
Καθεστώς μικρών καλλιεργητών 
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις 

1 

 

 

Αθήνα, 06/10/2015  
 

ΚΚΑΑΘΘΕΕΣΣΤΤΩΩΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΩΩΝΝ    
ΣΣυυχχννέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  ααππααννττήήσσεειιςς   

 
 

11..  ΤΤιι  σσηημμααίίννεειι  ““ααυυττόόμμααττηη    έέννττααξξηη  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν””  ττοο  22001155?? 
 
Η “αυτόματη ένταξη” στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών σημαίνει ότι ο γεωργός, ο οποίος 

πληροί τις προϋποθέσεις του μικρού καλλιεργητή, δεν χρειάζεται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση 

ένταξης  στο καθεστώς. Η ένταξη γίνεται αυτόματα. Εάν ο γεωργός, ο οποίος πληροί τις 

προϋποθέσεις,  δεν επιθυμεί την ένταξη του, μπορεί  να υποβάλλει αίτηση απένταξης από το 

καθεστώς. Για το 2015, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης απένταξης από το 

καθεστώς είναι η 15η Οκτωβρίου 2015.  

 

22..  ΠΠώώςς  θθαα  ππλληηρροοφφοορρηηθθώώ  εεάάνν  εεννττάάσσσσοομμααιι  ααυυττόόμμαατταα  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν?? 
 
Αρχές Οκτωβρίου 2015 οι γεωργοί λαμβάνουν ενημέρωση  για τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό  των 

άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνται το 2015 με κάθε πρόσφορο μέσο.  

   

33..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  κκααττ''  εεκκττίίμμηησσηη  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  άάμμεεσσωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν  

ΟΟΠΠΕΕΚΚΕΕΠΠΕΕ,,  εεννττάάσσσσοομμααιι  ααυυττόόμμαατταα  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν..  ΜΜπποορρώώ  νναα  

ααππεεννττααχχθθώώ  ττοο  22001155  κκααιι  νναα  εεννττααχχθθώώ  ξξααννάά  ττοο  22001166?? 
 
Η ένταξη γίνεται μία μόνο φορά, το 2015. Εφόσον κάποιος γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις 

ένταξης  και επιλέγει  το 2015 την απένταξή του από το καθεστώς, απεντάσσεται οριστικά, δεν 

είναι δυνατή η ένταξη του σε επόμενο έτος.  

 

44..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  κκααττ''  εεκκττίίμμηησσηη  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  άάμμεεσσωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν  

ΟΟΠΠΕΕΚΚΕΕΠΠΕΕ,,  δδεενν  εεννττάάσσσσοομμααιι    σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν  ττοο  22001155..  ΜΜπποορρώώ  νναα  

εεννττααχχθθώώ    ττοο  22001166  ήή  σσεε  εεππόόμμεεννοο  έέττοοςς?? 
 
Η ένταξη γίνεται μόνο το 2015, δηλαδή βάσει των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται ο γεωργός 

στο πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.  
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55..  ΔΔεενν  εείίμμααιι  δδιικκααιιοούύχχοοςς  ββαασσιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττοο  22001155  ααλλλλάά  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  μμεε  ζζώώαα  κκααιι  οοιι  

άάμμεεσσεεςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς  μμοουυ  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  σσεε  πποοσσόό  πποουυ  δδεενν  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  11..225500  €€..  ΕΕννττάάσσσσοομμααιι  σσττοο  

κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν?? 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών είναι η κατοχή 

δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, ιδιόκτητων ή/και  μισθωμένων.  

 

66..  ΈΈχχωω  εεννττααχχθθεείί  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν,,  έέχχωω  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  μμεεττααββιιββάάσσωω  σσεε  

άάλλλλοονν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ββαασσιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς??  ΜΜεε  ττηη  μμεεττααββίίββαασσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  μμπποορρεείί  οο  

ααπποοδδέέκκττηηςς  ττηηςς  μμεεττααββίίββαασσηηςς  νναα  εεννττααχχθθεείί  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν??  

