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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

• Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: μείωση προϋπολογισμού ΚΑΠ. Συνολικά 365 δισ. 
€ για την περίοδο 2021-2027 (-5% μείωση σε τρέχουσες τιμές ή -15% σε σταθερές 
τιμές) 

• Πρόταση Ευρωκοινοβουλίου: διατήρηση του προϋπολογισμού στα επίπεδα της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 

Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου 

Μετανάστευση, προσφυγικό, ασφάλεια 

& άμυνα 

Κλιματική αλλαγή / περιβάλλον 

Μείωση προϋπολογισμού 

της ΚΑΠ μετά το 2020 



ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Άμεσες ενισχύσεις (ΕΓΤΕ): 14,255 δις € 

 

Τομεακές παρεμβάσεις (ΕΓΤΕ):440 εκ. € 

 

Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):3,567 δις € 

Σ.Σ. ΚΑΠ: 18,263 δις € 

 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

• Βασικός κανονισμός (ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ) 

Άμεσες ενισχύσεις 

Τομεακές παρεμβάσεις 

Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  

Περιεχόμενο, υλοποίηση & παρακολούθηση των ΣΣ της ΚΑΠ 

• Οριζόντιος κανονισμός 

Χρηματοδότηση, διαχείριση & παρακολούθηση της ΚΑΠ 

• Κανονισμός περί κοινών διατάξεων  

Οικονομική διακυβέρνηση (άρθρο 15) 

Εδαφική Ανάπτυξη (άρθρα 22-28) 

Προβολή, διαφάνεια & επικοινωνία (άρθρα 41-43) 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Ιούνιος 2018: παρουσίαση από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχεδίων των 
κανονισμών στο Συμβούλιο Υπουργών 

• Δεκέμβριος 2018: παρουσίαση αναμορφωμένων σχεδίων κανονισμών από 
την Αυστριακή Προεδρία. 

• Ιούνιος 2019: παρουσίαση αναμορφωμένων σχεδίων κανονισμών από την 
Ρουμάνικη Προεδρία. 

• Δεκέμβριος 2019: περεταίρω διαμόρφωση σχεδίων κανονισμών και 
καθορισμός σημείων προς συζήτηση στο πλαίσιο έγκρισης του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(για την κατάρτιση κοινού εγγράφου του Συμβουλίου) 

• Υπολογισμό των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα στην επίτευξη του στόχου 

του 30% που αφορά στο περιβάλλον και το κλίμα 

• Δυνατότητα εθελοντικής εφαρμογής των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων  

• Επενδύσεις: καθορισμός μέγιστης έντασης ενίσχυσης και καθορισμός 

παρεμβάσεων με ποσοστό ενίσχυσης 100% 

• Επενδύσεις: λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την αγορά γης 

• Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα  

 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(για την κατάρτιση κοινού εγγράφου του Συμβουλίου) 

• Οριστικοποίηση των κανόνων σχετικά με την αιρεσιμότητα  

(Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης & Πρότυπα για την καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης // Παράρτημα ΙΙΙ) 

• Απαλλαγή μικρών γεωργών από την αιρεσιμότητα 

• Οριστικοποίηση των ορισμών που θα περιληφθούν στο ΣΣ ΚΑΠ από τα 

ΚΜ 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(για την κατάρτιση κοινού εγγράφου του Συμβουλίου) 

NEW DELIVERY MODEL: παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων / 
επιδόσεων 

• Ετήσια έκθεση ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων υλοποίησης 

• Ημερομηνία υποβολής εκθέσεων επίδοσης 

• Καθορισμός μοναδιαίων ποσών πράξεων ανά κατηγορία παρέμβασης 

• Εκκαθάριση επιδόσεων για παρεμβάσεις που δεν σχετίζονται με έκταση ή 
αριθμό ζώων 

• Αιτιολόγηση αποκλίσεων από τους στόχους  

• Ετήσια ή διετή ορόσημα  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

• Ξεχωριστές κατηγορίες παρεμβάσεων για τις γυναίκες, τις ψηφιακές 

τεχνολογίες και την ανάπτυξη ‘smart villages’ 

• Καθορισμός επιπλέον κινήτρου (πλην της απώλειας εισοδήματος) για τη 

συμμετοχή των γεωργών σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα    

• Επιπλέον εξειδίκευση της περιγραφής των παρεμβάσεων 

• Εθελοντικός χαρακτήρας εφαρμογής εργαλείων διαχείρισης κινδύνου 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

