
Τι αλλαγές φέρνει η νέα ΚΑΠ? 

Αθανασοπούλου Κατερίνα - Μονάδα Προγραμματισμού / ΕΥΔ ΠΑΑ 

ΚΑΠ 

2021-2027 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ-1ος κύκλος 
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Προώθηση ενός έξυπνου, 

ανθεκτικού & 
διαφοροποιημένου 
γεωργικού τομέα 

Ενίσχυση περιβαλλοντικής 
φροντίδας & δράσης για 

το κλίμα 

Ενίσχυση κοινωνικο-
οικονομικού ιστού των 

αγροτικών περιοχών 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 



Άμεσες 
Ενισχύσεις 

Τομεακές 
Παρεμβάσεις 

Παρεμβάσεις για 
την αγροτική 

ανάπτυξη 

Σε τι αφορά? 

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 

«Ενιαίος Σχεδιασμός» 



Εκσυγχρονισμός της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) 

Αυξημένη επικουρικότητα 

Καλύτερη στόχευση & στήριξη βάσει 
αποτελεσμάτων / επιδόσεων 

Δικαιότερη κατανομή άμεσων 
ενισχύσεων  

Ενίσχυση περιβαλλοντικής & 
κλιματικής φιλοδοξίας 

Σημαντικότερα 
στοιχεία της 

νέας ΚΑΠ 



Εγκάρσιος στόχος 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Εκσυγχρονισμός 
της Κοινής 
Αγροτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ) 



Προώθηση της καινοτομίας, μέσω 
συστημάτων γνώσης & γεωργικές συμβουλές 

 ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και των δεσμών μεταξύ 

έρευνας και πρακτικής 

 ενίσχυση της καινοτομίας 

 ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των γεωργών 

και προώθηση της διασύνδεσής τους με τη γνώση & την 

καινοτομία 

 υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης στη γεωργία 

Σύστημα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας 

για την προώθηση της έναρξης και της 

ανάπτυξης σχεδίων καινοτομίας, τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων τους και τη μεγαλύτερη 

δυνατή χρήση τους από τους γεωργούς 



Αυξημένη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης & στόχοι 
της ΚΑΠ 

Γενικοί τύποι παρεμβάσεων 

Βασικές προϋποθέσεις  

Έγκριση ΣΣ ΚΑΠ 

Έλεγχος επίδοσης 
Επιλογή παρεμβάσεων βάσει αναγκών που θα 

προκύψουν από τη SWOT ανάλυση 

Ορισμός προϋποθέσεων επιλεξιμότητας & 
συμμόρφωσης 

Στόχοι & ορόσημα επίδοσης βάσει κοινών δεικτών 
αποτελέσματος 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 
(ΣΣ ΚΑΠ) 

Σε 
επίπεδο 

Ε.Ε 

Σε 
επίπεδο 

Κ-Μ 



Καλύτερη στόχευση - 
στήριξη βάσει 

αποτελεσμάτων & 
επιδόσεων 

Για τη διοίκηση:  
 Αξιόπιστα δεδομένα υφιστάμενης κατάστασης 
 Ιεράρχηση αναγκών 
 Σωστός προγραμματισμός εκροών  
 Ρεαλιστικά αναμενόμενα αποτελέσματα 

Για το γεωργό / επενδυτή:  
Σωστή προετοιμασία - Ωριμότητα 

επενδυτικών σχεδίων / προτάσεων 
Δέσμευση στους όρους και τις 

προϋποθέσεις της εγκεκριμένης πρότασης  



Νέοι γεωργοί:  
 τουλάχιστον 2% των άμεσων ενισχύσεων                               

που χορηγούνται σε κάθε ΚΜ,  

 στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης 

 μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη και τη 

μεταβίβαση γης 

Περιορισμός των άμεσων ενισχύσεων έως 100.000 

ευρώ ανά εκμετάλλευση, προκειμένου να διασφαλιστεί 

μια δικαιότερη κατανομή  

Δικαιότερη κατανομή άμεσων 
ενισχύσεων  
Yψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο για 

μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Μόνο οι «πραγματικοί γεωργοί» να λαμβάνουν 

στήριξη 
 



 Αυξημένη αιρεσιμότητα (γραμμή βάσης) 

 Οικολογικά σχήματα (Πυλώνα Ι)  

 Περιβαλλοντικές & κλιματικές δεσμεύσεις 

(αγροτική ανάπτυξη)  

 Ποσοστό πόρων για κλιματικές δράσεις, 

40% του συνόλου των πόρων του ΣΣ ΚΑΠ 

 Ποσοστό πόρων για περιβάλλον & κλίμα, 

30% πόρων για την αγροτική ανάπτυξη 

 Μεταφορά επιπλέον 15% των πόρων για 

τις άμεσες ενισχύσεις, στους στόχους για 

περιβάλλον & κλίμα της αγροτικής 

ανάπτυξης 

Ενίσχυση περιβαλλοντικής & κλιματικής 
φιλοδοξίας ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 



Η νέα πράσινη αρχιτεκτονική  



Εταιρική 

Σχέση  
Τι κάνουμε σήμερα? 

1ος κύκλος διαβούλευσης 



Ενέργειες εταιρικής σχέσης 

Ενημερωτικές 
ημερίδες Ομάδες 

Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
Εταιρικής 
Σχέσης (ΟΣΣΕΣ) 

Ηλεκτρονική 
Διαβούλευση 
σχεδίων 
στρατηγικών 
κειμένων 

Ανάρτηση 
πληροφοριακού 

υλικού για τη 
νέα ΚΑΠ, μετά 

το 2020 

Ερωτηματολόγια 
σε ηλεκτρονική & 

έγγραφη μορφή 



Η διαβούλευση για το ΣΣ ΚΑΠ δεν τελειώνει 
σήμερα … 

1ος κύκλος  
Γενικό 

ερωτηματολόγιο 
(έως τέλος Ιουνίου 2020) 

Ηλεκτρονική 
διαβούλευση ενιαίου 

κειμένου ΟΣΣΕΣ 

Ηλεκτρονική 
διαβούλευση σχεδίων 

κειμένων ΣΣ ΚΑΠ 

2ος κύκλος 

Σενάρια ενισχύσεων 
Πυλώνα Ι 

Διαβούλευση 
εκλαϊκευμένου 

κειμένου  
ΣΣ ΚΑΠ 

Διαβούλευση SWOT 
ανάλυσης &  

αναγκών αγροτικού 
τομέα 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

ΚΑΠ  
μετά το 

2020 


