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Disclaimer: 

Η παρουσίαση αυτή αποσκοπεί απλώς στη 
διευκόλυνση της κατανόησης των σχεδίων 

κανονισμού σχετικά με τη στήριξη των στρατηγικών 
σχεδίων στο πλαίσιο της ΚΓΠ.  

Δεν έχει ερμηνευτική αξία.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Προτάσεις της Επιτροπής 2018

ü πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ): 
συνέχιση της ισχυρής στήριξης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της ΕΕ με 365 δισ. ευρώ 
για την ΚΓΠ μετά το 2020

ü Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020
1. Κανονισμός για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΓΠ
2. Κανονισμός για την Ενιαία Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ)
3. Οριζόντιος Κανονισμός για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ü πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ): 
συνέχιση της ισχυρής στήριξης της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών της ΕΕ με 365 δισ. ευρώ 
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ü Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020
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• Πρόοδος: 
ü Συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας της Ρουμανίας
ü Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εξέλιξη 
ü Ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΓΠ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Μείωση 
διοικητικού φόρτου!

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Κανόνες που 
συνδέονται 

καλύτερα με την 
τοπική 

πραγματικότητα!

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατήρηση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού

Ενισχυμένη 
φιλοδοξία!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΙ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Διασφάλιση
αποτελεσμάτων 

πολιτικής



Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας

Διασφάλιση δίκαιου 
εισοδήµατος

Ποιότητα τροφίµων 
και υγεία

Δυναµικές 
αγροτικές περιοχές

Ανανέωση των 
γενεών

Περιβαλλοντική 
φροντίδα

Διατήρηση τοπίων 
και βιοποικιλότητας

Δράση για την 
κλιµατική αλλαγή

Ισορροπία αλυσίδας 
τροφίµων

Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας

Διασφάλιση δίκαιου 
εισοδήµατος

Ποιότητα τροφίµων 
και υγεία

Δυναµικές 
αγροτικές περιοχές

Ανανέωση των 
γενεών

Περιβαλλοντική 
φροντίδα

Διατήρηση τοπίων 
και βιοποικιλότητας

Δράση για την 
κλιµατική αλλαγή

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΓΠ



Προσαρμογή στην τοπική 
πραγματικότητα (ΚΜ) 
Για τη βελτίωση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Ανάπτυξη ενός εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για την 
ΚΓΠ (ΚΜ) 
Προσδιορισμός των αναγκών, επιλογή 
εξατομικευμένων παρεμβάσεων και 
ποσοτικώς προσδιορισμένων στόχων, 
ευθύνη για την υλοποίηση

Καθορισμός του ευρωπαϊκού 
πλαισίου (ΕΕ) 
9 Στόχοι, δείκτες για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής, είδη 
πιθανών μέτρων (παρεμβάσεις)

Ετήσια και πολυετής 
παρακολούθηση (ΚΜ, 
ΕΕ) 
Ετήσια έκθεση σχετικά με 
τις επιδόσεις της 
υλοποίησης της πολιτικής

PLANIFICATION
POLICY

IMPLEMENTATION
PERFOMANCE 
& assurance

EVALUATION

ΝΕΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ



- 26 κοινοποιήσεις άμεσων ενισχύσεων ανά κράτος μέλος
- 118 Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
- 65 τομεακές στρατηγικές

27 Στρατηγικά Σχέδια

Ø Πώς θα 
λειτουργεί στην 

πράξη;

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΓΠ



Τα κράτη μέλη θα 
ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των εταίρων 
στην προετοιμασία των 
στρατηγικών σχεδίων 
κατάρτισης της ΚΓΠ

9 Ειδικοί Στόχοι ΚΓΠ

Επιλογή και σχεδιασμός των 
παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεις

Καθορισμός στόχων (αποτελέσματα)

Εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ: Συνοχή μεταξύ των πυλώνων

Ανάλυση SWOT

Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αναγκών

Στρατηγική παρεμβάσεων



Πολυετής προσέγγιση για της ΚΓΠ

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ           ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ                 ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



Κοινοί Δείκτες Εκροών
Ετήσια Εκκαθάριση των 

Επιδόσεων

Σύνδεση των δαπανών µε την 
παραγωγή

Διασφάλιση

Πολυετής προσέγγιση για της ΚΓΠ
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Δαπάνες χωρίς εκροές δεν θα είναι επιλέξιµες
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Επιδόσεων

Σύνδεση των δαπανών µε την 
παραγωγή

Διασφάλιση

Παρακολούθηση Κοινοί Δείκτες Αποτελεσµάτων
Ετήσια Επανεξέταση των 

Επιδόσεων
Έλεγχος της προόδου προς την 

επίτευξη των στόχων
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Δαπάνες χωρίς εκροές δεν θα είναι επιλέξιµες

Δράσεις σε περίπτωση που δεν σηµειωθεί πρόοδος προς 
την επίτευξη των στόχων

Δράσεις που δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή ή δεν είναι
αποτελεσµατικές à οι πληρωµές µπορούν να ανασταλούν
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Επιδόσεις της 
πολιτικής

