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Τομεακές παρεμβάσεις στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ 

Πεδίο εφαρμογής:  

 

• Οπωροκηπευτικά  

• Αμπελοιοινικός τομέας  

• Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές    

• Λυκίσκος   

• Μελισσοκομία &  

• « Άλλοι τομείς » 

 

3 



Τομεακές παρεμβάσεις στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών 

• Η τρέχουσα αρχιτεκτονική και επιλεξιμότητες διατηρούνται σε 
μεγάλο βαθμό 

• Στόχοι: συγκέντρωση της προσφοράς, φιλικές προς το περιβάλλον 
γεωργικές πρακτικές, αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (υποχρεωτική), 
προγραμματισμός παραγωγής, βελτιστοποίηση του κόστους, 
σταθερότητα τιμών, Ε & Α, βελτίωση ποιότητας, προώθηση, 
πρόληψη κρίσεων + αύξηση της κατανάλωσης 

• Παρεμβάσεις: επενδύσεις (π.χ. στο νερό, εξοικονόμηση ενέργειας, 
μείωση αποβλήτων), Ε & K (π.χ. μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, προσαρμογή των ποικιλιών), βιολογικής 
καλλιέργειας, προώθησης, κτλ.  

• Εφαρμογή: μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων 
ΟΠ - ελάχιστο 3 και μέγιστο 7 έτη 



• Στόχοι: ανταγωνιστικότητα (βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, 
εξοικονόμηση ενέργειας, αναπροσαρμογή της προσφοράς) 

 

• Τύποι παρέμβασης: αναδιάρθρωση / μετατροπή αμπελώνων, 
επενδύσεις (εγκαταστάσεις μεταποίησης και οινοποιείων), πρώιμη 
συγκομιδή, ασφάλιση συγκομιδής, καινοτομία, απόσταξη 
υποπροϊόντων, προώθηση υπεύθυνης κατανάλωσης, δημιουργία 
αμοιβαίων κεφαλαίων 
 

• Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: συνολικό ποσό 1,1 δισ. 
Ευρώ, κατανεμημένο σε 17 κράτη μέλη. 
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Τομεακές παρεμβάσεις στον αμπελο-οινικό τομέα  



Τομεακές παρεμβάσεις στον τομέα ελαιόλαδου και 
επιτραπέζιων ελιών 

• Στόχοι: ισχυρότερη οργάνωση, ανταγωνιστικότητα, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποιότητα, Ε & Κ, πρόληψη κρίσεων 

• Τύποι παρέμβασης: ίδιοι με τους «Άλλους τομείς" - βλέπε 
την τελευταία διαφάνεια 

• Λειτουργία: μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων 

αναγνωρισμένων ΟΠ - ελάχιστο 3 και μέγιστο 7 έτη - με στόχους 
και συναφή είδη παρέμβασης - που θα εγκριθούν από τα κράτη 
μέλη 

• Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: 75% με ορισμένες 
εξαιρέσεις όπου το μέγιστο είναι 50% (π.χ. πρόληψη κρίσεων) - 
Χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη έως 50%. 
Χρηματοδοτικά κονδύλια για ΙΤ (34.590.000 € / έτος), EL 
(10.666.000 € / έτος), FR (554.000 € / έτος) 

 
6 



Τομεακές παρεμβάσεις στον λυκίσκο 

• Στόχοι (ένας ή περισσότεροι): προγραμματισμός παραγωγής, 
συγκέντρωση της προσφοράς, βελτιστοποίηση κόστους, έρευνα και 
ανάπτυξη, φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 

• Τύποι παρέμβασης: ίδιοι με τους «Άλλους τομείς"  

• Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: 2 188 000 € για την DE 
 
Για τομέα ελαιόλαδου και το λυκίσκο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να μεταφέρουν τις 
χρηματοδοτικές τους κατανομές στις άμεσες πληρωμές 
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Τομεακές παρεμβάσεις στη μελισσοκομία 
 

• Στόχοι: τουλάχιστον ένας από τους ειδικούς στόχους (βιώσιμο αγροτικό 

εισόδημα, ανταγωνιστικότητα, αλυσίδα εφοδιασμού, κλίμα, περιβάλλον, 

βιοποικιλότητα, νέοι γεωργοί, βιοοικονομία, κοινωνικές απαιτήσεις) σε 

συνεργασία με τις μελισσοκομικές οργανώσεις 

• Τύποι παρέμβασης (ένας ή περισσότεροι): τεχνική βοήθεια, δράσεις για 

την καταπολέμηση των εισβολέων και των ασθενειών, υποστήριξη της 

εργαστηριακής ανάλυσης των μελισσοκομικών προϊόντων, ανανέωση των 

μελισσών, έρευνα, παρακολούθηση της αγοράς, 

• Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης: μέγιστο 50% των δαπανών – 

