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Σύνοψη πρόσφατων θεσμικών ρυθμίσεων, δεσμεύσεων και μέτρων που αφορούν στον αγροτικό τομέα 

 
 

Θεσμικό πλαίσιο 
 

 

Περιγραφή ρυθμίσεων, μέτρων, δεσμεύσεων 
 

Επισημάνσεις, συνέπειες, ερωτήματα 

 

Φορολογία (1) 
 
Νόμος 4334/2015 
 
Επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη διαπραγμάτευση και 
σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης (ΕΜΣ) 
 
Διάταξη :  
Άρθρο 1 : Φορολογικά 
μέτρα 
 
Έναρξη ισχύος : 
 
Σε ισχύ από 20/07/2015  

 

 
Διατάξεις για τη μεταβολή του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες του αγροτικού 
τομέα 
 
1 ) Εκροές : Στο μειωμένο συντελεστή 13% συνεχίζουν να υπάγονται τα 
ακόλουθα προϊόντα: 
- Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
- Ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα και από τα μαλάκια  
- Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά, καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευροποιίας, ελαιόλαδο, ψωμί, ζυμαρικά 
κ.α. 
Στον κανονικό συντελεστή 23% (από 13%) μετατάσσονται τα ακόλουθα 
προϊόντα: 
-  Ορισμένα ζωντανά ζώα, προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία όπως 
ενδεικτικά παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, ζάχαρη, μαστίχα , 
παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα και το γάλα, 
παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων κ.α. 
 
 
2) Εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι & 
πολλαπλασιαστικό υλικό) : Ένα σημαντικό μέρος των εισροών στην αγροτική 
παραγωγή αναφέρεται στα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές για 
την αγορά των οποίων ο συντελεστής ΦΠΑ από 13% μετατάσσεται στο  23%, 
γεγονός που θα αυξήσει σχεδόν ανάλογα το κόστος παραγωγής στη γεωργία και 
την κτηνοτροφία. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 ) Εκροές : Kάμψη παρουσιάζει η αξία των εκροών (αξία φυτικής και ζωικής 
παραγωγής σε τρέχουσες τιμές παραγωγού) κατά την τριετία 2012-2014, με μικρή 
πτώση το 2014 (-1%) έναντι της σημαντικής μείωσής της τόσο κατά το 2013 (-2,7%) όσο 
και κατά το 2012 (-3,8%). Η κάμψη συνδέεται κυρίως με την καθήλωση των τιμών 
παραγωγού σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, ενώ αρνητικά επιδρά και το χαμηλό μερίδιο των 
Οργανώσεων Παραγωγών της χώρας στην αγορά αγροτικών προϊόντων (18% στην 
Ελλάδα, έναντι 40% στην ΕΕ-27). Με βάση τα προηγούμενα ενδέχεται η αύξηση του 
ΦΠΑ στα μεταποιημένα προϊόντα να μετακυλιστεί στους παραγωγούς, περιορίζοντας 
περαιτέρω το εισόδημά τους. Την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να επηρεάσει και η 
κάμψη που παρατηρείται στην αγορά τροφίμων. Περισσότερο πάντως επιβαρύνονται 
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έναντι εκείνων του κανονικού στους οποίους 
εκπίπτει ο ΦΠΑ (συμψηφίζεται ανά τρίμηνο), ενώ άγνωστο παραμένει αν θα 
διατηρηθούν και τα δύο καθεστώτα. Αρνητικά επίσης επιδρά η αύξηση του ΦΠΑ στους 
κτηνοτρόφους περιορίζοντας τη δυνατότητα αγοράς ζωικού κεφαλαίου.  
  
