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Σύντομη επισκόπηση βασικών μεγεθών αγροτικής οικονομίας
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Πόσοι απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα;

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ελλάδα 10.9 11.5 12.0 11.9 12.5 12.5 13.2 13.0 12.4 11.9 11.7

EU27 4.3 4.4 4.4 4.3 4.6 4.6 4.5 4.4 4.2 3.9 3.8
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Απασχόληση στη γεωργία

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ελλάδα 2.7 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6

EU27 2.1 2.0 2.0 2.0 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
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Απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων

Εργασία

Πηγή: Κοινοί δείκτες πλαισίου (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef)

11,7%

3,6%



Ποια είναι η ηλικιακή διάρθρωση των 
απασχολούμενων στη γεωργία;
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EU27 Ελλάδα

αριθμός ατόμων ηλικίας <35 ετών για κάθε 100 άτομα ηλικίας ≥55 ετών

6

Εργασία

Πηγή: Κοινοί δείκτες πλαισίου (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef)
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Πάγιο κεφάλαιο: πως συγκρίνεται με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο; 

63%

37%

33%

23%

Μηχανήματα

Γη και μόνιμες φυτείες

Ζώα αναπαραγωγής

Κτίρια

Σύνθεση παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Πηγή: FADN

Κεφάλαιο



Ποια είναι η γεωργική εκπαίδευση στο ανθρώπινο κεφάλαιο;
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Ελλάδα ΕΕ

7% 

32% 

Κεφάλαιο

Πηγή: Κοινοί δείκτες πλαισίου (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef)



Ποια είναι η συλλογική οργάνωση;
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Πλήθος μελών σε οργανώσεις παραγωγών

Οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων

38% του 
συνόλου

• Το 2016 
• οι εκμεταλλεύσεις που 

συμμετείχαν σε Οργανώσεις 
Ελαιουργικών Φορέων 
αποτελούσαν το 9,5% του 
συνόλου των ελαιουργικών 
εκμεταλλεύσεων

• οι εκμεταλλεύσεις που 
συμμετείχαν σε Οργανώσεις 
Παραγωγών οπωροκηπευτικών 
αποτελούσαν το 38% του 
συνόλου των εκμεταλλεύσεων 
που ειδικεύονται στα 
οπωροκηπευτικά

Κεφάλαιο

9,5% του 
συνόλου



Η ΚΑΠ σήμερα



Αγροτική 

Ανάπτυξη

Άμεσες 

ενισχύσεις

Αγορές

Πυλώνας II 

95,6 δις

ΚΑΠ 2014-2020

Ελλάδα 19,5 δις €



Η αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων
(περίπου 2 δις € ανά έτος)
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Βασική Ενίσχυση 55%

• Νέα δικαιώματα το  2015
• Σταδιακή μερική σύγκλιση με 
προστασία απωλειών 30%

• 3 περιφέρειες:
• Αρόσιμες 
• Βοσκότοποι
• Δενδρώνες

Πράσινη Ενίσχυση 30%

• Εναλλαγή καλλιεργειών
• Μόνιμοι βοσκότοποι

• Περιοχή οικολογικής εστίασης

Νέοι Γεωργοί 2%

• Δικαιούχοι γεωργοί  
μέχρι 40 ετών

• Για  5 χρόνια από την έναρξη της 
δραστηριότητας

Μικροί Γεωργοί

• Απλοποίηση αιτήσεων 
και ελέγχων

• Έως 1250€/έτος άμεσων 
ενισχύσεων

• Είσοδος το  2015 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

• 8%

Φυσικοί Περιορισμοί

• 5%μεταφορά στο 
Β’ πυλώνα 

Ενεργός γεωργός



Εθνικός Δημοσιονομικός Φάκελος Άμεσων Ενισχύσεων

Ύψος εθνικού φακέλου 2015
2.015.116.000   

Μεταφορά στο Β’ πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικούς

περιορισμούς (ΠΦΠ)

5%

100.755.800   

Νέο Ανώτατο όριο Άμεσων ενισχύσεων 2016 100%

1.914.360.200

Νέοι Γεωργοί 2%

38.287.204   

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 8% 153.148.816

Πράσινη Ενίσχυση 30%

574.308.060

Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεμα (3%) 60%

1.148.616.120



Διαίρεση σε Περιφέρειες
Αγρονομικές περιφέρειες Κονδύλια

(%φακέλου)

