
ΚΑΠ μετά το 2020

Βασικά σημεία 
της μεταρρύθμισης
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Έννοιες όπως ο «πραγµατικός αγρότης», 
η επικείµενη κατάργηση του πρασινίσµατος, 
η εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων 

έως το 2026 και ο νέος χάρτης χρηµατοδότησης των 
παρεµβάσεων, περιγράφονται µεταξύ άλλων στον 
επικαιροποιηµένο οδηγό της νέας ΚΑΠ, που παρουσίασε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µέσα στον Νοέµβριο. 
Κατά βάση η παρουσίαση αυτή, περιγράφει τη νέα δοµή 
που πρέπει να έχει ο εθνικός φάκελος άµεσων ενισχύσεων 
και τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε γνώµονα τα νοµικά κείµενα που έχουν διαµορφώσει 
Κοµισιόν, Συµβούλιο Γεωργίας και Ευρωβουλή. O τρίλογος 
των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα σε αυτά τα όργανα 
επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και τη 
στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», µε την 
παρουσίαση του ΥΠΑΑΤ να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην 
«πράσινη αρχιτεκτονική» που θα πρέπει να ακολουθεί το 
στρατηγικό σχέδιο το οποίο µόλις πριν λίγες ηµέρες 
ξεκίνησε να δοµείται και επίσηµα στη χώρα µας.  

Ένας χρηστικός οδηγός για τη βάση πάνω στην οποία 
θα οικοδομηθεί το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, 

όπως παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο από την αρμόδια 
Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: κοινός στρατηγικός σχεδιασµός Πυλώνα Ι & ΙΙ (άµεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, επιχειρησιακά προγράµµατα Κ.Ο.Α.)

  Έγκριση (εθνικού) Στρατηγικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

   Από τη συµµόρφωση στις επιδόσεις: στοχευµένες ενισχύσεις στη βάση αποτελεσµάτων και επιδόσεων

  Αυξηµένη φιλοδοξία για περιβάλλον/κλίµα

   Συνοχή, συµπληρωµατικότητα µεταξύ των Πυλώνων και των παρεµβάσεων

  Αλληλεπίδραση µε εθνικές πολιτικές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ 2021-2027
ΠΡΟΤΑΣΗ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2018): 365 ∆ΙΣ € ΕΛΛΑ∆Α: 18,263 ∆ΙΣ €

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/7/2020

ΕΛΛΑ∆Α

19,326
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

• ΠΥΛΩΝΑΣ Ι  14.529, 60 ∆ΙΣ €
• ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 4.021,90 ∆ΙΣ €
• ΕΥΡ. ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  371,10 ΕΚΑΤ. €
• ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ  440 ΕΚΑΤ. €

ΕΕ-27
386,73
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Έξυπνος, ανθεκτικός & διαφοροποιηµένος γεωργικός τοµέας, διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας
• Περιβαλλοντική φροντίδα & δράση για το κλίµα και συµβολή στους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους της ΕΕ
• Κοινωνικο-οικονοµικός ιστός των αγροτικών περιοχών

Εκσυγχρονισµός: προώθηση γνώσης, καινοτοµίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση υιοθέτησης
Πρόταση κανονισµού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ

• Βιώσιµα γεωργικά εισοδήµατα & ανθεκτικότητα
   για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας

• Προσανατολισµός προς την αγορά &
   ανταγωνιστικότητα, µε µεγαλύτερης εστίαση 
   σε έρευνα, τεχνολογία & ψηφιοποίηση

• Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
  αγροδιατροφική αλυσίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑ

• Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής &
   προσαρµογή, βιώσιµη ενέργεια

• Βιώσιµη ανάπτυξη & αποτελεσµατική
   διαχείριση των φυσικών πόρων

• Προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση
   οικοτόπων και τοπίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

• Εγκατάσταση νέων γεωργών

• Απασχόληση, κοινωνική ένταξη & τοπική 
   ανάπτυξη, βιο-οικονοµία & βιώσιµη δασοκοµία

• Υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά & βιώσιµα τρόφιµα, 
   σπατάλη των τροφίµων & καλή µεταχείριση
   των ζώων

Η έννοια του «πραγµατικού γεωργού» πρέπει να οριστεί από τα κράτη-µέλη ώστε: Η γεωργική του δραστηριότητα να αποτελεί σηµαντικό µέρος των συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων ή η κύρια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα να είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείονται οι γεωργοί µε πολλαπλές δραστηριότητες. 

Ως «Νέος γεωργός» πρέπει να οριστεί εκείνος που είναι έως 40 ετών, διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα & ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευση και κατάλληλη εκπαίδευση ή/και δεξιότητες.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

180. 532.000

 ΑΠΟ

187.000.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

23.030.000

 ΑΠΟ

23.963.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

6.162.645

 ΑΠΟ

3.600.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

10.666.000

 ΑΠΟ

11.098.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

183.996.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

   Βασική εισοδηµατική ενίσχυση

   Συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική 
ενίσχυση από µεγαλύτερες προς µικρότερες & 
µικρο-µεσαίες εκµεταλλεύσεις

   Συµπληρωµατική εισοδηµατική ενίσχυση για 
τους νέους γεωργούς

   Ενίσχυση για µικρο-καλλιεργητές

   ΝΕΟ: Σχήµατα για το περιβάλλον και το κλίµα 
(οικολογικά σχήµατα): Υποχρεωτικά για τα κ-µ, 
προαιρετικά για τους γεωργούς/ δεσµεύσεις 
πέραν της «αιρεσιµότητας» & διαφορετικές 
από τις γεωργο-περιβαλλοντικές-κλιµατικές 
δεσµεύσεις της αγροτικής ανάπτυξης.