2) Εισροές : Το κόστος των εισροών της γεωργίας (ως ενδιάμεση ανάλωση) αυξήθηκε 
σημαντικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης στην οικονομία (2009-2013), κατά 10,5% και 
πλέον, επιβαρύνοντας σε απόλυτο μέγεθος τους αγρότες, με επιπλέον δαπάνη της 
τάξεως των 500 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αναφερόμενες συνιστώσες (φυτοφάρμακα, 
λιπάσματα, σπόροι και ζωοτροφές) αποτελούν το 2014 το 48,5% του συνόλου των 
εισροών, αντιπροσωπεύοντας αξία που υπερβαίνει το επίπεδο των 2,4 δις ευρώ. 
Η αύξηση του ΦΠΑ στις αναφερόμενες συνιστώσες εισροών εκτιμάται ότι θα αυξήσει 
το κόστος γεωργικής παραγωγής, σε ετήσια βάση, κατά 250 εκατ. ευρώ. Το 
μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης αυτής αναμένεται να υποστούν οι κτηνοτρόφοι 
μια και το κόστος των ζωοτροφών το 2014 αποτελεί το 34% περίπου της συνολικού 
κόστους παραγωγής στη γεωργία.   
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3) Γεωργικές υπηρεσίες 
 Ο ΦΠΑ για τις γεωργικές υπηρεσίες μετατάσσεται από το 13% στο 23%. 
Ως γεωργικές υπηρεσίες νοούνται σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν. 2859/2000 
οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη 
εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων. 
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως: α) οι εργασίες σποράς και 
φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, 
περισυλλογής και συγκομιδής, β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση 
προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η 
απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση, γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η 
εκτροφή ζώων, δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που 
χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ε) η τεχνική βοήθεια, στ) η 
καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και 
εδάφους, ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και 
εξοπλισμού, η) η υλοτομία, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες. 
 

 
3) Γεωργικές υπηρεσίες  
Το κόστος των γεωργικών υπηρεσιών παρουσιάζει πτωτική πορεία στο διάστημα της 
πενταετίας 2009-2013, αντιπροσωπεύοντας, κατά μέσο όρο, το 8,7% του συνολικού 
κόστους παραγωγής στη γεωργία. Το 2014 η δαπάνη αυτή εκτιμάται σε 337 εκατ. ευρώ 
περίπου και η αύξηση του ΦΠΑ σε αυτή τη συνιστώσα εισροών  εκτιμάται ότι θα 
αυξήσει το συνολικό κόστος παραγωγής, σε ετήσια βάση,  κατά 30 εκατ. ευρώ 
περίπου.   

 

 

 
Φορολογία (2) 

  
Νόμος 4336/2015 
 
Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
− Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλο− 
ποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης 
 
 
Παράγραφος Δ, 
Υποπαράγραφος Δ.1, 10, ε 
 

 
Αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από 27,5% σε 55% 

αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2014 και στο 75% για το φορολογικό 

έτος 2015 

 
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 38 που έχει ως 
εξής:  
 
«38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 
του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που 
προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 
1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.». 

 
 

 
 

 
Η προκαταβολή φόρου επόμενου έτους του φόρου που θα προέκυπτε για το 
φορολογικό έτος 2014 οριζόταν με τις διατάξεις του ν.4172/2013 σε 55%. 
 
Ειδικά για τους αγρότες προβλέφθηκε, στο πλαίσιο της ΠΟΛ 1120/2015 της 
15/06/2015 να περιοριστεί η προκαταβολή στο ήμισυ, δηλαδή στο 27,5%. Καθόσον η 
διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σχεδόν ολοκληρώνονταν και 
πολλοί εξ αυτών είχαν ήδη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό 
έτος 2014, με τον ν. 4336/2015 αποφασίστηκε  η κατάργηση, αναδρομικά, της 
μειωμένης προκαταβολής επί του φόρου του περσινού έτους. Σε όσους υπέβαλλαν την 
δήλωσή τους μετά την προθεσμία αυτή  υπολογιζόταν προκαταβολή φόρου με το νέο 
αυξημένο ποσοστό. Σε όσους είχαν ήδη υποβάλλει τη δήλωσή τους πριν την εφαρμογή 
της νέας ρύθμισης, προσδιορίστηκε εκ νέου η προκαταβολή με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία  η πληρωμή της διαφοράς θα γίνει 
είτε εφάπαξ έως την 30/11/2015 με την σχετική έκπτωση του 2% είτε σε τρεις (3) 
ισόποσες δόσεις έως 30/11/2015-31/12/2015-29/02/2016 αντίστοιχα. 
 
Επιπρόσθετα, για το φορολογικό έτος 2015 προβλέπεται αύξηση της προκαταβολής 
στο 75% του κυρίως φόρου. 
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Έναρξη ισχύος : 
Αναδρομική ισχύς 
προκαταβολής φόρου 55% 
για τις ΔΦΕ φορολογικού 
έτους 2014 και 
προκαταβολή φόρου 75% 
για το έτος 2015. 
 

 

 

 
 

 
Σημειώνεται ότι τα επιπλέον έσοδα που προβλέπονται από την αύξηση της 
προκαταβολής φόρου στους αγρότες, σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή τον 
Οκτώβριο του 2015, εκτιμώνται σε 21 εκατ. ευρώ για το 2015 και σε 15 εκατ. ευρώ για 
το 2016.  
 