Θεωρητική μέση 

περιφερειακή αξία 

δικαιώματος 2019 (βασική 

και πράσινη)

Βοσκότοποι
δημόσιοι και χαμηλής αξίας

25% 250€/ha

Αρόσιμες
Υψηλής παραγωγικότητας 

και αξίας

47% 420€/ha

Δενδρώνες 
Με επενδεδυμένο

Κεφάλαιο

28% 500€/ha





Η νέα πρόταση για την ΚΑΠ 2021-2027



Οι νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία για την 
περίοδο 2021-2027

• Βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων

• Ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα 

• Δημογραφική ανανέωση των αγροτικών περιοχών

• Ανταπόκριση στην αύξηση της διεθνούς ζήτησης αγροτικών προϊόντων

• Ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης ιχνηλάσιμων ποιοτικών προϊόντων 
σε καλές τιμές 

• Επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στα πλαίσια του «νέου 
μοντέλου παράδοσης» της νέας ΚΑΠ 



• Όλα τα παραπάνω αφορούν και την ελληνική γεωργία που 
επιπρόσθετα έχει να διαχειριστεί και σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα όπως μικρό μέγεθος εκμ/σης και πολυτεμαχισμό.

• Αυτά επηρεάζουν αρνητικά το κόστος παραγωγής, την 
βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας με 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.



Η ΕΕ παρουσίασε τον Ιούνιο του 2018 τα σχέδια των 
Κανονισμών που θα διέπουν την υλοποίηση της ΚΑΠ για την 
περίοδο 2021-2027

Αφορά τρεις κανονισμούς: 

• Τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων από τα Κ-Μ στο πλαίσιο της ΚΑΠ (στρατηγικά 
σχέδια της ΚΑΠ) που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ)

• Τον οριζόντιο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ 

• Τον τροποιητικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.



Η νέα πρόταση και η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ 2021-2027
• Μια νέα πολιτική προσέγγιση, σχεδιασμένη στη βάση μετρήσιμων 

στόχων και αποτελεσμάτων, με μεγαλύτερη ευθύνη και λογοδοσία των 
Κ-Μ και μια αρχιτεκτονική που καταργεί τους δυο Πυλώνες και εισάγει 
το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, στο οποίο θα συμπεριληφθούν 
οι παρεμβάσεις: 

➢των άμεσων ενισχύσεων, 

➢των τομεακών παρεμβάσεων 

➢της αγροτικής ανάπτυξης. 

• Η χρηματοδότηση θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
και αποτελεσμάτων, στη βάση κοινών δεικτών για  όλη την Ε. Ένωση



Agriculture and
Rural Development

Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Ισορροπία αλυσίδας τροφίμων

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
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Οι στόχοι της ΚΑΠ 2021-2017

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ

Ανανέωση των γενεών
Δυναμικές αγροτικές περιοχές
Ποιότητα τροφίμων και υγεία

Δράση για την κλιματική αλλαγή
Περιβαλλοντική φροντίδα
Τοπία και βιοποικιλότητα

Οικονομία
Environment 

& Climate
Περιβάλλον και Κλίμα Κοινωνία

ΔΙΑ-ΤΟΜΕΑΚΟΙ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ

Εκσυγχρονισμός

Γνώση, καινοτομία, ψηφιοποίηση
Βιωσιμότητα Απλούστευση



Δύο Κοινές απαιτήσεις

α) Η ενισχυμένη περιβαλλοντική αιρεσιμότητα:

• Υποχρεωτικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται από το σύνολο των γεωργών. 

• Αφορούν στο περιβάλλον και στο κλίμα, στη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των 
φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια τροφίμων.

β) Οι κοινοί δείκτες( παρακολούθησης, αξιολόγησης  βάσει των στόχων)

• Κοινοί Δείκτες  Επιπτώσεων για την αξιολόγηση της επίδοσης της ΚΑΠ (πολυετής 
προσέγγιση, ενδιάμεση και ex-post αξιολόγηση) 

• Κοινοί Δείκτες Αποτελεσμάτων για τον έλεγχο της προόδου έναντι των στόχων και την 
δυνατότητα αναθεώρησης

• Κοινοί Δείκτες Απόδοσης για την  ετήσια εκκαθάριση των δαπανών της ΚΑΠ.

