δαπανών που συνεπάγεται η εφαρµογή µιας κοινής αγροτικής πολιτικής µε βάση 

τους κοινούς πόρους την Κοινότητας. 

3.  Στη συνυπευθυνότητα του παραγωγού, η οποία αναφέρεται στη συµµετοχή των 

παραγωγών στις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες που προκαλούνται λόγω των 

πλεονασµάτων των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων.  

 Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω αρχές και στόχοι δύο χρόνια 

αργότερα, το 1962, η ΚΑΠ τέθηκε σε εφαρµογή. Ο µηχανισµός παρέµβασης όπως 

διαµορφώθηκε εξασφάλιζε µια κατώτατη τιµή (τιµή παρέµβασης) για τους παραγωγούς 

και µία ανώτερη από την προηγούµενη και επιθυµητή για αυτούς τιµή (τιµή 

προσανατολισµού), λογική όµως για τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι τιµές των 

εισαγόµενων προϊόντων διαµορφώνονταν σε υψηλότερο επίπεδο της τιµής αγοράς στην 

Κοινότητα µε επιβάρυνσή τους κατά την εισαγωγή ώστε να µην ανταγωνίζονται τα 

οµοειδή κοινοτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, µε τις τιµές εισόδου ή τιµές κατωφλίου, 

καθορίζονταν οι κατώτατες τιµές εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες µέσα στην 

ΕΟΚ. 

 

1.2 Ίδρυση ΕΓΤΠΕ 
 Το ίδιο έτος (1962) ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), ώστε να χρηµατοδοτείται η ΚΑΠ. Το 

1964 το ταµείο αυτό διαχωρίστηκε σε δύο επιµέρους τµήµατα:  Το τµήµα Εγγυήσεων, 

µακράν το σηµαντικότερο, που είχε ως αντικείµενο τη χρηµατοδότηση των δαπανών που 

απορρέουν από την εφαρµογή της πολιτικής αγορών και τιµών. Οι εν λόγω δαπάνες είναι 

µη προβλέψιµες και, κατά συνέπεια, αναπροσαρµόζονται, µέσω διορθωτικών 

προϋπολογισµών, ούτως ώστε οι προβλεπόµενες πιστώσεις να ανταποκρίνονται στις 
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πραγµατικές ανάγκες. Κατά γενικό κανόνα, το Τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ 

χρηµατοδοτούσε εξ ολοκλήρου τα µέτρα παρέµβασης των αγορών.   

Το τµήµα Προσανατολισµού, συνέβαλλε στη χρηµατοδότηση πράξεων της διαρθρωτικής 

πολιτικής και της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Αντίθετα µε το Τµήµα 

Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, το Τµήµα Προσανατολισµού στηριζόταν στην αρχή της 

συγχρηµατοδότησης. και είχε ως στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη µείωση των 

ανισοτήτων στις περιφέρειες της Ευρώπης (Άρθρο 34 10 παράγραφος 3 της συνθήκης 

ΕΚ, Κανονισµός (ΕΟΚ) 25/1962, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν (ΕΟΚ) 728/70).  

 Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη τη 

δεκαετία του ’50 επέβαλαν τη θέσπιση µιας κοινής γεωργικής πολιτικής. Ειδικότερα, η 

Ευρώπη καλούνταν να αντιµετωπίσει την επισιτιστική ανεπάρκεια που δηµιουργήθηκε 

κατά τη διάρκεια και ύστερα από το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, και να διασφαλίσει το 

συντοµότερο σταθερή εξασφάλιση τροφίµων στο σύνολο του πληθυσµού σε λογικές 

τιµές χωρίς την ανάγκη εισαγωγών από τρίτες χώρες (Πέζαρος Π. , Η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές, 2011). Ακόµη, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 

έντονα ελλειµµατικό ισοζύγιο, γεγονός που αποτέλεσε αφορµή για επίτευξη µεγάλης 

παραγωγής µε παρακίνηση των αγροτών για µεγάλη ποικιλία αγροτικών αγαθών (Fennell 

R., επιµέλεια ελληνικής έκδοσης: Μαραβέγιας Ν., «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: 

συνέχεια και αλλαγή», 1997). Επιπροσθέτως, η γεωργία αποτελούσε σηµαντική 

οικονοµική δραστηριότητα από πλευράς απασχόλησης, συµµετοχής στο ΑΕΠ και στις 

διεθνείς συναλλαγές και εποµένως έντονο ήταν το ενδιαφέρον για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών εισοδηµάτων στους παραγωγούς, που είχαν χαµηλά εισοδήµατα 

(Τζακώστα Α., «Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ελλάδα Εφαρµογή και 

Επιπτώσεις», 2010).  

 Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης του 1930 αρχίζει να 

εγκαταλείπεται το µοντέλο της φιλελεύθερης οικονοµίας και υιοθετείται ο κρατικός 

παρεµβατισµός µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Έτσι, η οικονοµική θεωρία για την 

ενεργό ζήτηση του Keynes κάνει µε απόλυτο τρόπο την εµφάνισή του. Η θεωρία αυτή θα 

µεταφερθεί και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική µέσα από στήριξη τιµών και έναν ακραίο 
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παρεµβατισµό για να στηριχθούν τα εισοδήµατα των ενεργών ασχολουµένων µε τη 

γεωργία (Χάρβεϋ Ευάγγελος, 1996). Ο κρατικός παρεµβατισµός στον αγροτικό τοµέα 

οφείλεται επίσης και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο βιολογικός χαρακτήρας της 

γεωργικής δραστηριότητας, ο επηρεασµός της από µη ελεγχόµενους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες καθώς και οι αβεβαιότητες της αγοράς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

σοβαρές διακυµάνσεις τόσο σε επίπεδο εφοδιασµού όσο και σε επίπεδο τιµών, µε 

σηµαντικές επιπτώσεις στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. 

1.3 Το «Σχέδιο Mansholt» 
    Στις 21 ∆εκεµβρίου 1968, ο Sicco Mansholt (Επίτροπος για τη γεωργία), 

υπέβαλε ένα υπόµνηµα στο Συµβούλιο των υπουργών σχετικά µε τη γεωργική 

µεταρρύθµιση στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτό το µακροπρόθεσµο σχέδιο, επίσης 

γνωστό ως γεωργικό πρόγραµµα «1980» έθεσε τα θεµέλια για µια διαρθρωτική διάσταση 

της πολιτικής για την ευρωπαϊκή γεωργία. Το σχέδιο Mansholt ήταν ιδέα της δεκαετίας 

του '60 και έθεσε τα όρια σε µια πολιτική στήριξης τιµών και αγοράς, ενώ επεδίωξε να 

αποµακρυνθεί τους µη παραγωγικούς µικρούς αγρότες από την εκµετάλλευση ώστε να 

παγιώσει τύπους καλλιέργειας σε µεγαλύτερη, αποδοτικότερη και περισσότερο 

βιοµηχανοποιηµένη κλίµακα.  

 Η πρώτη σηµαντική µεταρρύθµιση αυτή, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 1968 και είχε τον τίτλο «Μνηµόνιο για τη µεταρρύθµιση της γεωργίας στην 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα: Γεωργία 1980», γνωστή και ως «Σχέδιο Mansholt», 

τελικά υιοθετήθηκε το 1972. Το σχέδιο Mansholt έκανε εκτεταµένη αναφορά στις 

προβληµατικές συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη στον κλάδο της 

γεωργίας. Ειδικότερα, τόνιζε τη δυσµενή διαρθρωτική κατάσταση, αφού η γεωργική γη 

αποτελούνταν από ιδιαίτερα µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

τα 2/3 των εκµεταλλεύσεων είχαν µέγεθος λιγότερο από 10 εκτάρια και το 19% είχε 

µέγεθος από 10-20 εκτάρια, ενώ το 80% των ατόµων που εργάζονταν στη γεωργία είχαν 

υπό την εκµετάλλευσή τους λιγότερο από το µισό των συνολικών εκµεταλλεύσεων 

(COM 1000, «Memorandum on the form of the Agriculture in the European Economic 

Community and Annexes», 1968).  
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 Ακόµη, έντονη κριτική γίνεται στις υψηλές τιµές στήριξης που είχαν 

διαµορφωθεί, υποστηρίζοντας τη µείωσή αυτών για τα πλεονασµατικά προϊόντα της 

εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του µνηµονίου για τη διαφορά του 

αγροτικού εισοδήµατος σε σχέση µε το εισόδηµα των άλλων οικονοµικών τοµέων, 

καθώς και µεταξύ γεωγραφικών περιφερειών στον κλάδο. Τέλος, εκτενώς περιγράφονται 

οι άσχηµες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στη γεωργία, τις οποίες 

χαρακτηρίζουν η χαµηλή εκπαίδευση των απασχολούµενων σε αυτήν, ο οικογενειακός 

χαρακτήρας, το ιδιαίτερα χαµηλό εισόδηµα ανά απασχολούµενο, ο υψηλός µέσος όρος 

της ηλικιακής διαστρωµάτωσης.  

 Στο «Μνηµόνιο για τη µεταρρύθµιση της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα: Γεωργία 1980» υιοθετούνται µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και διαρθρώσεων, µε σκοπό τη δηµιουργία 

παραγωγικών µονάδων-επιχειρήσεων ικανοποιητικού µεγέθους. Συγκεκριµένα, η 

οργάνωση της παραγωγής δοµείται µέσα από δύο µορφές. Τις Μονάδες Παραγωγής 

(Production Units) και τις Σύγχρονες Αγροτικές Επιχειρήσεις (Modern Agriculture 

Enterprises). Μια Μονάδα Παραγωγής δηµιουργείται είτε από τη συνένωση παραγωγών 

για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος είτε από µεµονωµένους αγρότες 

(Χατζηδάκης, 2007). Μια Σύγχρονη Αγροτική Επιχείρηση από την άλλη, δηµιουργείται 

είτε από επέκταση των υπαρχόντων αγροκτηµάτων είτε από συνένωση αρκετών µαζί, 

συγκεντρώνει δε όλους τους συντελεστές παραγωγής κάτω από µία επιχείρηση, 

βελτιστοποιώντας έτσι το παραγόµενο αποτέλεσµα (COM 1000, «Memorandum on the 

form of the Agriculture in the European Economic Community and Annexes», 1968).  

 Το σχέδιο Mansholt απέβλεπε επίσης στη µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης 

στο σύνολό της και στην ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας των 

οριακών αγροτών. Οι δύο αυτοί στόχοι συνδυαστικά θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση 

των διαρθρωτικών πλεονασµάτων στα διάφορα προϊόντα. Τέλος, το µνηµόνιο 

παρουσιάζει µέτρα για την κοινωνικοοικονοµική πληροφόρηση και επαγγελµατική 

εκπαίδευση των εργαζοµένων στη γεωργία, κυρίως πάνω σε τεχνολογικά θέµατα και 

θέµατα διαχείρισης.  
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2. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠ 

2.1  Η Μεταρρύθµιση του 1988. 
 Από τη µεταρρύθµιση του σχεδίου Mansholt µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 

’80 η Κοινή Αγροτική Πολιτική στήριζε το αγροτικό εισόδηµα µέσα από εγγυηµένες 

τιµές στήριξης για τα βασικά προϊόντα. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας αυτής 

εµφανίζονται έντονα δύο αρνητικά φαινόµενα, τα οποία θα αποτελέσουν αιτία για τις 

περαιτέρω µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ. Ωστόσο, η χρονική διάρκεια εφαρµογής των 

παραπάνω µέτρων υπήρξε περιορισµένη, καθώς το Μάιο του 1992 πραγµατοποιήθηκε η 

τρίτη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ευρύτερα γνωστή και ως 

Μεταρρύθµιση Ray Mc Sharry (Ιρλανδός Επίτροπος Γεωργίας την περίοδο 1989-1992).   

Έτσι, το 1991 η Επιτροπή, µε επίτροπο Γεωργίας τον Ray MacSharry, παρουσίασε δύο 

έγγραφα προς συζήτηση σχετικά µε την ανάπτυξη και το µέλλον της ΚΑΠ. Τα έγγραφα 

αυτά αποτέλεσαν τη βάση πολιτικής συµφωνίας σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, 

που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 21 Μαΐου 1992. Η µεταρρύθµιση του 1992 

σηµατοδότησε µια σηµαντική αλλαγή της ΚΑΠ και είχε ως βασικά στοιχεία τα εξής:  

 

-τη µείωση των τιµών των γεωργικών προϊόντων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην 

εσωτερική και στην παγκόσµια αγορά,  

-την αποζηµίωση των αγροτών για την απώλεια εισοδήµατος, καθώς και άλλα µέτρα 

σχετικά µε τους µηχανισµούς της αγοράς 

-και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 Η συγκεκριµένη αναθεώρηση θεωρείται ιδιαίτερα ριζική, αφού εισάγεται για πρώτη 

φορά το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες, αποσκοπώντας 

ουσιαστικά στη σταδιακή µείωση της παραγωγής και των διαρθρωτικών πλεονασµάτων 

κατ’ επέκταση (Χάρβευ, 1996).  

 Συγκεκριµένα, από τη µία παρατηρούνται απαράδεκτα πλεονάσµατα παραγωγής 

που δεν µπορούσαν να διατεθούν τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά, 



18 

 

ακόµη και µε επιδοτούµενες τιµές και από την άλλη πλευρά η ολοένα και µεγαλύτερη 

απορρόφηση δηµοσιονοµικών πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για την 

εφαρµογή της ΚΑΠ εµπόδιζε την ανάπτυξη και χρηµατοδότηση άλλων κοινών 

πολιτικών. Έτσι, το 1985 η Επιτροπή, ξεκινώντας µια πορεία επανεξέτασης της 

αγροτικής πολιτικής, εισηγείται για τις προοπτικές της ΚΑΠ καταθέτοντας την Πράσινη 

Βίβλο (COM(85) 333, Perspectives for the common agricultural policy. Communication 

of the Commission to the Council and the Parliament, 1985). Η εισήγηση αυτή εστίαζε 

στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά πλεονασµατικών 

προϊόντων (ιδίως στον τοµέα των σιτηρών), στην επιδίωξη στροφής της παραγωγής προς 

µη πλεονασµατικά προϊόντα καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος .  

 Την Πράσινη Βίβλο ακολούθησε τελικά η δεύτερη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, το 

1988, που συµφώνησε πάνω στο «πακέτο Ντελόρ». Το πακέτο αυτό µέτρων είχε βασικό 

χαρακτηριστικό τη θέσπιση Μέγιστων Εγγυηµένων Ποσοτήτων (ΜΕΠ) για αρκετά 

προϊόντα. Πρόκειται στην ουσία για καθιέρωση ποσοστόσεων στην παραγωγή, η 

υπέρβαση των οποίων συνεπαγόταν αντίστοιχο περιορισµό της κοινοτικής στήριξης. 

Παράλληλα, αποφασίστηκαν κίνητρα περιορισµού της παραγωγής µε αποζηµίωση όπως 

η προαιρετική αγρανάπαυση (πρόκειται για περιορισµό της καλλιεργούµενης έκτασης), η 

εκτατικοποίηση (περιορισµός της παραγωγής πλεονασµατικών προϊόντων), η στροφή 

προς άλλες καλλιέργειες (καθιέρωση µεταβατικών ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των 

παραγωγών να στραφούν σε µη πλεονασµατικά προϊόντα) και η πρόωρη συνταξιοδότηση 

γεωργών ηλικίας 55-65 ετών.  

2.2 Η Μεταρρύθµιση Ray Mc Sharry. 
 Ωστόσο, η χρονική διάρκεια εφαρµογής των παραπάνω µέτρων υπήρξε 

περιορισµένη, καθώς το Μάιο του 1992 πραγµατοποιήθηκε η Τρίτη µεταρρύθµιση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ευρύτερα γνωστή και ως Μεταρρύθµιση Ray Mc Sharry 

(Ιρλανδός Επίτροπος Γεωργίας την περίοδο 1989-1992). Η συγκεκριµένη αναθεώρηση 

θεωρείται ιδιαίτερα ριζική, αφού εισάγεται για πρώτη φορά το καθεστώς των άµεσων 

ενισχύσεων προς τους αγρότες, αποσκοπώντας ουσιαστικά στη σταδιακή µείωση της 

παραγωγής και των διαρθρωτικών πλεονασµάτων κατ’ επέκταση (Χάρβεϋ, 1996).  
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 Ακόµη, βασική κατεύθυνση των µέτρων της εν λόγω αναµόρφωσης ήταν η 

µείωση των εγγυηµένων τιµών των αγροτικών προϊόντων µε αποτέλεσµα να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικά στην εσωτερική κοινοτική και διεθνή αγορά. Από την άλλη 

πλευρά, υιοθετήθηκαν µέτρα προκειµένου επιτευχθεί αντιστάθµιση της απώλειας του 

γεωργικού εισοδήµατος εξαιτίας της µείωσης των τιµών στήριξης, µε πριµοδοτήσεις 

ανάλογα µε το παραγόµενο προϊόν (ανά στρέµµα, ανά κιλό παραγωγής, ανά κεφαλή 

παραγωγικού ζώου). Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιβολή ελέγχων στην παραγωγή µε 

µέτρα υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, σύνδεσης του αριθµού των ζώων µε την έκταση των 

βοσκοτόπων ή µέσω ποσοστώσεων. Τέλος, ελήφθησαν µέτρα από το Συµβούλιο 

υπουργών Γεωργίας µε στόχο να ενισχυθούν οι δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη συντήρηση της φύσης και των τοπίων, να παύσουν τις 

δραστηριότητές τους ορισµένες κατηγορίες ηλικιωµένων γεωργών και να µεταβιβάσουν 

τη γή τους προς άλλες εκµεταλλεύσεις και να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των 

γεωργικών γαιών για άλλες χρήσεις, όπως τα δάση ή οι αθλοπαιδιές.  

 Η βασική αιτία που οδήγησε στη ριζική αυτή αναθεώρηση της ΚΑΠ ήταν οι 

διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT 

και αργότερα Π.Ο.Ε.), στο Γύρο της Ουρουγουάης, στην οποία  συµµετείχε και η ΕΟΚ. 

Το σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων που καθιερώθηκε, επέτρεψε τη γεωργική συµφωνία 

του Γύρου της Ουρουγουάης το 1993, βάσει της οποίας τα αγροτικά προϊόντα 

εντάχθηκαν στους βασικούς κανόνες του διεθνούς εµπορίου, µε συγκεκριµένες 

δεσµεύσεις σταδιακής µείωσης (για την εξαετή περίοδο 1995-2000), σε τρία επίπεδα: 

εσωτερική στήριξη, προστασία στα σύνορα, εξαγωγικές ενισχύσεις.  

2.3 Η «Ατζέντα 2000». 
 Η µεταρρύθµιση του 1992 θεωρήθηκε σε γενικές γραµµές επιτυχής, µε θετικές 

συνέπειες για την ευρωπαϊκή γεωργία. Ωστόσο, στο τέλος της δεκαετίας του ’90 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιµέτωπη µε καινούριες εξελίξεις.  

Το 1996, στα πλαίσια της προετοιµασίας της επόµενης αναµόρφωσης της κοινής 

πολιτικής, της γνωστής ως Πρόγραµµα ∆ράσης 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε 

µία διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη στο Cork της Ιρλανδίας. Η διάσκεψη αυτή 
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κατέληξε σε µία ∆ιακήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται οι επιθυµητές πολιτικές 

αγροτικής ανάπτυξης για το µέλλον. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της διακήρυξης οι 

πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να έχουν έντονη τη διάσταση του χώρου και να 

µην αποτελούν ένα άθροισµα τοµεακών πολιτικών. Η προσέγγιση του ζητήµατος της 

αγροτικής ανάπτυξης, όπως επιδιώκεται µε την εφαρµογή των προγραµµάτων Leader, 

συνιστά, κατά τους συντάκτες της διακήρυξης, σωστή προσέγγιση που θα έπρεπε να 

επεκταθεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές της κοινότητας. Μία βασική επισήµανση της 

διακήρυξης ήταν ότι οι αγροτικές περιοχές, οι περιοχές τις υπαίθρου, έχουν µεγάλη 

σηµασία στα πλαίσια µίας πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. 

Μία άλλη επισήµανση ήταν ότι υπάρχει ανάγκη για µια ολοκληρωµένη, πολυτοµεακή 

προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης καταγράφηκε η ανάγκη για 

διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, για περιβαλλοντική 

βιωσιµότητα, για προώθηση των επιχειρηµατικών συνεργασιών και για προγραµµατισµό 

και επισηµάνθηκε ότι η αγροτική πολιτική και η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

συνιστούν δυο συµπληρωµατικές αλλά ανεξάρτητες πολιτικές. Η διακήρυξη του Cork 

παρέλειψε να αποσαφηνίσει τη σχέση µεταξύ της κοινής πολιτικής για τη γεωργία και 

της νέας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης µε την περιφερειακή πολιτική και τις δαπάνες 

των διαρθρωτικών ταµείων. Η διακήρυξη άλλωστε απέτυχε, σε µεγάλο βαθµό, να 

συγκεντρώσει ικανή πολιτική και κοινωνική υποστήριξη και αντιµετωπίστηκε µε µεγάλη 

επιφυλακτικότητα από τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες ανησύχησαν θεωρώντας ότι η 

ενδυνάµωση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα οδηγούσε σε περιορισµό των 

καθαρά γεωργικών δαπανών.  

                Στο πλαίσιο της προετοιµασίας του Προγράµµατος ∆ράσης 2000, η Επιτροπή 

ανέλαβε το 1997 µια ακόµα πρωτοβουλία συνιστώντας µια οµάδα εµπειρογνωµόνων , η 

οποία συνέταξε µια έκθεση µε τίτλο «Κοινή Αγροτική Πολιτική και Πολιτική για την 

Ανάπτυξη της Υπαίθρου στην Ευρώπη» (Common Agricultural and Rural Policy for 

Europe – CARPE). Η έκθεση πραγµατεύονταν δύο κύρια ζητήµατα׃ την ανάγκη νέας 

αναµόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ιδιαίτερα του µηχανισµού στήριξης 

των τιµών (1ος Πυλώνας) και την εκ νέου νοµιµοποίηση της κοινής πολιτικής για τη 
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γεωργία ενόψει της διεύρυνσης προς τις δέκα νέες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. 

 Είναι γεγονός ότι η ∆ιεύρυνσή µε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

την Κύπρο προκαλούσε ανησυχία για την επαναφορά των πλεονασµάτων και την έκρηξη 

των δαπανών στη γεωργία µε την είσοδο 100 εκατ. καταναλωτών και αντίστοιχων 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα. Η προετοιµασία για 

το ενιαίο νόµισµα προϋποθέτει δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, ο ανταγωνισµός από 

προϊόντα τρίτων χωρών αυξάνεται και ο νέος γύρος διαπραγµατεύσεων Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα δεδοµένα αυτά επιβάλουν περαιτέρω 

προσαρµογή της ΚΑΠ, η οποία επιτυγχάνεται το Μάρτιο του 1999 µε τη συµφωνία στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου και έκδοση του κανονισµού 1257/1999, γνωστή 

και ως «Ατζέντα 2000».  

 Η «Ατζέντα 2000» (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:160001) θεωρείται ως η πιο ριζική και ολοκληρωµένη 

µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην πορεία της ιστορίας της, καθώς 

επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Συγκεκριµένα, θεσµοθετεί χαµηλότερες κατοχυρωµένες 

τιµές για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας (µείωση της τιµής 

παρέµβασης στις αροτραίες καλλιέργειες, στο βόειο κρέας και τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα κατά 15%, 20% και 15% αντίστοιχα), ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στη 

βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων. Επίσης, για πρώτη φορά µε 

ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο συµπεριλαµβάνει την προστασία του περιβάλλοντος και θεσπίζει 

αντίστοιχα µέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Επιτυγχάνει την απλούστευση της αγροτικής 

νοµοθεσίας και την αποκέντρωση της εφαρµογής της, προκειµένου να εξασφαλισθεί 

µεγαλύτερη σαφήνεια, διαφάνεια και δυνατότητα πρόσβασης στους κανόνες και στους 

κανονισµούς, ενώ τέλος υιοθετεί µέτρα µε σκοπό τη δηµιουργία εναλλακτικών θέσεων 

εργασίας και άλλων πηγών εισοδήµατος για τους αγρότες .  

 Το πιο σηµαντικό στοιχείο της συγκεκριµένης αναµόρφωσης είναι ότι εισάγει την 

πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης, καθιερώνει στην ουσία το δεύτερο Πυλώνα της 
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ΚΑΠ. Οι βασικές αρχές που καθορίστηκαν προκειµένου να υλοποιηθεί η πολιτική αυτή 

είναι:  

• Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας της Γεωργίας 

• Η βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών δε µπορεί να εξαρτηθεί µόνο από τη 

γεωργία, αλλά για να εξασφαλισθεί ο ρόλος της γεωργίας στην προστασία του 

αγροτικού περιβάλλοντος, µέσα από την παραγωγική διαδικασία ασφαλών και 

υψηλής ποιότητας τροφίµων και για να διατηρηθεί η ελκυστικότητα στις 

αγροτικές περιοχές για τους νέους και για νέους κατοίκους, η πολιτική αγροτικής 

ανάπτυξης πρέπει να τοποθετήσει τη γεωργία σε ευρύτερο πλαίσιο αγροτικής 

ανάπτυξης.   

• Πολυτοµεακή ενσωµάτωση: Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης όλο και 

περισσότερο ενδιαφέρεται για άτοµα και οµάδες, εκτός από τους αγρότες, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές για να προαχθεί µια 

ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η νέα πολιτική 

υπαγορεύεται από Πολυτοµεακή, ενοποιηµένη θεώρηση της αγροτικής 

ανάπτυξης.   

• Η ευελιξία: Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να καταθέσουν προτάσεις για 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης που να αναφέρονται σε συγκεκριµένη 

γεωγραφική περιοχή. Κύριος στόχος της αρχής αυτής είναι η γρήγορη 

διεκπεραίωση των ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη η οποία βασίζεται 

στην αρχή της επικουρικότητας, η προώθηση της αποκέντρωσης και των 

διαβουλεύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η εταιρική σχέση.   

• Η διαφάνεια: Η έννοια της διαφάνειας χρησιµοποιείται συχνά στην Κοινοτική 

γλώσσα και σηµαίνει τη διαύγεια στη λειτουργία των κοινοτικών οργάνων. Στην 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης σηµαίνει τη διαύγεια στην κατάρτιση και τη 

διαχείριση των προγραµµάτων, µέσω µιας απλουστευµένης και πιο προσιτής 

νοµοθεσίας. 
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2.4 Η µεταρρύθµιση του 2003/2004- Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  
 Η πέµπτη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ συνοµολογήθηκε  το Σεπτέµβριο του 2003 

στη Σύνοδο Κορυφής της Χαλκιδικής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). Οι βασικές αρχές 

της καθορίστηκαν µε την ψήφιση του  Κανονισµού αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, 

γνωστού και ως «οριζόντιου κανονισµού των άµεσων ενισχύσεων», µε τον οποίο 

εισήχθησαν νέοι όροι και έννοιες για τη χορήγηση των  ενισχύσεων  µε κυρίαρχο την 

οµαδοποίηση της πλειοψηφίας των επιµέρους ενισχύσεων   σε µία Ενιαία 

Αποδεσµευµένη από την παραγωγή Ενίσχυση, η οποία χορηγείται ανά έτος στους 

αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπόθεση για την είσπραξή της είναι η τήρηση 

προδιαγραφών όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίµων, την υγεία 

φυτών και ζώων , την καλή διαβίωση των ζώων , καθώς και η διατήρηση των γεωργικών 

γαιών σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Η τήρηση αυτή αφορά στην 

«Πολλαπλή Συµµόρφωση», στην οποία  αναλυτικά θα αναφερθούµε στη συνέχεια. Η 

θεσµοθέτηση της Ενιαίας Αποδεσµευµένης ενίσχυσης συµπεριέλαβε µειώσεις κατά 3% ,  

4%  και 5% αντιστοίχως από το 2005 , 2006 και 2007 και έπειτα, αλλά και επιστροφές 

των ως άνω µειώσεων  σε όλους τους δικαιούχους  για ύψος ενισχύσεων µέχρι 5000 

Ευρώ. Οι µειώσεις αυτές συνιστούν τη ∆ιαφοροποίηση. Προβλέπονταν, τέλος, η 

δηµιουργία ενός συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών προς τους αγρότες από το 

2007. Με τη θεσµοθέτηση  των άµεσων ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεδίωκε να 

ενθαρρύνει τους γεωργούς να ευθυγραµµίζονται στα µηνύµατα της αγοράς όπως 

δηµιουργούνται από τη ζήτηση των καταναλωτών και όχι από τα κίνητρα πολιτικής που 

συνδέονται µε τις παραγόµενες ποσότητες.   

 Θεµελιώδεις συνιστώσες της νέας ΚΑΠ υπήρξαν  οι εξής άξονες (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας, «Η δεύτερη φάση µεταρρύθµισης της ΚΓΠ», 

Newsletter, Ειδική Έκδοση, 2004):   

• Τα µέτρα στήριξης που θα στρέφονταν ακόµη περισσότερο προς την αγορά µε 

σκοπό τον περιορισµό των στρεβλώσεων του εµπορίου.   

• Η διαρκής βοήθεια προς τους αγρότες, αλλά αµεσότερα στοχοθετηµένη.   
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• Η µακροπρόθεσµη δηµοσιονοµική στήριξη µε συµµετοχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και µε εθνικά κονδύλια, ώστε να διατηρηθεί το δηµοσιονοµικό κόστος 

σταθερό και διαχειρίσιµο.   

• Η ενισχυµένη βοήθεια προς τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές µέσω µιας 

αναπτυξιακής πολιτικής για την ύπαιθρο.   

