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Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το 
εθνικό απόθεμα έτους 2018 σε περίπου 27.000 γεωργούς συνολικής αξίας 18 εκ. €. 
 
Οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του 
Αγρότη»https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login, όπου αναρτήθηκε η ατομική 
τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2018. Για να 
είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία 
προσωπικού λογαριασμού από τη 
σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”. 
 
Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο 
αρχείοhttps://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.p
df . 
 
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για 
τα έτη 2014-2019 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.  
 
Α. Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις 
είναι ενεργοί γεωργοί:  
 
(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2018 για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως 
επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, 
δηλαδή μεταξύ των ετών 2013-2017. 
(β) Νεοισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά 
τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική 
δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που 
ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.  
Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.  
 
Μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι :  
• οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2018 με 
εμπρόθεσμη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018 
• οι μη ενεργοί γεωργοί 
• οι γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 
μικρότερες των 0,4 εκταρίων 
• οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής 
ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο 
του εθνικού αποθέματος ως φυσικά ή ως νομικά πρόσωπα ή για λογαριασμό κάποιου νομικού 
προσώπου (ως διαχειριστές), από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015, 2017 
• οι γεωργοί που παραχώρησαν οικειοθελώς μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων τους στο 
εθνικό απόθεμα τα έτη 2016-2018.  
 
Β.Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια 
(ΠΕ1:Βοσκοτόπων, ΠΕ2:Αροσίμων και ΠΕ3:Μονίμων καλλιεργειών) και η μοναδιαία αξία τους 
ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
κατά το έτος ενίσχυσης 2018. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται ο Περιφερειακός Μέσος Όρος 
τόσο του έτους 2018 όσο και οι ετήσιες σταδιακές προσαρμογές του.  
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