 
Φορολογία (3) 
 
Νόμος 4336/2015 
 
Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
− Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό  
Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλο− 
ποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης 
 
Παράγραφος Δ, 
Υποπαράγραφος Δ.5 
 
Έναρξη ισχύος : 
Υλοποίηση σε δύο στάδια  
01/10/2015 και 
01/10/2016 
 
 
 
 
 
 

 
Τροποποίηση - κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου 
 
Σύμφωνα με προηγούμενες ρυθμίσεις (άρθρα 73 και 78 του ν. 2960/2001, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3634/2008 και με το άρθρο 1 του 
4093/2012) οι αγρότες κατέβαλαν κανονικά τον ισχύοντα ΕΦΚ για το πετρέλαιο 
κίνησης, που ανέρχονταν σε 0,330 ευρώ το λίτρο  και στη συνέχεια εισέπρατταν, 
ως επιστροφή φόρου, τη διαφορά μεταξύ του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου 
και του ΕΦΚ του κανονικού πετρελαίου κίνησης, δηλ. το ποσό των 0,264 ευρώ 
το λίτρο (0,330 ευρώ-0,066 ευρώ = 0,264 ευρώ το λίτρο).  
 
Με τις ψηφισθείσες διατάξεις τροποποιούνται οι προηγούμενες ρυθμίσεις και 
από 01.10.2015 το κόστος του ΕΦΚ πετρελαίου για τους αγρότες τριπλασιάζεται 
(από τα 0,066 ευρώ το λίτρο σε 0,200 ευρώ το λίτρο), ενώ από την 01.10.2016 
αυξάνεται περαιτέρω σε 0,330 ευρώ το λίτρο, ώστε να εξομοιωθεί πλήρως με 
τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται από όλους τους 
φορολογούμενους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η κατάργηση της επιστροφής αυτής θα αυξήσει τη δαπάνη της ενέργειας στη γεωργική 
παραγωγή, η οποία στη διάρκεια της πενταετίας 2009-2013 σημείωσε άνοδο κατά 
44%, αντιπροσωπεύοντας, κατά μέσο όρο, ποσοστό της τάξεως του 20 % περίπου στο 
συνολικό κόστος εισροών (ενδιάμεση ανάλωση). Σημειώνεται ότι το 2014 το ύψος της 
δαπάνης για ενέργεια εκτιμάται σε 1,2 δις ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της 
συνδέεται με την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης. Το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ 
πετρελαίου στους αγρότες εκτιμάται, σε ετήσια βάση, στο ύψος των 140 εκατ. ευρώ 
περίπου. Με βάση τη ρύθμιση που ψηφίστηκε, η απώλεια που θα προκύψει κατά το 
πρώτο στάδιο εφαρμογής της (Οκτώβριος 2015-Οκτώβριος 2016) εκτιμάται στο 
επίπεδο των 32 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ με την πλήρη κατάργηση της επιστροφής, 
από τον Οκτώβριο του 2016 και έπειτα, θα ανέλθει στο τελικό της ύψος (140 εκατ. €).  
  
Ερώτημα τίθεται εάν προβλέπεται να υπάρξει διαφοροποίηση στην εφαρμογή της  
ρύθμισης αυτής ώστε να καταστεί απλούστερη και δικαιότερη, συνδέοντας την 
επιστροφή προς τους αγρότες εκείνους που πραγματικά παράγουν αγροτικά προϊόντα 
(επαγγελματίες αγρότες) εκτιμώντας παράλληλα κλιμάκωση και οροφή της 
επιστροφής ανάλογα με το ύψος της ανά δικαιούχο. Σημειώνεται πάντως ότι το 80% 
των δικαιούχων, με ύψος επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου μέχρι 500 ευρώ ετησίως, 
εισπράττουν το 35% της συνολικής αξίας. Από την άλλη πλευρά δεν είναι γνωστό αν 
υπάρχουν προβλέψεις διαφοροποίησης του μέτρου σε περιπτώσεις ενεργοβόρων 
καλλιεργειών που είναι κρίσιμης σημασίας για την παραγωγή τροφίμων, ενώ δεν 
φαίνεται να έχει προβλεφθεί κάποιος σχεδιασμός στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 για 
την αξιοποίηση ΑΠΕ ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση πετρελαίου και η εξάρτηση 
της χώρας από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο). 
Σημειώνεται ότι από την κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους 
αγρότες προβλέπoνται στο Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού έσοδα κατά το 2016 
της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ.    
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Φορολογία (4) 
 
Νόμος 4336/2015 
 
Παράγραφος Γ : Συμφωνία 
δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, 
Υποπαράγραφος 2 : 
Επίτευξη βιώσιμων 
δημόσιων οικονομικών που 
στηρίζουν την ανάπτυξη 
και την απασχόληση, 
περίπτωση 2.1 
Δημοσιονομική πολιτική, 
σημείο γ 
 
Έναρξη ισχύος : 
 
Υλοποίηση σε δύο στάδια 
το 2016 και το 2017. 
 