υπόλοιπο από τα μέλη  κράτη μέλη. Υποχρέωση : ετήσια κοινοποίηση 

αριθμών μελισσών, ορισμός των κυψελών και μέθοδοι υπολογισμού 
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Τομεακές παρεμβάσεις σε « Άλλους τομείς » 

• Στόχοι: προγραμματισμός παραγωγής, συγκέντρωση προσφοράς, Ε & Κ, φιλικές προς 
το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, βελτίωση της 
ποιότητας, προώθηση, πρόληψη κρίσεων 

• Τύποι παρέμβασης: επενδύσεις, συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια, κατάρτιση, 
βιολογική παραγωγή, αποδοτικότητα μεταφορών / αποθήκευσης, προώθηση, ποιότητα, 
ανιχνευσιμότητα / πιστοποίηση + πρόληψη κρίσεων: αμοιβαία κεφάλαια από ΟΠ, 
επενδύσεις, συλλογική αποθεματοποίηση, μη συγκομιδή, ασφάλιση συγκομιδής 

• Εφαρμογή: μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων ΟΠ - ελάχιστο 
3 και μέγιστο 7 έτη - που συνδέονται με παρεμβάσεις που επιλέγονται και εγκρίνονται 
από τα κράτη μέλη 

• Τα κράτη μέλη μπορούν να αφιερώσουν έως και 3% των κονδυλίων τους για 
τις  άμεσες πληρωμές σε τομεακά προγράμματα σε «Άλλους τομείς" - η 
απόφαση μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 
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• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

8 types of interventions  
 

Area-specific 

disadvantages 

resulting from 

certain 

mandatory 

requirements 
Payments for 

natural or 
other area-

specific 
constraints 

 
Environmental 

climate and 
other 

management 
commitments 

Investments 

Co-operation 

Risk 
management 

 

Installation of 
young farmers 

and rural 
business start-

up 

 

Knowledge 

exchange and 

information 

78,8 δισ. Ευρώ 
Μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης: 
70% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
70% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
65% ΜA 
43% στις άλλες περιοχές 
Εξαιρέσεις 
Ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης: 20% 

• Ελάχιστο ποσοστό 30% για 

παρεμβάσεις που αφορούν τους 3 

περιβαλλοντικούς / κλιματικούς 

στόχους 
Τουλάχιστον 5% για το LEADER 
Μέγιστο 4% για ΤΑ 

Δυνατότητα μεταφοράς έως 
και 15% των κονδυλίων της 
ΚΓΠ μεταξύ των πυλώνων 
Μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης: 100% 



Τύποι παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξη  
 στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ -  Ι 

• Καμία σημαντική αλλαγή στο πεδίο και στη μορφή της στήριξης. 

• Συνέχιση και διεύρυνση των υφιστάμενων επιλεξιμοτήτων 
υπό κοινό προγραμματισμό  

• Διαφορά η μετακίνηση από τη « συμμόρφωση » στην « απόδοση » 

• Επικουρικότητα: η στήριξη πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ (π.χ. 
καθορισμός λεπτομερών όρων επιλεξιμότητας)  

• Προϋπόθεση: Βασικές απαιτήσεις της ΕΕ 

• Παρεμβάσεις: προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες + πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του (των) ειδικού (-ων) στόχου (-ων) που 
ορίζονται στο Άρθρο 6 + πρέπει να τηρούν τους όρους που ορίζονται 
σε συγκεκριμένα άρθρα 
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Τύποι παρεμβάσεων αγροτικής 
ανάπτυξη  - ΙΙ 

• Μείωση από 70 περίπου λεπτομερή μέτρα / επιμέρους μέτρα 
σε 8 ευρείες κατηγορίες παρεμβάσεων 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσηs πληθώρας παρεμβάσεων τομεακών στη  
αγροτική ανάπτυξη και αντίστοιχα  

