
Οι νέες προκλήσεις της Πράσινης Αρχιτεκτονικής
στην ΚΑΠ 2023-2027 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ



Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι 

το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο 

στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.

Η στόχευση της νέας ΚΑΠ αφορά: 

την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα

μέσω του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις & τομεακά – 73%) και

του Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη – 27%)

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

Προϋπολογισμός του Στρατηγικού Σχεδίου: 13,48 δις € (ΚΣ)

με ιδιαίτερη έμφαση στηνΈ

Έμφαση δίνεται στην Προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοποικιλότητας, και της δράσης για το κλίμα 25% των κοινοτικών  πόρων των 

άμεσων ενισχύσεων & 35 % της αγροτικής ανάπτυξης



ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Αγροπεριβαλλοντικά, 
Βιολογική Γεωργία Ευζωϊα, 

(εθελοντικά)

ΚΑΠ 2014 - 2022 ΚΑΠ 2023 -2027

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ (διαφοροποίηση 

καλλιεργειών, περιοχές οικολογικής 
εστίασης, διατήρηση μονίμων 
βοσκοτόπων)

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης
(Οδηγίες, Κανονισμοί), Πρότυπα για 

την Καλή Γεωργική & Περιβαλλοντική 
Κατάσταση (ΚΓΠΚ)

(υποχρεωτικά)

Πυλώνας 

ΙΙ

Ι

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης 

(Οδηγίες, Κανονισμοί) 
Πρότυπα για την Καλή Γεωργική & 
Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ)

(υποχρεωτικά)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ (εθελοντικά)

(εθελοντικά)

Περιβαλλοντικές & κλιματικές 
δεσμεύσεις, Ευζωϊα, δάσωση, 

Ι

ΙΙ



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (Ι) 

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
(υποχρεωτικά)

• Όχι καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρσης των υδάτων
(ΚΓΠΚ 2)

• Όχι καύσης καλαμιάς (ΚΓΠΚ 3)
• Σε αγροτεμάχια που συνορεύουν με ύδατα, απαγόρευση λίπανσης, 

φυτοπροστασίας σε απόσταση μικρότερη των 3 μ. από αυτά (ΚΓΠΚ 4) 
• Κανόνες στην κατεργασία του εδάφους για κλίση μεγαλύτερη του 6% (ΚΓΠΚ 5)
• Υποχρεωτική φυτοκάλυψη κατά την χειμερινή περίοδο (ΚΓΠΚ 6) 
• Τριετής ή τετραετής αμειψισπορά (ΚΓΠΚ 7 ) 
• Υποχρεωτικό ποσοστό σε μη παραγωγικά στοιχεία & 
• εκτάσεις (αγρανάπαυση, αναβαθμίδες, φυτοφράκτες) (ΚΓΠΚ 8) 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(εθελοντικά)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εθελοντικά)

Ι

Πυλώνας ΙΙ

ΟΧΙ ΤΟ 
2023



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (Ι) 

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
(υποχρεωτικά)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (εθελοντικά)

31.1 Καλλιέργεια ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών
31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης 
31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης
31.4 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
31.6 Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη 
χρήση ψηφιακής εφαρμογή 
31.8 Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με 
αναβαθμίδες
31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εθελοντικά)

Ι

Πυλώνας ΙΙ



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (Ι) (υποχρεωτικά)

Κλιματική αλλαγή (δέσμευση άνθρακα)
• Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (από 2025) (ΚΓΠΚ 2)

Όχι καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρσης των υδάτων

1.Ενσωμάτωση στο έδαφος 

• Όχι καύσης καλαμιάς (ΚΓΠΚ 3) 2.Βόσκηση της καλαμιάς 

3. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι το 

& ενσωμάτωση  χειμώνα 

Προστασία των υδάτων 

• Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων (ΚΓΠΚ 4) 

Σε αγροτεμάχια που συνορεύουν με ύδατα & έχουν κλίση 

✓ από 0 ως 8%: απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας για ζώνη 3 μ από την όχθη

✓ μεγαλύτερη απο 8% : απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας για ζώνη 6 μ.