Κοινοί Δείκτες Επιπτώσεων
Ενδιάµεση αξιολόγηση

Αξιολόγηση των επιδόσεων ως προς 
την επίτευξη των στόχων

Πολυετής προσέγγιση για της ΚΓΠ
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Άµεσες Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα
Δικαιότερη και καλύτερα στοχευμένη κατανομή της άμεσης στήριξης 

μεταξύ των κρατών μελών και των γεωργών

• μείωση των άμεσων ενισχύσεων άνω των 60,000 EUR ανά εκμετάλλευση και επιβολή 
ανώτατου ορίου πέραν των 100,000 EUR (λαμβανομένου υπόψη του κόστους εργασίας)

• υποχρεωτική αναδιανεμητική ενίσχυση και εσωτερική σύγκλιση του ποσού της ενίσχυσης ανά 
εκτάριο

• τουλάχιστον 2 % του εθνικού κονδυλίου για τις άμεσες ενισχύσεις à ειδικά για νέους 
γεωργούς

Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων 
και νέων γεωργών:



Άµεσες Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα
Δικαιότερη και καλύτερα στοχευμένη κατανομή της άμεσης στήριξης 

μεταξύ των κρατών μελών και των γεωργών

• Κατανομή της εισοδηματικής στήριξης σε «πραγματικούς» γεωργούς (θα καθοριστεί από τα 
κράτη μέλη)

• η συνδεδεμένη στήριξη του εισοδήματος είναι δυνατή για να βοηθήσει τους δοκιμαζόμενους 
τομείς να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η ποιότητά τους

• «εξωτερική σύγκλιση» (εξισορρόπηση του ύψους της ενίσχυσης ανά εκτάριο μεταξύ των 
χωρών)

Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων 
και νέων γεωργών:



ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Οικονοµικές πτυχές
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞY
ΠΥΛΩΝΩΝ
Ως μέγιστα: 

- 15 % ΑΑ = > ΑΕ

- 15 % ΑΕ = > ΑΑ
o + 15 % από ΑΕ σε ΑΑ για 

παρεμβάσεις για το περιβάλλον 
ή το κλίμα

o + 2 % από ΑΕ σε ΑΑ για νέους 
γεωργούς

o + ενδεχοµένως, ολόκληρο ή 
µέρος του προϊόντος της 
επιβολής ανώτατου ορίου 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
- Μείωση (από 60.000 EUR) και επιβολή 
ανώτατου ορίου στα 100.000 EUR ανά 
εκμετάλλευση, με μείωση του κόστους 
εργασίας τόσο του έμμισθου όσο και του 
οικογενειακού εργατικού δυναμικού

- Παραμένει στα κράτη μέλη

- Ολόκληρο ή μέρος, ενδεχομένως, σε ΑΑ 
o Εάν στις ΑΕ = > ως προτεραιότητα 
της αναδιανεµητικής εισοδηµατικής 
στήριξης (µέχρι µέγιστο ποσό ανά 
εκτάριο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Υποχρεωτική οριοθέτηση::
- min. 2% νέοι γεωργοί (ΑΕ ή ΑΑ)
- max. 10% συνδεδεμένη στήριξη 
(με εξαιρέσεις)

Στο πλαίσιο αυτό: 

- Ευελιξία όσον αφορά τον 
προγραμματισμό 

- Μεγαλύτερη ευελιξία στην 
εφαρμογή, αλλά το μοναδιαίο
ποσό πρέπει να τηρείται 
εντός περιθωρίου!



Τύποι παρεμβάσεων
Ø Βασική εισοδηματική στήριξη για 

τη βιωσιμότητα

Ø Αναδιανεμητική συμπληρωματική 
στήριξη εισοδήματος

Ø Συμπληρωματική εισοδηματική 
στήριξη νέων γεωργών

Ø Συνδεδεμένη εισοδηματική 
στήριξη

Ø Ειδική ενίσχυση καλλιέργειας 
βαμβακιού (BG, EL, SP, PT)

Βασικές Αρχές
Ø Πληρωμές που υπόκεινται σε 

προϋποθέσεις

Ø Αποσύνδεση (εκτός της 
συνδεδεμένης στήριξης)

Ø Γενικά στήριξη ανά εκτάριο, στα 
επιλέξιμα εκτάρια για τα οποία 
ασκείται γεωργική 
δραστηριότητα 

Ø Συνδεδεμένη στήριξη για τομείς 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
και είναι περιορισμένοι

Άλλες δυνατότητες 
όπως…
Ø Χρήση συστήματος με 

δικαιώματα ενίσχυσης

Ø Παροχή εφάπαξ ενίσχυσης 
στους μικροκαλλιεργητές

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Τι παραµένει;



Καλύτερη στόχευση
Ø Πραγματικοί γεωργοί

Ø Στο πλαίσιο 
παρεμβάσεων, π.χ.: 