• Η πλήρης συνεκτίµηση περιβαλλοντικών κριτηρίων.   

• Η συνέπεια προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ε.Ε.  

• Η εκπλήρωση των επιθυµιών των καταναλωτών και φορολογούµενων πολιτών .  

Με τη διαµόρφωση, λοιπόν, της νέας ΚΑΠ τα µέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής 

γεωργίας ταξινοµούνταν σε τρεις κατηγορίες (Information sheets, 2004):   

▪ Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονταν τα µέτρα εκείνα που στοχεύουν στη 

στήριξη της ετήσιας γεωργικής παραγωγής και των τιµών των αγροτικών προϊόντων 

(ενισχύσεις στην παραγωγή, ποσοστώσεις στην παραγωγή, δηµόσια αποθεµατοποίηση 

κλπ). Στα µέτρα αυτά αποδόθηκε ο όρος Πυλώνας Ι.   

▪ Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονταν τα µέτρα που στοχεύουν στην αγροτική 

ανάπτυξη ή διαφορετικά τα µέτρα που σχετίζονταν µε τους παραγωγικούς συντελεστές, 

δηλαδή τη γεωργική γη (π.χ. µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, κίνητρα για 

εκτατικοποίηση κλπ), την εργασία (π.χ. κίνητρα υπέρ νέων αγροτών, πρόωρη 

συνταξιοδότηση κλπ) και το υπενδεδυµένο στον αγροτικό τοµέα κεφάλαιο (π.χ. 

επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης κλπ). Στην κατηγορία αυτή 

αποδόθηκε ο όρος Πυλώνας ΙΙ.   

▪ Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονταν µέτρα που αφορούν στη δηµόσια υγεία, την 

ασφάλεια των τροφίµων και την εξωτερική πολιτική. Ειδικότερα, πρόκειται για την 

κτηνιατρική νοµοθεσία, τη φυτοπροστασία, τη νοµοθεσία για τις ζωοτροφές, τη 

σήµανση των τροφίµων, την επισιτιστική βοήθεια, τις προτιµησιακές συµφωνίες µε 

τρίτες χώρες κλπ. 



25 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Το καθεστώς της Ενιαίας Αποδεσµευµένης Ενίσχυσης: 

 Η καθιέρωση της ενιαίας ενίσχυσης αποτελούσε τη βασικότερη ίσως 

µεταρρύθµιση της τότε νέας ΚΑΠ. Για πρώτη φορά οι διαφορετικές µεταξύ τους 

επιδοτήσεις και ενισχύσεις που εισέπρατταν οι αγρότες ενοποιούνταν σε µία, η οποία 

ήταν αποσυνδεδεµένη από τον όγκο και το είδος των παραγόµενων προϊόντων. Η µία 

αυτή ενιαία ενίσχυση χορηγούνταν ανά εκµετάλλευση και καταβάλλονταν άµεσα στον 

παραγωγό. Ειδικότερα, ένας παραγωγός δικαιούνταν να ενταχθεί στο καθεστώς της 

ενιαίας ενίσχυσης µε την προϋπόθεση ότι ελάµβανε οποιαδήποτε επιδότηση µια 

συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς περιλάµβανε κατά κανόνα, την 

τριετία 2000-2002, ή την τετραετία 1999-2002 για το ελαιόλαδο, την τετραετία 2000, 

2001, 2002 και 2005 για τα ζαχαρότευτλα, την τριετία 2003-2005 για τα 

οπωροκηπευτικά.  

 Η ενιαία αυτή ενίσχυση προσδιορίζεται µε τη µορφή των Ατοµικών ∆ικαιωµάτων 

Πληρωµής, ο αριθµός των οποίων ήταν ίσος µε τον αριθµό των εκταρίων που 

καλλιεργήθηκαν την περίοδο αναφοράς, ενώ η αξία του κάθε ∆ικαιώµατος προέκυπτε 

από τη διαίρεση του ποσού αναφοράς που αναλογούσε σε κάθε δικαιούχο δια του µέσου 

όρου της έκτασης που καλλιεργήθηκε κατά την ιστορική περίοδο για την είσπραξη των 

συγκεκριµένων ενισχύσεων. Ο τρόπος αυτός υπολογισµού της αξίας του ποσού της 

ενιαίας ενίσχυσης καλούνταν ιστορικό µοντέλο. Κατά συνέπεια, δικαιούχος των 

δικαιωµάτων πληρωµής δεν ήταν κατ’ ανάγκη ο ιδιοκτήτης καλλιεργούµενης γης, αλλά ο 

παραγωγός, δηλαδή, ο χρήστης γης κατά τη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. Τα ατοµικά 

δικαιώµατα µπορουσαν να µεταβιβάζονται µε ή χωρίς την αντίστοιχη γεωργική γη, αλλά 

στο ίδιο κράτος µέλος. Για να µεταβιβαστούν όµως χωρίς γη, θα πρέπει τα 

µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα να είχαν ενεργοποιηθεί τον προηγούµενο χρόνο 

τουλάχιστον κατά 80%. Μπορούσαν ακόµη να ενοικιάζονται, αλλά σε αυτήν την 

περίπτωση, µόνο µαζί µε την αντίστοιχη γεωργική έκταση. Τέλος, υπήρχε η δυνατότητα 

να κληροδοτηθούν ή να µεταβιβαστούν µε γονική παροχή.   



26 

 

 Τα κράτη µέλη είχαν, επίσης, τη δυνατότητα εφαρµογής του περιφερειακού 

µοντέλου της ενιαίας ενίσχυσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν γίνονταν ατοµικός 

υπολογισµός της αξίας των δικαιωµάτων ανά δικαιούχο, αλλά υπολογίζονταν το πηλίκο 

του συνόλου των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν σε κάθε περιφέρεια, δια του συνόλου 

των στρεµµάτων της περιφέρειας που επιδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2002. 

∆ηλαδή, τα επιµέρους ατοµικά δικαιώµατα της ίδιας περιφέρειας θα είχαν την ίδια αξία. 

Συνέπεια της εφαρµογής του µοντέλου αυτού θα ήταν όλοι οι παραγωγοί µιας εκάστης 

διοικητικής  περιφέρειας να είναι δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης ανεξάρτητα από το τι 

παρήγαγαν κατά την περίοδο αναφοράς. Το περιφερειακό µοντέλο προσέφερε ορισµένα 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε το ιστορικό όπως λιγότερες διοικητικές και οικονοµικές 

δυσκολίες στην εφαρµογή του, εξοµάλυνση των εισοδηµατικών διαφορών µεταξύ των 

γεωργών, αποφυγή του κινδύνου µετατροπής των δικαιωµάτων σε «χρηµατιστηριακό» 

είδος (να γίνονται δηλαδή αγοραπωλησίες χωρίς την ανάλογη έκταση).  

 Την εφαρµογή του µοντέλου αυτού επέλεξαν οι χώρες εκείνες που είχαν µια 

σχετικά οµοιόµορφη παραγωγική βάση, κι εποµένως, οι διαφορές στην αξία των 

ατοµικών δικαιωµάτων, που θα προέκυπταν από τους διαφορετικούς υπολογισµούς των 

δύο µοντέλων, δεν θα ήταν ιδιαίτερα µεγάλες. Πρόκειται για τις χώρες την Βόρειας 

Ευρώπης (∆ανία, Σουηδία, Φιλανδία, Γερµανία), ενώ αντίθετα, οι χώρες του Νότου όπως 

και η Ελλάδα επέλεξαν το ιστορικό µοντέλο.  

 Αν και η γενική κατεύθυνση της νέας µεταρρύθµισης ήταν η πλήρης 

αποδέσµευση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων από το ύψος της ενιαίας 

ενίσχυσης, προκειµένου να µην διαταραχθεί η ισορροπία στις αγορές και να µην 

εγκαταλειφθούν καλλιέργειες, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να διατηρήσουν 

ένα µέρος των άµεσων ενισχύσεων ως συνδεδεµένων µε την παραγωγή ή τη 

δραστηριότητα υπό αυστηρά καθορισµένους όρους και επιλογές. Στην περίπτωση αυτή η 

ενίσχυση καταβάλλονταν στους αγρότες µε τη µορφή συµπληρωµατικής ενίσχυσης, 

επιπλέον της ενιαίας.  

Εθνικό Απόθεµα ∆ικαιωµάτων. 
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 Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική παρείχε τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-µέλος να 

δηµιουργήσει Εθνικό Απόθεµα ∆ικαιωµάτων, µε σκοπό να αντιµετωπίσει ειδικές 

περιπτώσεις, όπως, οι νέοι και οι νεοεισερχόµενοι στο επάγγελµα αγρότες, οι οποίοι 

άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα µετά το 2002  και εποµένως δεν ελάµβαναν 

άµεσες ενισχύσεις κατά την ιστορική περίοδο αναφοράς. Επίσης, µε το Εθνικό Απόθεµα 

∆ικαιωµάτων µπορούσαν να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως θάνατος 

ή µακροχρόνια ασθένεια γεωργού, φυσικές καταστροφές κλπ. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 

του βασικού Κανονισµού 1782/2003, το κάθε κράτος- µέλος µπορούσε να προβεί σε 

παρακράτηση µέχρι και 3% του συνολικού αριθµού δικαιωµάτων, αναλογικά από κάθε 

παραγωγό. ∆ικαιώµατα που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεµα, δεν µεταβιβάζονταν 

και δεν εκµισθώνονταν κατά την επόµενη πενταετία. Ακόµη, κάθε δικαίωµα 

προερχόµενο από το Εθνικό Απόθεµα το οποίο δεν  χρησιµοποιήθηκε κάποιο έτος, 

επέστρεφε αυτοµάτως  πίσω .. 

Η πολλαπλή συµµόρφωση  

 Η χορήγηση των άµεσων ενιαίων ενισχύσεων συνδέθηκε άµεσα µε την τήρηση 

της πολλαπλής συµµόρφωσης, δηλαδή στην τήρηση συγκεκριµένων κανονιστικών 

προτύπων από τους παραγωγούς, που αφορούν στη δηµόσια υγεία, στην υγεία των 

φυτών και των ζώων και στις ορθές γεωργικές πρακτικές. Η παράβαση των κανόνων και 

των προτύπων αυτών συνεπάγονταν τη µείωση των ενισχύσεων, ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα, την έκταση και τη µονιµότητα της µη συµµόρφωσης. Τα κράτη-µέλη 

µπορούσαν να παρακρατούν το 25% των µειώσεων αυτών, ενώ το υπόλοιπο 75% 

πιστώνονταν υπέρ του κοινοτικού προϋπολογισµού.  

 Οι υποχρεώσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ 

του βασικού Κανονισµού 1782/2003, αφορούσαν (Information sheets, 2004):   

• Στην προστασία των εδαφών και των υπογείων υδάτων από την υπερβολική 

χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων,   

• στην προστασία των οικοσυστηµάτων και των περιοχών Natura 2000,   
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• στην αποφυγή της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης,   

• στην ορθή εφαρµογή της ιλύος από εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων,   

• στην πιστή τήρηση των κανόνων για την αναγνώριση, καταγραφή και σήµανση 

των ζώων και των προϊόντων τους,   

• στην υποχρέωση άµεσης κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων αν και όποτε 

εκδηλωθούν σε ένα κοπάδι,   

• στη διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων σύµφωνα µε τα κοινοτικά 

κανονιστικά πρότυπα 

 Επιπλέον, στα πλαίσια της πολλαπλής συµµόρφωσης , κάθε κράτος-µέλος είχε 

την υποχρέωση να θεσπίσει ένα πλαίσιο κανόνων που να αναφέρεται σε συγκεκριµένες 

ελάχιστες «καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες», προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση των γαιών.  

 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV του βασικού Κανονισµού 1782/2003, οι κανόνες 

αυτοί αφορούσαν:  

• Στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, διατήρηση της δοµής του,   

• στη διατήρηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος,  

και ίσχυαν τόσο για τις χρησιµοποιούµενες όσο και για τις µη χρησιµοποιούµενες 

γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους.  

∆ιαφοροποίηση. 

 Η µεταρρύθµιση της νέας ΚΑΠ εισήγαγε µια διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία από το 

2005, τόσο η ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση όσο και οι δεσµευµένες ενισχύσεις των 

ειδικών καθεστώτων, θα µειωθούν προοδευτικά 3% για το 2005, 4% για το 2006 και 5% 

για το 2007 και τις επόµενες περιόδους. Οι άµεσες ενισχύσεις για αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις ύψους έως 5.000€ δεν υπόκειντο σε αυτές τις µειώσεις . Το 80% των 

εξοικονοµούµενων πόρων από την εφαρµογή του µέτρου της διαφοροποίησης 
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επιστρέφονταν στο ίδιο κράτος-µέλος, ενώ το υπόλοιπο 20% ανακατανέµονταν µεταξύ 

των κρατών-µελών βάσει κριτηρίων συνοχής (δείκτες γεωργικής έκτασης, γεωργικής 

απασχόλησης και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναµη). Η διαφοροποίηση 

αποσκοπούσε  στην ουσία στη σταδιακή ενίσχυση του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, µε µεταφορά 

πόρων από τον Πυλώνα Ι προς ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. 

∆ηµοσιονοµική πειθαρχία. 

 Η δηµοσιονοµική πειθαρχία αποτελεί  µέτρο της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ για της 

συγκράτηση της δαπάνης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κάτω από τα ανώτατα όρια 

που είχαν τεθεί για τον τοµέα της γεωργίας. Ο µηχανισµός αυτός αφορούσε τον πρώτο 

πυλώνα της ΚΑΠ, δηλαδή τον πυλώνα των αγορών και των άµεσων ενισχύσεων. Στον 

δεύτερο πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης δεν υφίστατο κανένας περιορισµός 

(Information sheets «The 2003 CAP reform: Modulation and financial discipline», 

European Commission, Publications office, 2004). Όταν διαπιστώνεται λοιπόν, όταν οι 

δαπάνες για τη χρηµατοδότηση υπερέβαιναν  τα ανώτατα καθορισµένα όρια, µειωµένα 

κατά ένα περιθώριο ασφαλείας 300 εκατοµµυρίων ευρώ, λειτουργούσε ο µηχανισµός 

µείωσης των αµέσων ενισχύσεων , έτσι ώστε να µην παρατηρείται υπέρβαση του 

κοινοτικού  προϋπολογισµού.  

Ποιοτικό παρακράτηµα: 

Στο άρθρο 69 του βασικού Κανονισµού 1782/2003 αναλύονταν ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σύµφωνα µε αυτό, τα κράτη- 

µέλη είχαν τη δυνατότητα να παρακρατούν έως και 10% του συνολικού ποσού των 

ενισχύσεων που αντιστοιχεί σε κάθε τοµέα προϊόντος, προκειµένου το ποσό αυτό να 

διατίθεται για τη χορήγηση πρόσθετων ενισχύσεων στον ίδιο τοµέα, για συγκεκριµένους 

τύπους γεωργίας µε προσανατολισµό είτε τη βελτίωση της ποιότητας και της εµπορίας 

των προϊόντων του τοµέα είτε την προστασία ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Εποµένως, 

το ποιοτικό παρακράτηµα, εξαιρούνταν στην ουσία από την αποδέσµευση και, εφόσον 

χορηγούνταν ως πρόσθετη ενίσχυση στην παραγωγή συγκεκριµένου προϊόντος, 

λειτουργούσε πρακτικά ως ένας ακόµη τύπος «δεσµευµένης ενίσχυσης». 
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Σύστηµα παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις: 

Ο βασικός Κανονισµός 1782/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρέωνε τα κράτη µέλη 

να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα που θα παρέχει γεωργικές συµβουλές στους αγρότες για 

τη διαχείριση της γης και των εκµεταλλεύσεων. Η συµµετοχή των αγροτών στο σύστηµα 

ήταν προαιρετική , καθώς οι ίδιοι αναλάµβαναν το κόστος παροχής συµβουλών από τους 

φορείς υλοποίησης, για το οποίο επιδοτούνταν για µια πενταετία, µέχρι και σε ποσοστό 

80% . Για την ένταξη των αγροτών στο µέτρο αυτό, τα κράτη-µέλη υποχρεώνονταν να 

δώσουν προτεραιότητα στους γεωργούς που εισπράττουν σε άµεσες ενισχύσεις πάνω από 

15.000€ ετησίως . Το σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών δρούσε υποστηρικτικά 

µε σκοπό την ενίσχυση των εκµεταλλεύσεων και την υποβοήθησή τους να 

προσαρµοστούν στα πρότυπα της πολλαπλής συµµόρφωσης. Τροφοδοτούσε δε τους 

αγρότες µε πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή στην παραγωγική διαδικασία 

προτύπων και ορθών πρακτικών, καθώς και µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 

επενδύσεων, καινοτοµιών και εκσυγχρονισµού γενικότερα. 

 

2.5 Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.) 
 

Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου απετέλεσε το διοικητικό 

µηχανισµό ένταξης, ελέγχου και πληρωµής των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο µηχανισµός 

αυτός που ήδη προϋπήρχε για συγκεκριµένα αγροτικά προϊόντα, όπως σιτηρά, βοοειδή, 

αιγοπρόβατα, µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ αναβαθµίστηκε, έγινε περισσότερο 

περίπλοκος και άρχισε να περιλαµβάνει τόσο την ενιαία ενίσχυση όσο και τις ενισχύσεις 

των ειδικών καθεστώτων. Μέσω της καθιέρωσης του συστήµατος αυτού το κράτος-

µέλος υποχρεούτο  να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τόσο στά καλλιεργούµενα  

αγροτεµάχια, όσο και τα δικαιώµατα πληρωµής αλλά και τις αιτήσεις παροχής 

ενίσχυσης. Αναλυτικά το Ο.Σ.∆.Ε. περιελάµβανε:   

• Γεωγραφικό σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων   

• Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων   
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• Σύστηµα καταγραφής αιτήσεων παροχής ενισχύσεων   

• Σύστηµα προσδιορισµού και καταγραφής δικαιωµάτων ενίσχυσης   

• Ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου   

• Μοναδικό σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει 

αίτηση για παροχή ενίσχυσης   

• Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων εκεί όπου εφαρµόζεται η 

µερική αποδέσµευση. 

2.6  Ο «έλεγχος υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
 

 Η µεταρρύθµιση της νέας ΚΑΠ το 2003 συµπεριέλαβε την υποχρέωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει έκθεση, βάσει της οποίας θα εξεταζόταν η οµαλή 

εφαρµογή του καθεστώτος της Ενιαίας Αποδεσµευµένης Ενίσχυσης και οι ενδεχόµενες 

επιπτώσεις του στην αγροτική οικονοµία και την παραγωγή των κρατών-µελών 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2010). Ο έλεγχος επιβεβαίωσης των 

αποτελεσµάτων της πρώτης εφαρµογής της νέας ΚΑΠ εισήχθη ο όρος «έλεγχος υγείας», 

και πράγµατι το Νοέµβριο του 2008 νέες ρυθµίσεις αποφασίστηκαν για το ισχύον 

πλαίσιο της ΚΑΠ, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρµογή  από το 2009. Σκοπός του ως άνω 

ελέγχου  δεν ήταν άλλος από τον  εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και τον 

εξορθολογισµός τη νέας ΚΑΠ και την  άρση των περιορισµών που επιβλήθηκαν στους 

αγρότες για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, ο 

βασικός Κανονισµός 1782/2003 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το βασικό 

Κανονισµό 73/2009.  

 Οι βασικότερες τροποποιήσεις της αναθεωρηµένης νέας ΚΑΠ µε τον «έλεγχο 

υγείας», όπως αποτυπώνονταν στο βασικό Κανονισµό 73/2009, έχουν ως εξής (Swinner 

et al., 2009):  

 ∆ικαίωµα χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης έχουν  
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1. όσοι αγρότες κατέχουν ήδη δικαιώµατα ενίσχυσης, τα οποία κατοχύρωσαν µε το 

βασικό Κανονισµό 1782/2003 ή  

2. αποκτούν δικαιώµατα ενίσχυσης µε τον καινούριο κανονισµό µε τη µορφή της 

µεταβίβασης, µε την κατανοµή δικαιωµάτων λόγω : 

• εφαρµογής του περιφερειακού µοντέλου,  

• κατάργησης των ειδικών καθεστώτων και ένταξής τους στο καθεστώς της ενιαίας 

ενίσχυσης  

•  λόγω κατάργησης της µερικής αποδέσµευσης των ενισχύσεων σε ορισµένους 

τοµείς (οπωροκηπευτικά, σπόροι σποράς).  

 Η υποχρέωση των γεωργών να ενεργοποιούν τα δικαιώµατά τους κάθε χρόνο 

παραµένει σε ισχύ, ωστόσο κάθε δικαίωµα ενίσχυσης το οποίο παραµένει ανενεργό για 

χρονικό διάστηµα δύο ετών αφαιρείται από το δικαιούχο και προστίθεται στο εθνικό 

απόθεµα. Επιπροσθέτως, τα δικαιώµατα ενίσχυσης που κατοχυρώθηκαν από το εθνικό 

απόθεµα δεν είχαν την δυνατότητα  ετήσιας µεταβίβασης για πέντε χρόνια. Τέλος, όσον 

αφορά τον τρόπο υπολογισµού των Ατοµικών ∆ικαιωµάτων Πληρωµής ο «έλεγχος 

υγείας» έδινε το δικαίωµα στα κράτη-µέλη που είχαν επιλέξει το ιστορικό µοντέλο κατά 

την µεταρρύθµιση του 2003 να εφαρµόσουν πλέον το περιφερειακό. 
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3. ΚΑΠ 2007-2013 

 Η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2007- 2013:Η νέα 

πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρονικό διάστηµα 2007-2013 περιλαµβάνεται 

στον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1698/2005 του Συµβουλίου., στο πλαίσιο του οποίου 

προβλέφθηκαν µέτρα στρατηγικής ενίσχυσης του πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης επικεντρώνεταν σε τρεις κύριους στόχους:   

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας,   

2. στήριξη της διαχείρισης της γης και βελτίωση του περιβάλλοντος,   

3. βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

 Οι τρεις αυτοί θεµατικοί άξονες  συµπληρώνονταν από ένα «µεθοδολογικό» 

άξονα που αφορά την προσέγγιση LEADER-άξοναςLEADER και ο οποίος επι της 

ουσίας αναφέρεται σε  µια µέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής 

ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες και όχι για µια παγιοποιηµένη σειρά µέτρων 

προς εφαρµογή. Η προσέγγιση Leader είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τις αγροτικές 

περιοχές να διερευνήσουν νέους τρόπους µε στόχο να καταστούν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και να αντιµετωπίσουν ζητήµατα όπως η γήρανση του πληθυσµού, το 

χαµηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης. 

 

3.1 Ο έλεγχος Υγείας της ΚΑΠ του 2009 
 

        Η µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2003 (καν.1782/03) 

σηµατοδότησε µια νέα φάση στις ενισχύσεις για την στήριξη του εισοδήµατος των 

γεωργών, εισάγοντας την έννοια της Ενιαίας Αποδεσµευµένης Ενίσχυσης στον Α΄ 
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πυλώνα της Κ.Α.Π. και ενισχύοντας τον Β΄ πυλώνα µε µεταφορά πόρων από τον Α΄ 

πυλώνα 

Επίσης βασικό στοιχείο της µεταρρύθµισης αποτέλεσε η σύνδεση της καταβολής 

των ενισχύσεων µε τη υποχρέωση των παραγωγών να τηρούν τις οδηγίες και τους 

κανονισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δηµόσια υγεία και την υγεία των 

ζώων, καθώς και να ακολουθούν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές µε 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στo πλαίσιο της συµφωνίας για την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 2003, είχε 

προβλεφθεί ότι η Επιτροπή, δύο (2) χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής της ενιαίας 

αποδεσµευµένης ενίσχυσης ή το αργότερο έως 31 ∆εκεµβρίου 2009 θα υποβάλει έκθεση 

προς το Συµβούλιο, συνοδευόµενη από σχετικές προτάσεις. 

Με τον «Έλεγχο Υγείας» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργίας και τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς 

και την προσαρµογή της στις νέες προκλήσεις και δυνατότητες που παρουσιάζονται µετά 

το 2009 στην ΕΕ των 27 κρατών µελών. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής κινήθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: 

- Με ποιο τρόπο η ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση θα γίνει περισσότερο 

αποτελεσµατική, αποδοτική και απλή. 

- Πώς θα βελτιωθεί ο προσανατολισµός των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, 

λαµβανοµένης υπόψη της παγκοσµιοποίησης και πώς θα διαχειριστούµε τις νέες 

προκλήσεις. 

- Πώς θα αντιµετωπιστούν οι µεγάλες προκλήσεις από τις κλιµατικές αλλαγές µέχρι τα 

βιοκαύσιµα και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Η πολιτική συµφωνία επετεύχθη τον Νοέµβριο 2008, και οι νέοι κανονισµοί που 

περιελάµβαναν τις νέες αποφάσεις ήταν: 
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Καν.72/2009 για την τροποποίηση του καν.1234/07 (Ενιαία Κ.Ο.Α.) 

Καν.73/2009 για την αντικατάσταση του καν.1782/03 (Άµεσες Ενισχύσεις) 

Καν.74/2009 για την τροποποίηση του καν.1698/05 (Αγροτική Ανάπτυξη) 

Καν.61/2009 για την τροποποίηση των Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Αγροτική 

Ανάπτυξη 

Το περιεχόµενο των νέων ρυθµίσεων µετά τον Έλεγχο Υγείας ήταν: 

 

1. Υποχρεωτική ∆ιαφοροποίηση σε επίπεδο 7% για το 2009, 8% για το 2010, 9% για 

το 2011 και 10% για το 2012. 

2. Πολλαπλή Συµµόρφωση: κανόνες για την Προστασία και διαχείριση των υδάτων, 

όπως τη δηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορρευµάτων και την 

τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης των υδάτων για άρδευση.  

3. Σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του 

«Ελέγχου Υγείας» της ΚΑΠ  τα κράτη µέλη ορίζαν πλέον τα κριτήρια και τις 

κατηγορίες προτεραιότητας όσον αφορά τους γεωργούς που έχουν πρόσβαση στο 

σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών. 

4. Ελάχιστα επίπεδα πληρωµής: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «Ελέγχου 

Υγείας» της ΚΑΠ από το 2010 τα κράτη µέλη δεν χορηγούν (υποχρεωτικά) άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς που λαµβάνουν ένα ελάχιστο ποσό ετησίως ή διαθέτουν 

ένα ελάχιστο µέγεθος εκµετάλλευσης. Για την Ελλάδα τα όρια αυτά ορίστηκαν σε 

100€ έως 400€ ανά εκµετάλλευση ή σε επιλέξιµη έκταση εκµετάλλευσης 4-10 

στρεµµάτων. Για τις εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν ειδικά δικαιώµατα (χωρίς γη) 

το όριο που τέθηκε ήταν ποσοτικό. 

5. Όροι επιλεξιµότητας για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων: Με τις νέες ρυθµίσεις 

στο πλαίσιο του «Ελέγχου Υγείας» της ΚΑΠ οι όροι επιλεξιµότητας θα πρέπει να 

πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. 

6. Εθνικό Απόθεµα: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «Ελέγχου Υγείας» της 

ΚΑΠ το εθνικό απόθεµα  περιλαµβάνει, τη διαφορά µεταξύ του ανωτάτου εθνικού 
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ορίου πληρωµών για τις άµεσες ενισχύσεις και τη συνολική αξία α)των 

δικαιωµάτων που έχουν κατανεµηθεί και β)των ανωτάτων ορίων που έχουν 

καθοριστεί για τις δεσµευµένες ενισχύσεις (οπωροκηπευτικά,σπόροι σποράς), τις 

ειδικές ενισχύσεις  (ρύζι, βαµβάκι, σκληρό στάρι κλπ) και την ειδική στήριξη του 

άρθρου 68 του νέου κανονισµού (ποιοτικό παρακράτηµα κλπ),  τα δικαιώµατα 

ενιαίας ενίσχυσης που δεν ενεργοποιούνται για δύο συνεχή χρόνια, τα δικαιώµατα 

που δεν πληρώνονται επί δύο χρόνια γιατί εµπίπτουν στις διατάξεις περί ελάχιστης 

πληρωµής (100-400€ ή 1-0,4Ha) ή περί µη κύριας γεωργικής δραστηριότητας µετά 

από απόφαση του κράτους µέλους και τα οποία δεν ενοικιάστηκαν ή δεν 

µεταβιβάστηκαν, µέρος της αξίας των  δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται (εκτός 

κληρονοµιάς) σε µη κατά κύριο επάγγελµα γεωργό. 

7. Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων Ενίσχυσης: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του 

«Ελέγχου Υγείας» της ΚΑΠ, σε περίπτωση µεταβίβασης, η ευεργετική ρύθµιση για 

ενεργοποίηση των ειδικών δικαιωµάτων µε το 50% του ζωικού κεφαλαίου ίσχυσε  

µόνο κατά τα έτη 2009, 2010 & 2011. Παρόλα αυτά η ευεργετική ρύθµιση 

προβλέπονταν να ισχύει και µετά το 2011 σε περίπτωση υφιστάµενης ή 

αναµενόµενης κληρονοµιάς. 

8. Ειδικά ∆ικαιώµατα: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «Ελέγχου Υγείας» της 

ΚΑΠ, τα ειδικά δικαιώµατα  τα οποία κατανεµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του καν.1782/03 εξακολουθούσαν να ισχύουν. Προβλέφθηκε µάλιστα η δηµιουργία 

και νέων ειδικών δικαιωµάτων σε µια σειρά από περιπτώσεις όπως για τα νέα κράτη 

µέλη,  στην περίπτωση κατάργησης  των δεσµευµένων ενισχύσεων 

συµπεριλαµβανοµένου του ποιοτικού παρακρατήµατος και ένταξής τους στο ΚΕΕ. 