• Διατήρηση των ποσοστών ενίσχυσης στα επίπεδα της τρέχουσας 

Προγραμματικής Περιόδου 

• Υπολογισμό του 40% του προϋπολογισμού της παρέμβασης για τις 

περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα στην επίτευξη του στόχου για την 

κλιματική αλλαγή 

• Έναρξη των ΣΣ της ΚΑΠ το 2022 

• Μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των ΣΣ 

της ΚΑΠ  



ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

• Νοέμβριος 2019: έκδοση σχεδίου κανονισμού μεταβατικών διατάξεων  

• Βασικά στοιχεία σχεδίου 

Στόχος: συνέχιση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2021 με πόρους από την περίοδο 
2021-2027, όταν το ΚΜ έχει εξαντλήσει τους πόρους της υφιστάμενης περιόδου 

Έγκριση κανονισμού: έως το καλοκαίρι 2020 

 Δυνατότητα επέκτασης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (μόνο για το έτος 2021) με την 
προϋπόθεση εξάντλησης των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 

 Δυνατότητα μεταφορά ανειλημμένων υποχρεώσεων 

• Βασικό σημείο διαβούλευσης 
 Επέκταση εφαρμογής του κανονισμού μέχρι και την έγκριση των ΣΣ της ΚΑΠ 



ΤΡΙΛΟΓΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΤΡΙΛΟΓΟΣ  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   

ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 



ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

• Εκπόνηση ΠΑΕΑ ανάλυσης (SWOT) 

• Εκπόνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΕΑ) του ΣΣ ΚΑΠ 

• Αξιολόγηση αναγκών και εκπόνηση στρατηγικής παρέμβασης 

• Περιγραφή παρεμβάσεων 

• Δείκτες, οικονομικά στοιχεία, σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού  

• Διενέργεια διαβούλευσης / εταιρική σχέση 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

• Επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής – Τεχνικής 
Υποστήριξης για την κατάρτιση του ΣΣ της ΚΑΠ» 

• Προετοιμασία προκήρυξης μελετών: 

 ‘Εκ των προτέρων Αξιολόγηση και Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του ΣΣ της ΚΑΠ» 

 «Σχεδιασμός και ωρίμανση μέτρων διαχείρισης κινδύνων στο γεωργικό τομέα»  

• Χρήση στοιχείων μελετών υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου αναφορικά με τη 
διαχείριση του εδάφους και των υδάτων 

• Λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (οργάνωση εταιρικής σχέσης, υπολογιστικό μοντέλο 
εκτίμησης επιπτώσεων των διαφόρων σεναρίων στον 1γενή τομέα, διαρθρωτικές 
αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις του αγροτικού τομέα, τυπολόγηση των ελληνικών 
νησιών)  



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

• Διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους στη νέα ΚΑΠ (εθνικό, περιφερειακό  & τοπικό 
επίπεδο) 

• Εταιρική σχέση - 3 ομάδες σχεδιασμού: 

Ανταγωνιστικότητα  

Περιβάλλον – κλιματική αλλαγή 

Τοπική Ανάπτυξη 

• Ενημερωτική ημερίδα για όλα τα μέλη των ομάδων σχεδιασμού εντός Ιανουαρίου 2020 

• Ενημερωτικές ημερίδες για τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς (ΕΦΔ) 

• Παροχή πληροφόρησης μέσω των ιστότοπων του ΥΠΑΑΤ, της ΕΥΔ ΠΑΑ και του ΕΑΔ 
και συγκέντρωση σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

• Προαπαιτούμενα – Ορισμοί – Κοινά στοιχεία παρεμβάσεων: 5ος 2020 

• SWOT ανάλυση & ανάγκες: 9ος 2020 

• Διοικητικά - Εκσυγχρονισμός – Απλούστευση: 10ος 2020 

• Στρατηγική: 2ος 2021 

• Περιγραφή παρεμβάσεων: 3ος 2021 

• Σχέδιο δεικτών & χρηματοδότηση: 3ος 2021 

• Άτυπη υποβολή ΣΣ ΚΑΠ στην ΕΕ: 6ος 2021 