§ BISS ανά ομάδα 
εδαφών 
(προαιρετικά) 

§ Συνδεδεμένη 
στήριξη για τη 
βελτίωση της 
ποιότητας, της 
ανταγωνιστικότητας 
ή της βιωσιμότητας

Ισχυρότερη αναδιανομή 
προς τις μικρότερες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Ø Μείωση (από 60,000 EUR) και 

ανώτατο όριο (100,000 EUR) ανά 
εκμετάλλευση, λαμβανομένου 
υπόψη του εργατικού δυναμικού 
(τόσο των μισθών όσο και της 
οικογενειακής εργασίας)

Ø Υποχρεωτική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος 

à Εξασφάλιση μεγαλύτερης στήριξης 
ανά εκτάριο για τις μικρές και μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ειδικός 
δείκτης αποτελεσμάτων)

Μεγαλύτερη 
Eπικουρικότητα
Ø Τα κράτη μέλη 

προσδιορίζουν τους 
ορισμούς και τις 
παρεμβάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων 
των όρων 
επιλεξιμότητας)

Ø και καθορίζουν τα 
επίπεδα στήριξης 
ανάλογα με τις ανάγκες 

Ø Μεγαλύτερη ευελιξία 
στη δημοσιονομική 
διαχείριση

New Οικολογικά 
προγράμματα
ØΥποχρεωτικό για τα 

κράτη μέλη

ØΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για τους 
γεωργούς 

ØΩς προσαύξηση (top-
up) ή ως «διαφυγόν 
κόστος/διαφυγόν 
εισόδημα»

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Τι αλλάζει;



ü Στο πλαίσιο του τύπου των 

παρεμβάσεων τα 

Οικολογικά προγράμματα: 

• Προώθηση των 

οικοσυστημάτων των 

βοσκοτόπων

• Μεγεθυνόμενες ζώνες 

ανάσχεσης 

• Καθεστώς γεωργίας 

ακριβείας

ü Στο πλαίσιο του τύπου των 

παρεμβάσεων Βασική 

εισοδηματικής στήριξης για τη 

βιωσιμότητα: 

• Βασική εισοδηματική στήριξη σε 

περιοχές με χαμηλή έκταση 

[επικράτεια Α]

• Βασική εισοδηματική στήριξη σε 

άλλες περιοχές [επικράτεια Β]

• Συνολικό ποσό για τους 

μικροκαλλιεργητές

ü Στο πλαίσιο του τύπου των 

παρεμβάσεων Συνδεδεμένη 

στήριξη εισοδήματος: 

• Πριμοδότηση για θηλάζουσες 

αγελάδες στις φυλές X, Y και Z

• Στήριξη της εκτατικής βόσκησης 

των προβάτων

• Στήριξη πρωτεϊνούχων 

καλλιεργειών τύπων PC1, PC2 και 

PC3

Παραδείγµατα παρεµβάσεων



Περιβάλλον και 
κλίμα

Δημόσια υγεία, υγεία 
των ζώων και των 

φυτών

Ορθή 
μεταχείριση 

ζώων
Υπηρεσίες 
παροχής 

συμβουλών σε 
γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 
(ενσωματωμένες 

στον AKIS)
Προϋποθεσεις

Νομοθεσία της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα, το νερό, 
τον αέρα και τη χρήση 

φυτοφαρμάκων
Μικροβιακή αντοχή

Διαχείριση κινδύνων 
Στήριξη της καινοτομίας

§ Οδηγίες για τα 
πτηνά και τους 
οικοτόπους

§ Οδηγία για την 
επεξεργασία 
των νερών

§ Οδηγία για τη 
νιτρορύπανση

Πρότυπα ΚΓΠΣ 
σχετικά με:  
κλιματική 
αλλαγή
νερό
έδαφος 
βιοποικιλότητα 
και τοπία

§ Ταυτοποίηση και καταγραφή 
των ζώων

§ Κανονισμός για την 
αδειοδότηση των 
φυτοφαρμάκων

§ Οδηγία για την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων

§ Οδηγία για την απαγόρευση 
των ορμονών

§ Γενική νομοθεσία για τα 
τρόφιμα 

§ Κοινοποίηση των ασθενειών

Οδηγίες για την 
προστασία: 
Μοσχάρια
Χοίροι 
Ζώα που 
εκτρέφονται για 
γεωργικούς 
σκοπούς

§ Κανένα καθεστώς στήριξης, αλλά η σχέση μεταξύ των πληρωμών της ΚΓΠ και των νομοθετικών κανόνων (κίνδυνος μείωσης 
των πληρωμών)

§ Κοινή δέσμη κανόνων (βασικό στοιχείο για μεγάλο μέρος της στήριξης της ΚΓΠ για το περιβάλλον)

§ Αλλά όχι προσέγγιση «ενιαίου τύπου»: Ευελιξία για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις πρακτικές σχεδιασμού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

• https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-
budget-proposals_en

• http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/future-cap_el

• https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_el
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets_en