Θα επιβάλλονται διοικητικές ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των δικαιούχων.



Η νέα πρόταση κανονισμού απομακρύνεται από τη λογική των δύο 
Πυλώνων και εισάγει μια νέα προσέγγιση, αυτή των παρεμβάσεων για 
την διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και ειδικότερα τις:

Παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων: 

➢Βασική εισοδηματική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα, με τη μορφή 
ετήσιας ενίσχυσης ανά εκτάριο.  Ωστόσο, τα κ-μ που εφαρμόζουν 
σήμερα την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, μπορούν να συνεχίσουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
με στόχο την περαιτέρω εσωτερική σύγκλιση.



➢Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική ενίσχυση για τη 
βιωσιμότητα (από τις μεγαλύτερες στις μικρότερες και μικρο-μεσαίες 
εκμ/σεις, ποσό ανά εκτάριο, χρηματοδότηση από τη μείωση των 
ενισχύσεων) (υποχρεωτική).

➢Συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση για τους νέους γεωργούς. 
Τουλάχιστον 2% των άμεσων ενισχύσεων για την συμπληρωματική 
ενίσχυση και την εγκατάστασή τους. 

➢Μείωση των άμεσων ενισχύσεων (capping) όταν ένας αγρότης 
λαμβάνει ποσό πάνω από 60.000/έτος (υποχρεωτική), ως εξής:

• Τουλάχιστον 25% για ποσό μεταξύ 60.000 και 75.000 ευρώ 

• Τουλάχιστον 50% για ποσό μεταξύ 75.000 και 90.000ε ευρώ 

• Τουλάχιστον 75% για ποσό μεταξύ 90.000 και 100.000 ευρώ 

• 100% όταν το ποσό υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ 



➢Οικολογικά Σχήματα για το κλίμα και το περιβάλλον (eco-schemes) 
(είναι υποχρεωτικό για τα κ-μ, εθελοντικό για τους γεωργούς)

➢Συνδεδεμένη εισοδηματική ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς (μέχρι 
10% των άμεσων ενισχύσεων και επιπλέον 2% για πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες) (προαιρετικό)

➢Μικροί γεωργοί. Ενίσχυση που αντικαθιστά τις άλλες άμεσες 
ενισχύσεις. Τα κ-μ θα ορίσουν ένα ενιαίο ποσό. 

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



Τομεακές παρεμβάσεις 

➢Επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων και λαχανικών, οίνου, 
μελισσοκομίας, ελιάς και ελαιόλαδου, λυκίσκου και άλλων τομέων, από τον 
Καν. 1308/13) άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βούληση των παραγωγών να 
δημιουργήσουν συλλογικά συνεργατικά σχήματα. 

➢Σύμφωνα με την πρόταση της Ε. Επιτροπής, οι πόροι που θα διατεθούν για 
τις τομεακές παρεμβάσεις είναι: 

- Οπωροκηπευτικά: Μέγιστο ποσοστό 4,5% του ύψους της αξίας παραγωγής που 
εμπορεύονται οι Οργανώσεις /Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,

- Μελισσοκομία (43,1Μ€), 
- Αμπελο-οινικός τομέας (161,2 Μ€), 
- Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά( 74,6Μ€): Επιλογή του κ-μ η μη εφαρμογή αυτής της 
παρέμβασης και η μεταφορά των πόρων στο φάκελο των άμεσων ενισχύσεών τους.

➢Για τη στήριξη άλλων τομέων, τα Κ-Μ μπορούν να κατανείμουν έως 3% των 
άμεσων ενισχύσεών τους.



Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

➢Περιβαλλοντικές και κλιματικές,  

➢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.



• Τουλάχιστον 30% της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ θα αφορά 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ειδικών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων.  

• Δυνατότητα μεταφοράς ποσοστού έως 15% μεταξύ των δύο 
πυλώνων. 

• Επιπλέον,  τα  Κ-Μ μπορούν να μεταφέρουν επιπρόσθετο ποσοστό  
έως 15% από τις άμεσες ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη για τη 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων που έχουν στόχο την αντιμετώπιση 
των ειδικών περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.



Τα επίδικα για την ελληνική γεωργία στη νέα προγραμματική περίοδο

1. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ο νέος Π/Υ της ΚΑΠ

Οι νέες προκλήσεις για την ΕΕ:
• Brexit, άμυνα, εξωτερικά σύνορα, μεταναστευτικό κλπ.