• Eco-schemes + AEC : μεγαλύτερη στόχευση σε επίπεδο περιοχής 
– σε εθελοντική βάση για τους γεωργούς αλλά υποχρεωτικά για τα 
κράτη μέλη  

• Προτεραιότητα στην έρευνα και καινοτομία 

• Μεγαλύτερη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων 

• Κριτήρια διαχωρισμού με το ΕΤΠΑ : μεγάλες – μικρές 
υποδομές, start-ups εκτός γεωργίας και δασοκομικού τομέα – δεν  
ισχύει για το LEADER 
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Άρθρο 65: Δεσμεύσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και 
λοιπές δεσμεύσεις διαχείρισης 

 
• Όλες οι δεσμεύσεις διαχείρισης πέρα από την baseline που είναι 

ευεργετικές για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ (Άρθρο 
6) είναι διαφορετικές και συνεπείς με το Άρθρο 28; 

• AECM (υποχρεωτική) 

• Λοιπές δεσμεύσεις: η αιτιολογική σκέψη 38 π.χ. βιολογική 
γεωργία, δασοκομία, καλή μεταχείριση των ζώων, γενετικοί πόροι, 
φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα παραγωγής, άλλα συστήματα 
(προαιρετικά) 

• Πληρωμές για την αντιστάθμιση των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν και των διαφυγόντων εσόδων που 
απορρέουν από τις δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων συναλλαγής). 
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• Δικαιούχοι: γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι που εγγράφονται σε 
δεσμεύσεις διαχείρισης. 

• Δεσμεύσεις 5-7 ετών ή περισσότερο για την επίτευξη 
ορισμένων περιβαλλοντικών οφελών · δυνατότητα επέκτασης 
ετησίως μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου · δυνατότητα 
βραχύτερων δεσμεύσεων υπό προϋποθέσεις 

• Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 80%. 

• Πληρωμές: ετήσια ανά εκτάριο, κατ' 'αποκοπή ή εφάπαξ πληρωμή 
ανά μονάδα. 
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Άρθρο 66: Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή 
 

• Στόχος: αποζημίωση, για το σύνολο ή μέρος, για πρόσθετες  
δαπάνες και διαφυγόντα εισοδήματα που συνδέονται με φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς περιορισμούς σε οριοθετημένες περιοχές 

• Ονομασίες σύμφωνα με την Καν. 1305/2013 

• Δικαιούχοι: πραγματικοί γεωργοί  

• Ετήσια πληρωμή ανά εκτάριο  

• Μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς: 65% 
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Άρθρο 67: Ειδικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από 
συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις 

 

• Πεδίο εφαρμογής: αποζημίωση (για το σύνολο ή μέρος) για τα μειονεκτήματα που 

συνδέονται με ορισμένα υποχρεωτικά πρότυπα (Natura 2000 και Oδηγία πλαίσιο για τα 

ύδατα) σε καθορισμένες περιοχές 

• Δικαιούχοι: αγρότες, κάτοχοι δασών, λοιποί  διαχειριστές γης 

• Ενίσχυση: ανά εκτάριο, ετησίως, με βάση το κόστος που προέκυψε / το διαφυγόν 

εισόδημα (σε σύγκριση με τις περιοχές που δεν ισχύουν περιορισμοί) 

 

16 



Άρθρο 68: Επενδύσεις - I 

• Όλοι οι τύποι των επενδύσεων (παραγωγικοί, μη παραγωγικοί, 

εκτός εκμετάλλευσης) που δεν περιλαμβάνονται στον « αρνητικό 

κατάλογο » 

• Π.χ. υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον 

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, των αγρο-

δασοκομικών πρακτικών και της προσφοράς και εξοικονόμησης 

ενέργειας και ύδατος 

• Οι επενδύσεις στον τομέα της δασοκομίας πρέπει να βασίζονται σε 

σχέδιο δασικής διαχείρισης 
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Άρθρο 68: Επενδύσεις - II 

• Μέγιστο ποσοστό ενίσχυση: 80%. 

• Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση στο ανώτατο ποσοστό του 

75% των επιλέξιμων δαπανών με εξαιρέσεις για τα ακόλουθα : 

συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι, βασικές 

υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, αποκατάσταση του γεωργικού ή 

δασικού δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 

γεγονότα και προληπτικές ενέργειες 

18 



Άρθρο 68(3): Μη επιλέξιμες επενδύσεις 

• Αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων 

ενίσχυσης (εξαιρουμένης της χρήσης χρηματοπιστωτικών μέσων). 

