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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΠ) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2027 

1Η Ιουνίου 2018: η Επιτροπή δημοσιεύει ένα πακέτο 
σχεδίων κανονισμών για την περίοδο 2021-2027, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

Τον κεντρικό κανονισμό σχετικά με τα Στρατηγικά 
Σχέδια ΚΑΠ (Πυλώνας Ι, ΙΙ & ΚΟΑ) 

Τον οριζόντιο κανονισμό σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της ΚΑΠ 

Την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις 
Κοινές Οργανώσεις Αγοράς των γεωργικών 

προϊόντων 

 

 



Προϋπολογισμός ΚΑΠ 
• Μετανάστευση, 

προσφυγικό, εσωτερική 
& εξωτερική ασφάλεια, 
άμυνα 

• Κλιματική αλλαγή/ 
περιβάλλον & διατήρηση 
κυρίαρχου ρόλου της ΕΕ 
σε αυτούς τους τομείς 

• Αποχώρηση Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ 

• 365 δισ. € για την 
περίοδο 2021-2027 (-

5% μείωση σε 
τρέχουσες τιμές ή -15% 

σε σταθερές τιμές)  

• 286,2 δισ. € ΕΓΤΕ 

• 78,8 δισ. € ΕΓΤΑΑ 

 

• 10 δισ. € HORIZON 



Τι θα λάβει η Ελλάδα για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027, μέσω ΚΑΠ? 

18,263 δισ. € 
(σε τρέχουσες τιμές) 

440εκ. €  
- ΚΟΑ 

14,255 
δισ. € - 

άμεσες 
ενισχύσεις 

3,587 δισ. € 
- Αγροτική 
Ανάπτυξη 

-6,5% 

+1,6% 
-4,1% 

-15% 



Υπάρχει ανάγκη για ένα «νέο μοντέλο 
εφαρμογής» της ΚΑΠ? 

Η εστίαση προς τη συμμόρφωση εμποδίζει τον 
προσανατολισμό της ΚΑΠ προς την απόδοση 

Η προσέγγιση ενός μεγέθους που ταιριάζει σε 
όλους δεν είναι βιώσιμη 

Το σύνθετο νομικό πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί 
εμπόδιο στο να: 
• λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικότητες των ΚΜ  

• επιτυγχάνεται χαμηλό ποσοστό σφάλματος 

Υψηλό διοικητικό βάρος για τους δικαιούχους 
και τις εθνικές διοικήσεις 



Μετάβαση σε ένα «νέο μοντέλο εφαρμογής 

της ΚΑΠ» - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε 
επίπεδο 

ΕΕ 

Γενικοί & ειδικοί στόχοι 

Γενικοί τύποι παρεμβάσεων 

Βασικές προϋποθέσεις  

Έγκριση ΣΣ ΚΑΠ 

Έλεγχος επίδοσης 

Σε 
επίπεδο 

ΚΜ 

Επιλογή παρεμβάσεων βάσει 
αναγκών που θα προκύψουν από 

τη SWOT ανάλυση 

Ορισμός προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας & συμμόρφωσης 

Στόχοι & ορόσημα επίδοσης  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 



Γενικοί στόχοι ΚΑΠ 
 



Τα κυριότερα στοιχεία της 
νέας ΚΑΠ 



Βασικές αρχές του «νέου μοντέλου 
εφαρμογής 

Απλοποίηση 
– Μείωση 

διοικητικού 
βάρους για τους 

δικαιούχους & τη 
διοίκηση 

Συστήματα Διοίκησης – 
Αύξηση του ρόλου του 
Οργανισμού Πληρωμών 
& Πιστοποιητικού 
Οργανισμού 

Επιδόσεις – 
αξιολόγηση- 
εξασφάλιση 

αποτελεσμάτων 
πολιτικής 

Σχεδιασμός 
& καλύτερη 

στοχοθέτηση 

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΠ 

Διασφάλιση 
–Γενικοί κανόνες 

για ελέγχους & 
κυρώσεις 

Ενοποίηση των 
παρεμβάσεων 
Πυλώνα Ι & ΙΙ 
σε ένα ΣΣ ΚΑΠ 

Περισσότερη ευελιξία 
& λιγότεροι κανόνες 

Αιρεσιμότητα 
– Αυξημένη 

περιβαλλοντική & 
κλιματική 
φιλοδοξία 

Στήριξη στη γνώση, την 
καινοτομία και την 
τεχνολογία 



Ποια τα επόμενα βήματα σε επίπεδο Ε.Ε? 

Συζήτηση στο Συμβούλιο & στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
των κανονιστικών προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ 

Πιθανή συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο 2021-2027 

Πιθανή υιοθέτηση του νομοθετικού πακέτου για τη 
νέα ΚΑΠ 

Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Προετοιμασία των εφαρμοστικών της ΚΑΠ 

Πιθανή έναρξη εφαρμογής ΚΑΠ 

2018-2019 

Άνοιξη2019 

Μάϊος 2019 

2021 



Πως προετοιμαζόμαστε? 
• Επιτελική Ομάδα (2662/131866/01.10.2018) 

– Επιλογή στρατηγικών κατευθύνσεων και καθοδήγηση 
της επιχειρησιακής ομάδας για την κατάρτιση του ΣΣ 
ΚΑΠ 

– Αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων της 
επιχειρησιακής ομάδας 

• Επιχειρησιακή Ομάδα (2588/127782/21.09.2018) 
– Προσδιορισμός, τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων 

στην Επιτελική Ομάδα 

– Εσωτερικός συντονισμός των Υπηρεσιών για τη 
σύνταξη του ΣΣ ΚΑΠ 

• Ομάδες εργασίας για την ανάλυση ειδικών 
θεμάτων  



Πως προετοιμαζόμαστε? 
Προσδιορισμός προαπαιτούμενων για την σύνταξη του 

νέου ΣΣ ΚΑΠ, ανάθεση και εκτέλεσή τους στη βάση σαφούς 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος.  

• SWOT ανάλυση- προσδιορισμός & αξιολόγηση αναγκών  
• Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΣΣ ΚΑΠ & Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
• Καθορισμός γραμμής βάσης - Αιρεσιμότητα 
• Θέσπιση ορισμών όπως γεωργική δραστηριότητα, νέοι 

γεωργοί, πραγματικοί γεωργοί, κ.λπ.  
• Λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων ως προς τις επιλογές 

που προβλέπονται στα νέα σχέδια κανονισμών (eco 
schemes, αναδιανεμητική ενίσχυση, συνδεδεμένες 
ενισχύσεις, μεταφορά πόρων μεταξύ πυλώνων, σύγκλιση, 
κ.λπ.), ώστε έγκαιρα να ενσωματωθούν στη λογική 
παρέμβασης/στρατηγική του ΣΣ ΚΑΠ. 
 



Πως προετοιμαζόμαστε? 

• Ειδικές Μελέτες που απαιτούνται για την 
ενεργοποίηση των επιμέρους προτεινόμενων 
παρεμβάσεων 

• Εκτεταμένη Διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη της 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο σχεδιασμού και 
εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ 

• Θεματικές Ομάδες εξειδίκευσης με υποστηρικτικό 
ρόλο στους φορείς πολιτικής, εκπροσώπηση σε αυτές 
των βασικών εταίρων ανάλογα με το αντικείμενο 

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και 
υποσυστήματα υποστήριξης επιμέρους μέτρων 
παρέμβασης 



 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Καλές Γιορτές! 
 

 