• Ο αγροτικός κόσμος καλείται να εφαρμόσει μια ΚΑΠ, με αυξημένες 
περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, στο πλαίσιο ενός μοντέλου 
εφαρμογής  που στηρίζεται στις επιδόσεις, με λιγότερους πόρους. 

• Η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ με το ποσό των 365 δις 
ευρώ για την περίοδο 2021-2027. 

• Σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο, μείωση της τάξης περίπου του 5% 
σε τρέχουσες τιμές ή 12% σε σταθερές τιμές. 

• Για την Ελλάδα, θα διατεθούν συνολικά  18,263 δις € (τρέχουσες τιμές), εκ 
των οποίων 14,255 δις € για τις άμεσες ενισχύσεις, 3,567 δις για την 
αγροτική ανάπτυξη και  440 εκ. € για τις αγορές.



2. Η εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων. 

• Η πλήρης εξωτερική σύγκλιση που διεκδικεί ένας αριθμός χωρών θα 
πλήξει ιδιαιτέρως την ελληνική γεωργία

• Η πρόταση της ΕΕ για την σύγκλιση στο 50% των Κ-Μ κάτω του 90% 
του μ.ο της ΕΕ στο τέλος της περιόδου, αντιμετωπίζει διάφορες 
αντιδράσεις.



Μέση ενίσχυση ανά εκτάριο για τα Κ-Μ της ΕΕ



• Θέση μας: η ανά εκτάριο ενίσχυση δεν μπορεί να αποτελεί το μόνο 
κριτήριο για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των Κ-Μ. 

• Η Ελλάδα έχει 3.100 ευρώ/εκμετάλλευση περίπου άμεσες ενισχύσεις 
που είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

• Πρέπει να εξεταστούν εκτός από την έκταση παράγοντες όπως το 
ύψος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, το κόστος 
παραγωγής, η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η 
διαφορά του γεωργικού με το εξωγεωργικό εισόδημα και πιθανόν 
και άλλοι αγρονομικοί παράγοντες.



3. Η αυξημένη επικουρικότητα των κρατών μελών

• Σφραγίζει το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ, παρέχοντας 
μεγαλύτερη ευελιξία στα Κ-Μ κατά τον σχεδιασμό των διαφόρων 
παρεμβάσεων και των όρων επιλεξιμότητας. 

• Έντονος ο προβληματισμός για την μακροπρόθεσμη απομάκρυνση 
από τον «κοινό» χαρακτήρα της ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τους 
μειωμένους πόρους και την αύξηση των ποσοστών της εθνικής 
συγχρηματοδότησης στον Πυλώνα ΙΙ.

• Ανησυχίες «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ.



4. Το νέο μοντέλο παράδοσης της ΚΑΠ (new delivery model):

• απομακρύνεται από τη λογική της συμμόρφωσης, υιοθετώντας τη 
φιλοσοφία της σύνδεσης των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις.

• νέο  μοντέλο που συνδέει την υλοποίηση και παρακολούθηση της 
ΚΑΠ, σε ετήσια και μακροπρόθεσμη βάση, με συγκεκριμένους και εκ 
των προτέρων καθορισμένους στόχους.

• αιτιολογημένες ανησυχίες για την ομαλή  απορρόφηση των πόρων, 
καθώς αυτή συνδέεται με την επίτευξη ετήσιων στόχων, πολυετών 
οροσήμων καθώς και με την ορθή λειτουργία των εθνικών 
συστημάτων διακυβέρνησης για την ΚΑΠ στα πλαίσια της 
προσέγγισης ενιαίου ελέγχου από την Επιτροπή.



Σημαντικά επιμέρους σημεία που θα μας απασχολήσουν κατά 
τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου 

1. Ο ορισμός του γνήσιου/πραγματικού γεωργού

➢Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι τα Κ-Μ θα 
ορίσουν τον πραγματικό γεωργό έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί ένα 
ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων τους ή σε εκείνους των οποίων η κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι γεωργική.



Ενεργός γεωργός:

• Γεωργοί που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος άμεσες ενισχύσεις έως 5.000€ 

• Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεών τους αποτελεί τουλάχιστον το 5% των 
συνολικών εσόδων τους που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

Κατ’ επάγγελμα γεωργός:

• Γεωργός που λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 
50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και

• Γεωργός που ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην 
εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου 
εργασίας του.