 
Αύξηση συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα 
από 13% σε 26% 
 
Στα πλαίσια της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένα στην Παράγραφο Γ, Υποπαράγραφο 2, 
περίπτωση 2.1 με τίτλο «Δημοσιονομική πολιτική», αναφέρεται ως 
προαπαιτούμενο ότι η κυβέρνηση  θα εγκρίνει νομοθεσία για τη «σταδιακή 
κατάργηση της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών με 
ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% για το 
φορολογικό έτος 2017». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το ύψος των φόρων στη γεωργική παραγωγή εκτιμάται το 2014 σε 419 εκατ. ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι στο διάστημα της δεκαετίας 2005-2014 οι φόροι στη γεωργική 
παραγωγή της χώρας αυξήθηκαν κατά 59% περίπου, ενώ εντονότερος ήταν ο ρυθμός 
ανόδου κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία. Στην πενταετία αυτή (2009-
2013) οι φόροι στην παραγωγή από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 211% και πλέον. Αντίθετα, στην ΕΕ-27 οι φόροι 
στη γεωργική παραγωγή καταγράφουν, κατά μέσο όρο, πτωτική πορεία στο διάστημα 
της δεκαετίας 2005-2014 (- 9,5%). Με την παραδοχή ότι το ύψος των φόρων κατά το 
2015 δεν θα μεταβληθεί σε σχέση με το επίπεδο του 2014 (419 εκατ. ευρώ) η 
πρόσθετη επιβάρυνση στους αγρότες από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης 
του εισοδήματός τους εκτιμάται το 2016 σε 220 εκατ. ευρώ και το 2017 σε επιπλέον 
190 εκατ. ευρώ περίπου.   
 
Ερώτημα τίθεται εάν θα παραμείνει σε ισχύ η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 
των επιδοτήσεων των αγροτών (άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ) μέχρι του ποσού των 
12.000 ευρώ ετησίως που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ν. 4328/2015 (Άρθρο 2, παρ.1). 
Ερώτημα επίσης τίθεται εάν θα υπάρξουν κατηγορίες δαπανών που λογίζονται ως 
έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης και αφορούν στη δαπάνη εργασίας των μελών της 
οικογένειας (με βάση ενδεχόμενα τις ΜΑΕ) μια και είναι ισχυρός ο οικογενειακός 
χαρακτήρας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (98% περίπου). 

 
Απασχόληση (5) 
 
Ν. 4332/2015 
 
Τροποποίηση διατάξεων 
Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας - ΦΕΚ Α΄ 
76/9.7.2015  
 
Διάταξη : 
 
Άρθρο 7 : Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 

 
Διατάξεις για τους αγρότες που απασχολούν αλλοδαπούς εργάτες γης  
 
Οι σημαντικότερες διατάξεις για τους αγρότες που απασχολούν αλλοδαπούς 
εργάτες γης περιλαμβάνονται στο Άρθρο 7, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει 
τα εξής: Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για 
εποχική εργασία, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία αναφέρονται ο 
αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς 
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό 
διάστημα της απασχόλησης. Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει: 

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους πενήντα 50 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης 
χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου 
και δεν επιστρέφεται, β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους 

 
Η μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά την πενταετία 2009-2013 είχε ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών απασχόλησης εποχικών εργατών και 
μισθωτών. Η επίπτωση αποτυπώνεται και στο σημαντικό περιορισμό του εισοδήματος 
από εξηρτημένη εργασία στη γεωργία και την κτηνοτροφία από 803 εκατ. ευρώ το 
2009 σε 417 εκατ. ευρώ το 2013. Πρόκειται για μια πτώση της τάξεως του 48% 
περίπου. 
 
Σε επίπεδο εργατικού δυναμικού η δυσμενής αυτή εξέλιξη συνδέεται με τη συνεχή 
μείωση του πλήθους των εποχικών εργατών (κατά 13,6% στην πενταετία 2009-2013) 
και των λοιπών απασχολούμενων (-24,5%), ενώ το ίδιο διάστημα παρατηρείται και 
σημαντική μείωση των ημερών εργασίας, κυρίως των εποχικών εργατών (-14,8%). 
 
Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εποχικών εργατών στο διάστημα 
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4251/2014 για την 
προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 2014/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Έναρξη ισχύος : 
 
1η Ιανουαρίου 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφάλιση στον ΟΓΑ (6) 
 
Νόμος 4336/2015 
 
Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
− Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό  
Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλο− 
ποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης 
 

εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α ́ 212), 
γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για το σκοπό της εποχικής εργασίας, 
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική 
Επικράτεια (όπου αναφέρονται το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία 
έναρξης αυτής, ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, η διάρκεια της απασχόλησης, 
ο αριθμός των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος ανά ημέρα, εντός 

της εβδομάδας ή του μήνα, η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να 

είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου 

εργαζομένου, το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται 

από τη σύμβαση και κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση), δ) Αποδεικτικά 
στοιχεία, εφόσον στη σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει 
επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά, ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται 
στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα. 

Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική 
οικονομία οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη 
στον Ο.Γ.Α. των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα μετάκλησης, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των δύο (2) μηνών.  

 
 
Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ -Ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων 
 
Στη συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 2.5 με τίτλο «Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας» περιλαμβάνεται  παράγραφος 2.5.1. περίπτωση ιι  στην οποία 
αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα θεσπίσει έως τον Οκτώβριο του 2015 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με  «δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης 
των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας 
εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των 
παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση εντός τριών ετών όλων 
των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την 
εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συντάξεων  
 

αυτό καταγράφεται σε Περιφέρειες με σημαντική αγροτική δραστηριότητα, όπως η 
Στερεά Ελλάδα (-30,1%) και ακολουθούν με φθίνουσα σειρά το Βόρειο Αιγαίο (-27,5%), 
η Ήπειρος (-23,3%), η Κρήτη (-23%), η Πελοπόννησος (22,2%), η Δυτική Ελλάδα (-
13,9%) κ.α. Παρά τη μείωση αυτή οι εποχικοί εργάτες αποτελούν, το 2013, το 31% 
περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού στη γεωργία και την κτηνοτροφία και 
συνεπώς ερωτάται αν προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της 
απασχόλησης εποχικών και αλλοδαπών εργατών γης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
ι) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος στήριξης της απασχόλησης εποχικών 
εργατών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις επαγγελματιών αγροτών-μελών Οργανώσεων 
Παραγωγών κατά τα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης 
που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 
 
ιι) Η άμεση απλοποίηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων για την απασχόληση 
αλλοδαπών εργατών γης και ειδικότερα να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης 
εργοσήμου σε αλλοδαπούς εργάτες γης ακόμα και αν δεν διαθέτουν άδεια παραμονής 
και εργασίας, εφόσον καταγράφονται σε ειδικό μητρώο σε αρμόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 
ιιι) Η εγγραφή των αλλοδαπών εργατών γης  στη χαμηλότερη κατηγορία ασφάλισης 
  
 
 
Όπως είναι γνωστό στα δύο χαμηλά κλιμάκια μηνιαίων εισφορών στον ΟΓΑ (από τα 7 
συνολικά που υφίστανται) εντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων 
στον Οργανισμό (το 85% περίπου) το ύψος των οποίων διαμορφώνεται 
(περιλαμβάνοντας εισφορές σύνταξης, ασθένειας και λογαριασμού Αγροτικής Εστίας) 
σε 62,76 και 70,93 ευρώ το μήνα (ακολουθούν 5 κλιμάκια με εισφορές 79,51-91,40-
104,32-120,35 και 136,26 ευρώ το μήνα). Παρά το γεγονός ότι οι μηνιαίες εισφορές 
κινούνται σε ανεκτά επίπεδα, εκτιμάται ότι το 40% των ασφαλισμένων παρουσιάζει 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως οι εν λόγω αγρότες δεν διαθέτουν  
ασφαλιστική ενημερότητα, γεγονός που μεταξύ άλλων τους αποκλείει από την ένταξή 
τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης κ.α.), από τη δυνατότητα 
είσπραξης επιστροφής ΦΠΑ, δανειοδότησης από τις τράπεζες, έκδοσης  πιστωτικών 
καρτών κλπ. Δεν είναι πάντως γνωστός ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της 
υφιστάμενης αυτής κατάστασης. 
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Παράγραφος Γ, 
Υποπαράγραφος 2.5 
Βιώσιμο σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας, 
2.5.1 Συντάξεις, περίπτωση 
ιι, (παρ. δ & ζ) 
 
Έναρξη ισχύος : 
 
Υποχρέωση νομοθετικής 
ρύθμισης μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2015 και 
έναρξη ισχύος από 
01/01/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στρατηγική για την 
ελληνική γεωργία (7) 
 
Νόμος 4336/2015 
 
Επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη διαπραγμάτευση και 
σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης (ΕΜΣ) 
 
Διάταξη : 
 
Παράγραφος Γ : Συμφωνία 

προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων 
υπαλλήλων (ΙΚΑ)» και σχετικά με «ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για 
τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα». 
 