   Συνδεδεµένες ενισχύσεις

   Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι (Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία)

  Oπωροκηπευτικά

 Mελισσοκοµικά προϊόντα

 Αµπελοοινικός τοµέας

 Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

 Λυκίσκος

Νέο: Άλλοι τοµείς

   Περιβαλλοντικές και κλιµατικές ή άλλες 
δεσµεύσεις

   Περιοχές µε φυσικούς ή άλλους 
περιορισµούς

   Μειονεκτικές περιοχές λόγω 
συγκεκριµένων υποχρεωτικών 
απαιτήσεων

   Επενδύσεις

   Εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων

   Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

   Συνεργασία

   Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

ΟΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ)

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΛΩΝΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΕΩΣ Συνδεδεµένες ενισχύσεις  
+ 2% πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

ΕΩΣ για τοµεακές παρεµβάσεις 
σε «άλλους τοµείς»

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των άµεσων ενισχύσεων για 
το στόχο της προσέλκυσης νέων γεωργών

10%

ΕΩΣ 
µεταξύ άµεσων ενισχύσεων 
και αγροτικής ανάπτυξης 
και αντίστροφα

15% ΕΩΣ 
από άµεσες σε αγροτική 
ανάπτυξη µόνο για περιβαλλοντικούς/
κλιµατικούς στόχους

15%
για τους νέους γεωργούς 
από άµεσες ενισχύσεις 
σε αγροτική ανάπτυξη

2%

3%

2%

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για περιβαλλοντικές / 
κλιµατικές δεσµεύσεις

ΕΩΣ για τεχνική βοήθεια

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για την τοπική ανάπτυξη, LEADER

30%

4%

5%

Πρόταση
Ε. Επιτροπής 

(2018)

Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο 

(2020)



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 Agrenda 9ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ �ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

   Καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης: Χορήγηση µε τη µορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο

   Καθεστώς βασικής ενίσχυσης: 
Τα κ-µ που εφαρµόζουν το καθεστώς, µπορούν να αποφασίσουν 
τη συνέχιση χορήγησης της βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωµάτων 
ενίσχυσης. Εάν όχι, ταδικαιώµατα ενίσχυσης θα λήξουν

   Κλιµατικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050

   Κλιµατικές & Περιβαλλοντικές προκλήσεις: ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς 
πολιτικής &δίκαιη µετάβαση για όλους χωρίς αποκλεισµούς

   Πρόταση Ε. Επιτροπής: Τα επίπεδα των άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο µεταξύ των 
κ-µ θα συνεχίσουν να συγκλίνουν Για όλα τα κ-µ µε άµεσες ενισχύσεις κάτω του 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ-27, το χάσµα µεταξύ του σηµερινού επιπέδου τους και του 90% 
του µέσου όρου των άµεσων ενισχύσεων της ΕΕ θα κλείσει κατά 50%. Η σύγκλιση θα 
χρηµατοδοτηθεί από όλα τα κ-µ

   Πρόταση ορισµένων κ-µ: Πλήρης σύγκλιση

   Απόφαση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (21/7/2020):
Συνέχιση της σύγκλισης

   Συνέχιση της σύγκλισης της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης

   Το αργότερο έως το έτος 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον 75% 
του µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού για το έτος υποβολής αιτήσεων το 2026

   Τα κ-µ µπορούν να καθορίσουν µέγιστη µείωση που δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 30%

• Προτεραιότητα σε νέους γεωργούς ή νεοεισερχόµενους
• Χορήγηση ∆.Ε. ή αύξηση της αξίας των ∆.Ε.

Περιφερειακό σύστηµα και στις δύο περιπτώσεις: 
∆ιαφοροποίηση του ποσού της βασικής ενίσχυσης µεταξύ οµάδων 
περιοχών που αντιµετωπίζουν  παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή 
αγρονοµικές συνθήκες

Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας (20/10/2020), Γενική προσέγγιση 

• Έως 13% για συνδεδεµένες ενισχύσεις

• Τουλάχιστον 20% των άµεσων ενισχύσεων για οικολογικά σχήµατα 

• Μεταφορά πόρων µεταξύ Πυλώνων έως 25%

• ∆υνατότητα εξαίρεσης εκµετ/σεων έως 10 εκτάρια από ορισµένα πρότυπα της αιρεσιµότητας

• Έγκριση θέσης του Ε. Κοινοβουλίου (Οκτ. 2020)

• Έναρξη διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συµβουλίου/Ε. Κοινοβουλίου (10 Νοεµβρίου)

Μεταβατικός κανονισµός: Συµβούλιο & Ε. Κοινοβούλιο έχουν συµφωνήσει για διετή µεταβατική 
περίοδο, 2021 & 2022

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΑΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

EΕ

ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ-2017

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ;

• Να αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες των νέων Στρατηγικών

• Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ΕΕ, όπως:

• Μείωση κατά 30% της χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων έως 2030

•  Μείωση κατά 50% της πώλησης αντιµικροβιακών ουσιών σε κτηνοτροφία/
ιχθυοκαλλιέργεια

•  Αύξηση κατά 25% της γεωργικής γης για βιολογική γεωργία έως 2030