Ερωτήματα

• Υποχρεωτική ή προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του πραγματικού 
γεωργού από τα Κ-Μ; Εάν αποφασιστεί η προαιρετική εφαρμογή του, 
η Ελλάδα ποιες επιλογές θα κάνει;

• Στην περίπτωση που οι άμεσες ενισχύσεις στοχεύσουν τους κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες και μόνο, γεγονός που θα περιόριζε τον 
αριθμό των δικαιούχων, πως θα τεκμηρίωνε η Ελλάδα τη θέση της για 
την εξωτερική σύγκλιση, το ύψος των άμεσων ενισχύσεων ανά 
εκτάριο αλλά και το σύνολο των πόρων που λαμβάνει για τον πρώτο 
πυλώνα; 

• Ποιες θα ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες εάν ληφθεί 
υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις συμβάλλουν κατά μέσο όρο με 57% 
στη διαμόρφωση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος;



2. Δικαιώματα ενίσχυσης

• Η πρόταση της ΕΕ προβλέπει αφενός τη σταδιακή σύγκλιση της αξίας 
των Δικαιωμάτων Ενίσχυσης, ώστε όλα τα Δ.Ε. να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για 
τη βασική εισοδηματική στήριξη το 2026, η δε βασική ενίσχυση 
μπορεί να δίνεται είτε ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο είτε βάσει 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, ενώ και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να 
εφαρμοστεί το περιφερειακό μοντέλο.



2.1 Υφιστάμενο μοντέλο

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 

Τρεις αγρονομικές περιφέρειες:  Βοσκότοποι, αρόσιμες εκτάσεις και 
μόνιμες καλλιέργειες 

• Κατανομή πόρων (βασική ενίσχυση & πρασίνισμα): 25% για την 
περιφέρεια βοσκοτόπων, 47% για την περιφέρεια αρόσιμων 
εκτάσεων και 28% για την περιφέρεια μονίμων καλλιεργειών 
(δενδρώνες & αμπελώνες) 



Ερωτήματα

• Θα διατηρήσουμε τα δικαιώματα ενίσχυσης ή θα επιλέξουμε την ανά 
εκτάριο ενίσχυση; 

• Εάν διατηρήσουμε τα δικαιώματα ενίσχυσης, ποιος θα είναι ο 
αριθμός των περιφερειών, ποια θα είναι τα βήματα της εσωτερικής 
σύγκλισης; 

• Θα προχωρήσουμε σε flat rate για όλη την επικράτεια ή ανά 
περιφέρεια;



3. Μεταφορά πόρων μεταξύ των Πυλώνων 

• Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς πόρων έως 15% μεταξύ των 
δύο Πυλώνων, καθώς επίσης επιπλέον ποσοστό έως 15% από τον 
Πρώτο προς τον Δεύτερο Πυλώνα αποκλειστικά και μόνο για 
παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τους στόχους για το κλίμα και το 
περιβάλλον. 

• Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Ελλάδα μετέφερε ένα ποσοστό 5% από 
τον Πρώτο στον Δεύτερο Πυλώνα. 



Ερώτημα

• Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και 
το κλίμα, την έμφαση που δίνεται στην ψηφιακή γεωργία, στην 
έρευνα και στην καινοτομία, την ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων 
διαχείρισης κινδύνων, της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, 
στις επενδύσεις, θα μεταφέρουμε πόρους μεταξύ των Πυλώνων; 



4. Συνδεδεμένες ενισχύσεις

• Διατηρείται η προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση, με στόχο να 
βοηθήσει τομείς και προϊόντα να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους, 
βελτιώνοντας την  ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα ή την ποιότητά 
τους. 

• Η Ελλάδα υποστηρίζει την αύξηση του ποσοστού των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων από 10% σε 12%, (2% επιπλέον για τις πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες). 

• Σήμερα, υλοποιούμε 18 μέτρα συνδεδεμένων ενισχύσεων. Μετά από 
4 έτη εφαρμογής, ορισμένα μέτρα παραμένουν υπο-εκτελεσμένα, 
όπως το πορτοκάλι για χυμοποίηση, τα ροδάκινα για χυμοποίηση, η 
σηροτροφία. 



