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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φ. Αραµπατζή, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων που προηγήθηκαν της υιοθέτησης του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 2393/2017, η Ελλάδα υποστήριξε και πέτυχε την τροποποίηση του ορισµού των
µόνιµων βοσκοτόπων, µε στόχο την αύξηση της επιλεξιµότητας των βοσκοτόπων της χώρας.
Σύµφωνα µε τον νέο ορισµό, ως µόνιµος βοσκότοπος µπορεί να θεωρείται γη που
προσφέρεται για βοσκή, όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν
επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν, ενώ, επιπλέον, ο µόνιµος βοσκότοπος
µπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη, όπως θάµνους και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές
σε εκτάσεις, όπου επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.
Παράλληλα, ενόψει και της ΚΑΠ µετά το 2020, δροµολογούνται οι αναγκαίες διαδικασίες
για τη µεταφορά και εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των ενωσιακών διατάξεων.
Όσον αφορά στην αριθµ. 915/69142/15-05-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαδικασία µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση
και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανοµής δικαιωµάτων
χρήσης της βοσκής, κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης» (Β΄1812/21-5-2018), σηµειώνεται ότι η ως άνω ΥΑ εκδόθηκε προς
αντικατάσταση της αριθµ. 1332/93570/23.08.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαδικασία µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση
και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανοµής δικαιωµάτων
χρήσης της βοσκής, κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης.» (Β΄2848/7-9-2016), µε το ίδιο θέµα, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε.
Η αριθµ. 915/69142/15-05-2018 (Β΄1812/21-5-2018) προαναφερθείσα ΥΑ στοχεύει:
-στην απλοποίηση της διαδικασίας µίσθωσης και της ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων
αναφορικά µε την επιλέξιµη έκταση που τους κατανεµήθηκε,
-στην αυτόµατη είσπραξη της οφειλής του µισθώµατος βοσκής µε απλούστερη διαδικασία
χωρίς να επιβαρύνονται διοικητικά οι κτηνοτρόφοι, καθώς και
-στην εµπλοκή λιγότερων Υπηρεσιών στη διαδικασία.
Πιο συγκεκριµένα, η νέα απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα των κτηνοτρόφων να
αποδεχθούν την εκάστοτε κατανοµή δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής και το ποσό του
µισθώµατος που αναλογεί σε αυτή, χωρίς την υποχρεωτική φυσική τους παρουσία στις
αρµόδιες Υπηρεσίες. Εφόσον το επιθυµούν, λαµβάνουν έγγραφη ενηµέρωση µε τη µετάβασή
τους στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της χώρας.
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-2Το έργο και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανοµής
δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής της παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ ορίζονται στην
παρ. 3 του ίδιου άρθρου και είναι σε ισχύ µέχρι την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων
Βόσκησης (∆ΣΒ). Η διαδικασία εκπόνησης των ∆ΣΒ βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής
προγραµµατικών συµβάσεων από τις Περιφέρειες της χώρας. Η νέα απόφαση έχει ως
γνώµονα την απλοποίηση των διαδικασιών, την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, καθώς και
την αξιοποίηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο των υπηρεσιακών δοµών.
Πλέον των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών σχετίζεται µε την
κατάρτιση της Εθνικής Γεωχωρικής Βάσης Βοσκήσιµων Γαιών και όχι µε το Ολοκληρωµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) των ενισχύσεων της ΚΑΠ. Η τεχνική εφαρµογή της
προσωρινής κατανοµής των επιλέξιµων βοσκοτόπων επί του Συστήµατος Αναγνώρισης
Αγροτεµαχίων (ΣΑΑ) του ΟΣ∆Ε εκπληρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις παροχής των
ενισχύσεων, αλλά δεν δύναται να λύσει διαχρονικά ζητήµατα, όπως αυτό της διαχείρισης των
βοσκοτόπων.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 915/69142/15-05-2018 (Β΄1812/21-5-2018) προαναφερθείσα ΥΑ,
µε τη διαδικασία της χωροταξικής ανακατανοµής είναι εφικτές συγκεκριµένες ορθολογικές
µεταβολές, τις οποίες αιτούνται αιτιολογηµένα οι γεωργοί στις αρµόδιες επιτροπές της κάθε
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.). Τα αιτήµατα για τις εν λόγω µεταβολές εξετάζονται από
µεικτές τοπικές επιτροπές ανά Π.Ε., λαµβάνοντας υπόψη την κτηνοτροφική δραστηριότητα
µιας περιοχής, αλλά και τα δικαιώµατα ενίσχυσης του αιτούντα κτηνοτρόφου.
Αναφορικά µε τα ∆ΣΒ, επισηµαίνεται ότι κρίνεται σκόπιµη και η χωρική κατανοµή µη
επιλέξιµων για ενισχύσεις βοσκήσιµων γαιών από τους ∆ήµους, προκειµένου να
υποστηριχθεί τόσο η κτηνοτροφική παραγωγή όσο και η αειφορία των βοσκοτόπων.
Σχετικά µε τους βοσκότοπους που είναι επιλέξιµοι προς ενίσχυση, διευκρινίζεται ότι,
σύµφωνα µε τους ενωσιακούς κανονισµούς και τις οδηγίες της Επιτροπής, αυτοί είναι είτε
παραγωγικοί είτε µη παραγωγικοί και, σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνονται χωρικά στο ΣΑΑ.
Οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθµ. 915/69142/1505-2018 (Β΄1812/21-5-2018) προαναφερθείσας ΥΑ, το οποίο παραπέµπει στο άρθρο 8 της
αριθµ. 873/55993/20-5-2015 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανοµή βοσκοτόπων στους
κτηνοτρόφους της χώρας.» (Β΄ 942/26-5-2015), δεν σχετίζονται µε την επιλεξιµότητα των
εκτάσεων βοσκοτόπων.
Όσον αφορά στον τρόπο καταβολής των µισθωµάτων των κατανεµηµένων επιλέξιµων
βοσκήσιµων γαιών, αυτός προβλέπεται στο άρθρο 4 της αριθµ. 915/69142/15-05-2018
(Β΄1812/21-5-2018) προαναφερθείσας ΥΑ και εφαρµόζεται από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2018
και εφεξής. Σηµειώνεται ότι για τον χρόνο υπογραφής της σχετικής εξουσιοδότησης του
κτηνοτρόφου, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη, δόθηκε η δυνατότητα επαρκούς
χρονικού περιθωρίου προσκόµισής της και πέραν της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
των δηλώσεων.
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