Στο πλαίσιο των επικείμενων ρυθμίσεων αναμένεται σταδιακά μια εξαιρετικά 
μεγάλη αύξηση στις εισφορές που καταβάλλουν οι αγρότες στον ΟΓΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέσπιση στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας 
 
Αναφέρεται η δέσμευση της κυβέρνησης να θεσπίσει, μέχρι το Δεκέμβριο του 
2015, στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας η οποία θα 
περιλαμβάνει: 
 
α) Βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, 
  
β) Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με 
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, 
στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην 
προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής και  
 

Από την άλλη πλευρά, με την απαιτούμενη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης σχετικά με 
την εναρμόνιση των μηνιαίων εισφορών στον ΟΓΑ με εκείνες άλλων ταμείων 
επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα του ΟΑΕΕ (όπου η χαμηλότερη κλίμακα 
μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένων ανέρχεται σε 210 ευρώ), για την πλειοψηφία των 
αγροτών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ προκύπτει υπετριπλασιασμός των εισφορών 
τους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική επιβάρυνση των αγροτών, η οποία πέραν 
των άλλων αναμένεται να δημιουργήσει και τάσεις εγκατάλειψης στη γεωργία. 
 
ι) Ερώτημα τίθεται ως προς τη διάρκεια προσαρμογής στη μεταρρύθμισης, εάν θα 
είναι τριετής ή πενταετής η εναρμόνιση των διαδικασιών για την καθολική ενοποίηση 
των ταμείων, αλλά και για τη σταδιακή αύξηση των εισφορών.  
 
ιι) Ζήτημα τίθεται αν η ρύθμιση θα υλοποιηθεί οριζόντια, ή αν προβλέπεται η 
δυνατότητα μικρότερης αύξησης των εισφορών σε επαγγελματίες αγρότες, που είναι 
μάλιστα μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, ή ακόμα σε αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, 
όπως εκείνοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. 
 
ιιι) Ερώτημα επίσης τίθεται αν σχεδιάζεται επιπλέον μείωση στις προνοιακές συντάξεις 
των αγροτών που καταβάλλει ο ΟΓΑ.        
 
 
 
 
Είναι γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο 
στρατηγικής ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα, καθώς φαίνεται ότι έχει αφομοιωθεί 
πλήρως από το κανονιστικό πλαίσιο της ΚΑΠ και από τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων που διατίθενται μέσω αυτής.  
 
Δυστυχώς, η εθνική στρατηγική για τον αγροτικό τομέα ταυτίζεται σε τέτοιο βαθμό με 
την διαχείριση της ΚΑΠ ώστε να αξιολογείται ως σχεδιασμός πολιτικής η διαχείριση της 
καταβολής των άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες. 
 
Η θέσπιση στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας δεν 
εξαντλείται με τις αναφερόμενες δεσμεύσεις. Αντίθετα, παρέχεται τώρα η ευκαιρία 
χάραξης μιας στρατηγικής ανάπτυξης της γεωργίας με σαφείς και συγκεκριμένες 
οριζόντιες και τομεακές/κλαδικές προτεραιότητες (βλ. παράδειγμα Γαλλίας), με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και με τη στοχευμένη αξιοποίηση 
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Δημοσιονομικών στόχων 
και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων,  
Κεφάλαιο 4 : Διαρθρωτικές 
πολιτικές για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης 
Παράγραφος 4.2 : Αγορές 
προϊόντων, επιχειρηματικό 
περιβάλλον : 
 
Δεσμεύσεις που αφορούν 
στη στρατηγική για την 
ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής γεωργίας 
 
Χρονοδιάγραμμα : 

 

Κατάρτιση στρατηγικής 

μέχρι τον Δεκέμβριο του 

2015 

 
 
 
Κτηνοτροφία (8)  
 
Νόμος 4336/2015 
 
Επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη διαπραγμάτευση και 
σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης (ΕΜΣ) 
 
 
Διάταξη : 
 