Ερωτήματα

• Πως θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε; 

• Θα διατηρήσουμε και τα 18 μέτρα ή θα βελτιώσουμε τη στόχευσή 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων της 
αγροτικής μας οικονομίας αλλά και της στρατηγικής μας για την 
αγροτική ανάπτυξη;



5. Μείωση των ενισχύσεων (capping)

• H πρόταση της Ε. Επιτροπής προβλέπει υποχρεωτική κλιμακωτή 
μείωση των άμεσων ενισχύσεων από 60.000 ευρώ και άνω, ενώ για 
ποσά άνω των 100.000 ευρώ, η μείωση θα είναι 100%. 

• Το ποσό που θα προκύψει από τη μείωση των ενισχύσεων, θα 
κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στην αναδιανεμητική ενίσχυση. 
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, εάν εφαρμοστεί το σενάριο αυτό, το 
προϊόν του capping για την Ελλάδα θα είναι πολύ μικρό, κάτω από 
περίπου 5 εκ. €.  



Ερώτημα 

Θα έπρεπε τα κατώφλια να ορίζονται από τα Κ-Μ, προκειμένου η 
μείωση των ενισχύσεων να φέρει πραγματικό αποτέλεσμα;



6. Αναδιανεμητική ενίσχυση

• Πρόκειται για μια παρέμβαση των άμεσων ενισχύσεων που στοχεύει στην 
καλύτερη αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων από τις μεγαλύτερες προς 
τις μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

• Είναι μια παρέμβαση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να 
αντισταθμιστούν οι απώλειες και μειώσεις σε μικρότερες ή μεσαίες 
εκμεταλλεύσεις από την εφαρμογή του μοντέλου που θα επιλέξει η 
Ελλάδα, για την επόμενη περίοδο, για την κατανομή της βασικής 
ενίσχυσης. 

Ερώτημα
Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την 
πιθανή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων;



7. Αγροτική ανάπτυξη

Το ζήτημα που τίθεται σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ της Αγροτικής Ανάπτυξης 
είναι ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να θέσουμε μεταξύ των διαφόρων 
παρεμβάσεων του νέου Στρατηγικού Σχεδίου. 

Ερώτημα

Θα διατηρήσουμε και ενδυναμώσουμε στην νέα ΚΑΠ τα μέσα πολιτικής και 
τις παρεμβάσεις που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες προγραμματικές 
περιόδους ή εκείνες που για πρώτη φορά εισήχθησαν στη τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο, όπως, η ενσωμάτωση και προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας σε όλες τις πτυχές του αγροτικού τομέα, η βελτίωση της 
πρόσβασης των γεωργών σε αξιόπιστες γνώσεις, η τόνωση της ποιοτικής 
απασχόλησης και της ευημερίας των αγροτικών περιοχών;



Συμπέρασμα
Το πλαίσιο αναπτυξιακών παρεμβάσεων της νέας ΚΑΠ για την αγροτική 
ανάπτυξη αποτελεί μοναδική ευκαιρία να συγκροτήσουμε ως χώρα ένα 
εθνικό στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα θέτει στο επίκεντρο ένα 
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας 
οικονομία και τις αγροτικές μας περιοχές.

Αυτό θα πρέπει να έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες: 

• την ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα 
που θα διασφαλίζει δικαιότερους όρους συμμετοχής, απασχόλησης 
και εισοδήματος των παραγωγών και κυρίως των μικροκαλλιεργητών 
στην αλυσίδα αξίας και 

• την δημογραφική αναβάθμιση και την βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο με μέτρα πολιτικής που 
υποστηρίζουν μεταξύ άλλων την εγκατάσταση και την εκκίνηση των 
νέων γεωργών, την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους. 



• την προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, την 
συμβουλευτική υποστήριξη, την συνεργασία και την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών και εφαρμογών, με στόχο την μείωση του κόστους 
παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, την 
εξωστρέφεια, προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

• Την αξιοποίηση των κονδυλίων για την έρευνα και καινοτομία στη 
γεωργία μέσω του Horizon Europe (10 δις € επιπλέον)  καθώς και η 
διεύρυνση του προγράμματος ERASMUS και στη γεωργία (με 
διπλασιασμό των πόρων του). 