9. Αναθεώρηση ∆ικαιωµάτων Ενίσχυσης: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του 

«Ελέγχου Υγείας» της ΚΑΠ, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη µέλη που επέλεξαν 

το ιστορικό µοντέλο, για την εφαρµογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης 

(όπως η χώρα µας) να προβούν στην προσέγγιση της αξίας των δικαιωµάτων 

ενίσχυσης που έχουν κατανεµηθεί στους γεωργούς, σύµφωνα µε αντικειµενικά και 

αµερόληπτα κριτήρια. Η προσέγγιση αυτή µπορούσε να εφαρµοστεί σε εθνικό ή 

γεωγραφικό επίπεδο. 



37 

 

10. Μοντέλο εφαρµογής του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης: Με τις νέες ρυθµίσεις 

στο πλαίσιο του «Ελέγχου Υγείας» της ΚΑΠ, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη µέλη 

που επέλεξαν το ιστορικό µοντέλο, για την εφαρµογή του καθεστώτος της ενιαίας 

ενίσχυσης (όπως η χώρα µας) να αποφασίσουν να εφαρµόσουν το ΚΕΕ σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

11. Μερική δέσµευση: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «Ελέγχου Υγείας» της 

ΚΑΠ, τα κράτη µέλη επετράπη να διατηρήσουν δεσµευµένες ενισχύσεις µόνο στους 

τοµείς του βόειου και αιγοπροβείου κρέατος και των οπωροκηπευτικών. Οι 

ενισχύσεις στους υπόλοιπους τοµείς αποδεσµεύτηκαν υποχρεωτικά και εντάχθηκαν  

στο Κ.Ε.Ε. Επιπλέον τα κράτη µέλη που επέλεξαν την µερική δέσµευση απέκτησαν 

το δικαίωµα να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να εντάξουν τις δεσµευµένες 

ενισχύσεις στο Κ.Ε.Ε. συνολικά ή σε µεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που µε βάση 

τον καν.1782/03 είχαν αποφασίσει (χαµηλότερο ποσοστό δέσµευσης). 

12. Ειδική στήριξη του Αρθ. 68: Με τις νέες ρυθµίσεις στο πλαίσιο του «Ελέγχου 

Υγείας» της ΚΑΠ δόθηκε η δυνατότητα παρακράτησης έως 10% του ανωτάτου 

εθνικού ορίου για οριζόντια προγράµµατα.  

13. ∆ηµοσιονοµικά Ανώτατα Όρια: Τα ανώτατα εθνικά όρια του προϋπολογισµού για 

την ενιαία ενίσχυση µετά την ολοκλήρωση του «Ελέγχου Υγείας» της Κ.Α.Π. και 

την σταδιακή ενσωµάτωση των ειδικών ενισχύσεων στο καθεστώς της ενιαίας 

ενίσχυσης (Κ.Ε.Ε.) διαµορφώθηκαν για την περίοδο 2009 έως 2016 και επόµενα 

όπως στον παρακάτω πίνακα. 

 

(σε χιλ. ευρώ για την Ελλάδα): 

2009            2010         2011         2012           2013          2014         2015         2016&µετά 

2.380.713  2.211.683  2.214.683  2.232.533  2.216.533  2.216.533  2.216.533   2.216.533 
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4. Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 

 Αφού ολοκληρώθηκε ο «έλεγχος υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και 

θεσµοθετήθηκε η νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, τον 

Οκτώβριο του 2011 οικοδοµήθηκε νέα  δέσµη νοµοθετικών προτάσεων, στην οποία 

καθορίζονται οι βασικοί άξονες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την χρονική 

περίοδο 2014-2020. Τα νέα αυτά µέτρα αφορούν τόσο τον Πυλώνα Ι όσο και τον 

Πυλώνα ΙΙ, και στοχεύουν κυρίως στη δικαιότερη κατανοµή των ενισχύσεων ανάµεσα 

στα κράτη µέλη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, της 

ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίµων, καθώς και στην αντιµετώπιση και το 

µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα 

(Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  2014-2020, 2011)..   

Ανακατανοµή των ενισχύσεων στα κράτη µέλη: 

 Η νέα αυτή δέσµη των προτάσεων προσανατολίζεται σε µια περισσότερο δίκαιη και 

ισορροπηµένη κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η σταδιακή αναπροσαρµογή των επιπέδων των άµεσων 

ενισχύσεων ανά εκτάριο, στα κράτη µέλη µε µ.ο/εκτάριο αµέσων ενισχύσεων κάτω του 

90% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, καλύπτοντας το 33% της 

σηµερινής διαφοράς τους. Η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης εξισορρόπησης 

προβλέφθηκε να καλυφθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη µε επίπεδο άµεσων 

ενισχύσεων άνω του µέσου όρου της ΕΕ. Επιπρόσθετα, για κάθε κράτος µέλος 

καθορίστηκε ένας δηµοσιονοµικός φάκελος άµεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε τον οποίο 

προβλέπεται αναπροσαρµογή του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου καταβολής άµεσων 

ενισχύσεων. Να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, επίσης, ότι προβλέπεται η δυνατότητα 

αναθεώρησης του ύψους των άµεσων ενισχύσεων για κάθε κράτος µέλος, όταν αυτό 

επιβάλλεται από οικονοµικές εξελίξεις ή ενδεχόµενη µεταβολή της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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∆οµή των άµεσων ενισχύσεων: 

 Με τη δέσµη των νέων αυτών µέτρων, το καθεστώς της αποσύνδεσης των 

αγροτικών ενισχύσεων από το είδος και την ποσότητα παραγωγής των προϊόντων, που 

ξεκίνησε το 2003 µε την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, τροποποιείται. Συγκεκριµένα, οι 

ενιαίες ενισχύσεις των εκµεταλλεύσεων αντικαθίστανται από ένα σταδιακό σύστηµα 

ενισχύσεων, αποτελούµενο από τα παρακάτω συστατικά µέρη:  

Καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (ΚΒΕ)  

 Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ανά εκτάριο εκµετάλλευσης και είναι 

αποσυνδεδεµένη και οµοιόµορφη σε ένα κράτος µέλος ή σε µια περιφέρεια, αλλά 

ετερογενής στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας. Καταβάλλεται στους «ενεργούς» 

γεωργούς µε τη µορφή δικαιωµάτων ενίσχυσης, οι οποίοι ενεργοποίησαν τουλάχιστον 

ένα δικαίωµα ενίσχυσης το 2011 και  βασίζεται στο περιφερειακό µοντέλο υπολογισµού 

της αξίας των δικαιωµάτων. Να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό ότι «ενεργός» γεωργός 

θεωρείται εκείνο το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο του οποίου οι ετήσιες εισπράξεις από την 

αγροτική δραστηριότητα είναι µεγαλύτερες από το 5% των συνολικών του εσόδων. 

Παρατηρούµε, εποµένως, ότι επιδιώκεται σταδιακή µετάβαση στο καθεστώς του 

περιφερειακού µοντέλου υπολογισµού  ατοµικών δικαιωµάτων ενίσχυσης έναντι του 

ιστορικού . Έτσι, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις περιφέρειες µε 

αντικειµενικά κριτήρια, όπως οικονοµικά και αγρονοµικά χαρακτηριστικά, προοπτικές 

αγροτικής ανάπτυξης στο επίπεδο της εκάστοτε περιφέρειας, αλλά και διοικητική 

διάρθρωση. Παράλληλα, η κατανοµή του ανώτατου εθνικού ορίου µεταξύ των επιµέρους 

περιφερειών θα πρέπει να γίνει και αυτή χωρίς διακρίσεις µε βάση αντικειµενικά 

κριτήρια. 

«Πράσινη Ενίσχυση» 

 Το είδος της ενίσχυσης αυτής θα καταβάλλεται στους αγρότες που εφαρµόζουν 

γεωργικές πρακτικές «φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες όµως θα υπερβαίνουν τους 

κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης, έτσι ώστε η νέα ΚΑΠ να συµβαδίσει 

αποτελεσµατικότερα µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα πρέπει 
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υποχρεωτικά η «πράσινη ενίσχυση» να ανέρχεται στο 30% του εθνικού δηµοσιονοµικού 

φακέλου των κρατών µελών και να έχει χαρακτήρα συµπληρωµατικής στήριξης. 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι οι γεωργοί που ασκούν βιολογική καλλιέργεια στις 

εκτάσεις τους, αναλαµβάνουν υποχρεώσεις για εφαρµογή αµειψισποράς και για 

διατήρηση βοσκοτόπων ή αφιερώνουν τις εκτάσεις τους σε οικολογικούς σκοπούς. Η 

«πράσινη ενίσχυση» είναι, τέλος, ανεξάρτητη από τη βασική ενίσχυση, γεγονός που 

σηµαίνει ότι σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις εν λόγω υποχρεώσεις θα 

περικόπτεται µόνο η συνιστώσα που αφορά τα «πράσινα µέτρα».  

Προαιρετική ενίσχυση στους αγρότες σε περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα. 

 Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν έως 5% του εθνικού 

δηµοσιονοµικού του φακέλου προς ενίσχυση των αγροτών των µειονεκτικών περιοχών. 

Το είδος αυτό της ενίσχυσης για τις συγκεκριµένες περιοχές προβλέπεται να  

καταβάλλεται  µε βάση τη στρεµµατική έκταση και συµπληρωµατικά της ήδη 

παρεχόµενης από τον Πυλώνα ΙΙ ενίσχυσης  µε στόχο την εξασφάλιση επαρκούς 

εισοδήµατος στους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, αφού δεν 

µπορούν να είναι ανταγωνιστικοί µε όρους αγοράς. 

 Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για τους νέους αγρότες. 

 Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται στους νέους γεωργούς κατά την έναρξη της 

γεωργικής τους δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα πέντε ετών και  έχει 

συµπληρωµατικό χαρακτήρα στην αντίστοιχη ενίσχυση στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ. 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί που αρχίζουν την αγροτική τους 

δραστηριότητα, διαθέτουν επαγγελµατικά προσόντα και είναι κάτω των 40 ετών. Έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και τα κράτη µέλη δύναται να αφιερώνουν έως 2% του εθνικού 

δηµοσιονοµικού τους φακέλου. 
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 Συνδεδεµένες ενισχύσεις. 

 Πρόκειται για καθεστώτα ενισχύσεων προαιρετικού χαρακτήρα, τα οποία θα είναι 

συνδεδεµένα µε την παραγωγή ορισµένων κατηγοριών προϊόντων, σε σχέση µε τον 

αριθµό εκταρίων, την απόδοση και τον αριθµό κεφαλών ζώων. Το  κράτος µέλος δύναται 

να διαθέσει για το σκοπό αυτό έως και 5% του εθνικού δηµοσιονοµικού του φακέλου. Ο 

καθορισµός των προϊόντων που θα ενταχθούν στη σύνδεση διενεργείται µε βάση 

κριτήρια  οικονοµικά,  κοινωνικά, και λοιπά άλλα ανάλογα µε τις δυσκολίες που 

σχετίζονται µε την περιοχή, την καλλιέργεια και τη σηµασία της για τον παραγωγικό 

κλάδο  

Ενίσχυση για τους µικρούς αγρότες. 

 Επιπλέον, ένα απλοποιηµένο καθεστώς ενίσχυσης προβλέπεται για τους µικρούς 

αγρότες, οι οποίοι προσδιορίζονται µε κριτήριο είτε το ύψος των καταβαλλοµένων 

ενισχύσεων , είτε το µέγεθος της εκµετάλλευσής τους. Για την ενίσχυση αυτή  µπορεί να 

αφοερωθεί έως το 10% του εθνικού δηµοσιονοµικού φακέλου των κρατών µελών. Το 

ποσό της ενίσχυσης αυτής πρόκειται να αντικαταστήσει όλες τις υπόλοιπες άµεσες 

ενισχύσεις που εισπράττουν οι µικροί αγρότες και θα κυµαίνεται από 500 έως 1000 

ευρώ. Τέλος, όσοι αγρότες επιλέξουν την ένταξή τους στο συγκεκριµένο καθεστώς, 

εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της «πράσινης» ενίσχυσης και τους κανόνες της 

πολλαπλής συµµόρφωσης .  

Ανώτατα όρια των άµεσων ενισχύσεων. 

 Με την καινούρια δέσµη µέτρων,  προβλέπονται ,ανώτατα όρια ενισχύσεων για 

κάθε εκµετάλλευση πέρα από τα οποία θα εφαρµόζονται προοδευτικές µειώσεις. Οι 

πόροι που θα εξοικονοµηθούν από την εφαρµογή του µέτρου  πρόκειται να παραµένουν 

στο κράτος µέλος προέλευσης και να χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ. 
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Από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται οι εκµεταλλεύσεις που λαµβάνουν την «πράσινη» 

ενίσχυση.  

Οι µειώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σε ποσοστά:  

• 20% για σύνολο ενισχύσεων άνω των 150.000 έως και 200.000 ευρώ  

• 40% για σύνολο ενισχύσεων άνω των 200.000 έως και 250.000 ευρώ  

• 70% για σύνολο ενισχύσεων άνω των 250.000 έως και 300.000 ευρώ και τέλος 

• 100% για σύνολο ενισχύσεων άνω των 300.000 ευρώ  
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5. ΝΕΑ ΚΑΠ 2015-2020 

 Όπως είναι γνωστό, στις 26 Ιουνίου του 2013, µετά από διαπραγµατεύσεις που 

διήρκεσαν περισσότερο από δύο έτη, επιτεύχθηκε µεταξύ των τριών ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή) σχέδιο πολιτικής συµφωνίας ως προς τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µετά το 

2013. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εγκριθεί επισήµως από το Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη µορφή συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, µόλις 

επισηµοποιηθούν τα κείµενα σε όλες τις γλώσσες.  

 Με βάση πάντως τις προτάσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 

Οκτώβριο του 2011, η πολιτική αυτή συµφωνία αφορά σε τέσσερις βασικούς 

κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική. Τους κανονισµούς για τις άµεσες ενισχύσεις, για την ενιαία Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), για την Αγροτική Ανάπτυξη και τον οριζόντιο κανονισµό 

που αφορά στη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΑΠ.  

 Σε σχέση εξάλλου µε τις διαπραγµατεύσεις για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 

Πλαίσιο (Π∆Π) για την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε, αµέσως 

µετά, σε συµφωνία ως προς το ύψος των µέγιστων δυνατών δαπανών της επόµενης 

προγραµµατικής περιόδου, προσδιορίζοντας και το ανώτατο όριο δαπανών της ΚΑΠ 

(373,18 δις ευρώ σε σταθερές τιµές 2011). Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από 

διαπραγµατεύσεις που θα ακολουθήσουν µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να 

επιτευχθεί η έγκριση των 75 περίπου νοµοθετικών πράξεων που καλύπτει η δέσµη του 

Π∆Π, προβλέπεται ότι θα εξεταστούν µεµονωµένα ορισµένα ζητήµατα, ιδίως η 

µεταφορά κονδυλίων µεταξύ των άµεσων ενισχύσεων (1ος πυλώνας) και της αγροτικής 

ανάπτυξης (2ος πυλώνας), η κατανοµή εθνικών κονδυλίων για τις άµεσες ενισχύσεις και 

την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης όπως και το ζήτηµα 

των ανωτάτων ορίων αλλά και της προοδευτικής µείωσης (Παπαστάµκος, χ.χ.).  

 Τα κύρια στοιχεία της συµφωνίας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία : 
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5.1 Άµεσες Ενισχύσεις  
 Για να επιτευχθεί δικαιότερη κατανοµή της στήριξης, το σύστηµα άµεσων 

ενισχύσεων της ΚΑΠ δεν θα χορηγεί πλέον κονδύλια ανά κράτος µέλος - και ανά γεωργό 

στο κράτος µέλος - µε βάση ιστορικές αναφορές, τα λεγόµενα “ιστορικά δικαιώµατα”. 

Αυτό συνεπάγεται µια σαφή και πραγµατική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο µεταξύ των 

κρατών µελών όσο και στο εσωτερικό τους. Εξάλλου, η θέσπιση ενισχύσεων 

οικολογικού προσανατολισµού - σύµφωνα µε τις οποίες το  30 % των διαθέσιµων 

εθνικών κονδυλίων συνδέεται µε την εφαρµογή ορισµένων βιώσιµων γεωργικών 

πρακτικών - σηµαίνει ότι ένα σηµαντικό µερίδιο της επιδότησης θα συνδέεται στο 

µέλλον µε την ανταµοιβή των γεωργών για την παροχή δηµόσιων περιβαλλοντικών 

αγαθών.  

 Όλες οι ενισχύσεις θα εξακολουθήσουν να σέβονται ορισµένους 

περιβαλλοντικούς και άλλους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στη διευρρυµένη 

"πολλαπλή συµµόρφωση", στην οποία ενσωµατώνονται η Οδηγία για τα ύδατα 

(πρόκειται για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων), αλλά και η Οδηγία 

για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων (πρόκειται για την Οδηγία 2009/128/ΕΚ της 

21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε σκοπό την 

επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων). 

5.2 Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ) 
 Στο νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης τα κράτη µέλη θα κατανείµουν στις άµεσες 

ενισχύσεις το 70% των εθνικών κονδυλίων - µετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν 

δεσµευθεί ως πριµοδοτήσεις για τους νέους γεωργούς, το εθνικό απόθεµα τις 

πριµοδοτήσεις για µειονεκτικές περιοχές, το καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων, την 

αναδιανεµητική ενίσχυση καθώς και τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Για τα νέα κράτη 

µέλη, η ισχύς του Απλοποιηµένου Καθεστώτος Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης 

(ΚΕΣΕ) θα παραταθεί έως το 2020.  
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5.3 Εσωτερική σύγκλιση 
 Τα κράτη µέλη που διατηρούν ενισχύσεις οι οποίες βασίζονται σε ιστορικές 

αναφορές πρέπει να στραφούν προς περισσότερο οµοιόµορφα επίπεδα ενισχύσεων ανά 

εκτάριο.  Μπορούν να επιλέξουν διάφορες λύσεις όπως να εφαρµόσουν εθνική ή 

περιφερειακή προσέγγιση (µε βάση διοικητικά ή αγρονοµικά κριτήρια) για να επιτύχουν 

ένα περιφερειακό / εθνικό ποσοστό µέχρι το 2019, ή να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει 

σταδιακή αύξηση των ενισχύσεων για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που λαµβάνουν 

λιγότερο από το 90% του περιφερειακού / εθνικού µέσου όρου - µε την πρόσθετη 

εγγύηση ότι η ελάχιστη ενίσχυση για κάθε αγρότη θα φθάσει το 60% του 

εθνικού/περιφερειακού µέσου όρου µέχρι το 2019. Τα ποσά που διατίθενται σε γεωργούς 

που λαµβάνουν περισσότερα από τον περιφερειακό/εθνικό µέσο όρο θα προσαρµοστούν 

αναλόγως, ενώ παράλληλα τα κράτη µέλη θα µπορούν να µειώσουν οποιεσδήποτε 

"απώλειες" στο 30%. 

 Τα κράτη µέλη έχουν επίσης το δικαίωµα να χορηγούν αναδιανεµητική ενίσχυση 

για τα πρώτα εκτάρια, για την οποία µπορούν να λάβουν µέχρι και το 30% των εθνικών 

κονδυλίων και να το αναδιανείµουν σε γεωργούς για τα πρώτα τους 30 εκτάρια (ή µέχρι 

τον µέσο όρο της έκτασης των εθνικών εκµεταλλεύσεων εάν οι εκτάσεις τους ξεπερνούν 

τα 30 εκτάρια). Αυτό θα έχει σηµαντικά αναδιανεµητικά αποτελέσµατα. Μια επιπλέον 

πιθανή λύση είναι η χορήγηση µέγιστης ενίσχυσης ανά εκτάριο. 

5.4 Νέοι Αγρότες 
 Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανανέωση των γενεών του γεωργικού πληθυσµού, 

η βασική ενίσχυση που χορηγείται σε νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα νέους αγρότες 

(ηλικίας κάτω των 40) θα πρέπει να αυξηθεί κατά ένα επιπλέον 25% για τα πρώτα 5 

χρόνια απασχόλησης. Η σχετική χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εθνικού 

κονδυλίου το πολύ και είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη µέλη. Το µέτρο αυτό 

συµπληρώνει άλλα µέτρα που εφαρµόζονται για τους νέους γεωργούς στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
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5.5 Καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων 
 Είναι προαιρετικό για τα κράτη µέλη. Κάθε γεωργός που ζητεί στήριξη µπορεί να 

αποφασίσει να συµµετάσχει στο καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων ώστε να λαµβάνει 

ετήσια ενίσχυση που καθορίζεται από το κράτος µέλος και κυµαίνεται από 500 € έως 

1.250 €, ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλλευσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να 

επιλέξουν µεταξύ διαφόρων µεθόδων υπολογισµού της ετήσιας ενίσχυσης τη µέθοδο που 

προτιµούν, όπως εκείνη σύµφωνα µε την οποία οι γεωργοί λαµβάνουν απλώς το ποσό 

που έτσι κι αλλιώς θα τους αναλογούσε. Έτσι θα επιτευχθεί µια τεράστια απλοποίηση για 

τους συγκεκριµένους γεωργούς και για τις αντίστοιχες εθνικές διοικήσεις. Οι 

συµµετέχοντες θα αντιµετωπίζουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις πολλαπλής 

συµµόρφωσης, και θα εξαιρούνται από την "οικολογική µέριµνα". Το συνολικό κόστος 

του καθεστώτος µικρών εκµεταλλεύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του εθνικού 

κονδυλίου, εκτός εάν ένα κράτος µέλος επιλέγει να χορηγήσει στις µικρές 

εκµεταλλεύσεις τις ενισχύσεις που θα λάµβαναν αν δεν συµµετείχαν στο καθεστώς. Θα 

διατεθούν επίσης πιστώσεις αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή συµβουλών σε 

µικροκαλλιεργητές µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και για επιχορηγήσεις 

αναδιάρθρωσης σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές τέτοιες µικρές γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις. 

5.6 Συνδεδεµένες ενισχύσεις 
 Για να αντιµετωπιστούν ενδεχόµενα αρνητικά αποτελέσµατα της εσωτερικής 

σύγκλισης για συγκεκριµένους τοµείς σε ορισµένες περιφέρειες και να ληφθούν υπόψη 

οι επικρατούσες συνθήκες, τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 

περιορισµένα κονδύλια για "συνδεδεµένες" ενισχύσεις, δηλαδή να καταβάλλουν 

ενισχύσεις που συνδέονται µε την καλλιέργεια συγκεκριµένων προϊόντων . Τα 

αναλογούντα  ποσά για συνδεδεµένες ενισχύσεις  θα πρέπει να περιορίζονται στο 8% του 

εθνικού κονδυλίου, εφόσον το κράτος µέλος προβλέπει ήδη 0-5% για συνδεδεµένες 

ενισχύσεις στην τρέχουσα ΚΑΠ, ή µέχρι 13%, εάν το τρέχον επίπεδο της συνδεδεµένης 

ενίσχυσης είναι υψηλότερο από το 5%. Βεβαίως, η  Επιτροπή διατηρεί την αρµοδιότητα  

να εγκρίνει υψηλότερο ποσοστό όταν το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, υπάρχει η 
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δυνατότητα για χορήγηση "συνδεδεµένης" ενίσχυσης 2% αποκλειστικά για τα 

πρωτεϊνούχα φυτά. 

5.7 Περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς/µειονεκτικές περιοχές 
 Τα κράτη µέλη (ή οι περιφέρειες τους) µπορούν να χορηγούν πρόσθετη ενίσχυση 

για περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς (όπως ορίζονται στους κανόνες περί αγροτικής 

ανάπτυξης) - µέχρι ποσοστό 5% του εθνικού κονδυλίου. Πρόκειται για προαιρετική 

ρύθµιση που δεν επηρεάζει τις επιλογές που προβλέπονται στο πλαίσιο της αγροτικής 

ανάπτυξης σε µειονεκτικές περιοχές.  

5.8 Οικολογική µέριµνα 
 Εκτός της βασικής ενίσχυσης, κάθε εκµετάλλευση θα λαµβάνει µια ενίσχυση ανά 

εκτάριο για την τήρηση ορισµένων γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίµα και το 

περιβάλλον. Τα κράτη µέλη θα χρησιµοποιούν το 30% του εθνικού τους κονδυλίου, για 

την πληρωµή των εν λόγω ενισχύσεων. Η οικολογική µέριµνα είναι υποχρεωτική και η 

µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της  συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων που θα 

υπερβαίνουν τις ενισχύσεις περιβαλλοντικού προσανατολισµού, δηλαδή, µετά µια 

µεταβατική περίοδο, οι παραβάτες θα χάνουν µέχρι και το 125% των οικολογικών 

ενισχύσεων που δικαιούνται.  

Για την συµµόρφωση µε την Οικολογική Μέριµνα προβλέπονται τρία βασικά µέτρα:  

• διατήρηση µόνιµων χορτολιβαδικών εκτάσεων,   

• διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής (κάθε αγρότης πρέπει να πραγµατοποιεί 

τουλάχιστον 2 καλλιέργειες όταν οι αρόσιµες εκτάσεις του υπερβαίνουν τα 10 εκτάρια 

και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν οι αρόσιµες εκτάσεις του υπερβαίνουν τα 30 

εκτάρια. Η κύρια καλλιέργεια πρέπει να καλύπτει το 75% το πολύ των αρόσιµων 

εκτάσεων και οι δύο κύριες καλλιέργειες το 95% το πολύ των αρόσιµων εκτάσεων) και  

• διατήρηση µιας "περιοχής οικολογικής εστίασης" ίσης τουλάχιστον µε το 5% των 

αρόσιµων εκτάσεων της εκµετάλλευσης, για εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 15 

εκταρίων (εκτός από τις µόνιµες χορτολιβαδικές εκτάσεις) - δηλαδή περιθώρια των 
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αγρών, φράκτες, δέντρα, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, χαρακτηριστικά τοπίου, βιότοποι, 

ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις δασοφύτευσης. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 7% µετά 

από έκθεση και νοµοθετική πρόταση που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2017.  

5.9 Οικολογική ισοδυναµία 
 Προκειµένου  να µην ζηµιωθούν όσοι ήδη αντιµετωπίζουν επιτυχώς τα θέµατα 

βιωσιµότητας του περιβάλλοντος, η συµφωνία προβλέπει ένα σύστηµα "οικολογικής 

ισοδυναµίας" σύµφωνα µε το οποίο αν εφαρµόζονται ήδη πρακτικές φιλικές προς το 

περιβάλλον θεωρείται ότι αυτές αντικαθιστούν τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις. Για 

παράδειγµα, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δεν επιβαρύνονται µε πρόσθετες 

απαιτήσεις, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητές τους αποδεδειγµένα συνεπάγονται σαφές 

οικολογικό όφελος. Για άλλους παραγωγούς, τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα µπορούν 

να συµπεριλάβουν ισοδύναµα µέτρα.  Ο νέος κανονισµός περιέχει κατάλογο τέτοιων 

ισοδύναµων µέτρων. Για να αποφεύγεται η "διπλή χρηµατοδότηση" τέτοιων µέτρων, οι 

ενισχύσεις µέσω προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τις βασικές οικολογικές απαιτήσεις.  

5.10 ∆ηµοσιονοµική πειθαρχία 
 Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Π∆Π και ανεξάρτητα από την απόφαση για 

το οικονοµικό έτος 2014, συµφωνήθηκε ότι για οποιαδήποτε µελλοντική µείωση των 

ετήσιων άµεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας (δηλαδή όταν 

οι εκτιµήσεις για τις ενισχύσεις είναι υψηλότερες από τον διαθέσιµο προϋπολογισµό για 

τον πρώτο πυλώνα) θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα κατώτατο όριο 2.000 ευρώ. Με άλλα 

λόγια, η µείωση δεν θα εφαρµόζεται στα πρώτα 2.000 ευρώ της άµεσης ενίσχυσης για 

κάθε γεωργό. Με τον τρόπο αυτό θα τροφοδοτείται επίσης το αποθεµατικό κρίσης όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο (όπως θα προσδιοριστεί στον οριζόντιο κανονισµό). 

5.11 " Ενεργοί γεωργοί" 
 Για να καλυφθούν ορισµένα νοµικά κενά, τα οποία επέτρεψαν σε λίγες 

επιχειρήσεις να ζητήσουν άµεσες ενισχύσεις,  µολονότι η κύρια επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα δεν ήταν γεωργική, η µεταρρύθµιση καθιστά αυστηρότερους τους 

κανόνες για τους ενεργούς γεωργούς. Τα κράτη µέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να 
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καταρτίσουν έναν νέο κατάλογο επαγγελµατικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 

αποκλείονται από τη λήψη άµεσων ενισχύσεων (που καλύπτει αεροδρόµια, 

σιδηροδροµικές υπηρεσίες, έργα υδροδότησης, κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες και 

µόνιµους χώρους άθλησης και αναψυχής) εκτός εάν οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

αποδείξουν ότι έχουν πραγµατική γεωργική δραστηριότητα. Τα κράτη µέλη θα µπορούν 

να προσθέσουν στον κατάλογο αυτόν και άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

5.12 Επιλέξιµα εκτάρια 
 Οι κανόνες ορίζουν το 2015  ως νέο έτος  αναφοράς για τις εκτάσεις γης, ωστόσο, 

προκειµένου  να αποφευχθεί η κερδοσκοπία .προβλέπεται να  υπάρξει σύνδεση µε τους 

δικαιούχους του συστήµατος άµεσων ενισχύσεων του 2013.  Τα κράτη µέλη, που 

ενδεχοµένως παρατηρούν µεγάλη αύξηση των δηλούµενων επιλέξιµων περιοχών, θα 

µπορούν να περιορίσουν τα δικαιώµατα των ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν 

το 2015 στο 135% ή το 145% του αριθµού των εκταρίων που δηλώθηκαν το 2009. 