  
Ο μικρός καλλιεργητής μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, χωρίς όμως να 

μπορεί να μεταβιβάσει και την ιδιότητα του μικρού καλλιεργητή. Μόνο σε περίπτωση 

μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μπορεί να ενταχθεί ο κληρονόμος στο καθεστώς 

των μικρών καλλιεργητών, με την προϋπόθεση ότι κληρονομεί το σύνολο των διακιωμαάτων 

βασικής ενίσχυσης από μικρό καλλιεργητή. 

 

77..  ΕΕίίμμααιι  ννέέοοςς  γγεεωωρργγόόςς,,  δδιικκααιιοούύχχοοςς  ττοουυ  μμέέττρροουυ  111122  ττοουυ  ΠΠυυλλώώνναα  ΙΙΙΙ  όόππωωςς  κκααιι  δδιικκααιιοούύχχοοςς  ββαασσιικκήήςς  

εεννίίσσχχυυσσηηςς,,  ππρράάσσιιννηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηηςς  γγιιαα  γγεεωωρργγοούύςς  ννεεααρρήήςς  ηηλλιικκίίααςς  ααππόό  ττοονν  ΠΠυυλλώώνναα  ΙΙ..    

ΜΜπποορρώώ  νναα  εεννττααχχθθώώ  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν??  

  
Για την ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών  λαμβάνονται υπόψη μόνο οι παρακάτω 

άμεσες ενισχύσεις: 

 Η βασική ενίσχυση 

 Η πράσινη ενίσχυση 

 Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής νεαρής ηλικίας 

 Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 

 Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι 

Εφόσον ο γεωργός δικαιούται τη βασική και την πράσινη ενίσχυση (ακόμα κι αν δεν δικαιούται 

κάποια άλλη ενίσχυση από την ως άνω λίστα) και το ποσό που δικαιούται από τις συγκεκριμένες 

ενισχύσεις το 2015 είναι ως 1.250 €, εντάσσεται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών 

καλλιεργητών και λαμβάνει κάθε έτος το ποσό που δικαιούται ως τα 1.250 €. Στο πλαφόν των 

1.250 € δεν υπολογίζονται άλλες ενισχύσεις, όπως στήριξη από προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης ή ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος των μικρών νησιών  Αιγαίου Πελάγους. Οι 

παραπάνω ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο, πέραν του περιορισμού των 1.250 €. 

 

88..  ΤΤοο  22001155  εεννττάάσσσσοομμααιι  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  κκααλλλλιιεερργγηηττώώνν,,  γγιιααττίί  οοιι  δδιικκααιιοούύμμεεννεεςς  άάμμεεσσεεςς  

εεννιισσχχύύσσεειιςς  μμοουυ  εείίννααιι  ωωςς  11..225500  €€..  ΩΩςς  μμιικκρρόόςς  κκααλλλλιιεερργγηηττήήςς    μμπποορρώώ  τταα  εεππόόμμεενναα  χχρρόόννιιαα  νναα  ααιιττηηθθώώ  
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κκααιι  νναα  λλάάββωω  κκααιι  άάλλλλεεςς  άάμμεεσσεεςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς,,  ππχχ  νναα  ααγγοορράάσσωω  δδιικκααιιώώμμαατταα  ββαασσιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  μμεε  

μμεεττααββίίββαασσηη,,  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  νναα  υυππεερρββααίίννωω  ττοο  ππλλααφφόόνν  ττωωνν  11..225500  €€?? 
 
Ο μικρός καλλιεργητής λαμβάνει το δικαιούμενο ποσό των άμεσων ενισχύσεων ως το ποσό των 

1.250 €. Δεν μπορεί όμως να λάβει άμεσες ενισχύσεις πέραν του ποσού των 1.250 €, ακόμα κι αν 

το δικαιούται. Έτσι, στο παράδειγμά μας, εάν ένας γεωργός, που έχει ενταχθεί στο καθεστώς των 

μικρών καλλιεργητών το 2015 με το ποσό 1.000 €, επιθυμεί να αγοράσει δικαιώματα βασικής 

ενίσχυσης το 2016, θα πληρωθεί την αξία τους ως το πλαφόν των 1.250 €. Εφόσον επιθυμεί το 

2016 να πληρωθεί ποσό άμεσων ενισχύσεων ανώτερο των 1.250 €, θα πρέπει να απενταχθεί από 

το καθεστώς το έτος ενίσχυσης 2016. 


