
ΚΑΠ μετά το 2020

Η τελική αξία  
δικαιωμάτων 

Με το ποσό της βασικής ενίσχυσης να καθορίζεται στα 957 εκατ. ευρώ για το 2023 
σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στα πλαίσια της συνδιάσκεψης για τη νέα ΚΑΠ στην 
Κοζάνη, πλέον μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η θεωρητική μέση αξία 

των δικαιωμάτων ανά αγρονομική περιφέρεια. Όπως έγινε γνωστό, από τα χρήματα αυτά το 26,9% 
θα αντιστοιχεί στους βοσκοτόπους, το 45,6% στις αροτραίες και το 27,5% στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες. Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως για τα βοσκοτόπια υπήρξε ενημέρωση 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους συμβούλους της νέας ΚΑΠ για προσθήκη επιπλέον 7 εκατ. 
στρεμμάτων, οπότε το συνολικό νούμερο των επιλέξιμων εκτάσεων προς ενίσχυση αυξάνεται στα 
20 εκατ. στρέμματα. Τα στρέμματα στα αροτραία υπολογίζονται γύρω στα 18 εκατ. και στις 
δενδρώδεις γύρω στα 8,5 εκατ. στρέμματα. Ως εκ τούτου, η μέση αξία δικαιωμάτων καθορίζεται 
στα: 13 ευρώ το στρέμμα για τα βοσκοτόπια, στα 25 ευρώ το στρέμμα για τις αροτραίες και στα 31 
ευρώ το στρέμμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις (βλ. σελ. 28) θα 
λάβουν επιπλέον 15 ευρώ ενίσχυση το στρέμμα και από 10 ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο θα 
έχουν λαμβάνειν όλες οι εκμεταλλεύσεις από το νέο πρασίνισμα, ανάλογα βέβαια τις δράσεις στις 
οποίες θα συμμετάσχουν.

Να σημειωθεί εδώ βέβαια πως στην παρουσίασή σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις που φιλοξενείται 
αυτούσια στις επόμενες σελίδες, ο Δημήτρης Λιανός της ΛΚΝ Ανάλυσις (σύμβουλος της νέας ΚΑΠ) 
αναφέρει πως η βασική ενίσχυση θα διαμορφωθεί στα 1,0575 δις ευρώ, λέγοντας συγκεκριμένα: 
«Το ύψος των νέων ενισχύσεων (σ.σ συνδεδεμένες) εκτιμάται περίπου σε 142,5 εκατ. ευρώ/έτος, 
ενώ το επιτρεπόμενο ανώτερο όριο τους είναι 260 εκατ. ευρώ (15% του προϋπολογισμού), δηλαδή 
γίνεται εξοικονόμηση 117,5 εκατ. ευρώ που ενσωματώνονται στη βασική ενίσχυση. Στην περίπτωση 
αυτή η εκτιμώμενη βασική ενίσχυση, συνολικά το 2023, από περίπου 840 εκατ. ευρώ, θα 
διαμορφωθεί σε 1.057.5 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα του έτους 2019.». Εδώ φαίνεται να 
υπολογίζεται η εξοικονόμηση πόρων στα 217,5 εκατ. ευρώ (840 συν 217,5 εκατ. ίσον 1,0575 δις) 
αντί για τα 117,5 εκατ. που εξοικονομούνται (840 ευρώ συν 117,5 εκατ. ίσον 957 εκατ. ευρώ). 

Δικαιώματα στα  13 ευρώ για 
βοσκοτόπια, 25 ευρώ για αροτραία και 

31 ευρώ στα δέντρα. Συν 15 ευρώ για 
τους μικρομεσαίους αγρότες και όσα 

δώσει το νέο πρασίνισμα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2023 �2027: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 B5 | 27Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 Agrenda



Κατ’ ελάχιστον το

10% 189.166.004 € / ΕΤΟΣ 
�= 1.891.660.043 * 10%�

που ορίζεται στο 
παράρτηµα ΙΧ διατίθεται 
για την αναδιανεµητική 
ενίσχυση

 (Πρόταση Κανονισµού 
Άρθρο 98)

Συνεπώς το συνολικό 
(ελάχιστο) ποσό προς 

αναδιανοµή είναι}
10%

13% + 2% 261.049.000 € / ΕΤΟΣ 
�= 1.740.327.000 * 15%	

Κατ’ ανώτατο όριο

του ποσού

Συνεπώς το συνολικό 
(µέγιστο) ποσό για τις 

συνδεδεµένες είναι

που ορίζεται στο 
παράρτηµα ΙΧ διατίθεται 
για την συνδεδεµένη 
ενίσχυση

(Πρόταση Κανονισµού 
Άρθρο 98)

}
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ 
ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΣΕ €)

%  ΤΉΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΉ 
ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΣΕ €)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 285.178.747 26,9% 50.885.655

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 291.343.978 27,5% 52.020.651

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 483.985.929 45,6% 86.259.697

ΣΥΝΟΛΟ 1.060.508.655 100,0% 189.166.004
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α/Α ΜΕΤΡΟ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ, 
HA/ΑΡΙΘΜ. ΖΏΏΝ/ΜΜΖ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΤΙΜΉ 
2023, 

€/HA ή ΖΏΟ ή ΚΟΥΤΙ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΜΟ/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

2023-2027)

1   ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 160.000 80 12.800,000

2   ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ 58.240 80 4,659,200

3   ΚΡΙΘΑΡΙ 83.200 80 6,656,000

4.1   ΒΟΕΙΟ (ΤΥΠΟΣ Α) 210.000 32 6,720,000

4.2   ΒΟΕΙΟ (ΤΥΠΟΣ Β) 12.600 160 2,016,000

4.3   ΒΟΕΙΟ (ΤΥΠΟΣ Γ) 140.800 200 28,160,000

5   ΠΡΩΤ. ΚΤΗΝ. ΨΥΧΑΝΘΗ 74.984 154 11,517,542

6   ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 9.500 537 5,099,600

7   ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 5.405.206 10 51,889,974

