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     Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων για τον υπό σύνταξη εθνικό τρατηγικό  
     χεδιασμό της νέας ΚΑΠ 

  

 

Μετά από τρία έτη διαβουλεύσεων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
25η Ιουνίου επετεύχθη η συμφωνία για τους κύριους άξονες της νέας ΚΑΠ 2021-2027 
(με τη διετία 2021-22 να ορίζεται ως μεταβατική περίοδο), και το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα αναμένεται η ψήφιση και έκδοση των σχετικών Κανονισμών. Σα 

βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και αφορούν τη Χώρα 
μας, συνοψίζονται ως εξής: 

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται στην Ελληνική γεωργία για το χρονικό διάστημα 
2021-2027 ανέρχεται στα 19,3 δις ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τα κονδύλια 
της προηγουμένης προγραμματικής περιόδου, με 14,5 δις να κατευθύνονται στον 
Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) και 4 δις στον Πυλώνα ΙΙ (πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης) και 0,8 δις σε μέτρα αγοράς και ανάκαμψης. 

Οι παρεμβάσεις των άμεσων ενισχύσεων (επιδοτήσεις) θα περιλαμβάνουν: 

o Τη βασική ενίσχυση, με επίτευξη εσωτερικής σύγκλησης των τριών αγρονομικών 
περιφερειών (βοσκότοποι, αρόσιμες εκτάσεις και μόνιμες καλλιέργειες) 
τουλάχιστον κατά 85% της τιμής μονάδας (€/εκτάριο). 

o Τη συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση, που θα κατευθυνθεί από τις 
μεγαλύτερες σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις και θα συνιστά τουλάχιστον το 10% 
της βασικής ενίσχυσης, με τη δυνατότητα σχετικής ευελιξίας για τα κράτη μέλη. 

o Τη συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών, η οποία θα είναι ενισχυμένη και θα 
ανέρχεται στο 3% των άμεσων ενισχύσεων και για τους δύο πυλώνες. 

o Την ενίσχυση μικρο-καλλιεργητών. 
o Τα οικολογικά σχήματα, που εισάγονται για πρώτη φορά και αφορούν δράσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος, ανάσχεσης των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής αλλά και παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Είναι υποχρεωτικά για όλα 
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τα κράτη μέλη και προαιρετικά για τους αγρότες, και θα απορροφήσουν 
τουλάχιστον 25% των άμεσων ενισχύσεων με κάποια ευελιξία για τα κράτη μέλη 
τα πρώτα έτη εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. 

o Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, το ποσό των οποίων αυξάνεται και μπορεί να φτάσει  
έως και το 13% των άμεσων ενισχύσεων. Παραμένει η ενίσχυση έως 2% για τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και η ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι. 

Από το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ) θα χρηματοδοτηθούν 
παρεμβάσεις που θα αφορούν: 

o Επενδύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, γνωστά στους περισσότερους ως 
σχέδια βελτίωσης. 

o Εγκατάσταση νέων αγροτών. 
o Περιοχές με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. 
o Περιβαλλοντικές, κλιματικές ή άλλες δεσμεύσεις. 
o Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. 
o Ανάπτυξη συνεργασιών, π.χ. ομάδες παραγωγών. 
o Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών (γεωργικοί σύμβουλοι, επιμορφώσεις 

αγροτών κ.α.). 

Παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς ποσού έως 25% των άμεσων 
ενισχύσεων μεταξύ των Πυλώνων Ι και ΙΙ. Υπάρχει δε η ευχέρεια περεταίρω ενίσχυσης 
του Πυλώνα ΙΙ με 15%, μόνο για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.  

Δόθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για τον ορισμό του ενεργού γεωργού και του 

γεωργού νεαρής ηλικίας, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν από τα κράτη μέλη.  
Ενεργός γεωργός: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τουλάχιστον ένα ελάχιστο 
επίπεδο γεωργικής δραστηριότητας, χωρίς να αποκλείονται απαραίτητα οι πολύ-ενεργοί και 
οι μερικά απασχολούμενοι, με δυνατότητα για να οριστούν ενεργοί όσοι λαμβάνουν έως 
5.000€ άμεσες ενισχύσεις. 
Γεωργός νεαρής ηλικίας: ελάχιστες υποχρεωτικές προϋποθέσεις ορίζονται η ηλικία 
έως 40 ετών, τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, και η κατάλληλη 
εκπαίδευση και δεξιότητες. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Χώρα μας καλείται μέχρι τέλος του έτους να προβεί στη 
σύνταξη του Εθνικού τρατηγικού χεδίου για τη νέα ΚΑΠ, με το οποίο θα 
ιεραρχηθούν οι ανάγκες, θα καθοριστούν οι εθνικοί στόχοι, θα προσδιοριστούν οι 

παρεμβάσεις και θα γίνει η κατανομή των σχετικών πόρων. Το αρμόδιο Υπουργείο 
(ΥΠ.Α.Α.Τ.) έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για τη χάραξη του Εθνικού 
Σχεδιασμού, καλώντας σε διαρθρωμένο διάλογο όλους τους άμεσα ή έμμεσα 
εμπλεκόμενους, κοινωνικο-οικονομικούς φορείς, περιβαλλοντικούς εταίρους, μέλη 
του αγρο-διατροφικού τομέα. Σε αυτή την προσπάθεια, η Περιφέρεια Κρήτης πρώτη 
ανάμεσα στις Περιφέρειες της Χώρας, ήδη από την άνοιξη του 2021 άνοιξε το δημόσιο 
διάλογο με τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούσαν να συμμετέχουν.  

Σε αυτό το πλαίσιο, και για την διαμόρφωση των τελικών θέσεων της Περιφέρειας 
Κρήτης επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την νέα ΚΑΠ, σας καλούμε να μας 

αποστείλετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
αναφερθέντα βασικά σημεία της συμφωνίας για τη νέα ΚΑΠ καθώς και σημαντικά 
ζητήματα που ανακύπτουν όπως: 
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 Ποια θα είναι η νέα στόχευση των άμεσων ενισχύσεων; Θα δικαιούνται 

επιδοτήσεις μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες; 
 Σε ποιο επίπεδο θα διαμορφωθεί το κατώτατο όριο έκτασης που θα λαμβάνει μη 

συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις; 
 Θα ενταχθούν οι αγρότες μερικής απασχόλησης στους ενεργούς αγρότες;  
 Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα ιστορικά δικαιώματα στο καθεστώς βασικής 

ενίσχυσης;  
 Με βάση την απαίτηση της Ε.Ε. για εσωτερική σύγκλιση της βασικής ενίσχυσης 

(85%), με τι ρυθμό αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί; 
 Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, θα διατηρήσουμε και τα 18 μέτρα που 

υλοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη την επικράτεια ή θα αλλάξουμε στόχευση 

προσθέτοντας και άλλα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας; 

 Σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, ποιες είναι οι 

προτεραιότητες που θα θέσουμε; Ποιες δράσεις θα διατηρήσουμε και ποιες θα 

προσθέσουμε; Να ενισχυθεί η Περιφερειακή Πολιτική; 

 Θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα περεταίρω ενίσχυσης του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης με μεταφορά ποσών από τον Πυλώνα Ι των άμεσων 
ενισχύσεων; 

 Τι μορφή θα έχει το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες που προβλέπει 
η νέα ΚΑΠ; 

 Πως θα επιτευχθεί ισχυρότερη συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που αφορούν τους Πυλώνες Ι και ΙΙ; 

 
Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας στην Τπηρεσία μας είτε ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση Ν, Πλαστήρα 100, ΤΚ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης ή ηλεκτρονικά στο email 

garefalaki@crete.gov.gr, μέχρι την 31η Αυγούστου 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ μπορείτε να 
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
μέσω του συνδέσμου: http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry-

example/diavoylefsi-i-kap-meta-to-2020?types[0]=1 

 

 

                       Ο 
                    Περιφερειάρχης 
  
   

         ΑΡΝΑΟΤΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟ 
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