5.13 Μηχανισµοί διαχείρισης της αγοράς 
 Με τις ποσοστώσεις του γάλακτος να λήγουν το 2015, η µεταρρύθµιση προβλέπει 

τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεµβρίου 2017, 

επιβεβαιώνοντας τον στόχο της µεταρρύθµισης του τοµέα της ζάχαρης το 2005 να θέσει 

τέρµα στο καθεστώς των ποσοστώσεων παρέχοντας κάποιο χρόνο στον τοµέα 

προκειµένου να προσαρµοστεί. Έτσι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών 

της ΕΕ τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσµια αγορά (καθώς οι εξαγωγές της ΕΕ 

περιορίζονται από τους κανόνες του ΠΟΕ για τις ποσοστώσεις). Επίσης θα 

διαµορφωθούν µακροπρόθεσµες προοπτικές στον τοµέα. Η µεγάλη προσφορά στις 

εγχώριες αγορές της ΕΕ σε λογικές τιµές θα ωφελήσει επίσης τους ενδιάµεσους και 

τελικούς καταναλωτές ζάχαρης. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, θα πρέπει να διατηρηθούν 

οι τυποποιηµένες διατάξεις για τις συµφωνίες µεταξύ ζαχαρουργείων και παραγωγών. 

Για την περίοδο µετά τις ποσοστώσεις, η λευκή ζάχαρη θα παραµείνει επιλέξιµη για 

ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση. Οι περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες θα 

συνεχίσουν να απολαµβάνουν απεριόριστη πρόσβαση, χωρίς δασµούς, στην αγορά της 

ΕΕ. 
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 Όσον αφορά στην παραγωγή οίνου, η συµφωνία σέβεται την απόφαση της 

µεταρρύθµισης του 2006 για τερµατισµό του συστήµατος δικαιωµάτων αµπελοφύτευσης 

στο τέλος του 2015 και καθιερώνει σύστηµα αδειών για φύτευση νέων αµπέλων από το 

2016 - όπως συνέστησε η οµάδα υψηλού επιπέδου για τον οίνο τον περασµένο 

∆εκέµβριο - µε την αύξηση να περιορίζεται στο 1% ανά έτος. 

5.14 Τροποποιήσεις Κανόνων Της ΚΑΠ 
 Άλλες τροποποιήσεις των κανόνων της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς έχουν 

στόχο να βελτιώσουν τον προσανατολισµό της ευρωπαϊκής γεωργίας στην αγορά, υπό το 

πρίσµα του αυξηµένου ανταγωνισµού στις παγκόσµιες αγορές, παρέχοντας παράλληλα 

στους γεωργούς ένα αποτελεσµατικό δίχτυ ασφαλείας σε συνθήκες εξωτερικής 

αβεβαιότητας (µαζί µε τις άµεσες ενισχύσεις και τις επιλογές για τη διαχείριση των 

κινδύνων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης).  

 Τα υφιστάµενα συστήµατα δηµόσιας παρέµβασης και ιδιωτικής 

αποθεµατοποίησης ενισχύσεων αναθεωρούνται, π.χ. µε τεχνικές αναπροσαρµογές για το 

βόειο κρέας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα και 

αποτελεσµατικότερα στις εκάστοτε συνθήκες. Όσον αφορά τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, 

οι αλλαγές αυτές συµπληρώνουν τη "δέσµη προτάσεων για το γάλα" που ενσωµατώνεται 

στον κανονισµό και ενισχύουν τη διαπραγµατευτική ισχύ των γεωργών.  

 Επίσης, νέες ρήτρες διασφάλισης καθιερώνονται για όλους τους τοµείς, ώστε να 

µπορεί η Επιτροπή να λαµβάνει επείγοντα µέτρα για να αντιµετωπίζει γενικές διαταραχές 

της αγοράς - όπως τα µέτρα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης από το 

βακτήριο E.coli τον Μάιο-Ιούλιο του 2011. Τα µέτρα αυτά θα χρηµατοδοτούνται από 

ένα αποθεµατικό κρίσης που θα προκύψει από την ετήσια µείωση των άµεσων 

ενισχύσεων. Τα κονδύλια που δεν χρησιµοποιούνται για µέτρα αντιµετώπισης κρίσεων 

θα επιστρέφονται στους γεωργούς το επόµενο έτος.  

 Σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά, η Επιτροπή µπορεί να 

επιτρέψει επίσης σε οργανώσεις παραγωγών ή διεπαγγελµατικές οργανώσεις, αφού 

δώσουν ορισµένες εγγυήσεις, να λάβουν συλλογικά ορισµένα προσωρινά µέτρα (για 
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παράδειγµα, απόσυρση από την αγορά ή αποθήκευση από ιδιωτικούς φορείς) για τη 

σταθεροποίηση του εν λόγω τοµέα.  

 Τα προγράµµατα κατανάλωσης φρούτων και διανοµής γάλακτος στα σχολεία 

προβλέπεται να διευρυνθούν, και ο ετήσιος προϋπολογισµός για το πρόγραµµα διανοµής 

φρούτων στα σχολεία αυξάνεται από 90 σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως. 

 Για να βελτιωθεί η διαπραγµατευτική θέση των αγροτών στη διατροφική 

αλυσίδα, η Επιτροπή επιδιώκει την καλύτερη οργάνωση του τοµέα µέσω ορισµένων 

περιορισµένων παρεκκλίσεων από την ενωσιακή νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Οι 

κανόνες που σχετίζονται µε την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) και των 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων καλύπτουν πλέον όλους τους τοµείς - οι επιπλέον 

επιλογές σύστασης τέτοιων οργανώσεων µεταφέρονται στις πιστώσεις για την αγροτική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, παρέχεται, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και εγγυήσεις, η 

δυνατότητα στους γεωργούς να διαπραγµατεύονται συλλογικά τις συµβάσεις για την 

προµήθεια ελαιόλαδου, βοείου κρέατος, σιτηρών και ορισµένων άλλων προϊόντων 

αροτραίων καλλιεργειών. Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε 

πιθανά ζητήµατα που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισµού.  

 Τέλος, για λόγους απλούστευσης και προσανατολισµού της αγοράς, 

καταργούνται ορισµένα µικρά ή µη χρησιµοποιούµενα προγράµµατα (ενίσχυση για τη 

χρησιµοποίηση αποκορυφωµένου γάλακτος και αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σε 

ζωοτροφές και καζεΐνης, όπως και η συνδεδεµένη ενίσχυση για τους µεταξοσκώληκες).  
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6. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα συνεχιστεί η τρέχουσα  προσέγγιση η 

οποία, άλλωστε, οδήγησε και στη δηµιουργία της: τα κράτη µέλη ή οι περιφέρειες για να 

αντιµετωπίζουν τις ανάγκες των δικών τους αγροτικών περιοχών θα εξακολουθήσουν να 

καταρτίζουν τα δικά τους πολυετή προγράµµατα βάσει της δέσµης µέτρων που 

θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία  θα συγχρηµατοδοτούνται από  εθνικά και 

κοινοτικά  κονδύλια - ενώ τα ποσά και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης θα καθορίζονται 

στο πλαίσιο του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου.  

 Οι νέοι κανόνες για τον 2ο πυλώνα προβλέπουν µια περισσότερο ευέλικτη 

προσέγγιση από ό,τι σήµερα. Τα µέτρα θα πάψουν πλέον να κατατάσσονται σε επίπεδο 

ΕΕ σε "άξονες" που συνδέονται µε ελάχιστες απαιτήσεις ενισχύσεων ανά άξονα. Αντ’ 

αυτού, θα εναπόκειται στα κράτη µέλη/στις περιφέρειες να αποφασίζουν ποια µέτρα θα 

χρησιµοποιούν (και πώς) για να επιτύχουν τους στόχους για έξι ευρείες "προτεραιότητες" 

και λεπτοµερέστερους "τοµείς εστίασης" (επιµέρους προτεραιότητες), µε βάση 

εµπεριστατωµένη ανάλυση.  

 Οι έξι προτεραιότητες θα καλύπτουν τα εξής:   

• προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και καινοτοµίας, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, και της βιώσιµης διαχείρισης των 

δασών,  

• προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίµων - συµπεριλαµβανοµένης της 

µεταποίησης και της εµπορίας - και της διαχείρισης κινδύνου,  

• αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων,  

• προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της µετάβασης σε µια οικονοµία 

χαµηλών εκποµπών άνθρακα,  

• προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της µείωσης της φτώχειας και της 

οικονοµικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.  
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει να δαπανούν τουλάχιστον το 30% των ενωσιακών κονδυλίων 

αγροτικής ανάπτυξης για ορισµένα µέτρα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της γης και 

την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, και τουλάχιστον το 5% για την προσέγγιση 

LEADER.  

 Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να συντονίζεται µε άλλες πολιτικές 

µέσω ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ και µέσω συµφωνιών εταιρικής 

σχέσης σε εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας όλη τη στήριξη από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταµεία (το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής, το ΕΚΤ και το 

ΕΤΘΑ) στο εκάστοτε κράτος µέλος. 

 Κατά τη νέα περίοδο, τα κράτη µέλη/οι περιφέρειες θα έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να σχεδιάζουν θεµατικά υποπρογράµµατα, ώστε να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή σε θέµατα όπως οι νέοι αγρότες, οι µικροκαλλιεργητές, οι ορεινές περιοχές, οι 

γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής ή η προσαρµογή 

σε αυτήν, η βιοποικιλότητα και οι αλυσίδες εφοδιασµού τοπικής εµβέλειας. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις θα προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά στήριξης στο πλαίσιο των 

υποπρογραµµάτων. 

 Η εξορθολογισµένη δέσµη µέτρων οφείλει να βασίζεται στα δυνατά σηµεία των 

µέτρων που ισχύουν σήµερα. Μεταξύ άλλων, θα καλύπτει τα εξής: 

• Καινοτοµία:  το καίριο αυτό θέµα (και πιο συγκεκριµένα η σχεδιαζόµενη ευρωπαϊκή 

σύµπραξη καινοτοµίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και αειφορία - ΕΣΚ) θα 

εξυπηρετείται από διάφορα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης, όπως η "µεταφορά γνώσης", η 

"συνεργασία" και οι "επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία". Η ΕΣΚ θα προωθήσει 

την αποδοτική χρήση των πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαµηλές ανθρακούχες 

εκποµπές και την ανάπτυξη γεωργίας και δασοκοµίας φιλικών προς το περιβάλλον και 

ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή η οποία,   µεταξύ άλλων, πρέπει να επιτευχθεί µε 

µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ της γεωργίας και της έρευνας ώστε να επιταχυνθεί η 

µεταφορά τεχνολογίας στους αγρότες. 
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• Γνώση - "γεωργία που βασίζεται στη γνώση": Ενίσχυση των µέτρων υπέρ της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (που σχετίζονται επίσης µε 

τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την προσαρµογή σε αυτήν, τις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις, την οικονοµική ανάπτυξη και την κατάρτιση). 

• Αναδιάρθρωση / Επενδύσεις / Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων: Μη 

επιστρεπτέες ενισχύσεις που παραµένουν διαθέσιµες - ενίοτε µε υψηλότερα ποσοστά 

στήριξης όταν συνδέονται µε την ΕΣΚ (ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας) ή µε κοινά 

έργα. 

• Νέοι αγρότες: Ο συνδυασµός των µέτρων µπορεί να περιλαµβάνει επιχορηγήσεις 

εκκίνησης επιχειρήσεων (µέχρι 70.000 €), γενικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κατάρτιση και συµβουλευτικές υπηρεσίες.  

• Μικροκαλλιεργητές: Ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων µέχρι 15.000 € ανά µικρή 

εκµετάλλευση. 

• Εργαλειοθήκη διαχείρισης κινδύνου: Οι ασφάλειες & τα αµοιβαία κεφάλαια - για 

ασφάλιση καλλιεργειών, έναντι καιρικών συνθηκών και ζωονόσων (που επί του 

παρόντος διατίθενται βάσει του άρθρου 68 στον 1ο πυλώνα) - διευρύνθηκαν ώστε να 

συµπεριλαµβάνουν, σε περίπτωση που το εισόδηµα µειωθεί κατά 30%,  τη δυνατότητα 

σταθεροποίησης του εισοδήµατος, η οποία θα επιτρέπει ενισχύσεις (έως και για το 70% 

των ζηµιών) από ένα αµοιβαίο κεφάλαιο  .  

• Οµάδες/οργανώσεις παραγωγών: Υποστήριξη για τη δηµιουργία οµάδων/οργανώσεων 

µε βάση επιχειρηµατικό σχέδιο, αλλά µόνο για µονάδες που ορίζονται ως µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

• Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα - ενισχύσεις για το κλίµα: Κοινές συµβάσεις, 

διασυνδέσεις µε την κατάλληλη κατάρτιση/ενηµέρωση, µεγαλύτερη ευελιξία στην 

επέκταση των αρχικών συµβάσεων. 

• Βιολογική γεωργία: Νέο ειδικό µέτρο για µεγαλύτερη προβολή του τοµέα. 
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• ∆ασοκοµία: Ενισχυµένη / στοχευµένη στήριξη µέσω επιχορηγήσεων και ετήσιων 

ενισχύσεων. 

• Ορεινές περιοχές: Για τις ορεινές περιοχές και τις γεωργικές εκτάσεις άνω των 62° Β, η 

ενίσχυση µπορεί να φτάσει τα 450 € / εκτάριο (αυξήθηκε από 250 € / εκτάριο). 

• Άλλες περιοχές µε φυσικούς και άλλους ειδικούς περιορισµούς: Νέα οριοθέτηση των 

φυσικών περιοχών µε περιορισµούς - µε ισχύ από το 2018 το αργότερο - βάσει 8 

βιοφυσικών κριτηρίων. Τα κράτη µέλη διατηρούν τη δυνατότητα να χαρακτηρίζουν 

µέχρι και το 10% των γεωργικών τους εκτάσεων ως περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς ή 

ως περιοχές αναγκαίες για τη διατήρηση ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος.  

• Συνεργασία: Εκτεταµένες δυνατότητες στήριξης της τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και 

εµπορικής συνεργασίας (π.χ. πιλοτικά προγράµµατα, κοινά περιβαλλοντικά 

προγράµµατα, δηµιουργία αλυσίδων εφοδιασµού τοπικής εµβέλειας και τοπικών 

αγορών). 

• Μη γεωργικές δραστηριότητες: Επιχορηγήσεις για εκκίνηση επιχειρήσεων και 

ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. 

• Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών: Επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδοµές και 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που µπορούν να υπερβούν τα µέχρι τώρα καλυπτόµενα 

έργα µικρής κλίµακας, µετεγκατάστασης δραστηριοτήτων / µετατροπής κτιρίων. 

• LEADER: Μεγαλύτερη έµφαση σε µέτρα ευαισθητοποίησης και άλλα 

προπαρασκευαστικά µέτρα για τη στήριξη στρατηγικών, προώθηση της ευελιξίας όσον 

αφορά τον συνδυασµό µε άλλα κονδύλια σε τοπικό επίπεδο, π.χ. τη συνεργασία 

αγροτικών-αστικών περιφερειών.  

Οριζόντιος κανονισµός 

Έλεγχοι: Οι απαιτήσεις ελέγχου θα µειωθούν στις περιοχές όπου προηγούµενοι 

έλεγχοι κατέληξαν σε καλά αποτελέσµατα, δηλαδή στις περιοχές όπου οι κανόνες 

εφαρµόζονται ορθά. Ωστόσο, οι έλεγχοι θα πρέπει να αυξηθούν σε περιοχές µε 

προβλήµατα. 
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Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις: Ο κατάλογος των 

θεµάτων για τα οποία τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν συµβουλές στους αγρότες 

έχει διευρυνθεί ώστε να καλύπτει, πέραν της πολλαπλής συµµόρφωσης, τις άµεσες 

οικολογικές ενισχύσεις, τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση των εκτάσεων που είναι 

επιλέξιµες για άµεσες ενισχύσεις, την οδηγία-πλαίσιο για το νερό, την οδηγία για τη 

βιώσιµη χρήση των φυτοφαρµάκων, καθώς και ορισµένα µέτρα για την αγροτική 

ανάπτυξη.  

Πολλαπλή συµµόρφωση: Όλες οι άµεσες ενισχύσεις, όπως και ορισµένες 

ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη αλλά και ορισµένες ενισχύσεις για τις αµπέλους 

θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την τήρηση ορισµένων θεσµικών απαιτήσεων 

σχετικά µε το περιβάλλον, την κλιµατική αλλαγή, την καλή γεωργική κατάσταση των 

εδαφών, την καλή µεταχείριση των ζώων και τα υγειονοµικά πρότυπα για τα ζώα και τα 

φυτά. Ο κατάλογος έχει απλουστευθεί, έτσι ώστε να αποκλείονται οι ρυθµίσεις σε τοµείς 

όπου δεν υπάρχουν σαφείς και ελέγξιµες υποχρεώσεις για τους γεωργούς. Η συµφωνία 

επιβεβαιώνει ότι η οδηγία-πλαίσιο για το νερό και η οδηγία για τη βιώσιµη χρήση των 

φυτοφαρµάκων θα ενσωµατωθούν στους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης µόλις 

αποδειχθεί ότι έχουν εφαρµοστεί ορθά σε όλα τα κράτη µέλη και έχουν καθορισθεί 

σαφώς οι υποχρεώσεις των αγροτών.  

Αποθεµατικό κρίσης: στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, κάθε χρόνο, 

θα δηµιουργείται ένα αποθεµατικό κρίσης ύψους 400 εκατ. ευρώ (σε τιµές του 2011). Αν 

το ποσό αυτό δεν χρησιµοποιείται για την κρίση θα επιστρέφεται στους γεωργούς µε τη 

µορφή άµεσων ενισχύσεων το επόµενο έτος.  

∆ιαφάνεια: Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 

όλους τους δικαιούχους - µε εξαίρεση τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες είναι 

επιλέξιµες για το καθεστώς µικρών εκµεταλλεύσεων στο εν λόγω κράτος µέλος.  

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση της ΚΓΠ: Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πριν 

από το τέλος του 2018 - και στη συνέχεια κάθε 4 χρόνια - σχετικά µε τις επιδόσεις της 
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ΚΑΠ όσον αφορά τους κύριους στόχους της: βιώσιµη παραγωγή τροφίµων, βιώσιµη 

διαχείριση των φυσικών πόρων, και ισορροπηµένη εδαφική ανάπτυξη. 

Περαιτέρω στοιχεία 

Ευθυγράµµιση: Όσον αφορά την περαιτέρω εφαρµογή, καθορίστηκαν ορισµένα 

ζητήµατα, ιδίως σχετικά µε τον κανονισµό για την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

(ΚΟΑ), τα οποία πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

Μεταβατικές ρυθµίσεις: Στόχος είναι όλοι οι νέοι κανονισµοί να τεθούν σε ισχύ 

από 1ης Ιανουαρίου 2014 . Ωστόσο, δεδοµένης της αναγκαίας προετοιµασίας, είναι ήδη 

σαφές ότι οι Οργανισµοί Πληρωµών των κρατών µελών δεν έχουν αρκετό χρόνο για να 

οργανωθούν και να προβούν στους αναγκαίους ελέγχους µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να 

υποβάλει χωριστή πρόταση που προβλέπει ένα µεταβατικό έτος για τις άµεσες ενισχύσεις 

του 2014. Με άλλα λόγια, τα νέα στοιχεία, όπως η οικολογική µέριµνα και η 

συµπληρωµατική ενίσχυση για νέους γεωργούς, θα εφαρµοστούν από το 2015. Οµοίως, 

ζητείται από τα κράτη µέλη να µελετήσουν τα πολυετή τους προγράµµατα αγροτικής 

ανάπτυξης, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν στις αρχές του επόµενου έτους.  
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7. ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 

Η Νέα ΚΑΠ 2014-2020, καθιερώνεται µε βάση τα παρακάτω θεσµικά κείµενα: 

Τους Κανονισµούς (ΕΕ) αριθ.:  

1. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L347/608 της 

20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 

βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 

κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του 

Συµβουλίου», όπως τροποποιηµένος ισχύει 2. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 

των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 

814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συµβουλίου»  

3. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 347/671 της 

17.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 

την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 

1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου».  

4. 229/2013  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L78/41 της 

13.03.2013) «σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά 

του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 

Συµβουλίου».  

5. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 347/320 της 

20.12.2013) σχετικά µε το Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 
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6. 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) 

«για τη συµπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθµ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 

καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος Χ του εν λόγω κανονισµού», όπως τροποποιηµένος 

ισχύει   

7. 641/2014  εκτελεστικού κανονισµού της Επιτροπής  (L181/74 της 20.06.2014) «για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρµογής του Καν.(ΕΕ) αριθµ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άµεσες ενισχύσεις στους 

γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», 

όπως τροποποιηµένος ισχύει  

8. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συµπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 

αριθµ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης 

πληρωµών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρµόζονται στις άµεσες 

ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση», όπως 

τροποποιηµένος ισχύει   

9. 809/2014 εκτελεστικού κανονισµού (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) αριθµ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, τα µέτρα 

αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συµµόρφωση», όπως τροποποιηµένος ισχύει   

10. 747/2015 της Επιτροπής σχετικά µε παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 809/2014 όσον αφορά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωµής, την καταληκτική ηµεροµηνία για 

την κοινοποίηση των τροποποιήσεων της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωµής και 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων 

ενίσχυσης ή για την αύξηση των δικαιωµάτων της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης στο 

πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015.  
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11. Έγγραφο εργασίας αριθ. Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση 

της έκτασης των αγροτεµαχίων αµπελώνων στο πλαίσιο των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 

479/2008 και 555/2008  

12. Έγγραφο εργασίας αριθ. AGR 49533/2002 «Σχετικά µε τα ‘προφανή λάθη’ σύµφωνα 

µε το άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής»  

13. Aνακοινώσεις που απέστειλε το ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η 

Αυγούστου 2014 και την 31η Ιανουαρίου 2015, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής 

του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς 

για το κλίµα και το περιβάλλον, την ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας, του 

καθεστώτος των µικροκαλλιεργητών και των συνδεδεµένων ενισχύσεων σε εθνικό 

επίπεδο, όπως τροποποιηµένες ισχύουν.   

14.  Eπιστολή της Ε. Επιτροπής Ares (2014) 2477689-25/07/2014 περί διαχωρισµού των 

περιφερειών   

15. Eπιστολή της Ε. Επιτροπής Ares (2015) 1934983-07/05/2015 περί επιλεξιµότητας 

µόνιµων βοσκότοπων και ενεργοποίησης/µεταβίβασης δικαιωµάτων που έχουν 

κατανεµηθεί σε περιφέρειες  

Γ. Αποφάσεις:  

1. YA µε αριθµ. 1242/52354/12.05.2015 Τροποποίηση της µε αριθµ. 

104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και 

διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 

και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

2. ΥΑ µε αριθµ. 7/3325 Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 

242466/10−2−2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτοµερειών εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 

328609/28−09−2009 κοινή υπουργική απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την 

εφαρµογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής 

παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα 

µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους − Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συµβουλίου» και των 
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κανονισµών Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συµβουλίου και Καν (ΕΚ)1914/2006 της 

Επιτροπής.   

3. ΚΥΑ µε αριθµ.4036(ΦΕΚ 8/Α΄/27-1-2012) «∆ιάθεση φαρµάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»  

4. ΥΑ µε αριθ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά 

µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 

1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου» όπως τροποποιηµένη ισχύει  

5. ΚΥΑ µε αριθµ. 580/35912/15-4-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

687/295610/24−5−2007 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή 

του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής 

και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.  

6. ΥΑ µε αριθµ. 1876/38970/3-4-2015  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 

1553/43506/6−04−2012 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των 

Κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 1405/2006 του Συµβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, 

σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Στήριξης των µικρών νησιών του Αιγαίου 

Πελάγους. 
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8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 

 Η νέα ΚΑΠ η οποία συµφωνήθηκε στο Συµβούλιο της ΕΕ και στο 

Ευρωκοινοβούλιο είναι µια πραγµατικά ρηξικέλευθη πολιτική µε πολλά νέα στοιχεία. Το 

σύνολο της ΚΑΠ στοχεύει στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο, τη βιωσιµότητα των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την ευµάρεια των γεωργών, την παροχή τροφίµων και 

δηµοσίων αγαθών προς την κοινωνία, την περιβαλλοντική προστασία κλπ.  

 Στη νέα περίοδο σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η διαφοροποιηµένη 

“αρχιτεκτονική” των άµεσων ενισχύσεων η οποία ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική 

διάρθρωση της γεωργίας και ενσωµατώνει τα εξής (ΟΠΕΚΕΠΕ, 2015; ΠΑΣΕΓΕΣ, 

2013): 

1. Τη βασική ενίσχυση που αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα του εγγυηµένου 

εισοδήµατος του γεωργού και καταβάλλεται σε κάθε γεωργό µε βάση την έκταση 

που θα δηλώνει (ή το ζωικό κεφάλαιο για τους λίγους κτηνοτρόφους που δε 

διαθέτουν βοσκοτόπια- ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα). Η βασική ενίσχυση θα 

πληρώνεται µε βάση  δικαιώµατα τα οποία θα προκύψουν ανάλογα µε την έκταση 

που εκµεταλλεύεται ο κάθε γεωργός, διαφορετικής όµως αξίας από τα τρέχοντα 

δικαιώµατα που έχουν στην κατοχή τους . Η µεταβολή της αξίας των 

δικαιωµάτων µπορεί να γίνει το 2015 εφάπαξ, ή να ακολουθήσει τη σταδιακή 

σύγκλιση. Οι Κανονισµοί παρέχουν στα κράτη µέλη  τη δυνατότητα κατανοµής 

των ενισχύσεων διαχωρίζοντας περιφέρειες µε αγρονοµικά, γεωγραφικά, 

οικονοµικά και άλλα αντικειµενικά κριτήρια.  Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού 

κανονισµού συνάδουν απόλυτα µε την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού γεωργικού 

τοµέα, όπου υπάρχουν άγονοι, δηµόσιοι και χαµηλής αξίας βοσκότοποι και 

υψηλής αξίας ιδιόκτητες γεωργικές εκτάσεις. Οι περιφέρειες θα µπορούσαν να 

ακολουθήσουν ακριβώς αυτό το διαχωρισµό  (γεωργικές εκτάσεις -βοσκότοποι) 

καθώς η αξία της γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα έξοδα συντήρησης είναι 

τελείως διαφορετικά.                    
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2. Το νέο καθεστώς των µικρών γεωργών το οποίο προβλέπει ότι γεωργοί στους 

οποίους αντιστοιχεί ποσό  µικρότερο των 1.250 Ευρώ  µπορούν µε την ένταξή 

τους στο ειδικό αυτό καθεστώς  να απαλλάσσονται από υποχρεώσεις της 

πράσινης ενίσχυσης όπως και τους ελέγχους πολλαπλής συµµόρφωσης. 

Πρόκειται για ρύθµιση η οποία υιοθετήθηκε µε πρωτοβουλία της Ελλάδας σε 

συνεργασία µε την Κυπριακή Προεδρία και  είναι σίγουρο ότι θα διευκολύνει τη 

διοίκηση και τον Οργανισµό πληρωµών. Ειδικότερα για  τους µικρούς γεωργούς 

που επιθυµούν να αναπτυχθούν και να µεγαλώσουν την εκµετάλλευσή τους 

υπάρχει ειδική µέριµνα ενίσχυσης  µέσω των συµβουλευτικών υπηρεσιών και 

ειδικού µέτρου ενίσχυσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Με πρόσθετο 

πριµ 25% των ενισχύσεων για µια πενταετία µπορούµε να διατηρήσουµε ή να 

επαναφέρουµε τους νέους κάτω των 40 ετών στη γεωργία.   

3. την “πράσινη” ενίσχυση  που αντιστοιχεί στο 30% του εθνικού φακέλου, θα 

καταβάλλεται στους γεωργούς προκειµένου να πετύχουν  τη διαφοροποίηση των 

καλλιεργειών  για  γεωργικές εκµεταλλεύσεις άνω των 100 στρεµµάτων 

αρόσιµων καλλιεργειών, τη διατήρηση των µονίµων βοσκοτόπων,  και την 

υποχρέωση διατήρησης έκτασης οικολογικής εστίασης για εκµεταλλεύσεις µε 

αρόσιµες εκτάσεις άνω των 150 στρεµµάτων. 

4. τις  συνδεδεµένες ενισχύσεις οι οποίες µπορούν να καταβάλλονται στα 

περισσότερα προϊόντα (όχι καπνό, φαρµακευτικά). Μόνον εφόσον επιλέξει το 

ΚΜ να τις ενεργοποιήσει.  

5. τα µέτρα αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία περιλαµβάνουν τα πάντα, είναι ευέλικτα 

και µπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της υπαίθρου αν σχεδιαστούν σωστά. Οι 

νέες δράσεις που περιλαµβάνονται ταιριάζουν ιδιαίτερα στην Ελλάδα:  

6. Μέτρα για µικρούς γεωργούς, µέτρα για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

µέτρα για στήριξη οµάδων παραγωγών µε επιχειρηµατικό προσανατολισµό, κλπ.                   

  Όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές έτσι και στην ΚΑΠ αναγνωρίζεται η 

ευχέρεια στο κράτος µέλος, να κάνει προσαρµογές,  µικρές , είναι η αλήθεια, για τον 1ο 
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πυλώνα αλλά µεγαλύτερες στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες είναι αυτές  

που θα δώσουν την ώθηση στον τοµέα.   Οι άµεσες ενισχύσεις θα παρέχουν το 

εγγυηµένο εισόδηµα που έχει ανάγκη ο γεωργός ώστε να συνεχίζει να παράγει προϊόντα 

µε υψηλή αξία, αλλά το µέγιστο µέρος του εισοδήµατος του θα πρέπει να το αποκτήσει 

από την αγορά. Το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης θα δώσει το έναυσµα της 

επιχειρηµατικής κατεύθυνσης των γεωργών ή των οµάδων τους ώστε να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα τους µε συνενώσεις και εκµετάλλευση της γνώσης και της 

καινοτοµίας.                           

 

8.1 Ενεργοί αγρότες 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον ορισµό “ενεργός γεωργός” περιλαµβάνονται στον 

κανονισµό 1307/2013 και δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν µε την έννοια του κατά κύριο 

επάγγελµα αγρότη. Προς τούτο, υπάρχουν υποχρεωτικές διατάξεις αλλά και άλλες που 

µπορεί να ενεργοποιήσουν τα ΚΜ.  

• Εκµεταλλεύσεις που αποτελούνται από εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 

(χωρίς γεωργική δραστηριότητα), σε ποσοστό πάνω από το 50% της δηλωθείσας 

έκτασης δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. (Καν. 1307/2013, 9.1) Η γεωργική 

δραστηριότητα ορίζεται από το Κράτος Μέλος και αφορά στην παραγωγή, 

εκτροφή ζώων και καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. 

• ∆εν θεωρούνται ενεργοί αγρότες τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διευθύνουν 

αερολιµένες, γήπεδα, χώρους ψυχαγωγίας, κλπ. Το κράτος-µέλος έχει την 

ευχέρεια να προσθέσει και άλλες εξαιρούµενες κατηγορίες δραστηριοτήτων ή 

εταιρειών  ( Καν. 1307/2013, 9.2). Από αυτή τη διάταξη εξαιρούνται:                                    

: 

α)  δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων στους οποίους κατεβλήθησαν ποσά που δεν 

υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ (Καν. 1307/2013, αρ. 9.4)                           . 

β) δικαιούχοι που αποδεικνύουν ένα από τα κατωτέρω:              : 

 



65 

 

1. Το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών 

εσόδων από µη γεωργικές δραστηριότητες για το πρόσφατο οικονοµικό έτος για 

το οποίο υπάρχουν στοιχεία (Καν. 1307/2013, αρ. 9.2α).  

2. οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήµαντες, δηλαδή  όταν το σύνολο των 

εσόδων από τη γεωργική δραστηριότητα, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των 

συνολικών εσόδων. Το κράτος µέλος µπορεί να θέσει χαµηλότερο όριο από το 

1/3 µε την προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο όριο δεν θα επιτρέπει σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα µε οριακές γεωργικές δραστηριότητες να θεωρηθούν ενεργοί αγρότες 

(Κατ΄εξουσιοδότηση πράξη, αρ. 12.1).  

3. Ο κύριος επιχειρηµατικός ή εταιρικός σκοπός είναι η γεωργική δραστηριότητα. 

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ θα καλύπτουν την  έννοια του ενεργού γεωργού σύµφωνα 

µε το άρθρο 9 του  καν. 1307/13.  

4. τα νέα δικαιώµατα χορηγούνται ανάλογα µε τις επιλέξιµες εκτάσεις του 2015. Αν 

υπάρξει µεγάλη αύξηση της έκτασης αναφοράς της χώρας , τότε τα δικαιώµατα 

µπορούν να περιοριστούν ώστε να µην µειωθεί πολύ η αξία τους. Κάτι τέτοιο δε 

φαίνεται πιθανό. 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013, δικαιώµατα ενίσχυσης 

κατανέµονται σε όσους υποβάλλουν κατά το 2015 αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού µε την 

επιπλέον προϋπόθεση ότι είχαν το δικαίωµα να λάβουν άµεσες ενισχύσεις το 2013.  

Επιπρόσθετα, ανάλογα µε την απόφαση του Κράτους µέλους,  δικαιούνται να 

συµµετέχουν στην πρώτη κατανοµή όσοι κριθούν ενεργοί γεωργοί το 2015 και: 

ουδέποτε κατείχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα αλλά µπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη 

γεωργικής δραστηριότητας το 2013 µε την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν το 2013 

ενισχύσεις µε αίτηση ενίσχυσης αλλά  παρήγαγαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα 

γεώµηλα, γεώµηλα για σπορά ή διακοσµητικά φυτά. ∆ικαιώµατα ενίσχυσης επίσης 

κατανέµονται σε εκείνους που δεν πληρούν τους παραπάνω 2 όρους αλλά τους έχει 
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µεταβιβαστεί δικαίωµα λήψης νέων δικαιωµάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 

του εν ισχύ κανονισµού.                                

 

 

8.2 Νεοεισερχόµενοι γεωργοί-Μεταβιβάσεις 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 24(8) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης κατανοµής δικαιωµάτων 

ενίσχυσης, µπορούν µε συµβόλαιο υπογεγραµµένο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

αιτήσεων του 2015, σε περίπτωση πώλησης ή µίσθωσης της εκµετάλλευσής τους ή 

µέρους αυτής το 2015,  να µεταβιβάσουν και το δικαίωµα λήψης  δικαιωµάτων 

ενίσχυσης σε ένα ή περισσότερους γεωργούς υπό τον όρο ότι οι αποδέκτες πληρούν τα  

κριτήρια του ενεργού αγρότη. Η µεταβίβαση του δικαιώµατος λήψης ενίσχυσης είναι 

δυνατή  µόνο σε περιπτώσεις µεταβιβάσεων µε γη ή ζωικό κεφάλαιο και δύναται να 

πραγµατοποιηθεί και µε συµπληρωµατική πράξη σε ήδη υπάρχον συµβόλαιο. Για αυτό 

το σκοπό θα προβλεφθεί ειδικό έντυπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια, υπό την αίρεση 

των 2 ως άνω υποχρεώσεων τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα αποτελούν τη βάση 

σύγκλισης για τον νεοεισερχόµενο γεωργό.                                         

                                   

 Η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης βασίζεται κατά γενικό κανόνα στον 

αριθµό των επιλέξιµων εκταρίων, τα οποία διαθέτουν οι γεωργοί κατά το 1ο έτος 

εφαρµογής του καθεστώτος. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 24 αναφέρονται στη 

δυνατότητα του κράτους µέλους, κατά την 1η χορήγηση των δικαιωµάτων ενίσχυσης, να 

εφαρµόσει ορισµένους περιορισµούς για τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων  σε 

περίπτωση που η τυχόν αύξηση της επιλέξιµης έκτασης σε επίπεδο κράτους µέλους 

αµβλύνει δυσανάλογα το ποσό των ανά εκτάριο άµεσων ενισχύσεων, επηρεάζοντας έτσι 

τη διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης. Σε περίπτωση εφαρµογής των παραγράφων (4) και 

(5) του άρθρου 24 του καν. 1307/2013, θα χορηγηθεί µειωµένος αριθµός δικαιωµάτων 

ενίσχυσης.                                       
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ: 

 Το αρχικό ποσό της αξίας δικαιωµάτων για σύγκλιση θα εξαρτηθεί από το 

µοντέλο που θα αποφασιστεί να ακολουθηθεί. Αν εφαρµοστεί η πλήρης σύγκλιση, τότε 

το αρχικό ποσό θα είναι µικρότερο από το ποσό του 2014 λόγω των προσαρµογών του 

δηµοσιονοµικού φακέλου και της νέας αρχιτεκτονικής των ενισχύσεων. ∆ηλαδή η 

αρχική αξία θα είναι µειωµένη κατά  20%  περίπου , στην περίπτωση που  η Ελλάδα 

ορισθεί σαν  µια περιφέρεια.  Αν όµως ορισθούν δυο περιφέρειες, η αρχική αξία θα 

εξαρτηθεί και από την κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των περιφερειών. Για 

παράδειγµα εάν έχουµε µια περιφέρεια βοσκότοπων και µια γεωργική, και κατανεµηθούν 

περισσότερα κονδύλια στην περιφέρεια των βοσκότοπων, τότε οι κτηνοτρόφοι θα έχουν 

µικρότερη απώλεια ή ακόµα και κέρδος.    

                         

8.3 Ειδικότερα για την Βασική Ενίσχυση 

 Από το 2015 η ενιαία ενίσχυση αντικαθίσταται από νέες άµεσες ενισχύσεις, που 

περιλαµβάνουν τη βασική ενίσχυση, την πράσινη ενίσχυση και, για όσους είναι κάτω 

των 40 ετών και νεοεισερχόµενοι, την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Τα 

δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, όπως είχαν χορηγηθεί βάσει των Καν.(ΕΚ) 1782/2003 και 

(ΕΚ) 73/2009, έληξαν στις 31.12.2014. Το 2015 χορηγούνται νέα δικαιώµατα βασικής 

ενίσχυσης, σύµφωνα µε την επιλέξιµη έκταση που θα δηλώσουν οι γεωργοί µε την 

υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Ειδικά 

για το 2015 η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης.  

 Πριν την 15η Μαΐου 2015, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας 

αίτησης ενίσχυσης, δεν ήταν δυνατή η ενηµέρωση των γεωργών για το ύψος, στο οποίο 

θα διαµορφωθεί η µοναδιαία αξία των νέων δικαιωµάτων τους, δεδοµένου ότι η αξία των 

δικαιωµάτων εξαρτάται και από τον αριθµό των εκταρίων επιλέξιµης γης, που θα 

δηλωθεί σε κάθε περιφέρεια το έτος αιτήσεων 2015.  Προβλέφθηκε αργότερα  µέσα στο 

2015 η ενηµέρωση των γεωργών, µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τον αριθµό και την 
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προσωρινή αξία των δικαιωµάτων τους, των οποίων η αξία των δικαιωµάτων υπόκειται 

σε σταδιακή σύγκλιση.  

 Η αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που θα χορηγούνταν το 2015, θα 

διαφοροποιείται για κάθε έτος ως το 2019. Έτσι, η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης, των οποίων η αρχική µοναδιαία αξία είναι µικρότερη από το 90% 

της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το 2019 θα αυξηθεί, το αργότερο για το έτος 

υποβολής αιτήσεων 2019, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς µεταξύ της 

αρχικής µοναδιαίας αξίας τους και του 90% της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το 

2019.  

 Για τη χρηµατοδότηση της αύξησης της αξίας των εν λόγω δικαιωµάτων 

ενίσχυσης, η µοναδιαία αξία δικαιωµάτων ενίσχυσης µε αρχική µοναδιαία αξία ανώτερη 

της περιφερειακής µέσης µοναδιαίας αξίας του 2019 µειώνεται σταδιακά από το 2015 

έως το 2019. Η µέγιστη µείωση της αρχικής µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων αυτών 

περιορίζεται στο 30%. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, 

κανένα δικαίωµα ενίσχυσης δε θα έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 60% της 

περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός αν αυτό συνεπάγεται µέγιστη µείωση 

που υπερβαίνει το όριο του 30%. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη µοναδιαία αξία 

καθορίζεται στο απαιτούµενο επίπεδο ώστε να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο. Η 

µετάβαση από την αρχική µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 

στην τελική µοναδιαία αξία τους το 2019 πραγµατοποιείται σε ίσα βήµατα αρχής 

γινοµένης από το 2015.  

 Από το 2015 δεν χορηγείται βασική ενίσχυση άνω των 150.000 €. Στο ποσό αυτό 

δεν συνυπολογίζεται η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για το καθεστώς γεωργών 

νεαρής ηλικίας, οι οποίες δεν υπόκεινται σε µείωση. Σε ότι αφορά την 

“περιφερειοποίηση”,  επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα αποφάσισε να εφαρµόσει το καθεστώς 

βασικής ενίσχυσης από το 2015 σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό 

καθορίστηκαν τρεις περιφέρειες στη χώρα, βάσει αγρονοµικών κριτηρίων:  

• ΠΕ1: περιφέρεια που περιλαµβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων  
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• ΠΕ2: περιφέρεια που περιλαµβάνει τις αρόσιµες εκτάσεις  

• ΠΕ3: περιφέρεια που περιλαµβάνει τις γεωργικούς δενδρώνες και αµπελώνες από 

τις εκτάσεις µόνιµων βοσκοτόπων όπως απεικονίζεται στο παράρτηµα ΙΙ της υπ' 

αριθµ. 104/7056 ΥΑ η κατάταξη των καλλιεργειών στις τρεις περιφέρειες.  

 Ο αριθµός των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται ανά γεωργό το 

2015, ισούται µε τον αριθµό των επιλέξιµων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός 

στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2015 (δεν λαµβάνονται υπόψη εκτάρια αρόσιµης γης σε 

µόνιµα θερµοκήπια το 2013) . Έτος αναφοράς για την κατάταξη στις ως άνω 3 

περιφέρειες των αγροτεµαχίων, που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015, είναι το έτος 

ενίσχυσης 2013. 
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9.  ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε µια προσπάθεια να οδηγηθεί σε περισσότερο 

στοχευµένη  καταβολή  ενισχύσεων απ' ότι στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, 

αποφάσισε πως από το 2015 και εφεξής, προκειµένου ένας γεωργός να λάβει άµεσες 

ενισχύσεις, θα πρέπει είναι ενεργός γεωργός και προχώρησε στη διατύπωση µίας 

αρνητικής λίστας χαρακτηριστικών για να προσδιορίσει  ποιος δεν είναι " ενεργός 

γεωργός" µε την επισήµανση ότι γεωργός, ο οποίος σύµφωνα µε τον Ν. 3874/2010 

χαρακτηριζόταν ως “επαγγελµατίας γεωργός” δεν σηµαίνει ότι αυτόµατα  πληροί και τις 

προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού.  

 Στόχος της εισαγωγής της έννοιας του ενεργού γεωργού είναι η διασφάλιση δύο 

πολύ συγκεκριµένων προϋποθέσεων. Από τη µία να διασφαλίσει ότι µόνο η έκταση, η 

οποία πράγµατι καλλιεργείται ή τουλάχιστον ασκείται επ' αυτής κάποιας φύσης γεωργική 

δραστηριότητα µπορεί να τύχει στήριξης από το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων και 

από την άλλη να αναχαιτίσει την πρόσβαση στο καθεστώς άµεσων ενισχύσεων στα 

πρόσωπα  για τα οποία η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί ένα πολύ µικρό µέρος του 

εύρους των οικονοµικών συµφερόντων τους.  

 Παράλληλα, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν αρνητική µεταχείριση των 

λεγόµενων µικροκαλλιεργητών µερικής απασχόλησης, µε σηµαντικό ύψος 

εξωγεωργικών εισοδηµάτων, η Επιτροπή στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καν. 

1307/2013 ορίζει ότι οι διατάξεις του ενεργού αγρότη δεν αφορούν όσους απλώς έλαβαν 

άµεσες ενισχύσεις µη υπερβαίνουσες συγκεκριµένο ποσό, το οποίο ορίζει το κράτος 

µέλος, για το προηγούµενο έτος. Ο παραπάνω ορισµός του "ενεργού αγρότη" 

καθορίζεται ρητά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθισταται 

υποχρεωτικής εφαρµογής από τα κράτη-µέλη . Έτσι, ο βασικός κανόνας του ποιός δεν 

θεωρείται ενεργός γεωργός θα είναι κοινός για όλα τα κράτη µέλη, τα οποία µε τη σειρά 

τους διατηρούν σχετική  ευελιξία να ορίσουν την ελάχιστη δραστηριότητα, να 

προσθέσουν άλλες ανάλογες µη γεωργικές επιχειρήσεις ή δραστηριότητες ή ακόµα και 
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να διευρύνουν τον κατάλογο των φυσικών ή νοµικών προσώπων που αποκλείονται από 

το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων και τέλος να ορίσουν το ποσό των άµεσων 

ενισχύσεων, πάνω από το οποίο θα ελέγχεται αν ο δικαιούχος πληροί την προϋπόθεση 

του ενεργού γεωργού.  

 Ο έλεγχος για το αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού για το 

2015, όπως και για κάθε επόµενο έτος, διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µετά την 

υποβολή της ενιαίας αίτηση ενίσχυσης. Πρόκειται για µηχανογραφικό – διασταυρωτικό 

έλεγχο, σχετικό µε τα οικονοµικά δεδοµένα των γεωργών, σε συνεργασία µε τη Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Όσον αφορά το πρώτο έτος χορήγησης 

δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 2015, ισχύουν γενικότερα τα εξής:  

1. γεωργοί, οι οποίοι το 2014 έλαβαν άµεσες ενισχύσεις κάτω των 5.000 € 

θεωρούνται ενεργοί γεωργοί το 2015 

2. γεωργοί, οι οποίοι το 2014 έλαβαν άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € 

θεωρούνται ενεργοί γεωργοί το 2015, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 της υπ' αριθµ. 104/7056 ΥΑ  

3. γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν το 2015 γεωργικές εκτάσεις αποτελούµενες σε 

ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούµενες εκ φύσεως σε κατάσταση 

κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς να ασκούν επ' αυτής την ελάχιστη 

γεωργική δραστηριότητα, δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, ακόµα κι αν έλαβαν 

το 2014 άµεσες ενισχύσεις κάτω των 5.000 €  

 Επιπλέον, προκειµένου να διαπιστωθεί αν το 2014 το ποσό των άµεσων 

ενισχύσεων υπερβαίνει ή υπολείπεται τις 5.000 € για  νεοεισερχόµενο γεωργό στο 

καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2015 ή για κάποιον που δεν υπέβαλλε αίτηση ενιαίας 

ενίσχυσης το 2014 , πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων που δηλώνει 

το 2015 µε τη µέση εθνική ενίσχυση άµεσης ενίσχυσης ανά εκτάριο το 2014. Τέλος στο 

ερώτηµα αν είναι αναγκαίο να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού ο 

κληρονόµος εκµετάλλευσης το 2015 επισηµαίνεται ότι η χορήγηση δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς εκµετάλλευσης ακολουθεί τους κανόνες της 
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χορήγησης δικαιωµάτων γενικότερα το 2015. Έτσι, όταν ένας γεωργός κληρονοµεί 

εκµετάλλευση, έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής 

ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως ο κληρονοµούµενος γεωργός. Για το λόγο 

αυτό, και ειδικά για τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, απαιτείται ο 

κληρονόµος να είναι ενεργός γεωργός, όπως θα απαιτείτο και για τον κληρονοµούµενο, 

αν δεν είχε αποβιώσει. Μετά την πρώτη χορήγηση των δικαιωµάτων το 2015, η 

µεταβίβαση των δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς µπορεί να γίνει και σε µη ενεργό 

γεωργό, ο οποίος όµως δε θα µπορεί να ωφεληθεί της αξίας των δικαιωµάτων διότι 

άµεσες ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε ενεργούς γεωργούς.  

9.1 Η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 
 Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΕΑΕ 2015) συνεχίζει να υποβάλλεται στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του:  

1. Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω online συστήµατος, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Οργανισµού. Επισηµαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη για 

όλους τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 

ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής. ∆εν θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά 

την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεµάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε 

περισσότερες από µια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συµπληρωµατική αίτηση) 

ή ζωικό κεφάλαιο.  

2. Μέσω ενός πιστοποιηµένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθµού ή 

Φορέας Β’ Βαθµού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική 

περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκµετάλλευσης.  

 Καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης ορίζεται η 

15η Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2015), η προθεσµία 

υποβολής έληξε την 15η Μαΐου, ηµέρα Παρασκευή.  

 Η ισχύς των παλιών δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης έληξε στις 31.12.2014 και 

κανένας γεωργός δεν έχει δικαιώµατα στην κατοχή του. Έτσι, προκειµένου να 
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χορηγηθούν νέα δικαιώµατα, εφόσον ο αγρότης πληρούσε τις προϋποθέσεις. ήταν 

απαραίτητη η εµπρόθεσµη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης µέχρι 15.05.2015. 

 Το ελάχιστο επιλέξιµο µέγεθος ανά εκµετάλλευση, για το οποίο αιτείται η 

χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 ορίζεται σε  0,4 ha. Το ελάχιστο  

επιλέξιµο µέγεθος  αγροτεµαχίων για το οποίο είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση 

ενίσχυσης στο  πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:  

• 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των ελαιοτεµαχίων,   

• 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης, και  

• 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη 

διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα 

µικρά νησιά του Αιγαίου.  

 ∆εν είναι δυνατή η δήλωση ενιαίου αγροτεµαχίου µε συγκαλλιέργεια, 

αγρανάπαυση και αροτραία καλλιέργεια. Ο ακολουθούµενος κανόνας στην χορήγηση 

δικαιωµάτων είναι  ένα δικαίωµα ανά ένα εκτάριο επιλέξιµης έκτασης, άρα για ένα 

αγροτεµάχιο 10 επιλέξιµων εκταρίων,  θα χορηγηθούν 10 δικαιώµατα βασικής 

ενίσχυσης.  

9.2 Βοσκοїκανοτητα 
  Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων του ενεργού γεωργού οι περιπτώσεις γεωργών 

, οι οποίοι δηλώνουν το 2015 γεωργικές εκτάσεις αποτελούµενες σε ποσοστό άνω του 

50% από βοσκοτόπους, χωρίς το ζωικό κεφάλαιο να καλύπτει την ελάχιστη πυκνότητα 

βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο, δεν δύνανται να θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. 

Επισηµαίνεται ότι το έντυπο της κατανοµής των βοσκοτόπων 2015 εκτός των βοοειδών 

και των αιγοπροβάτων περιλαµβάνει πεδία καταγραφής αριθµού ίππων και χοίρων, 

ωστόσο, όσον αφορά στη βασική ενίσχυση, οι χοίροι και οι ίπποι δεν είναι επιλέξιµα ζώα 

για έλεγχο της ελάχιστης πυκνότητας βόσκησης.. Εξάλλου, σε ότι αφορά τις αιτήσεις 
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2015 οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι δεν υποχρεούνται να προσκοµίζουν την άδεια των 

σταβλικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν.  

9.3 Χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και µεταβολές 
 Άµεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης και εποµένως χορήγησης 

δικαιωµάτων το 2015 έχει ο γεωργός, ο οποίος είναι ενεργός το 2015, υποβάλλει 

εµπρόθεσµα το 2015 ενιαία αίτηση ενίσχυσης και ο οποίος: είχε δικαίωµα να λάβει 

άµεσες ενισχύσεις το 2013, προ της επιβολής ποινών  ή δεν είχε δικαίωµα να λάβει 

άµεσες ενισχύσεις το 2013, αλλά καλλιεργούσε σε έκταση 0,2 εκταρίων , από τις 

ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών (φρούτα, λαχανικά, πατάτες ή πατάτες για σπόρο) ή 

καλλιεργούσε (ανεξαρτήτως έκτασης) αµπελώνες ή δεν είχε ή δεν νοίκιαζε ποτέ 

δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης αλλά υποβάλλει επαληθεύσιµα στοιχεία ότι το έτος 

αιτήσεων 2013 επιδόθηκε στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγε ή καλλιέργησε γεωργικά 

προϊόντα (Για τα παραπάνω, απαραίτητη είναι η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 

2013) Επίσης: Γεωργός, ο οποίος θα λάβει δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό 

Απόθεµα του 2014 (εφόσον χορηγηθεί) 

 Το δικαίωµα άµεσης πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης δεν 

ισοδυναµεί µε τον χαρακτηρισµό του ενεργού γεωργού. Κάποιος που έχει δικαίωµα 

πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης µπορεί να µην πληροί το 2015 τις 

προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και να µην του χορηγηθούν δικαιώµατα βασικής 

ενίσχυσης. Επίσης, ενώ η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης πραγµατοποιείται  

το 2015, η ιδιότητα του ενεργού γεωργού ελέγχεται  κάθε χρόνο, προκειµένου να λάβει 

άµεσες ενισχύσεις.  

 Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης: Γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις 

χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, έχει τη δυνατότητα να µεταβιβάσει 

το δικαίωµα αυτό της χορήγησης δικαιωµάτων σε άλλο γεωργό Β, ο οποίος δεν πληροί 

τις προϋποθέσεις, δίνοντας του έτσι “εισιτήριο πρόσβασης” στο καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης. Προσοχή, πρόκειται για µεταβίβαση δικαιώµατος λήψης δικαιωµάτων 

βασικής ενίσχυσης και όχι δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, ως εκ τούτου δεν 

µεταβιβάζεται η αξία των δικαιωµάτων που κατείχε ενδεχοµένως ο γεωργός Α το 2014. 
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Η µεταβίβαση δικαιώµατος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς, οι οποίοι το 

2014 ήταν αποδέκτες µεταβίβασης δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης µε ή χωρίς γη και δεν 

υπέβαλλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013, και ως εκ τούτου δεν έχουν άµεση 

πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την µεταβίβαση του δικαιώµατος λήψης είναι:  

1. µαζί µε τη µεταβίβαση του δικαιώµατος λήψης ο γεωργός Α να µεταβιβάσει και 

επιλέξιµη έκταση, µε ενοικίαση ή πώληση, στον γεωργό Β. Ο αριθµός των ∆ΒΕ 

που θα κατανεµηθούν στον γεωργό Β δεν περιορίζεται από την έκταση που θα 

του µεταβιβαστεί µαζί µε το δικαίωµα λήψης αλλά ακολουθεί τον κανόνα 1 

∆ΒΕ=1 ha επιλέξιµης έκτασης, που θα δηλώσει εκείνος στην ενιαία αίτηση 

ενίσχυσης.  

2. και οι δύο αντισυµβαλλόµενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015. Σε 

περίπτωση που ο γεωργός Α επιθυµεί να µεταβιβάσει το σύνολο της 

εκµετάλλευσής τους στον γεωργό Β, µπορούν να ληφθούν υπόψη πράξεις 

ενοικίασης ή πώλησης συναφθείσες µετά την 01.01.2015. Οι µεταβιβαστές 

δικαιώµατος λήψης, οι οποίοι επιθυµούν να χορηγηθούν και σε εκείνους 

δικαιώµατα και ως εκ τούτου µεταβιβάζουν µέρος της εκµετάλλευσής τους, 

υπόκεινται στην ρήτρα απροσδόκητου κέρδους. Όποιοι επιθυµούν να 

µεταβιβάσουν το δικαίωµα λήψης σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη 

αίτηση µεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 Ενοικίαση των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε ενοικίαση 

γης:  Γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωµάτων βασικής 

ενίσχυσης το 2015 και έχει νοικιάσει τη γη του σε γεωργό Β µε µισθωτήριο συµβόλαιο 

υπογεγραµµένο πριν την 15.05.2015 και λήξη µετά την 31η Μαΐου 2015, έχει τη 

δυνατότητα να έρθει σε συµφωνία µε τον γεωργό Β προκειµένου να χορηγηθούν τα 

δικαιώµατα στον Α, αυτόµατα να εκµισθωθούν στον Β µέχρι τη λήξη της µίσθωσης και 

µετά τη λήξη της µίσθωσης, γη και δικαιώµατα επιστρέφουν στον γεωργό Α. Πρόκειται 

για την µόνη κατηγορία µεταβίβασης που θα γίνει το 2015. Η εκµίσθωση των προς 
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χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης αφορά κυρίως κατόχους γης/µεταβιβαστές, οι 

οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τα δικαιώµατα τους και ενοικιαστές γης/αποδέκτες, οι 

οποίοι κρίνουν ότι ωφελούνται από την (τυχόν) µεγαλύτερη αξία δικαιωµάτων, που θα 

λαµβάνουν κάθε χρόνο ως ενίσχυση, µισθώνοντας τα δικαιώµατα αυτά απ' ότι εάν τα 

δικαιώµατα χορηγούνταν απ' ευθείας σε εκείνους.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την µεταβίβαση του δικαιώµατος λήψης είναι:  

1. το µισθωτήριο συµβόλαιο να έχει συναφθεί πριν την 15.05.2015 και να λήγει 

µετά το έτος αιτήσεων 2015,  

2.  και οι δύο αντισυµβαλλόµενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015. Σε 

περίπτωση που ο γεωργός Α έχει εκµισθώσει το σύνολο της εκµετάλλευσής του 

στον γεωργό Β, µπορούν να ληφθούν υπόψη πράξεις ενοικίασης συναφθείσες 

µετά την 01.01.2015.  

 Οι εκµισθωτές των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λήψης, οι 

οποίοι εκµισθώνουν µέρος της εκµετάλλευσής τους, δεν υπόκεινται στην ρήτρα 

απροσδόκητου κέρδους. Όποιοι επιθυµούν να εκµισθώσουν τα προς χορήγησης 

δικαιώµατα µαζί µε γη σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση µεταβολών 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Για κάποιον που ήταν ποτέ δικαιούχος άµεσων ενισχύσεων, το 2015 δίνονται τρεις 

δυνατότητες:  

1. χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα του 2015, 

µέσω του οποίου θα χορηγηθούν δικαιώµατα κατά προτεραιότητα σε 

νεοεισερχόµενους γεωργούς και γεωργούς νεαρής ηλικίας ,  

2. χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, εφόσον δεν είχε ή δεν νοίκιαζε ποτέ 

δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης αλλά υποβάλλει επαληθεύσιµα στοιχεία ότι το έτος 

αιτήσεων 2013 επιδόθηκε στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγε ή καλλιέργησε 

γεωργικά προϊόντα (απαραίτητη η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2013) 

και  
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3. εάν κάποιος γεωργός του µεταβιβάσει το δικαίωµα λήψης δικαιωµάτων βασικής 

ενίσχυσης, πουλώντας του ή ενοικιάζοντας του ταυτόχρονα επιλέξιµη έκταση.  