8   ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 194.000 67 12,943,680

ΣΥΝΟΛΟ 142,461,996

ΚΆΤΆΝΟΜΉ ΤΉΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΆΝΆΔΙΆΝΕΜΉΤΙΚΉΣ ΕΝΙΣΧΥΣΉΣ ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES)

ΕΦΆΡΜΟΓΉ - ΠΆΡΆΔΟΧΕΣ

 Ως κριτήριο διάκρισης θεωρείται ο εθνικός µέσος όρος των δικαιωµάτων ανά αγρονοµική περιφέρεια:

ΚΆΤΩΤΆΤΟ ΟΡΙΟ ΛΗΨΗΣ  ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ* ΆΝΩΤΆΤΟ ΟΡΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ

ΆΝΆΔΙΆΝΕΜΉΤΙΚΉ 
ΕΝΙΣΧΥΣΉ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

6

2 9

2

1

3

3

10

13,8

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

Οι εκµεταλλεύσεις κάτω από τα κατώτατα όρια θεωρούνται πάρα πολύ µικρές και δεν συµµετέχουν στο σχήµα της αναδιανοµής (δεν λαµβάνουν την πρόσθετη ενίσχυση)*.

Το ύψος των νέων ενισχύσεων εκτιµάται περίπου σε 142.5  εκατ. 
€/έτος, ενώ το επιτρεπόµενο ανώτερο όριο τους είναι 260 εκατ. € 

(15% του προϋπολογισµού), δηλαδή γίνεται εξοικονόµηση 117,5 εκατ. 
€ που ενσωµατώνονται στη βασική ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή η 
εκτιµώµενη βασική ενίσχυση, συνολικά  το 2023,  από περίπου 840 
εκατ. €, θα διαµορφωθεί σε 1.057.5 εκατ. €, δηλαδή στα ίδια επίπεδα 
του έτους 2019 .

Τουλάχιστον το 25 % των κονδυλίων που ορίζονται στο 
παράρτηµα IX δεσµεύεται για κάθε ηµερολογιακό έτος από το 
2023 έως το 2027 για προγράµµατα για το κλίµα, το περιβάλλον 
και την καλή διαβίωση των ζώων  (Πρόταση Κανονισµού Άρθρο 98)

Συνεπώς το συνολικό (µέγιστο) ποσό προς αναδιανοµή είναι 
435.081.800€ το έτος (= 1.740.327.000 * 25%)

Η συµβολή της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης στην 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η διατροφική και επισιτιστική 
ασφάλεια της χώρας όσον αφορά τον 

συγκεκριµένο κλάδο

Με το αν η συνδεδεµένη ενίσχυση συνάδει µε την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία για τα Νερά) (Πρότασης 

Κανονισµού Άρθρο 109 γ)

Η εφαρµογή Τοµεακών 
Προγραµµάτων (ΚΟΑ) 

στο ΚΜ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΉΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΤΑΣΉ 
(HA)

1
Καλλιέργεια ποικιλιών 
χειμερινών σιτηρών και 
οσπρίωνw

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 440.000

2 Καλλιέργεια τοπικών 
ποικιλιών 

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 

3

Ενίσχυση καινοτόμων 
καλλιεργειών ποικιλιών 
ανθεκτικών στις 
ξηροθερμικές συνθήκες

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΉΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΉΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1 Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης  
σε μικρές εκμεταλλεύσεις (<10 εκταρίων)

Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 651.794

2 Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης Αρόσιμων (ετήσιων) 
καλλιεργειών 1.503.010

3 Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης  
στις δενδρώδεις

Μόνιμων καλλιεργειών 
(δενδρώνες-αμπελώνες) 861.693

4 Διατήρηση αγροδασικών οικοσυστημάτων 
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Βοσκοτόπων - Μόνιμων 
καλλιεργειών (δενδρώνες-
αμπελώνες)

1.000.000

5 Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων 
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου. Βοσκοτόπων 1.000.000

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ – ΓΕΏΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1
Ενίσχυση  παραγωγών για την εφαρμογή του εργαλείου/εφαρμογής  διαχείρισης 
εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών - Μόνιμων καλλιεργειών  
(δενδρώνες-αμπελώνες)

2.364.703

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΏΝ ΠΟΡΏΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΑΣΉ (HA)

1 Επέκταση εφαρμογής της διαφοροποίησης καλλιεργειών
Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών - Μόνιμων καλλιεργειών  
(δενδρώνες-αμπελώνες)

651.794

2 Εφαρμογή αμειψισποράς Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών 1.503.010

3 Διαχείριση βοσκοτόπων Βοσκοτόπων -

4 Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών – Μόνιμων καλλιεργειών -

5 Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας
Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών – Βοσκοτόπων - Μόνιμων καλλιεργειών 
(δενδρώνες-αμπελώνες)

-

6 Ενισχύσεις για την καλλιέργεια όμορων στα δάση ζωνών Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών -

7 Ενίσχυση της ελεγχόμενης βόσκησης στις αντιπυρικές ζώνες Βοσκοτόπων -

8 Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών Αρόσιμων (ετησίων) καλλιεργειών -

9 Ειδικό πρόγραμμα  για την καλλιέργεια  παθογενών εδαφών με στόχο  
την εξυγίανση. Αρόσιμων (ετήσιων) καλλιεργειών -

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES) 2

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΆΤΆ (ECOSCHEMES) 3
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