• Αγορά γης (εξαιρουμένης της διατήρησης του περιβάλλοντος ή τους  

ΝΓ με τη χρήση ΧΜ) 

• Αγορά ζώων, φυτών και φύτευσης (εκτός από την αποκατάσταση 

του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά από φυσικά και 

καταστροφικά συμβάντα ή με χρήση ΧΜ) 

• Επενδύσεις στην άρδευση οι οποίες δεν συνάδουν με την επίτευξη της 

καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (Οδηγία 2000/60 / ΕΚ)  
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Άρθρο 69: Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση 
αγροτικών επιχειρήσεων   

• Σκοπός: να βοηθηθεί η εγκατάσταση των ΝΓ και της σύσταση 

αγροτικών επιχειρήσεων 

• Εγκατάσταση ΝΓ : μέγ. 40 ετών + επικεφαλής της εκμετάλλευσης + 

κατάλληλη κατάρτιση / δεξιότητες 

• Έναρξη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γεωργία και τη 

δασοκομία ή τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών 

νοικοκυριών 

• Υποστήριξη που συνδέεται με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου 

• Κατ'’αποκοπή στήριξη – 100.000 ευρώ  
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Άρθρο 70:Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων  
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• Συνεισφορές σε ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης 

• Συνεισφορές για ταμεία αλληλοβοήθειας, 

συμπεριλαμβανομένων διοικητικών δαπανών εγκατάστασης 

• Τα κράτη μεγάλη ορίζουν τους όρους επιλεξιμοτητας  

• Μέγιστη ενίσχυση 70 % 



Άρθρο 71: Συνεργασία 

• Σκοπός: έργα με συνιστώσα συνεργασίας 

• Έργα « Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας »  (Επιχειρησιακές 

Ομάδες) για γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (μέγιστο 

ποσοστό συνεισφοράς: 80%) 

• Συστήματα ποιότητας και Οργανώσεις παραγωγών  

• Άλλες μορφές συνεργασίας π.χ. συστήματα μικρής παροχής, έξυπνα 

χωριά, πιλοτικά σχέδια, συμπράξεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 

δικτύωση κλπ.  

• Η στήριξη μπορεί να καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το 

κόστος των έργων / επιχειρήσεων ή μόνο το κόστος της 

συνεργασίας, ενώ το κόστος των έργων μπορεί να υποστηριχθεί 

μέσω άλλων παρεμβάσεων ή άλλων ενισχύσεων από την ΕΕ 
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Άρθρο 72: Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών 

• Στόχος: προώθηση της καινοτομίας, πρόσβαση στην κατάρτιση και 

συμβουλές, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και διάδοση · 

• Στήριξη των γεωργικών, δασικών και αγροτικών επιχειρήσεων · 

• Μέγιστη 75% των επιλέξιμων δαπανών. 

• Εξαιρέσεις: (1) σύσταση υπηρεσιών συμβουλών σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις όταν η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί ως σταθερό ποσό 

μέγιστου ποσού 200.000 ευρώ και (2) yψηλότεροι συντελεστές ή 

υψηλότερο ποσό σε υπερβολικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ή 

εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

CLLD 

Sound 
Economic 

Governance 

Visibility 

CAP 
COMMON 

PROVISIONS 
REGULATION 

Financial 
Instrumen

ts 



Συνέργειες και συμπληρωματικότητες  Ι - ΙΙ Πυλώνας, 
λοιπέ κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές  

• Ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός και κοινό προγραμματικό έγγραφο 

• Διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μέτρων των δυο πυλώνων (άμεσες 

ενισχύσεις - τομεακά προγράμματα - αγροτική πολιτική)  

• Σπονδυλωτός σχεδιασμός + διαλειτουργικότητα + ευελιξία 

• Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τις λοιπές εθνικές και περιφερειακές  

πολιτικές   

• Ανάγκη για αξιόπιστο διοικητικό πλαίσιο και δομές + διευρυμένες  

ανάγκες συντονισμού    

• Νέο μοντέλο λειτουργίας – συγχωνεύσεις δομών προκειμένου να 

απλουστευθούν διαδικασίες και να βελτιστοποιηθεί η κοινοτική και η 

εθνική συγχρηματοδότηση     
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                    Σας ευχαριστώ!  

26 