 Το 2015 δεν είναι δυνατή η µεταβίβαση δικαιωµάτων, αφού  τα δικαιώµατα 

έχουν ήδη καταργηθεί, και αποτελεί έτος χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. 

Μεταβίβαση δικαιωµάτων είναι δυνατή µετά την ολοκλήρωση της πρώτης χορήγησης 

δικαιωµάτων, δηλαδή από το έτος αιτήσεων 2016 και µετά. 

9.4 Εθνικό απόθεµα 
  ∆ικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα του 2015 δεν 

χορηγούνται σε όσους γεωργούς το αιτηθούν αλλά κατά προτεραιότητα στους γεωργούς 

νεαρής ηλικίας και στους νεοεισερχόµενους.  

Για τις ανάγκες της χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα:  

• ως γεωργοί νεαρής ηλικίας νοούνται οι γεωργοί κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 

2015 πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. είναι έως 40 ετών (γεννηθέντες δηλαδή από το 1975 και µετά)  

2. δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της 

εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί ήδη κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 

προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης.  

• ως νεοεισερχόµενοι γεωργοί νοούνται οι γεωργοί, οι οποίοι άρχισαν να ασκούν τη 

γεωργική τους δραστηριότητα κατά το έτος 2013 ή άλλο µεταγενέστερο έτος και 

υποβάλλουν αίτηση για τη βασική ενίσχυση το αργότερο 2 έτη µετά την έναρξη 

της γεωργικής τους δραστηριότητας. Όσον αφορά στην έναρξη γεωργικής 

δραστηριότητας, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι, κατά τα 5 έτη που προηγούνται 

της έναρξης, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους και υπ' 

ευθύνη τους και ούτε έλεγχαν νοµικό πρόσωπο, που ασκούσε γεωργική 

δραστηριότητα. Αναµένεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, στην 

οποία θα καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής και κριτήρια.  
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Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος, σύµφωνα µε 

την κοινοτική νοµοθεσία, προτεραιότητα έχουν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας (έως 

και 40 ετών) και οι νεοεισερχόµενοι που δεν διαθέτουν δικαιώµατα βασικής 

ενίσχυσης. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 

η κατανοµή δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα γινόταν αποκλειστικά σε 

επιλέξιµες εκτάσεις µε καλλιέργειες. Αν κάποιος αιτηθεί να πάρει από το εθνικό 

απόθεµα ενδέχεται να χάσει τα δικαιώµατα της βασικής ενίσχυσης;  

 Το 2015 τα δικαιώµατα κατανέµονται κατά κανόνα βάσει του αριθµού των 

επιλέξιµων εκταρίων του και ισχύει 1 ∆ΒΕ=1 ha. Έτσι, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις 

χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 της υπ' αριθµ. 

104/7056/2015 ΥΑ λογικά δεν µπορούν να λάβουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, 

διότι δεν θα έχουν επιπλέον επιλέξιµη έκταση.  

∆ικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, εφόσον πάντα πληρούν τις προϋποθέσεις 

χορήγησης δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, δικαιούνται να λάβουν οι παρακάτω 

κατηγορίες:  

1. Αποδέκτες της κατηγορίας µεταβολών “Εκµίσθωση των προς χορήγηση 

δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε εκµίσθωση γης”, σε περίπτωση που έχουν 

επιπλέον επιλέξιµη έκταση στη διάθεσή τους  

2. Αποδέκτες των προς χορήγηση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς της 

εκµετάλλευσης, εφόσον έχουν επιπλέον επιλέξιµη έκταση στη διάθεσή τους και 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 της υπ' αριθµ. 104/7056/2015 ΥΑ Ζ.  

9.5 Συνδεδεµένη ενίσχυση 
 Η χορήγηση συνδεδεµένων ενισχύσεων δεν προϋποθέτει την κατοχή 

δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, οπότε προκύπτει το ερώτηµα, ποιες είναι οι 

συνδεδεµένες ενισχύσεις που θα υπάρχουν από το 2015 και µετά; Θα εξακολουθήσουν 

να υπάρχουν τα µέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009;  
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 Ο Κανονισµός (ΕΚ) 73/2009 καταργήθηκε στις 31.12.2014 και µαζί του όλα τα 

µέτρα των πρόσθετων ενισχύσεων που προβλέπονταν στις διατάξεις του. Σύµφωνα µε 

τον νέο Κανονισµό (ΕΕ) 1307/2013, στο άρθρο 52 του οποίου προβλέπεται η χορήγηση 

συνδεδεµένης στήριξης µε σκοπό την δηµιουργία κινήτρου διατήρησης των τρεχόντων 

επιπέδων παραγωγής σε τοµείς που αντιµετωπίζουν ορισµένες δυσκολίες και είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικοί για οικονοµικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους, η 

χώρα µας επέλεξε να στηρίξει τα κάτωθι προϊόντα:  

1.Ρύζι, 2..Σκληρό Σίτο, 3.Θηλυκά Βοοειδή, 4.Βιοµηχανική τοµάτα, 5.Πορτοκάλια 

χυµοποίησης 6.Αίγες και Πρόβατα ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 7.Αίγες και 

Πρόβατα πεδινών περιοχών 8.Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης, 9.Πρωτεϊνούχα 

κτηνοτροφικά ψυχανθή, 10.Σπόροι σποράς, 11.Σπαράγγια 12. Μεταξοσκώληκες 13. 

Ζαχαρότευτλα 14. Ειδική συνδεδεµένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, 

διέθεταν ειδικά δικαιώµατα µε βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν 

επιλέξιµες εκτάσεις 15. Ροδάκινα προς χυµοποίηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης των ενισχύσεων αυτών περιγράφονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.  

 Σε ότι αφορά τον σκληρό σίτο, στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου 

θα υπάρχει στη χώρα µας συνδεδεµένη ενίσχυση στον σκληρό σίτο. Αναφορικά µε τους 

όρους χορήγησης της συνδεδεµένης ενίσχυσης του σκληρού σίτου που προβλέπονται 

στην υπ' αριθµ. 1194/155613/8.12.2014 Υπουργική Απόφαση: ∆ικαιούχοι της 

συνδεδεµένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό 

σιτάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις: Να χρησιµοποιούν εξ’ 

ολοκλήρου πιστοποιηµένο σπόρο σποράς Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι 

εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των 

Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Οι εκτάσεις που συµµετέχουν στη 

συνδεδεµένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται µόνο µε πιστοποιηµένο σπόρο. Ως ελάχιστη 

ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 

κιλά ανά στρέµµα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016. Για τις 

επόµενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα, καθορίζονται τα 

16 κιλά το στρέµµα [δεν περιλαµβάνεται η υποχρέωση καλλιέργειας και παραγωγής 
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σκληρού σίτου σύµφωνα µε το εθνικό καθεστώς ποιότητας του Συστήµατος 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης AGRO 2.1. και 2.2.].  

9.6 Πράσινη ενίσχυση διαφοροποίηση καλλιεργειών 
 ∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών είναι η δέσµευση των γεωργών ότι θα αποφύγουν 

τη µονοκαλλιέργεια. Συγκεκριµένα η δέσµευση αυτή αφορά τους γεωργούς που έχουν 

αρόσιµη γη -δηλαδή γεωργική έκταση που δεν καλύπτεται από δενδρώνες, αµπέλια και 

βοσκοτόπους- µεγαλύτερη ή ίση µε 10 ha. Για τους γεωργούς αυτούς και εφόσον η 

αρόσιµη γη είναι µεταξύ των 10 ha και 30 ha, η υποχρέωση συνίσταται στο να έχουν 

πάνω σε αυτή τη γη τουλάχιστον δύο καλλιέργειες και η κύρια να µην υπερβαίνει σε 

έκταση το 75% της συνολικής αρόσιµης γης. Για παράδειγµα  ένας γεωργός που έχει 20 

ha αρόσιµης γης, δεν µπορεί να βάλει αποκλειστικά και στα 20 ha βαµβάκι, αλλά πρέπει 

να βάλει έως 15 ha βαµβάκι και στα υπόλοιπα 5 ha κάποια άλλη καλλιέργεια 

(τουλάχιστον µία). Για τους γεωργούς που διαθέτουν παραπάνω από 30 ha αρόσιµης γης, 

πρέπει να έχουν  τουλάχιστον τρεις καλλιέργειες µε την κύρια να µην υπερβαίνει το 75% 

και οι δύο µεγαλύτερες να µην υπερβαίνουν από κοινού το 95% της συνολικής αρόσιµης 

έκτασης. Για παράδειγµα, κάποιος µε 40 ha αρόσιµης γης, για να τηρεί την υποχρέωση 

της διαφοροποίησης καλλιεργειών, µπορεί να καλλιεργεί έως 30 ha βαµβάκι, έως 8 ha 

κάποια άλλη καλλιέργεια και να διαθέτει τουλάχιστον 2 ha µε άλλη διαφορετική 

καλλιέργεια 

 Από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών εξαιρούνται -εφόσον το επιθυµούν- οι 

παραγωγοί που τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. 834/2007 "περί βιολογικής παραγωγής" 

και για τα αγροτεµάχια που καλλιεργούνται µε τη βιολογική µέθοδο. Εξαιρούνται επίσης 

όσοι έχουν καλλιέργεια στο 100% της αρόσιµης γης µε ρύζι ή έχουν πάνω από το 75% 

της αρόσιµης γης καλλιεργηµένο µε αγρωστώδη / ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή /και 

αγρανάπαυση. Π.χ. αν ένας γεωργός έχει 15 ha αρόσιµη γη και στα 13 ha έχει σπείρει 

µηδική ή έχει µηδική και αγρανάπαυση, εξαιρείται από την απαίτηση της 

διαφοροποίησης. Η εξαίρεση αυτή αφορά τις περιπτώσεις που η αρόσιµη γη που 

αποµένει, δηλαδή το 25% κατ’ ελάχιστον, δεν υπερβαίνει τα 30 ha. Επίσης εξαιρούνται 

οι παραγωγοί που στη συνολική επιλέξιµη γεωργική έκταση, δηλαδή στην έκταση που 
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καλύπτεται από αρόσιµη γη, δενδρώνες, αµπέλια και βοσκοτόπους, έχουν πάνω από 75% 

βοσκότοπους ή/και ποώδη / αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι και η έκταση που 

αποµένει δεν είναι πάνω από 30 ha. Π.χ. ένας γεωργός µε 100 ha συνολική επιλέξιµη γη, 

εκ των οποίων τα 80 ha είναι βοσκότοποι, δεν έχει την υποχρέωση της διαφοροποίησης. 

Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφ’ όσον η αρόσιµη γη που αποµένει, δηλαδή το 25% κατ’ 

ελάχιστον, δεν υπερβαίνει τα 30 ha. 

 ∆ιαφορετική καλλιέργεια για τη διαφοροποίηση καλλιεργειών: Όπως έχει οριστεί 

στο σχετικό κανονισµό, ως διαφορετικές καλλιέργειες για τη διαφοροποίηση 

καλλιεργειών θεωρούνται οι καλλιέργειες που ανήκουν σε ξεχωριστά γένη µε βάση τη 

βοτανική ταξινόµηση, π.χ. µια καλλιέργεια για το σιτάρι (µαλακό και σκληρό). Κατ’ 

εξαίρεση, ως ξεχωριστές καλλιέργειες θεωρούνται τα µεµονωµένα είδη των 

κραµβοειδών (λάχανο, κουνουπίδι, πέρκο κ.α.), των σολανώδων (πατάτα, ντοµάτα, 

πιπεριά κ.α.) και των κολοκυνθοειδών (κολοκύθι, καρπούζι κ.α.) Επίσης, τα 

αγρωστώδη/ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, όπως είναι π.χ. η µηδική, ο βίκος, το 

κτηνοτροφικό σιτάρι, ο αραβόσιτος ενσίρωσης κ.ο.κ., νοούνται όλα ως µία καλλιέργεια. 

Τέλος, ξεχωριστή καλλιέργεια θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση. Η σχετική ταξινόµηση 

γίνεται µε βάση τις καλλιέργειες που δηλώνονται από τους γεωργούς κατά την υποβολή 

της αίτησης ενίσχυσης. 

9.7 Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) 
 Περιοχή Οικολογικής Εστίασης θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση, οι εκτάσεις µε 

καλλιέργεια ψυχανθών, όπως βίκος, µηδική, τριφύλλι, όσπρια κ.α., οι δενδροστοιχίες, οι 

θαµνώνες και οι συστάδες δένδρων µε αλληλεπικαλυπτόµενες κόµες, τα χαντάκια και τα 

ανοικτά υδατορεύµατα για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των 

τσιµεντένιων και το ακαλλιέργητο περιθώριο ενός µέτρου, κατά µήκος των 

υδατορευµάτων ή άλλων υδάτινων όγκων.  

 Όλοι οι γεωργοί που τα αρόσιµα αγροτεµάχιά τους έχουν συνολική έκταση πάνω 

από 15 ha, πρέπει να διατηρούν ΠΟΕ έκτασης ίσης ή µεγαλύτερης από το 5% της 

συνολικής αρόσιµης έκτασης, εντός ή παραπλεύρως της έκτασης αυτής. Εξαιρούνται 

αυτοί που η εκµετάλλευσή τους καλύπτεται πάνω από το 75% µε ποώδη / αγρωστώδη 
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κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι ή/και αγρανάπαυση ή/και βοσκότοπο. Η εξαίρεση αυτή 

αφορά τις περιπτώσεις που η αρόσιµη γη που αποµένει, δηλαδή το έως 25%, δεν 

υπερβαίνει τα 30 ha. Επίσης, αυτοί που πάνω από το 75% των αρόσιµων εκτάσεών τους 

καλύπτεται από ποώδη/αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και αγρανάπαυση ή/και 

καλλιέργεια ψυχανθών. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφ’ όσον η αρόσιµη γη που αποµένει, 

δηλαδή έως 25%, δεν υπερβαίνει τα 30 ha. Τέλος, από τη διατήρηση ΠΟΕ εξαιρούνται -

εφόσον το επιθυµούν- οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. 834/2007 "περί 

βιολογικής παραγωγής" και µόνο για τα αγροτεµάχια που καλλιεργούνται µε τη 

βιολογική µέθοδο.  
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10. Ο ΑΓΡΟΤΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα (περιλαµβάνει τους τοµείς γεωργίας, 

δασοκοµίας και αλιείας) στην ελληνική οικονοµία έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία 

15 χρόνια. Η συµµετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας* (ΑΠΑ) του αγροτικού 

τοµέα στη συνολική ΑΠΑ το 2014 ανήλθε σε 4,3% από 6,1% το 2000 και 8,8% το 1995. 

Στα παραπάνω µεγέθη πρέπει να συµπεριληφθεί και η συµβολή της βιοµηχανίας 

τροφίµων ποτών και καπνού, η οποία αποτελεί σχεδόν το 3,0% της συνολικής 

Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας ενώ καλύπτει το 31% του συνόλου της µεταποίησης.  

 Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας (δηλαδή ο αγροτικός τοµέας και η βιοµηχανία 

τροφίµων ποτών και καπνού), συνέβαλλε το 2014 κατά 7,2% στη συνολική Ακαθάριστη 

Προστιθέµενη Αξία, έναντι 9,1% το 2000 και 11,8% το 1995  (Αλεξιάδης Σ., Κοκκίδης 

Σ., Σπανέλλης Λ., 2007). 

 Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής 

απασχόλησης στην Ελλάδα.  Συγκεκριµένα ο αγροτικός τοµέας συµβάλλει κατά 12,5% 

στη συνολική απασχόληση και κατά 2,7% η βιοµηχανία τροφίµων ποτών και καπνού. 

Μεταξύ των ετών 2000 και 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων στη γεωργία µειώθηκε 

κατά 29%, ενώ ο αριθµός των απασχολούµενων στο χώρο της µεταποίησης τροφίµων 

ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 8%. Τα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τοµέα 

αποτελούν τη τρίτη µεγαλύτερη κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων µε ποσοστό 19% του 

συνόλου των εξαγωγών, ενώ αποτελούν το 14% των εισαγωγών. Το µεγαλύτερο µερίδιο 

στις εξαγωγές κατέχουν τα λαχανικά & κηπευτικά προϊόντα. 

* Στο σύνολο της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας δεν περιλαµβάνεται η 

ιδιοκατοίκηση (τεκµαρτά ενοίκια) του κλάδου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

 Στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής (Μ.Ο 2012-2014 - τιµές παραγωγού), το 

19% αφορά λαχανικά & κηπευτικά προϊόντα, ακολουθούν τα φρούτα µε 18,5%, η ζωική 

παραγωγή µε 14,5%, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (πχ. γάλα, αβγά κοκ) µε 14%, τα 

δηµητριακά µε 10% και το ελαιόλαδο µε 8% (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2015). 
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 Το εµπορικό ισοζύγιο προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Ελλάδος 

είναι ελλειµµατικό. Η µείωση των εισαγωγών, που άρχισε να σηµειώνεται τα τελευταία 5 

χρόνια λόγω οικονοµικής κρίσης, σε συνδυασµό µε τις καλές εξαγωγικές επιδόσεις των 

αγροτικών προϊόντων οδήγησαν σε µείωση του ελλείµµατος που το 2014 περιορίστηκε 

σε -1,36 δισ. Ευρώ. Οι περισσότερες επιµέρους κατηγορίες προϊόντων εµφανίζουν 

ελλειµµατικό ισοζύγιο, µε εξαίρεση τα φρούτα & λαχανικά, τα ιχθυηρά, τον καπνό, το 

βαµβάκι και τα φυτικά λίπη και έλαια που παρουσιάζουν θετικό πρόσηµο.  

 Τα προϊόντα της αγροτοδιατροφικής δραστηριότητας αποτελούν την τρίτη 

µεγαλύτερη κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων ύψους 5,2 δισ. ευρώ το 2014 δηλαδή 

ποσοστό 19% του συνόλου των εξαγωγών. Η µεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών 

αγροτικών προϊόντων της αγροτοδιατροφικής δραστηριότητας (µ.ο. 2012-2014) αφορά 

τα φρούτα και λαχανικά µε 34% επί του συνόλου και ακολουθούν τα ιχθυηρά µε 10,8% 

τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µε 7,9%, τα φυτικά λίπη και έλαια µε 7,8% ο καπνός µε 

7,6% και το βαµβάκι µε 7,1%.  

 Τα σηµαντικότερα προϊόντα που διαθέτουν ισχυρό πλεονέκτηµα ποιότητας 

(υψηλή ανταγωνιστικότητα σε υψηλές τιµές) είναι το ελαιόλαδο, οι ελιές, τα τουρσιά, οι 

σταφίδες, τα διατηρηµένα λαχανικά, ο καπνός, ο τοµατοπολτός, το γιαούρτι, το ρύζι, τα 

δέρµατα αιγοπροβάτων, το βαµβακέλαιο και οι ζύµες αρτοποιίας. Στα φρούτα, το 

βαµβάκι, το πρόβειο τυρί, τα κρασιά και ορισµένα άλλα προϊόντα υψηλής 

ανταγωνιστικότητας, φαίνεται ότι οι χαµηλότερες τιµές αποτελούν το κύριο συγκριτικό 

τους πλεονέκτηµα. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές της εν λόγω κατηγορίας το µεγαλύτερο 

ποσοστό αφορά προϊόντα ζωικής παραγωγής µε 17% και ακολουθούν γαλακτοκοµικά 

προϊόντα µε 13%, φρούτα και λαχανικά µε 10% και σιτηρά και παρασκευάσµατα 

δηµητριακών µε 9%. 

 10.1 Γεωγραφική κατανοµή εξαγωγών αγροτοδιατροφικού τοµέα 
 Η πλειοψηφία των εµπορικών συναλλαγών της χώρας, πραγµατοποιείται µε τα 

Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα στοιχεία του 2014 ,(ΠΑΣΕΓΕΣ, 

2014,) σχεδόν το 80% των εισαγωγών στα προϊόντα της αγροτοδιατροφικής 

δραστηριότητας γίνεται από την Ε.Ε. και το 69% των εξαγωγών γίνεται προς την Ε.Ε. 
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Αυξητική τάση παρατηρείται στις εξαγωγές προς τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης που αποτελούν τον δεύτερο τόπο προορισµού των εξαγωγών µε 

συνολικό ποσοστό συµµετοχής κοντά στο 20%. Η χώρα περιλαµβάνεται στους πέντε 

πρώτους προµηθευτές αγροτικών προϊόντων σε 25 χώρες, µε ποσοστά συµµετοχής στις 

εισαγωγές τους που ξεπερνούν το 80%. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος προµηθευτής 43 

αγροτικών προϊόντων σε 12 χώρες, ο δεύτερος προµηθευτής 19 προϊόντων σε 15 χώρες, 

ο τρίτος προµηθευτής 23 προϊόντων σε 15 χώρες, ο τέταρτος προµηθευτής 22 προϊόντων 

σε 14 χώρες και ο πέµπτος προµηθευτής 19 προϊόντων επίσης σε 14 χώρες. 

10.2 Συµβολή αγροτικού τοµέα σε ΕΕ και Ελλάδα 
 Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του αγροτικού τοµέα το 2014 στην Ελλάδα 

ανήλθε σε 3,3% του ΑΕΠ έναντι 1,4% στην ΕΕ. Η Ελλάδα συνεισφέρει το 3,0% της 

ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του αγροτικού τοµέα στην ΕΕ (Μ.Ο. 2012-2014). Οι 

χώρες µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή είναι η Ιταλία 16,0%, η Γαλλία 15,9%, η Ισπανία 

12,2%, η Γερµανία 10,4%, το Ηνωµένο Βασίλειο 6,0% και η Ολλανδία 5,5%. Η 

παραγόµενη προστιθέµενη αξία στην γεωργική παραγωγή υπολείπεται σηµαντικά 

βασικών ανταγωνιστών.   

 Από την κατανοµή της προστιθέµενης αξίας κατά µήκος της αγροτοδιατροφικής 

αλυσίδας, προκύπτει ότι σε κάθε 1€ αξίας προϊόντος της πρωτογενούς παραγωγής, ο 

τοµέας της µεταποίησης τροφίµων-ποτών προσθέτει προϊόν αξίας 0,4€ στην χώρα µας 

όταν στην Ισπανία και την Ιταλία το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,5€. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2004-2014 το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα (δείκτης Α του πραγµατικού 

εισοδήµατος των συντελεστών στη γεωργία ανά ΕΜΕ), µειώθηκε κατά µέσο όρο σε 

ετήσια βάση κατά 0.4% ενώ αντίστοιχα στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,4% και στις χώρες της 

ευρωζώνης κατά 1,6%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αγροτικού τοµέα 

στην Ελλάδα, ως ποσοστό της Ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του αγροτικού τοµέα 

υπολείπονται άνω των 10 ποσοστιαίων. µονάδων από το µέσο όρο της ΕΕ, γεγονός που 

αντανακλά τη µείωση των επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα και κατ’ επέκταση την 

αδυναµία εκσυγχρονισµού των µεθόδων διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων. 
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10.3 ΚΑΠ και χρηµατοδοτικά µεγέθη 2014-2020 
Την περίοδο 2014-2020 η νέα ΚΑΠ θα δαπανήσει περισσότερα από 19,5 δις 

ευρώ στην Ελλάδα στον τοµέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές. (Συνολικό 

ποσό για άµεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020 σε 

τρέχουσες τιµές). Συγκεκριµένα:  Το διαθέσιµο ποσό του προϋπολογισµού για τις άµεσες 

ενισχύσεις στην Ελλάδα είναι περίπου 15,4 δισ. ευρώ. Το 30% των άµεσων ενισχύσεων 

θα συνδέεται µε τρεις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: διαφοροποίηση 

των καλλιεργειών, διατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων και διατήρηση του 5% των 

περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος ή µέτρα που θεωρούνται ότι έχουν τουλάχιστον 

ισοδύναµο περιβαλλοντικό όφελος. Ακόµα, η Ελλάδα θα διαθέσει περισσότερα από 4,2 

δισ. ευρώ για µέτρα υπέρ των αγροτικών περιοχών σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που 

καθορίζονται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

10.4 Κύρια επιτεύγµατα 2007-2013 
 Από το 2007 η ΚΑΠ έχει επενδύσει περισσότερα από 19,53 δισ. ευρώ στον τοµέα 

της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. (Συνολικές δαπάνες για άµεσες 

πληρωµές, µέτρα της αγοράς και ανάπτυξης της υπαίθρου για την περίοδο 2007-2013 σε 

τρέχουσες τιµές) (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, 2008).  

Επιπλέον από το 2007 το ταµείο αγροτικής ανάπτυξης έχει συµβάλλει 

• Στην αύξηση άνω των 8.132 νέων αγροτών,  

• Περισσότεροι από 12.155 πρόσθετοι τουρίστες / ανά ηµέρα, ως αποτέλεσµα των 

παρεµβάσεων του European Agricultural Fund for Rural Development.  

• Υποστήριξη σε 80.305 επενδύσεις αγροτικών εκµεταλλεύσεων.  

• Παροχή υποστήριξης σε περισσότερες από 10.034 εκµεταλλεύσεις σε περιοχές 

Natura 2000. 

Πηγή:Eurostat, European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural 

Development. 
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 Το µεγαλύτερο µέρος των πόρων που διατεθήκαν στην Ελλάδα την περίοδο 

2008-2013 από την ΚΑΠ αφορά τις άµεσες ενισχύσεις (77,7%), υψηλότερο κατά 10 

ποσοστιαίες µονάδες από το µέσο όρο της ΕΕ (68%). Τα µέτρα αγοράς αφορούν το 3,6% 

των πόρων που διατεθήκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2013 έναντι 8,0% της ΕΕ. 

Από τα ποσά που διατέθηκαν στα µέτρα αγοράς, το 30% αφορούσε την κατηγορία 

φρούτων και λαχανικών, το 21% το ταµείο αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης, το 16% 

προγράµµατα τροφίµων και το 11% το κλάδο κρασιού. Τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης 

αφορούν το 18,7% των πόρων που διατεθήκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2013 

έναντι24% της ΕΕ. 

10.5 Κατανοµή δαπανών της ΚΑΠ 2008-2013 
Ελλάδα, Αγροτική Ανάπτυξη 78%, Μέτρα Αγοράς 4%, Άµεσες ενισχύσεις 19%  

Ευρώπη των 27, Αγροτική Ανάπτυξη 68%, Μέτρα Αγοράς 8%, Άµεσες ενισχύσεις 24%  

Ευρώπη των 15, Αγροτική Ανάπτυξη 73%, Μέτρα Αγοράς 8%, Άµεσες ενισχύσεις 18%  

 Ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ δαπανάται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους:   

• Η εισοδηµατική στήριξη των γεωργών και  

• η στήριξη για την τήρηση βιώσιµων γεωργικών πρακτικών: καταβολή άµεσων 

ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας 

των τροφίµων, προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και καλής µεταχείρισης 

των ζώων. Οι πληρωµές αυτές χρηµατοδοτούνται πλήρως από την ΕΕ και 

ισοδυναµούν µε το 70 % περίπου του προϋπολογισµού της ΚΑΠ.  

• µέτρα στήριξης της αγοράς τα οποία ενεργοποιούνται όταν κακές καιρικές 

συνθήκες αποσταθεροποιούν τις αγορές. Οι πληρωµές αυτές ισοδυναµούν µε 

ποσοστό µικρότερο από το 10 % του προϋπολογισµού της ΚΓΠ.  

 Τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης έχουν ως σκοπό να  

• βοηθήσουν τους γεωργούς να εκσυγχρονίσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και να 

καταστούν πιο ανταγωνιστικοί, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον,  
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• να συµβάλουν στη διαφοροποίηση των γεωργικών και µη γεωργικών 

δραστηριοτήτων και στη ζωτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων.  

 Οι πληρωµές αυτές χρηµατοδοτούνται εν µέρει από τα κράτη µέλη, είναι 

συνήθως πολυετείς και ισοδυναµούν µε το 20 % περίπου του προϋπολογισµού της ΚΓΠ. 
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11. ΚΑΠ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020 

 Σε µία περίοδο που κρίνεται αναγκαίος ο αναπροσδιορισµός του παραγωγικού 

µοντέλου της Ελλάδας, από την παραγωγή µη διεθνώς εµπορεύσιµων σε διεθνώς 

εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες, σηµαντικός θεωρείται ο ρόλος του αγροτικού τοµέα 

στη διαµόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.  

 Η ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει το µέγεθος της αγροτοδιατροφικής 

δραστηριότητας και τη συµβολή της στην ελληνική οικονοµία. Ο αγροτοδιατροφικός 

τοµέας (δηλαδή ο αγροτικός τοµέας και η µεταποίηση τροφίµων, ποτών και καπνού) 

συνέβαλε το 2014 κατά 7,2% στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία, έναντι 

12% το 1995. Επιπλέον αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής απασχόλησης στην 

Ελλάδα. Το εµπορικό ισοζύγιο προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Ελλάδος 

είναι ελλειµµατικό. Τα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τοµέα αποτελούν τη τρίτη 

µεγαλύτερη κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων µε ποσοστό 19% του συνόλου των 

εξαγωγών, ενώ αποτελούν το 14% των εισαγωγών. Σχεδόν το 69% των εξαγωγών 

κατευθύνεται προς χώρες της Ε.Ε ενώ το 80% των εισαγωγών της συγκεκριµένης 

κατηγορίας προέρχεται από χώρες της Ε.Ε.  Βέβαια η παραγόµενη προστιθέµενη αξία 

στην γεωργική παραγωγή της Ελλάδας υπολείπεται σηµαντικά βασικών ανταγωνιστών. 

Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα (δείκτης Α) 

µειώθηκε κατά µέσο όρο σε ετήσια βάση κατά 0,4%, έναντι αύξησης 1,6% των χωρών 

της Ευρωζώνης. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που ξεκίνησε ήδη από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και που ολοκληρώνεται το 2020, θα διαθέσει περισσότερα από 19,5 

δισ. ευρώ στην Ελλάδα µε προσανατολισµό την αύξηση της ποιότητας παραγωγής και 

την αύξηση των εξαγωγών. 

 ∆εδοµένου ότι ο αγροτοδιατροφικός τοµέας αποτελεί βασικό πυλώνα της 

ελληνικής οικονοµίας θεωρούµε ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια προοπτικών και 

ανάπτυξης και ως εκ τούτου βελτίωσης του αγροτικού εισοδήµατος στην Ελλάδα, 
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ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τις 

γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόµενη δεκαετία. 

 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις εµπειρογνωµόνων της Τράπεζας Πειραιώς (<<Η Νέα 

ΚΑΠ 2014-2020 ως µοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας>>, Σπύρος Σταυράτης 

ειδικός σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς σε Αγροτικά θέµατα), αναµένονται 

µεσοπρόθεσµα θετικοί ρυθµοί µεταβολής για το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-

2024. Συγκεκριµένα, η εκτίµηση για την µέση αθροιστική µεταβολή για την Ελλάδα 

διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9,0%. Κρίσιµη παράµετρος της µεταβολής του 

αγροτικού εισοδήµατος παραµένει η διαµόρφωση του κόστους παραγωγής. Επίσης σε ότι 

αφορά τις προοπτικές της Ελλάδας σε σχέση µε τις µεγάλες αγορές βασικών γεωργικών 

προϊόντων της ΕΕ η θετική συµβολή περιορίζεται, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα συµµετέχουν στο 11,5% του συνόλου της γεωργικής 

παραγωγής, τα δηµητριακά στο 10% και η ζωική παραγωγή στο 14,5%.  

 Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τις 

προοπτικές του αγροτοδιατροφικού τοµέα στη χώρα µας είναι η σταδιακή 

αναπροσαρµογή του παραγωγικού µοντέλου σε παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

υψηλής ποιότητας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριµένη αγορά αναµένεται να 

διευρυνθεί περαιτέρω, µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η µεταποίηση τροφίµων, χάρη 

στη διαθεσιµότητα πρώτων υλών, προϊόντων υψηλής ποιότητας και εξειδικευµένης 

τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, παρουσιάζει πολλές δυνατότητες να αυξήσει την αξία και τις 

εξαγωγές της. Η σταδιακή αναπροσαρµογή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας σε 

παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας προϋποθέτουν εκτός των άλλων:  

•  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω της αναδιάρθρωσης του αγροτικού 

τοµέα µε έµφαση στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας.  

• Ενίσχυση µορφών συνεργασίας και δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργατικών 

σχηµατισµών – clusters.  
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• Αύξηση της προστιθέµενης αξίας µε έµφαση στη µεταποίηση, τυποποίηση και 

την πιστοποίηση του προϊόντος και της µεθόδου παραγωγής του και τη 

διαφοροποίηση προς καινοτόµα προϊόντα.  

• Χρήση νέων εργαλείων χρηµατοδότησης, όπως τα προγράµµατα συµβολαιακής 

γεωργίας  

•  Αξιοποίηση της δηµόσιας γης (π.χ. ενοικίαση µέσω µακροπρόθεσµου leasing).  

• Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας.  

•  Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

των επικοινωνιών.  

•  Εξειδίκευση παρεµβάσεων στη τεχνική υποδοµή - έργα αξιοποίησης 

υφιστάµενων υποδοµών. 

Προοπτικές των αγροτικών προϊόντων το 2024 

 Οι µεσοπρόθεσµες προοπτικές για τις µεγάλες αγορές βασικών γεωργικών 

προϊόντων της ΕΕ (αροτραίες καλλιέργειες, βιοκαύσιµα, κρέας και γαλακτοκοµικά 

προϊόντα) και το γεωργικό εισόδηµα το 2024 παρουσιάστηκαν σε έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Οι µακροοικονοµικές παραδοχές σύµφωνα µε την έκθεση 

της ΕΕ σχετικά µε τις προοπτικές των αγροτικών προϊόντων το 2024 περιλαµβάνουν:  

• Μείωση της τιµής του πετρελαίου στην αρχή της περιόδου αναφοράς 

ακολουθώντας µια περίοδο σταθερής αύξησης σε USD 126 ανά βαρέλι το 2024 

(αν και αυτό παραµένει µία από τις πιο αβέβαιες υποθέσεις).  

• Η οικονοµική ανάπτυξη στην ΕΕ αναµένεται να ανακάµψει, αλλά να παραµείνει 

κάτω του 2% ετησίως  

• Μετά από δύο χρόνια εξασθένησης του ευρώ, η συναλλαγµατική ισοτιµία 

εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 1,37 δολάρια / ευρώ το 2024. 
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• Η τιµή του πετρελαίου πολύ αβέβαιη υπόθεση, Ενίσχυση του ευρώ 

µακροπρόθεσµα, Ανάκαµψη της οικονοµίας της ΕΕ αύξηση µικρότερη από 2% 

στην ΕΕ-15 
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12. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 Σύµφωνα µε το απλό µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης και τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2024, οι εκτιµήσεις των ειδικών 

επιβεβαιώνουν θετικούς ρυθµούς µεταβολής για το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα. Για 

την εκτίµηση χρησιµοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία για το µέσο αγροτικό εισόδηµα στην 

Ευρώπη των 15, για το µέσο αγροτικό εισόδηµα των νεοεισερχόµενων χωρών, καθώς 

επίσης και τον ρυθµό µεταβολής των τιµών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Συγκεκριµένα, από την παλινδρόµηση στις παραπάνω µεταβλητές η εκτίµηση για 

την µέση αθροιστική µεταβολή για την Ελλάδα διαµορφώνεται στα επίπεδα του 9%. 

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε, ότι λόγω της ανόδου του αγροτικού εισοδήµατος στα νέα 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα των αρνητικών ρυθµών µεταβολής στις 

χώρες των παλαιών µελών (ΕΕ-15), αναµένεται ο θετικός ρυθµός µεταβολής στο 

ελληνικό αγροτικό εισόδηµα να εµφανίσει πτωτική τάση, τουλάχιστον µέχρι το 2021. 

Κρίσιµη παράµετρος της µεταβολής του αγροτικού εισοδήµατος παραµένει η 

διαµόρφωση του κόστους παραγωγής.  

 Σε ότι αφορά τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές της Ελλάδας σε σχέση µε τις 

µεγάλες αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ η θετική συµβολή περιορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη ότι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα συµµετέχουν στο 11,5% του 

συνόλου της γεωργικής παραγωγής, τα δηµητριακά στο 10% και η ζωική παραγωγή στο 

14,5%. Ιδιαίτερα το χοιρινό κρέας και τα πουλερικά για τα οποία προβλέπονται καλές 

προοπτικές εξαγωγών διαµορφώνεται µόλις στο 4,5% της γεωργικής παραγωγής.  

 Η αγορά για προϊόντα ποιότητας αναµένεται να διευρυνθεί, µε υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης.  Η µεταποίηση τροφίµων αναπτύσσεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, 

καθώς υπάρχει στροφή της ζήτησης προς τα υψηλής ποιότητας προϊόντα. Η µεταποίηση 

τροφίµων, χάρη στη διαθεσιµότητα πρώτων υλών, προϊόντων υψηλής ποιότητας και 

εξειδικευµένης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, παρουσιάζει πολλές δυνατότητες να αυξήσει 

την αξία και τις εξαγωγές της. 
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Στο σηµείο αυτό, θα αναπτύξω την πρότασή µου για την ελληνική γεωργία. Η 

πρόταση µου αφορά στην εξέταση και στο σχεδιασµό της αγροτικής ανάπτυξης που θα 

πρέπει να εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Επισηµαίνω πως η ΚΑΠ αφήνει ανοιχτό τον 

καθορισµό του οικονοµικού προτύπου της αγροτικής πολιτικής σε κάθε κράτος-µέλος. 

Επιπλέον, το Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και τα µέτρα που καταρτίσθηκαν σε συνεννόηση µε την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) για τη δηµοσιονοµική 

εξυγίανση και µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος τη χώρας δεν αναφέρονται 

ειδικότερα στην αγροτική πολιτική, η οποία έχει µόνο να ανταποκριθεί στην τήρηση του 

πλαισίου της ΚΑΠ και στις γενικότερες δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας. Αυτό 

επιτρέπει τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την εξέταση και το σχεδιασµό πολιτικών 

και προτεραιοτήτων.  

Η πρώτη φάση της διαδικασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ευρεία, 

οργανωµένη και µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα συζήτηση που θα καταλήξει σ’ ένα 

Κείµενο-«Εθνική Συµφωνία για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη» µε ορίζοντα το 

2021. Αναφέροµαι σε µία Συµφωνία κατευθυντήριων αρχών, που θα απαντά σε καίρια 

ζητήµατα και θα δίνει ένα όραµα σ’ έναν τοµέα που είναι βασικός πυλώνας για την 

αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Μια τέτοια Συµφωνία απαιτεί τη συµµετοχή όλων 

όσοι δικαιούνται και υποχρεούνται να έχουν άποψη για τη γεωργία του µέλλοντος. 

Αναφέροµαι στις πολιτικές δυνάµεις, στους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους 

γενικότερα και στους φορείς της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων και τροφίµων ειδικότερα, µε συµβουλευτικό ρόλο του αρµόδιου 

επιστηµονικού δυναµικού της χώρας µας. Η Συµφωνία, για να έχει ισχύ και δυναµική, 

απαιτεί τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συµµαχίες εντός της κοινωνίας. Το 2021 

είναι ένας πολύ συγκεκριµένος ορίζοντας, αφού τότε θα ξεκινά ένα νέο δηµοσιονοµικό 

πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ και θα έχουµε τα αποτελέσµατα, 

αφενός, των προτεραιοτήτων που θέσαµε για το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο (2014-

2020) και αφετέρου, της εφαρµογής της αναθεωρηµένης ΚΑΠ, που θα ισχύει από το 

2015 έως το 2020. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πού θέλουµε να 
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βρίσκεται η γεωργία µας το 2021 µε αξιοποίηση όλων των συγκεκριµένων δυνατοτήτων 

που γνωρίζουµε ότι έχουµε από τώρα έως εκείνη την εποχή.  

Η Συµφωνία, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να αφορά τρία σηµαντικά, και 

προκαταρτικά για την όποια πολιτική θα ακολουθηθεί ζητήµατα. Ποιος θα είναι ο ρόλος 

του κράτους, ποια η συµµετοχή και οι όροι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και 

ποιες αλλαγές νοοτροπιών, πρακτικών και συνειδήσεων πρέπει να υπάρξουν από τους 

εµπλεκόµενους στον υπό συζήτηση τοµέα, αν θεωρήσουµε ότι οι υπάρχουσες και 

κρατούσες νοοτροπίες και πρακτικές έχουν ξεπερασθεί.  

Η δεύτερη φάση της πρότασης µου αφορά στην κατάρτιση του Προγράµµατος 

«Ελλάδα 2021- Αγροτική Ανάπτυξη», που θα καθορίζει στρατηγική, στόχους και 

κοστολογηµένα µέτρα πολιτικής και το οποίο θα λαµβάνει υπόψη του, µεταξύ άλλων, τις 

εξελίξεις από την εφαρµογή της αναθεωρηµένης ΚΑΠ και την υλοποίηση του τρέχοντος 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθ’ όλη την περίοδο από τώρα µέχρι το 2020.  

Η διαδικασία «Συµφωνία- Πρόγραµµα» που προτείνω για τη γεωργία εκτιµώ πως 

πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τοµείς. Εκτιµώ, µε άλλα λόγια, πως µετά από µια 

µακρά περίοδο πολύπλευρης κρίσης στην οικονοµία, στην κοινωνία και στους θεσµούς 

µας πρέπει σε όλους τους τοµείς να προχωρήσουµε µε τη διαδικασία της επίτευξης των 

ευρύτερων δυνατών συµφωνιών και της κατάρτισης προγραµµάτων µε ορίζοντα το 2021.  

Αυτό θα έδιδε µεγαλύτερη ευελιξία στις πολιτικές δυνάµεις για συνεννόηση, 

περιορίζοντας προεκλογικές και µικροπολιτικές σκοπιµότητες, που θα λειτουργούσαν εις 

βάρος της ποιότητας της προσπάθειας που απαιτείται για µια τέτοια πορεία. Και η πορεία 

αυτή πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Αν εµείς ξέρουµε τι θέλουµε να κάνουµε και πού πρέπει 

να βρίσκεται η χώρα το 2021, τότε η θέση µας στην Ευρώπη και στον ανοιχτό κόσµο 

ενισχύεται. Ειδικότερα για την αγροτική ανάπτυξη, ο χρόνος για επίτευξη µιας Εθνικής 

Συµφωνίας και για την κατάρτιση ενός Προγράµµατος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος. Η 

εφαρµογή της αναθεωρηµένης ΚΑΠ, όπως προανέφερα, αρχίζει την1η Ιανουαρίου 2015.  
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Συντρέχουν όµως και άλλες σηµαντικές παράµετροι. Οι οικονοµικές και 

κοινωνικές µεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας ως συνέπεια της 

οικονοµικής κρίσης, πέρα από την αρνητική σκοπιά τους, µπορεί να είναι αφετηρία για 

επιστροφή δυναµικών τµηµάτων της ελληνικής κοινωνίας στην περιφέρεια προς 

αναζήτηση ευκαιριών και απασχόληση στους τοµείς της παραγωγής, της µεταποίησης 

και της εµπορίας αγροτικών προϊόντων και  τροφίµων.   

Θα αναφέρω και δύο άλλες παραµέτρους. Είναι αφενός η αύξηση του 

παγκόσµιου πληθυσµού και αφετέρου η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις 

αναδυόµενες οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας. Σύµφωνα µε µελέτες διεθνών 

οργανισµών (Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2013), η συρροή αυτών  των 

παραµέτρων θα οδηγήσει στα αµέσως προσεχή χρόνια σε µια ανάγκη αύξησης της 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων µέχρι και 70% σε σχέση µε την τρέχουσα παγκόσµια 

παραγωγή. Οι παραγωγικές χώρες των αναγκαίων προϊόντων θα πρέπει να καλύψουν τις 

διατροφικές ανάγκες του αυξηµένου πληθυσµού, αλλά µε σεβασµό στο περιβάλλον, το 

οποίο απειλείται από την εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και τις 

κλιµατικές αλλαγές. Η χώρα µας µπορεί να αξιοποιήσει τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου στις αναδυόµενες αγορές µε µια σειρά αγροτικών προϊόντων και τροφίµων µε 

ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Οι συµµετέχοντες σε µια οργανωµένη διαδικασία για την επίτευξη µιας Εθνικής 

Συµφωνίας και για την κατάρτιση ενός Εθνικού Προγράµµατος θα πρέπει να βάλουν στο 

τραπέζι πριν απ’ όλα τα µεγέθη του αγροτικού τοµέα για τη χώρα µας, καθώς και τη 

διαχρονική εξέλιξη τους.  

12.1 Εθνική Συµφωνία  
Η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής Εθνικής Συµφωνίας προϋποθέτει κατά τη 

γνώµη µου την επιµέρους συµφωνία σε τρία σηµαντικά θέµατα, στα οποία αναφέρθηκα 

παραπάνω. Αφορούν στην αποσαφήνιση του ρόλου του κράτους στον αγροτικό τοµέα 

και στην αγροτική ανάπτυξη, στη συµµετοχή και στους όρους του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, από την παραγωγή µέχρι την 

επεξεργασία και πώληση των προϊόντων, και στην εξέταση και στον επανακαθορισµό 
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νοοτροπιών και πρακτικών από όλους όσοι έχουν ρόλο και ευθύνη για την πορεία της 

ελληνικής γεωργίας.  

12.1.1 Ο Ρόλος του Κράτους- ∆εκάλογος αρµοδιοτήτων και ευθύνης  

Η οικονοµική θεωρία προσδιορίζει πως ο ρόλος του κράτους σ’έναν τοµέα 

οικονοµίας µπορεί να είναι παρεµβατικός, ρυθµιστικός ή ουδέτερος. Αυτόν το ρόλο 

πρέπει να ξεκαθαρίσει µία Συµφωνία. Όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη. Η δική µου 

θέση είναι πως ο ρόλος του κράτους στον τοµέα της γεωργίας πρέπει να είναι 

παρεµβατικός και ρυθµιστικός. ∆ιευκρινίζω αµέσως πως ως παρεµβατικό και ρυθµιστικό 

ρόλο του κράτους, δεν εννοώ αυτόν που οδηγεί σε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, διαρκή 

δανεισµό, άκριτη , αποσπασµατική και «πελατειακή» κατασπατάληση δηµόσιων πόρων, 

για να πετυχαίνει κάποιος τους όποιους στόχους θέτει. Ξεκαθαρίζοντας το τι δεν εννοώ,, 

θα εξηγήσω παρακάτω πώς προσδιορίζω τον παρεµβατικό και ρυθµιστικό ρόλο του 

κράτους. Προηγουµένως όµως θα αιτιολογήσω τη θέση µου για το ρόλο που αποδίδω 

στο κράτος σε σχέση µε την ιδιαίτερη µεταχείριση της γεωργίας.  

Η γεωργία πρέπει να παράγει επαρκή, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, αναγκαία 

για τη διατροφή. Η αγροτική παραγωγή όµως εξαρτάται από τις συνθήκες που συχνά 

διαφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τέτοιες είναι οι κλιµατικές συνθήκες, οι φυτικές 

και ζωικές ασθενείς, τα παραγωγικά «σκαµπανεβάσµατα» πολυετών καλλιεργειών. Όλα 

αυτά δυσκολεύουν την επίτευξη µιας καλής ισορροπίας ανάµεσα στην προσφορά και στη 

ζήτηση προϊόντων διατροφής. Και σε κάθε περίπτωση η προσφορά πρέπει να γίνεται σε 

λογικές τιµές. Επιπλέον, οι αγρότες καλούνται να υπηρετήσουν και άλλους στόχους, 

πέρα από τους οικονοµικού. Είναι ευρύτερα κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, εθνικοί. Η επίτευξη τέτοιων στόχων δεν αµείβεται από τις αγορές.  

Απαιτείται η λειτουργία ενός κράτους που θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικότερο από το σηµερινό κράτος µας, τόσο στις κεντρικές όσο και στις 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες του. εκτιµώ πως το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που δηµοσιεύτηκε στις 28 Αυγούστου του 2014 µε 

αρµόδιες, µεταξύ άλλων, ∆ιευθύνσεις Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών που υπάγονται 

άµεσα στην πολιτική ηγεσία, είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν 
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όµως και πολλά άλλα βήµατα που πρέπει να γίνουν στον τοµέα αυτό. ας δούµε όµως τι 

καλείται να κάνει πρακτικά το κράτος στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής 

ανάπτυξης, µε δεδοµένη την πορεία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 

λειτουργία της ΚΑΠ.  

Θα παραθέσω ένα δεκάλογο «αρµοδιοτήτων» και ευθύνης του κράτους:  

1. Το κράτος διαπραγµατεύεται µε τους εταίρους στο πλαίσιο της Ένωσης τόσο σε 

επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο πολιτικό/κυβερνητικό. Και πρέπει να έχει 

ξεκάθαρους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για να είναι αποτελεσµατικό στη 

διαπραγµάτευση.  

2. Το κράτος διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ, τόσο του 1ου  πυλώνα (άµεσες 

ενισχύσεις) όσο και του 2ου πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη). Και πρέπει να τις 

διαχειρίζεται µε διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα και τήρηση της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. Είναι κρίµα πόροι που κερδίζονται σε δύσκολες διαπραγµατεύσεις 

να χάνονται στη συνέχεια από ολιγωρίες και λάθη στη διαχείριση ή από τη µη 

προβλεπόµενη δέσµευση αναγκαίων συµπληρωµατικών εθνικών πόρων.  

Επισηµαίνεται ότι στη χώρα µας οι κάθε φύσεως εθνικοί πόροι για τη γεωργία 

ακόλουθόν µια πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτή η µείωση να 

προέρχεται από κάποιους ειδικότερους όρους του Μνηµονίου µε τους δανειστές 

µας. Μόνο µεταξύ του 2011 και του 2012 η µείωση είναι της τάξεως του 83,8% 

(411 εκ. ευρώ το 2011, έναντι 327 εκ. ευρώ το 2012). Τα παραδείγµατα µε τα 

ποσά που χάθηκαν, και συνεχίζονται να χάνονται, για τη χώρα είναι πολλά κατά 

τα τελευταία χρόνια και δεν µπορεί να αφήνουν κανέναν αδιάφορο, ειδικά 

µάλιστα όταν για εξοικονόµηση δαπανών πολύ µικρότερης κλίµακας 

επιβάλλονται ιδιαίτερα σκληροί όροι από τους δανειστές µας.  

3. Το κράτος πρέπει να θεσπίσει αφενός ένα σταθερό σύστηµα φορολόγησης του 

πραγµατικού εισοδήµατος του αγρότη- και όχι των συντελεστών παραγωγής- και 

αφετέρου κάθε άλλης επιβάρυνσης στην προµήθεια εφοδίων, ενέργειας και 

ασφάλισης προϊόντων. 
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4. Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργία αποτελεσµατικού δηµόσιου 

συστήµατος αντιµετώπισης ζωονόσων και φυτονόσων.  

5. Το κράτος πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη µέριµνα για τους νέους παραγωγούς, 

τους µικρούς παραγωγούς, τους παραγωγούς ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, 

καθώς και για τους αποµάχους της υπαίθρου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνει 

συνείδηση πως χωρίς ανανέωση των γενεών η γεωργία θα συρρικνωθεί.  

6. Το κράτος έχει την υποχρέωση πρωτοβουλιών και συντονισµού σε θέµατα 

έρευνας, καινοτοµίας και επαγγελµατικής κατάρτισης στον αγροτικό τοµέα, 

δίνοντας ώθηση στην προώθηση πολιτικών και προγραµµάτων τόσο από το 

δηµόσιο όσο και απ’ τον ιδιωτικό τοµέα. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι 

η γεωργία δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς ικανούς και καταρτισµένους αγρότες.  

7. Το κράτος έχει την ευθύνη για µια ξεκάθαρη πολιτική γης και για την 

αντιµετώπιση κρίσιµων περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως είναι η 

ερηµοποίηση και η υφαλµύρωση ορισµένων περιοχών της χώρας.  

8. Το κράτος πρέπει να συνδράµει ουσιαστικά και να συντονίσει τις δράσεις του 

ιδιωτικού τοµέα για προβολή και προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων 

και τροφίµων στην εσωτερική και διεθνή αγορά, µέσα από προγράµµατα, 

εκθέσεις και εµπορικές αποστολές, οι οποίες θα αφήσουν µακριά τον τουριστικό 

και δηµοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα που τις διέπει κατά κανόνα σήµερα και οι 

οποίες θα αποτελούν αντικείµενο υπεύθυνης και κοστολογηµένης αξιολόγησης 

ως προς τα αποτελέσµατα τους. Το εµπορικό ισοζύγιο µιας αγροτικής χώρας, 

όπως η Ελλάδα, µπορεί, και πρέπει, να αλλάξει τόσο εις ό,τι αφορά στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο. Επισηµαίνω ότι κατά τα 

τελευταία χρόνια το εσωτερικό ισοζύγιο παραµένει αρνητικό, µε άνοιγµα που 

κινείται γύρω στα 2 δις ευρώ (εισαγωγές από 4,6 έως και 5 δις ευρώ και εξαγωγές 

από 2,5 έως 2,8  δις ευρώ). Μια ελαφρά πτώση αυτού του ανοίγµατος κατά την 

τελευταία διετία οφείλεται κυρίως στη µείωση των εισαγωγών λόγω της κρίσης. 

Εις ό,τι αφορά στο εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο κατά την τελευταία πενταετία 

είναι ελαφρά θετικό (εισαγωγές 1 έως 1,2 δις ευρώ και εξαγωγές 1,2 έως 1,7 δις 

ευρώ). Με δεδοµένες αυτές τις επιδόσεις, η εξαγωγική προσπάθεια πρέπει να 
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ενταθεί και να οριοθετεί και την εσωτερική παραγωγική διαδικασία. Για το 2021 

η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να έχει θετικό εµπορικό ισοζύγιο στον τοµέα των 

αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων, µε εµφανή την αύξηση των εξαγωγών. 

Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας.  

9. Το κράτος πρέπει να «συνεννοηθεί» µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα για τη 

διάθεση κεφαλαίων στην πρωτογενή παραγωγή και στην µεταποίηση των 

προϊόντων της, τηρώντας τουλάχιστον την αναλογία της συµµετοχής του 

πρωτογενούς τοµέα στη διαµόρφωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

Μετά από την, πέρα από κάθε πολιτική εξαγγελία και δέσµευση, 

απρογραµµάτιστη και βεβιασµένη αποκρατικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος (ΑΤΕ), η ευθύνη αυτή του κράτους είναι άµεση και επιτακτική, µε 

δεδοµένη και την επαγόµενη από την αποκρατικοποίηση πραγµατικότητα, ότι ένα 

µεγάλο µέρος της αγροτικής γης βρίσκεται σήµερα υποθηκευµένο στα χέρια του 

ιδιωτικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα.  

10. Το κράτος, εάν γίνει µια τέτοια πολιτική επιλογή, πρέπει να έχει µια ξεκάθαρη 

πολιτική αναδιανοµής πόρων προς τον αγροτικό τοµέα, µέσα από αποφάσεις και 

πολιτικές που θα έχουν «λογική», ρεαλισµό και µακροπρόθεσµη προοπτική, 

µακριά από αυτοσχεδιασµούς, επίδειξη και συναγωνισµό «κοινωνικής 

ευαισθησίας» και λαϊκισµού. Αναφέροµαι σε αναδιανοµή όχι µε τη λογική 

δηµιουργίας εξαρτηµένων οµάδων για εδραίωση πελατειακών σχέσεων, αλλά µε 

σκοπό τη δηµιουργία ευκαιριών σ ’έναν τοµέα στρατηγικής σηµασίας και για την 

επίτευξη στόχων που είναι πέρα από τους οικονοµικούς. Σε κάθε περίπτωση, η 

πρωτογενής αναδιανοµή του κοινωνικού προϊόντος συντελείται από την αγορά, η 

οποία, όταν λειτουργεί σωστά, αµείβει τους συντελεστές παραγωγής µε 

οικονοµικά κριτήρια, δηλαδή σύµφωνα µε τη συµβολή τους στη διαµόρφωση του 

κοινωνικού προϊόντος. Στον αγροτικό τοµέα η διανοµή της αγοράς δηµιουργεί 

κατά κανόνα ανισότητες, αφού ο αγρότης είναι η πλέον αδύναµη πλευρά στο 

φάσµα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Όχι µόνο από άποψη οικονοµικής ισχύος 

αλλά γιατί παράγει προϊόντα τα οποία τις περισσότερες φορές, αν δεν 

διοχετευτούν έγκαιρα στην αγορά, δεν µπορούν να αποθηκευτούν. Επιπλέον, ο 
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αγρότης καλείται να διασφαλίσει τη διατήρηση και προστασία δηµόσιων αγαθών, 

καθώς και την παραµονή του πληθυσµού στην περιφέρεια. Αυτοί οι τελευταίοι 

στόχοι είναι και κοινωνικοί και πατριωτικοί. Και δεν αµείβονται από την αγορά. 

Όταν λοιπόν µιλώ για αναδιανοµή πόρων, αναφέροµαι ε µια δευτερογενή 

διανεµητική διαδικασία που γίνεται είτε µέσω του τακτικού προϋπολογισµού είτε 

µέσω των διαφόρων κοινωνικών οµάδων µε την εγγύηση του κράτους. Μια 

τέτοια αναδιανοµή γίνεται µε βαθιά και ουσιαστικά πολιτικά και κοινωνικά 

κριτήρια. Κι όποιος τάσσεται υπέρ αυτής της διανοµής θα πρέπει στη σχετική 

συζήτηση να πει και σε τι βαθµό θα γίνεται και ποιους θα επιβαρύνει. Και θα 

ξαναπώ πως αναφέροµαι σε µια ξεκάθαρη και σταθερή αναδιανοµή συµβατή µε 

την κοινοτική νοµοθεσία. Όχι αποσπασµατική, λαϊκίστικη, προεκλογική και µέσα 

από πελατειακά δίκτυα κυβερνήσεων ή οµάδων συµφερόντων. Αυτού του είδους 

η «αναδιανοµή» πρέπει µάλιστα να απαγορευθεί, αφού ούτε συµβάλλει σοβαρά 

στην ευηµερία αυτών που δραστηριοποιούνται στη γεωργία ούτε είναι προφανές 

το ποιους επιβαρύνει. Εκτιµώ µάλιστα ότι στο τέλος επιβαρύνει τους ίδιους τους 

αγρότες ή άλλες οµάδες µε ίδια-ή και ασθενέστερα- κοινωνικά και οικονοµικά 

χαρακτηριστικά. Η εµπειρία των τελευταίων ετών αυτό µάλλον δείχνει. Μια 

θεσµοποιηµένη αναδιανοµή µπορεί να προβλεφθεί και µέσα από κίνητρα για την 

ενίσχυση συλλογικών µορφών δράσης ανεξάρτητων παραγωγών, µεταποιητών 

και εµπόρων αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. ∆εν αναφέροµαι σε 

παρωχηµένες και αποτυχηµένες µορφές αγροσυνεταιριστικής δράσης, που µέσα 

από κουλτούρα και πρακτικές αδιαφάνειας και ανορθολογισµού, λειτουργώντας 

µάλιστα και ως εκτελεστικοί βραχίονες κοµµάτων, συσσώρευσαν τεράστια χρέη 

στις συνεταιριστικές οργανώσεις και, τελικά, στο ίδιο το κράτος, που προχώρησε 

στο παρελθόν σε «ρυθµίσεις» αυτών των χρεών κατά τρόπο που χρέωνε 

ανεύθυνα όλους τους Έλληνες και παραβίαζε την κοινοτική νοµοθεσία. 

