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Στόχοι Πολιτικής 

Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 

Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων 
και κλίματος 

Ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 



Προτεραιότητες νέας ΚΑΠ 

Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων 
και της καινοτομίας στη γεωργία, τη 
δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές  

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
όλων των τύπων γεωργίας και 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωγ. 
εκμ/σεων  

Προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων και της 
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία  



Προτεραιότητες νέας ΚΑΠ (συν.) 

Αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από γεωργία και 
δασοκομία  

Προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων και στήριξη της μεταστροφής 
προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών CO2 με ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος  

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές  



Άμεσες ενισχύσεις  

(Πρώτος Πυλώνας) 

70% των εθνικών κονδυλίων θα δίνεται με τη 
μορφή ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης 
Εφαρμογή της αρχής της εσωτερικής σύγκλισης 
Επιπλέον 25% πριμοδότηση των νέων αγροτών 
για τα πρώτα 5 έτη 
Υποχρεωτική χρήση των εκτάσεων που 
καλλιεργούνταν στην προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο τουλάχιστο σε ποσοστό 
90% 
Μικρές εκμεταλλεύσεις: στήριξη από 500 – 1.250 
€ ανεξαρτήτως μεγέθους. Εξαιρούνται από την 
«οικολογική μέριμνα». Δεν μπορεί να είναι 
παραπάνω από το 10% του εθνικού κονδυλίου 



Πρώτος Πυλώνας (συν) 

Κατανομή της χώρας σε τρεις 
περιφέρειες 

–Βοσκότοποι (25%) 

–Αρόσιμες εκτάσεις (47%) 

–Δενδρώνες και αμπελώνες (28%) 



Συνδεδεμένες ενισχύσεις 

13% του εθνικού κονδυλίου σε 
συνδεδεμένες ενισχύσεις 

Ειδική ενίσχυση 2% για πρωτεϊνούχα 
φυτά 



Οικολογική μέριμνα 

Διατήρηση μόνιμων χορτολιβαδικών 
εκτάσεων 

Διαφοροποίηση γεωργικής παραγωγής: 
εκμεταλλεύσεις άνω των 100 στρεμμάτων 
2 καλλιέργειες. Για εκμεταλλεύσεις άνω 
των 300 στρεμμάτων 3 καλλιέργειες.  

Διατήρηση «περιοχής οικολογικής 
εστίασης»: (5%) για εκμεταλλεύσεις 
μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων, (7%) 
μετά το 2017 



Ενεργός γεωργός 

Ενεργός γεωργός είναι αυτός που 
παράγει 

Δεν θα δικαιούνται άμεσες ενισχύσεις 
όσοι φορείς κατέχουν γεωργικές 
εκτάσεις αλλά δεν παράγουν (μόνο 
αγρανάπαυση) 



Επιλέξιμες εκτάσεις 

Οι επιλέξιμες εκτάσεις θα είναι το 
135%-145% των εκτάσεων που 
δηλώθηκαν το 2009 



Διαχείριση αγορών 

Λήξη ποσοστώσεων για ζάχαρη 

Δυνατότητα για αύξηση καλλιεργούμενων 
εκτάσεων οινάμπελων κατά 1% κατ’ έτος 
από το 2016 

Διαμόρφωση αποθεματικού κρίσης 

Συνέχιση διανομής φρούτων και γάλακτος 
στα σχολεία 

Προώθηση συλλογικών δράσεων 
παραγωγών 



Αγροτική ανάπτυξη  

(Δεύτερος Πυλώνας) 

Θεματικά υποπρογράμματα 
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες 
αναπτυξιακές συνθήκες της κάθε 
περιοχής 

Προώθηση καινοτομίας 

Γεωργία που βασίζεται στη γνώση 

Σχέδια βελτίωσης 

Νέοι αγρότες 

«Μικρά» σχέδια βελτίωσης 



Αγροτική ανάπτυξη  

(δεύτερος πυλώνας) (συν.) 

Διαχείριση κινδύνου 

Ομάδες/οργανώσεις παραγωγών 

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα 

Βιολογική γεωργία 

Δασοκομία 

Συνεργασία 

Μη γεωργικές δραστηριότητες 

Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών 

LEADER 



Οριζόντιες δράσεις 

Εντατικοί έλεγχοι σε κράτη με υψηλή 
παραβατικότητα 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις 

– Πολλαπλή συμμόρφωση 

– Άμεσες οικολογικές ενισχύσεις 

– Διατήρηση εκτάσεων 

– Οδηγία-πλαίσιο για το νερό 

– Βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων 

– Λοιπά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 



Ευχαριστώ πολύ! 