Άρθρο 2 

γ) Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση 
της αγροτικής εκμετάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των 
υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της 
ΕΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απελευθέρωση της διάρκειας συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος  
 
 
Σύμφωνα με το ν.4252/2014 το ανώτατο όριο της διάρκειας συντήρησης του 
παστεριωμένου γάλακτος οριζόταν στις 7 ημέρες. 
Η ρύθμιση αυτή είχε καταργήσει τον προηγούμενο περιορισμό των 5 ημερών 
που ίσχυε βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 1999 για το παστεριωμένο 
γάλα, κατόπιν σχετικών συστάσεων του ΟΟΣΑ προκειμένου να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές 
 
Με την παρούσα ρύθμιση, καταργείται το ανώτατο όριο των 7 ημερών και 
ορίζεται ότι η διάρκεια συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος καθορίζεται 
με ευθύνη του παρασκευαστή. 

χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
οι επενδυτικές προτεραιότητες του υπό  κατάρτιση νέου αναπτυξιακού νόμου. 
 
Η στρατηγική αυτή οφείλει να καταρτιστεί με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 
όσον αφορά στη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε διαδικασία 
διαβούλευσης, περιλαμβάνοντας τους εκπροσώπους των οργανώσεων των 
παραγωγών, των περιφερειών, των επαγγελματικών, επιστημονικών και ερευνητικών 
φορέων του χώρου κ.α. στο πλαίσιο προτεραιοτήτων πολιτικής που θα επεξεργαστεί 
και παρουσιάσει στους φορείς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  Θα απαιτηθεί  
ενδεχόμενα η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου, ικανού όχι μόνο να εγγυηθεί 
την αποτελεσματική επεξεργασία και σύνθεση των προβληματισμών και των 
προτάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και για να παρακολουθεί την 
υλοποίηση των αποφάσεων που θα υιοθετηθούν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαιτείται να αντιμετωπιστούν ορισμένα κρίσιμα προβλήματα που συνδέονται με την 
αναφερόμενη ρύθμιση, όπως : 
 
α) Η διαμόρφωση των τιμών για τον καταναλωτή και τον κτηνοτρόφο : Θα πρέπει να 
εξεταστεί με στοιχεία κατά πόσο η προηγούμενη αύξηση της διάρκειας συντήρησης 
του παστεριωμένου γάλακτος από 5 σε 7 ημέρες συνέβαλε στη μείωση των τιμών για 
τον καταναλωτή. Τονίζεται ότι η κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας (ειδικά της 
αγελαδοτροφίας) είναι εξαιρετικά δύσκολη και αναμένεται να επιδεινωθεί τους 
προσεχείς μήνες ως απόρροια των μέτρων για τον αγροτικό τομέα που 
υιοθετήθηκαν/αναμένεται να υιοθετηθούν στο πλαίσιο της νέας Συμφωνίας. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι καταρχήν δεν υπάρχουν περιθώρια συμπίεσης των τιμών 
παραγωγού. Παράλληλα, το ερχόμενο διάστημα ενδέχεται αν υπάρξει αύξηση των 
τιμών παραγωγού του γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αύξηση αυτή είτε θα 
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Υποπαράγραφος Α.3: 
Ρύθμιση Διαφόρων 
Θεμάτων, παρ.1  
Αντικατάσταση παρ. 6 (α) 
του άρθρου 12 του από 
2/16.5.1959 βασιλικού 
διατάγματος (Α΄ 89), όπως 
αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 
(Α΄ 115), το άρθρο μόνο 
του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), 
το άρθρο 1 του π.δ. 
113/1999 (Α΄115) και την 
υποπαράγραφο ΣΤ.8 της 
παραγράφου ΣΤ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 
4254/2014. 
 
Έναρξη ισχύος : 
 
Σε ισχύ από 14.08.2015  
 
 
Χωροταξικός σχεδιασμός 
(9)  
 
Νόμος 4336/2015 
 
Επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη διαπραγμάτευση και 
σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης (ΕΜΣ) 
 
Διάταξη : 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεσμεύσεις που αφορούν στη χρήση γης 
 
Περιλαμβάνεται προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα δεσμεύσεων προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Ειδικότερα προβλέπονται :   
 
α) Το Σεπτέμβριο του 2015 : Σύγκληση εκ νέου της διυπουργικής επιτροπής 
χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. 
 