Αναφέροµαι σε κάθε µορφή συλλογικής δράσης (βεβαίως και σε συνεταιριστικές 

οργανώσεις), οµάδες παραγωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις, αγροτικές 

εταιρείες που µέσα και από κίνητρα, φορολογικά και άλλα, θα µπορούν να 

πετυχαίνουν οικονοµίες κλίµακας στο κόστος παραγωγής και µεταποίησης και 
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αυξηµένη διαπραγµατευτική ισχύ για ικανοποιητικές εµπορικές τιµές, µε 

κλείσιµο της ψαλίδας αυτών των τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 

Ξεκάθαρους κανόνες ουσιαστικής και ενεργούς συµµετοχής και ευθύνης των 

µελών αυτών των φορέων και αποτελεσµατικής εποπτείας της πολιτείας είναι 

αναγκαίοι για την επίτευξη οικονοµικών στόχων. Θα ανέφερα, ακόµη, ως 

αυτονόητο κανόνα ότι η πολιτεία δεν θα αναλαµβάνει καµία ρύθµιση χρέους 

φορέα συλλογικής δράσης. Η οικονοµική δραστηριότητα και η ευθύνη της 

δράσης θα αφορά αποκλειστικά όλους τους συµµετέχοντες. Μια απόφαση για 

αναδιανοµή πόρων προς τον αγροτικό τοµέα λαµβάνεται από το κράτος, µέσα 

από µια ευρεία συζήτηση πολιτικών δυνάµεων και κοινωνικών και οικονοµικών 

εταίρων. Εγώ απλώς καταθέτω τη θετική άποψή µου. Η απόφαση όµως αφορά 

άλλους. Και µετά από δεκαετίες «περιορισµένης υπευθυνότητας» πρέπει να 

ληφθεί τώρα. Η αδράνεια σε τέτοια θέµατα, οι ερασιτεχνισµοί και οι 

αποσπασµατικές παρεµβάσεις τακτικισµού και προεκλογικού χαρακτήρα µπορεί 

να φαντάζουν «βολικές» για το παρόν, αλλά δεν κτίζουν κανένα µέλλον.  

Αυτόν το «δεκάλογο ευθύνης του κράτους» θα παρέθετα σε µια ευρεία συζήτηση 

στην οποία θα έπρεπε όλοι να εξαντλήσουν τη φαντασία τους για το πώς θα κάνουµε το 

κράτος αποτελεσµατικό. Θα συνοψίσω τονίζοντας πως, σε καιρούς σηµαντικών αλλαγών 

στην Ευρώπη και στον πλανήτη, η επιτυχία µιας αγροτικής πολιτικής στη χώρα µας 

απαιτεί ένα «άλλο κράτος».  

12.1.2 Η συµµετοχή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  

Προανέφερα ότι κράτος πρέπει να έχει ιδιαίτερο ρόλο και εποπτεία στη 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στον πρωτογενή τοµέα. Όχι µόνο διότι 

οι τράπεζες υπάρχουν και λειτουργούν χάριν της ανακεφαλαιοποίησης τους µε χρήµατα 

της πολιτείας, δηλαδή όλου του ελληνικού λαού, αλλά και διότι το ελληνικό ∆ηµόσιο 

µετέχει πλειοψηφικά στη µετοχική σύνθεση των περισσότερων απ’ αυτά τα ιδρύµατα. Κι 

ένας τοµέας που αφορά άµεσα ως οικονοµική δραστηριότητα στο 20% περίπου του 

ενεργού πληθυσµού της χώρας, στη διατροφή όλων µας και στην επίτευξη κοινωνικών 

και πατριωτικών στόχων αφορά όλους τους Έλληνες. Άρα, το κράτος δεν µπορεί να έχει 

ουδέτερο ρόλο στο τι πράττει ή δεν πράττει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στο χώρο της 
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παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, αφού 

µάλιστα τώρα δεν υπάρχει εξειδικευµένη δηµόσια τράπεζα. Εις ό,τι αφορά στην 

τραπεζική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 

τα πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ενδεικτικά της 

δραµατικής συρρίκνωσης αυτής της χρηµατοδότησης στον τοµέα της γεωργίας, που 

απορροφά µόλις το 1,6% του συνόλου των δανείων. Το ∆εκέµβριο του 2013 το υπόλοιπο 

των δανείων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα ανέρχεται µόλις 

στα 1,62 δις ευρώ έναντι 24,48 δις ευρώ της βιοµηχανίας (20,8%), 20 δις ευρώ του 

εµπορίου (19,4%), 11,83 δις της ναυτιλίας (11,5%), 10,8 δις ευρώ των κατασκευών 

(10,5%) και 7,73 % δις ευρώ (7,5%) του τουρισµού (Οικονοµικό δελτίο - τεύχος 39, 

Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωσύστηµα Ιούλιος 2010, Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα 2011-

2012).  

Η ύφεση στην οικονοµία δεν είναι µια επαρκής εξήγηση αφού από το 2009 µέχρι 

και σήµερα ο ρυθµός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τις γεωργικές 

επιχειρήσεις, µε βάση τη µεταβολή των δανείων σε ετήσια βάση για την περίοδο 

∆εκεµβρίου 2009- ∆εκεµβρίου 2013, καταγράφει πτώση της τάξεως ου 59%. Κατά την 

ίδια περίοδο η ροή τραπεζικής χρηµατοδότησης αυξάνει προς τη ναυτιλία κατά 8%, προς 

τον τουρισµό κατά 5%, ενώ οι µειώσεις στη βιοµηχανία κατά -5,7%, στις κατασκευές 

κατά – 5,6 % και στο εµπόριο κατά το ίδιο ποσοστό είναι σηµαντικά µικρότερε από 

εκείνες προς τις επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα.  

Με δεδοµένα τα παραπάνω στοιχεία οι «απαιτήσεις» του κράτους από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να είναι συγκεκριµένες και αναλογικά 

«ποσοστοποιηµένες». Και όταν ένα κράτος «θέλει», µπορεί να «συνεννοηθεί» µε φορείς 

ενός τοµέα που µε δηµόσια συµµετοχή είναι «ιδιωτικός».  

Θα αναφερθώ σε µία µόνο παράµετρο του ευρύτερου θέµατος. 

12.1.3 Επανεξέταση νοοτροπιών, πρακτικών και … συνειδήσεων 

Η επανεξέταση αφορά όλους αυτούς που δικαιούνται και υποχρεούνται να έχουν 

άποψη για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Σε µια κοινωνία και µια οικονοµία 
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που υφίστανται τις επιπτώσεις µιας πολύπλευρης κρίσης κανείς δεν µπορεί να προσέλθει 

σε µια τέτοια συζήτηση φέρνοντας προκατασκευασµένες «λύσεις» από το οπλοστάσιο 

ιδεολογιών και πρακτικών που απέτυχαν. Οι εποχές των «εύκολων» κοινοτικών 

επιδοτήσεων, της κοινωνικής και οικονοµικής κουλτούρας της «ευκολίας» και του 

καταναλωτικού, αντί του επιχειρηµατικού, δανεισµού έχουν παρέλθει. Το δηµοσιονοµικό 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόµενη επταετία είναι δεδοµένο. Όπως είναι 

γνωστές και οι δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας. Νοµίζω, ακόµη, ότι έχει γίνει 

συνείδηση σε όλους πως όποιος στην αντιπολίτευση ανεβαίνει στα τρακτέρ για να πάει 

στα µπλόκα ή κατεβαίνει στα λιµάνια για υποδεχθεί καταληψίες, αυτά τα βρίσκει 

µπροστά του όταν βρεθεί στην κυβέρνηση.  

Στη συζήτηση πρέπει όλοι να φθάσουν έχοντας εξετάσει τις συνειδήσεις τους για 

λάθη που έγιναν και ευκαιρίες που χάθηκαν και να καθίσουν γύρω από το τραπέζι µε 

ρεαλισµό και όραµα. Οι στόχοι πρέπει να διατυπωθούν και να κοστολογηθούν µε 

ορίζοντα το 2012. Πώς θέλουµε να είναι η γεωργία µας µετά από µια επταετή εφαρµογή 

της νέας ΚΑΠ και του νέου προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης που 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και 

ένα αποφασίσουµε την ενίσχυση του τοµέα µε αναδιανοµή πόρων από έξω προς τον 

τοµέα ή την αναδιανοµή εντός του τοµέα, πρέπει να οριοθετήσουµε τους πόρους. Σε 

κάθε περίπτωση, η όποια αναδιανοµή αποφασιστεί πρέπει να γίνει µε κατεύθυνση από 

τους ισχυρότερους προς τους ασθενέστερους οικονοµικά και κοινωνικά.  

Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει σε µια Συµφωνία που θα είναι η σύνθεση 

των απόψεων, προτάσεων και προβληµατισµών. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα πρακτικό 

νόηµα.  

 

 

 

 



105 

 

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑ∆Α 2021- ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Η Συµφωνία, όπως προανέφερα, πρέπει να αποτελέσει τη βάση ενός καλά 

επεξεργασµένου Προγράµµατος. Για την κατάρτιση του Προγράµµατος «ΕΛΛΑ∆Α 

2021- Αγροτική Ανάπτυξη» εκτιµώ πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερος και κατοχυρωµένος 

ρόλος στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και 

στους φορείς από τους χώρους της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων και τροφίµων. Η κατάρτιση του Προγράµµατος θα µπορεί να αποτελέσει και 

τη βάση για τη διαπραγµάτευση της χώρας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ στα χρόνια 

που θα ακολουθήσουν το 2020, τόσο για τον τοµέα των άµεσων ενισχύσεων στους 

αγρότες όσο και για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτή η διαδικασία θα µας επιτρέψει να 

θέτουµε την ΚΑΠ στην υπηρεσία της εθνικής πολιτικής µας για αγροτική ανάπτυξη και 

όχι την όποια εθνική πολιτική µας – όταν και αν έχουµε στη σκιά της ΚΑΠ ή ως 

παρακολούθηµα της.  

Το Πρόγραµµα πρέπει, ακόµη, να προβλέπει συγκεκριµένους µηχανισµούς 

υλοποίησης και προόδου του και κατοχυρωµένες αρµοδιότητες των αρµόδιων 

κοινωνικών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος τόσο της τήρησης της Εθνικής 

Συµφωνίας όσο και του Προγράµµατος θα βρίσκονται πάντοτε υπό την κρίση των 

πολιτών, στο πλαίσιο λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος της χώρας µας.  

Εκτιµώ πως οι ξεκάθαροι στόχοι ενός τέτοιου σχεδίου, η διάρκεια του, που θα 

εξαρτάται από τη νοµιµοποίηση και την τεχνοκρατική επάρκεια του, και η εµπιστοσύνη 

που θα µπορούσε να δηµιουργήσει στις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µπορεί 

να είναι η βάση για µια αποτελεσµατική διακυβέρνηση της χώρας στον ευαίσθητο τοµέα 

της γεωργίας.  

Ειδικότερα το Πρόγραµµα «ΕΛΛΑ∆Α 2021- Αγροτική Ανάπτυξη», εκτός από 

τον ολοκληρωµένο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό στον οποίο πρέπει να εντάσσεται, 

πρέπει συγχρόνως να διαχειριστεί µε ιδιαίτερο τρόπο όλη τη δέσµη των οικονοµικών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισµικών ζητηµάτων των αγροτικών περιοχών και 

των κοινωνιών της υπαίθρου. Οι στόχοι του πρέπει να αφορούν στην παραγωγή επαρκών 
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ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους, στην 

εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου αγροτικού εισοδήµατος και ποιότητας ζωής στην 

ύπαιθρο και λογικών τιµών για τον καταναλωτή, στη διασφάλιση της αειφορικής χρήσης 

των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Από τους παραπάνω στόχους θα προσεγγίσω πρακτικά δύο που είναι πολύ 

καθοριστικοί για την επιτυχία ενός προγράµµατος. Είναι το εισόδηµα του αγρότη και η 

ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο. Είναι συγχρόνως το αποτέλεσµα αλλά και η προϋπόθεση 

επίτευξης των άλλων στόχων. Για να µείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, να παράγει, να 

προστατεύει τα δηµόσια αγαθά, όπως είναι το έδαφος, οι υδάτινοι πόροι, το φυσικό 

περιβάλλον, και για να κρατάει ζωντανή την περιφέρεια, πρέπει, αφενός, να έχει το 

αναγκαίο για τη ζωή του εισόδηµα και, αφετέρου, να υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες 

διαβίωσης στον τόπο που ζει.  

Το εισόδηµα είναι η εµπορική τιµή του προϊόντος, στην οποία προστίθεται το 

ύψος των επιδοτήσεων της ΚΑΠ- όπου υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις- αφαιρώντας από 

το άθροισµα αυτό το κόστος παραγωγής. (Εισόδηµα= Εµπορική Τιµή + Επιδοτήσεις- 

Κόστος παραγωγής.) 

Η εµπορική τιµή αµείβει την παραγωγή µε οικονοµικά κριτήρια. Η ποσότητα, η 

ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων που βρίσκουν αγοραστές στην εσωτερική και 

εξωτερική αγορά είναι καθοριστική για τη διαµόρφωση του συνολικού εισοδήµατος του 

παραγωγού. Για τη διασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και επαρκούς ποσότητας 

προϊόντων ανά µονάδα παραγωγής, και εντέλει για το εισόδηµα, ρόλο και ευθύνη έχει 

και ο αγρότης και η πολιτεία.  

Ο αγρότης έχει ρόλο και ευθύνη µε την τεχνική και επιχειρηµατική ικανότητα του 

και µε τη συµµετοχή τους σε συλλογικές µορφές παραγωγικής και εµπορικής 

δραστηριότητας, όπως είναι οι εταιρείες, οι οµάδες παραγωγών, οι συνεταιριστικές 

οργανώσεις και οι διεπαγγελµατικοί φορείς. Η εµπορική τιµή αυξάνει αν ο παραγωγός 

«προσθέτει» αξία στο προϊόν µέσα από διαδικασίες τυποποίησης και µεταποίησης. Αλλά 

και µέσα από διαδικασίες κατοχύρωσης των χαρακτηριστικών της µεθόδου παραγωγής 

(προϊόντα προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης [ΠΟΠ]µ προϊόντα προστατευµένων 

γεωγραφικών ενδείξεων [ΠΓΕ], βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ολοκληρωµένης 
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διαχείρισης, µη γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα κ.λπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 

τοµέα αυτό οι επιδόσεις της χώρας µας είναι σχετικά, και συγκριτικά µε άλλες χώρες, 

ικανοποιητικές. Τα ΠΟΠ είναι 73 και τα ΠΓΕ 28, µε την Ελλάδα να βρίσκεται σήµερα 

στην Πέµπτη θέση της Ευρώπης των 28, µε σηµαντικές προοπτικές βελτίωσης αυτών 

των επιδόσεων.  

Η πολιτεία έχει κι αυτή µε τη σειρά της καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

εµπορικής τιµής των προϊόντων µε τη διαµόρφωση ενός σταθερού πλαισίου για την 

έρευνα, την επαγγελµατική κατάρτιση, την ενηµέρωση, τη µεταποίηση, πιστοποίηση, 

προβολή και εµπορία των προϊόντων. Ο ελεγκτικός και ρυθµιστικός ρόλος της πολιτείας 

είναι, ακόµη, αναγκαίος ώστε η ψαλίδα ανάµεσα στην τιµή παραγωγού και καταναλωτή 

να είναι ορθολογική και προς το συµφέρον και των δύο πλευρών. Στον τοµέα αυτό οι 

επιδόσεις της χώρας µας πρέπει να βελτιωθούν, αφού το συντριπτικό µεγαλύτερο µέρος 

της προστιθέµενης αξίας των τροφίµων καρπούνται τα δίκτυα διανοµής και οι µεγάλες 

αλυσίδες λιανικής πώλησης µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Υπάρχουν προϊόντα στα 

οποία η ψαλίδα στη χώρα µας είναι υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Περιορίζοµαι σ ’ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι το αγελαδινό γάλα, ειδικά 

στα µεγάλα αστικά κέντρα, που βρίσκονται µακριά από µικρά, τοπικά δίκτυα 

παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος.  

Οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ αποτελούν επίσης πολύ σηµαντική παράµετρο για τη 

διαµόρφωση του εισοδήµατος των αγροτών µας, όταν µάλιστα αυτές ξεπερνούν το 50% 

της καθαρής προστιθέµενης αξίας της εγχώριας παραγωγής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

το ποσοστό αυτό είναι θεαµατικά υψηλότερο. Και είναι σηµαντικό το ότι γνωρίζουµε τα 

ποσά που θα εισρεύσουν στη χώρα από την ΚΑΠ στην περίοδο 2014-2020, υπό µία 

σειρά βεβαίως προϋποθέσεων, µεταξύ των οποίων σηµαντικό µέρος καλύπτει η 

παραγωγή µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Επισηµαίνω στο σηµείο αυτό πως η 

σηµερινή γενιά των Ευρωπαίων αγροτών θεωρεί δεδοµένη την εισροή κοινοτικών 

επιδοτήσεων, αφού δεν γνώρισε την εποχή που αυτές δεν υπήρχαν.  

Η αξιοποίηση αυτών των ενισχύσεων είναι βέβαιο πως πρέπει να είναι 

ορθολογικότερη σε σχέση µε ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Και για να µη χάνει η χώρα 

πολύτιµους πόρους από την ΚΑΠ, πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερη η συνεργασία 
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ανάµεσα στην ελληνική και στην κοινοτική διοίκηση, ώστε να µην είναι αναγκασµένη η 

τελευταία να προχωρεί σε «δηµοσιονοµικές διορθώσεις», δηλαδή παρακρατήσεις 

χρηµάτων που προορίζονται για άµεσες επιδοτήσεις, λόγω πληµµελούς εφαρµογής της 

κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως σε θέµατα συστηµατικών ελέγχων κατά την καταβολή των 

κοινοτικών επιδοτήσεων προς τους παραγωγούς.  

Επισηµαίνεται ότι µόνο από τις «αδυναµίες» του Συστήµατος Αναγνώρισης 

Αγροτεµαχίων, του λογισµικού συστήµατος του ελληνικού οργανισµού πληρωµών 

(ΟΠΕΚΕΠΕ), η χώρα έχασε οριστικά και αµετάκλητα- και θα χάσει κι άλλους- πόρους 

εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ κατά την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό 

πως η αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του συστήµατος, που θα ελέγχεται από ένα νέο 

«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

(ΟΠΣΑΑΑ)», είναι η µόνη «µνηµονιακή» υποχρέωση της χώρας στον αγροτικό τοµέα. 

Αλλά για µια τέτοια «υποχρέωση», όπως και για πολλές άλλες, δεν θα έπρεπε να 

περιµένουµε την Τρόικα και το Μνηµόνιο.  

Εις ό,τι αφορά στο αγροτικό εισόδηµα στη χώρα, συνολικά κατά την πενταετία 

2009-20013 µειώνεται κατά 21% (ΦΕΚ 806 8/4/13 τεύχος Β), πτώση που σε απόλυτους 

αριθµούς αντιστοιχεί σε απώλεια 1,46 δις ευρώ για τα αγροτικά νοικοκυριά. Την ίδια 

περίοδο εξαιρετικά µεγάλη είναι η αύξηση που καταγράφεται στη φορολογία των 

αγροτών, η οποία από 181,8 εκ. ευρώ το 2009 φθάνει στα 455 εκ. ευρώ το 2013, 

ποσοστό ανόδου που ξεπερνά το 150% εντός των τελευταίων ετών. Και φαίνεται πως 

έπεται και συνέχεια. Αρνητικά είναι και τα στοιχεία για την απασχόληση κατά την 

τελευταία πενταετία, µε µείωση κατά 7,8 %, που αντιστοιχεί σε απώλεια 42 χιλ. περίπου 

θέσεων εργασίας.  

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, γιατί υπάρχουν κι αυτά, κατά την πενταετία 2009-

2013, είναι η άνοδος των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Η αξία τους αυξάνει κατά 

27%, αλλά το 2013 ο ρυθµός ανόδου ανακόπτεται (αύξηση κατά 3,5% το 2013 έναντι 

11,6% το 2012).  

Πέρα από το εισόδηµα, οι ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για  να µείνει ο κόσµος στην περιφέρεια. Και αυτό αφορά περισσότερο στις 

νεότερες ηλικίες. Γιατί όποιο κι αν είναι το εισόδηµα που διασφαλίζει κάποιος από τη 
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γεωργία, δεν θα µείνει εύκολα στην περιφέρεια, και ειδικά στις ορεινές, νησιωτικές και 

µειονεκτικές περιοχές της χώρας, αν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδοµές δηµόσιας 

υγείας, δηµόσιας παιδείας, δηµόσιας συγκοινωνίας και κάθε άλλης σύγχρονης µορφής 

επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο. Κι όταν ερηµώνουν τα χωριά µας, ειδικά των 

παραµεθόριων περιοχών, η Ελλάδα µικραίνει. Κι εδώ δεν έχει κανείς δικαίωµα να 

αδιαφορεί.  

Ο ρόλος της πολιτείας είναι σηµαντικός και για τη δηµιουργία ενός σταθερού και 

αποτελεσµατικού πλαισίου που θα επιτρέπει και θα ενισχύει συνέργειες τους 

πρωτογενούς τοµέα µε δύο άλλους σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας: τον τουρισµό 

και τη βιοµηχανία τροφίµων. Η σταθερότητα του πλαισίου θα δώσει τη δυνατότητα 

µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού σε τέτοιες συνέργειες και θα αποτρέπει ανούσιες 

διαµάχες υπουργείων και φορέων για αρµοδιότητες και προβολή.  

Ειδικό κεφάλαιο στη συζήτηση για τη συγκρότηση του Προγράµµατος για την 

Αγροτική Ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί η κτηνοτροφία. Επισηµαίνω ότι ο τοµέας αυτός 

έχει τον απόλυτα πρωταρχικό ρόλο στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου στον 

αγροτικό τοµέα, µε τις εισαγωγές κρέατος και παρασκευασµάτων του, γάλακτος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων να καλύπτουν το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό του 

ελλείµµατος. Στον κτηνοτροφικό τοµέα η χώρα µας πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 

της στο παραγωγικό πεδίο, αφού στη φθίνουσα πορεία του κλάδου, που επιταχύνθηκε 

από την πίεση του διεθνούς ανταγωνισµού, από «ελληνοποιήσεις» εισαγόµενων 

προϊόντων και την έλλειψη ρευστότητας, έρχονται να προστεθούν και νέες παράµετροι, 

ειδικότερα εις ότι αφορά στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Στον τοµέα αυτό οι 

ποσοστώσεις στην παραγωγή που επέβαλε η ΚΑΠ στα µέσα της δεκαετίας του ΄80, παρά 

τις αντιδράσεις της εποχής εκείνης, λειτούργησαν ρυθµιστικά στην αφορά για µια 

τριακονταετία, συµβάλλοντας στη λειτουργία και ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού 

αγελαδοτροφικών µονάδων στη χώρα µας. Με την ύπαρξη ποσοστώσεων στην 

παραγωγή οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι πετυχαίνουν τιµές που τους επιτρέπουν κατά 

κανόνα να λειτουργούν βιώσιµα, αφού λόγω του ισχύοντος επί µακρόν καθεστώτος ως 

προς το «φρέσκο γάλα» και της µεγάλης απόστασης της χώρας από µεγάλα 

γαλακτοπαραγωγικά κέντρα της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης το γάλα από αυτές τις 
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περιοχές δεν ήταν εύκολο να φθάσει στη χώρα µας ως φρέσκο είναι βέβαιο ότι η 

κατάργηση των ποσοστώσεων και η αλλαγή της νοµοθεσίας για το τι είναι φρέσκο ή µη 

γάλα θα συρρικνώσει δραµατικά τον αριθµό των αγελαδοτρόφων στη χώρα µας.  

Αυτή επιγραµµατικά είναι η άποψη µου για τους στόχους και τη θεµατολογία 

ενός «Προγράµµατος για την Αγροτική Ανάπτυξη -2021» και οι σκέψεις και οι 

προβληµατισµοί που εκτιµώ πως πρέπει να αναπτυχθούν από όσους θα εκαλούντο να 

καταρτίσουν ένα τέτοιο Πρόγραµµα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να παραµείνει 

ένας από τους κύριους µοχλούς ανάπτυξης της χώρας παρά τους µετασχηµατισµούς της 

ελληνικής οικονοµίας και τις διαρθρωτικές αδυναµίες του πρωτογενούς τοµέα. Η Ελλάδα 

διαθέτει υψηλή ποιότητα προϊόντων και παγιωµένα δίκτυα διανοµής σε ανεπτυγµένες 

αγορές. Ήδη διαθέτει 101 προϊόντα µε ένδειξη γεωγραφικής προέλευσης, πιστοποίηση 

ΠΟΠ και κατατάσσεται στην 5η θέση της ΕΕ, συγκεντρώνοντας το 8,4% του συνολικού 

αριθµού προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ωστόσο το µερίδιό της διαµορφώνεται σε επίπεδο 

χαµηλότερο του 5% επί της συνολικής αξίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Η σταδιακή 

αναπροσαρµογή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας σε παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων υψηλής ποιότητας λαµβάνοντας υπόψη τα νέα καταναλωτικά πρότυπα 

προϋποθέτουν εκτός των άλλων τα όσα αναφέρονται προηγουµένως, στη Σελ. 43 της 

παρούσας µελέτης. 

Προοπτικές για τις αγροτικές αγορές της ΕΕ-2024. 

 ∆ηµητριακά & ελαιούχοι σπόροι, ζάχαρη και βιοκαύσιµα: 

• ∆ηµητριακά και ελαιούχοι σπόροι: Η αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση θα 

οδηγήσει σε µεγάλες εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ - Η ζήτηση της ΕΕ οφείλεται στη 

χρήση ζωοτροφών και βιοκαυσίµων - Τιµές κάτω του επιπέδου ρεκόρ του 2012, 

αλλά πάνω από τους ιστορικούς µέσους όρους  

• Ζάχαρη και ισογλυκόζη - Η κατάργηση των ποσοστώσεων τέλος του 2017 θα 

οδηγήσει τις τιµές της ζάχαρης της ΕΕ στα επίπεδα της διεθνούς αγοράς - 

Αύξηση της παραγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά και µείωση των εισαγωγών - 

Υψηλότερο ποσοστό χρήσης ισογλυκόζης στην Ευρώπη  

• Βιοκαύσιµα - Μικρότερη ανάπτυξη των βιοκαυσίµων πρώτης γενιάς από ότι 

αρχικά αναµενόταν - Συνεισφορά των βιοκαυσίµων στο 7% των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στα καύσιµα των µεταφορών, µε στόχο την επίτευξη του 10% 
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 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 

• Το γάλα θα παραµείνει ο λευκός χρυσός την επόµενη δεκαετία - Παρά τη 

δύσκολη κατάσταση της αγοράς, η παγκόσµια ζήτηση θα αυξάνεται σταθερά - Οι 

τιµές θα παραµείνουν σταθερές γύρω στα 350 ευρώ/τόνο  

• Οι παραδόσεις στην ΕΕ θα αυξηθούν κατά 12 εκατ. τόνους σε 10 χρόνια - 

Περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής γάλακτος σε περιοχές µε χαµηλότερο 

κόστος παραγωγής - Η αύξηση της παραγωγής της ΕΕ θα περιοριστεί από την 

αύξηση του ανταγωνισµού στην παγκόσµια αγορά και από τη µικρή αύξηση της 

κατανάλωσης στην ΕΕ - Οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί θα διαδραµατίσουν 

σηµαντικό ρόλο  

• Περισσότερο γάλα θα διοχετεύεται σε τυρί και σκόνες - Το τυρί οικιακής χρήσης 

θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, αύξηση των εξαγωγών - Αύξηση εξαγωγών σε 

αποβουτυρωµένο γάλα σε σκόνη, λόγω βελτίωσης των συνθηκών ξήρανσης - 

Αύξηση εξαγωγών του ορού γάλακτος σε σκόνη. 

Προϊόντα κρέατος 

• Καλές προοπτικές εξαγωγών - Για το χοιρινό κρέας και τα πουλερικά λόγω της 

σταθερά αυξανόµενης παγκόσµιας κατανάλωσης - Αύξηση των τιµών στη διεθνή 

αγορά και την ΕΕ 

• Αύξηση της παραγωγής κρέατος της ΕΕ - Λόγω αύξησης της παραγωγής κρέατος 

πουλερικών και του χαµηλότερου κόστους των ζωοτροφών - Η παραγωγή βοείου 

κρέατος αναµένεται να µειωθεί µε αργούς ρυθµούς µετά από βραχυπρόθεσµη 

ανάκαµψη - Η παραγωγή χοιρινού κρέατος θα σταθεροποιηθεί  

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην ΕΕ σε πτωτική τάση - Μετά από 

βραχυπρόθεσµη ανάκαµψη αναµένεται µείωση της κατανάλωσης - Εκτός από τα 

πουλερικά που επωφελούνται από τις χαµηλότερες τιµές και την προτίµηση των 

καταναλωτών. 
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