β) Τον Οκτώβριο του 2015 : Κατάρτιση χρονικά προσδιορισμένου χάρτη πορείας 
για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρήσεων 
γης και 
 

συγκρατήσει τις ελληνικές τιμές στα σημερινά επίπεδα είτε ακόμη θα προκαλέσει 
άνοδο των ελληνικών τιμών. Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν 
αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα, οι  μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες που θα 
παραμείνουν σε καθεστώς φτώχειας και γενικότερα οικονομικής καχεξίας αναμένεται 
να στραφούν στο φθηνό εισαγόμενο γάλα, β) Η διασφάλιση της ποιότητας για τον 
καταναλωτή: Το μέτρο της απελευθέρωσης της διάρκειας του φρέσκου νωπού 
γάλακτος ευνοεί την εισαγωγή φθηνού και αμφιβόλου ποιότητας γάλακτος λόγω και 
της μεγάλης διάρκειας ζωής που στα κλιματολογικά δεδομένα της χώρας είναι και 
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το συγκεκριμένο παστεριωμένο γάλα δεν μπορεί να 
διατηρηθεί με ασφάλεια για τον καταναλωτή πάνω από 6 ημέρες. Συνεπώς δεν 
υφίσταται πλέον προστασία για τον καταναλωτή, γ) Ποιοτικές προδιαγραφές: 
Οφείλεται να υιοθετηθεί η παραγωγή γάλακτος υψηλότερων ποιοτικών 
προδιαγραφών (ειδικής σύστασης και διαιτητικών χαρακτηριστικών) που αναγκαστικά 
θα διατίθεται σε μικρότερες ποσότητες, ενώ δεν θα μπορεί να ανταγωνισθεί αυτά τα 
προϊόντα το εισαγόμενο κοινό γάλα, δ) Χώρα προέλευσης, ελληνοποιήσεις: 
Επαναφορά της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος και 
υιοθέτηση αυστηρών μέτρα για την πάταξη των ελληνοποιήσεων και ε) Ελληνικό 
γιαούρτι :  Απαιτείται η ολοκλήρωση του υπό επεξεργασία νέου Κώδικα Τροφίμων που 
θα υποχρεώνει τις βιομηχανίες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά στην παρασκευή 
γιαουρτιού ελληνικό φρέσκο γάλα και όχι εισαγόμενο συμπυκνωμένο, προκειμένου να 
έχουν την ονομασία «Ελληνικό Γιαούρτι». 
   
 
 
Δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στοχευμένη πολιτική γης έτσι ώστε να αρθούν όλα 
τα εμπόδια, οι στρεβλώσεις και οι αγκυλώσεις, όχι μόνο για την άσκηση της αγροτικής 
δραστηριότητας, αλλά κυρίως για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων.  
 
Η οργάνωση και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί πολιτικές που στοχεύουν 
στη διατήρηση της αγροτικής γης, στη χωροθέτησή της με την καθιέρωση των χρήσεων 
γης, αλλά και στην προστασία της ώστε να σταματήσει ο έντονος και συχνά αλόγιστος 
ανταγωνισμός από τις άλλες χρήσεις γης (τουρισμός, βιομηχανία, οικιστική 
αξιοποίηση), αλλά και για να ληφθούν μέτρα - ένα μικρό τέλος, στις εγκαταλειμμένες 
γεωργικές γαίες.  
 
Στο πλαίσιο των αναφερόμενων δεσμεύσεων αποκτά προτεραιότητα η δημιουργία 
ενός εθνικού αγροτικού κτηματολογίου με στόχο την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των 
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Παράγραφος Γ : Συμφωνία 
Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων, 
Κεφάλαιο 4 : Διαρθρωτικές 
πολιτικές για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και 
της ανάπτυξης 
Παράγραφος 4.2 : Αγορές 
προϊόντων, επιχειρηματικό 
περιβάλλον : 
Δεσμεύσεις που αφορούν 
στη χρήση γης 
 
Χρονοδιάγραμμα : 
 
Υλοποίηση σε τρία στάδια 
(Σεπτέμβριος 2015-
Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 
2016) 
 

γ) Τον Ιούνιο του 2016 : Πλήρης θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, 
θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού. Εάν δεν 
υπάρξει συμφωνία για τις αναγκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος 
περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014. 

εκτάσεων που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, παραχωρηθεί στους αγρότες και 
καλλιεργούνται. Η βάση δεδομένων των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχει 
αναπτυχθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ενισχύσεων, μπορεί να 
αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία αγροτικού κτηματολογίου. 
 
Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας, 
θεσμικού χαρακτήρα, από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χωροθέτηση και την καθιέρωση χρήσεων γεωργικής 
και κτηνοτροφικής γης, αλλά και για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την κατοχύρωση της 
ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί σε επαγγελματίες αγρότες.  
 

 

 