Για κοπριά: 10 μ. για στερεή  και 20 μ. για υγρή κοπριά



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙΙ) (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας
• Κατεργασία εδάφους (ΚΓΠΚ 5) (>6%)
✓ Σε αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 6% και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις 

ισοϋψείς ή διαγώνια
✓ Σε αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 12%, δημιουργία ακαλλιέργητων ζωνών 

πλάτους 5 μέτρων ανά 40 μέτρων μεταξύ τους κάθετα στην κλίση (συλλογική 
εφαρμογή για γειτνιάζοντα αγροτεμάχια)

✓ Σε αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη 
του 15%, απαγόρευση άροσης από 1/11 
ως 15/3

✓ Απαγόρευση άρδευσης με κατάκλυση

Εξαιρούνται: αγροτεμάχια με αναβαθμίδες



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙII) (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας

• Χειμερινή κάλυψη του εδάφους
(ΚΓΠΚ 6) (ανεξαρτήτως κλίσης)

Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15/11 ως 5/3
Ωστόσο: διακοπή νωρίτερα, το πολύ 1 μήνα 
πριν την εαρινή σπορα

Εδαφοκάλυψη: φυτικά υπολέιμματα ή με αυτοφυή βλάστιση ή εφαρμογή 
αντίστοιχου οικολογικού προγράμματος Όχι ζιζανιοκτονία



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IV) (υποχρεωτικά)

Αύξηση οργανικής ουσίας
• Αμειψισπορά (ΚΓΠΚ 7) για εκμεταλλεύσεις > 100 στρ αρόσιμης γης
✓ Αλλαγή καλλιέργειας στο 1/3 της συνολικής αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης κάθε 

χρόνο σε βάθος τριετίας τριετές σύστημα αμειψισποράς 
✓ Χειμερινή επίσπορη καλλιέργεια διαφορετικού γένους από την κύρια καλλιέργεια που 

παραμένει μέχρι 5/3 ή μέχρι τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη σπορά της εαρινής τότε:                              
τετραετές σύστημα αμειψισποράς  

✓ Αλλαγή καλλιέργειας: διαφορετικό βοτανικό γένος (βαμβάκι, αραβόσιτος, σιτάρι,

τριφύλλι κ.α) 

Εξαίρεση για το 2023: Απαλλαγή από την υποχρέωση, (δεν ισχύει αν 

εφαρμοστεί αντίστοιχο οικολογικό ή αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα με δέσμευση 
αμειψισποράς)

Γενικές Εξαιρέσεις:   Καλλιέργεια κάτω από το νερό (ρύζι) 

αν μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης καλλιεργείται με: κτηνοτροφικά φυτά 
(αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη) ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση

αν μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γης είναι βοσκότοπος ή/και καλλιεργείται 
με κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι
Εκμεταλλεύσεις πιστοποιημένες ως Βιολογικές (Καν. (ΕΕ) 2018/848)



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (V) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο (ΚΓΠΚ 8) 
α) Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε μη παραγωγικά στοιχεία & 

εκτάσεις (π.χ αγρανάπαυση, αναβαθμίδες, φυτοφράκτες κ.α) (ΚΓΠΚ 8α)(
για εκμεταλλεύσεις > 100 στρ αρόσιμη γη ) 

1η επιλογή: 4% διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά,
συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση
2η επιλογή: 3% διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά,
συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, όταν εφαρμόζεται το οικολογικό
πρόγραμμα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης»
3η επιλογή: 7%, διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά,
επίσπορες καλλιέργειες* ή ψυχανθή (χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων),
εκ των οποίων το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση ή μη παραγωγικά εκτάσεις

Εξαιρέσεις:
✓ μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης καλλιεργείται με: κτηνοτροφικών φυτών 

ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση
✓ μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γης είναι βοσκότοπος



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (V) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο (ΚΓΠΚ 8) (συνέχεια)
α) Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε μη παραγωγικά στοιχεία & 

εκτάσεις (π.χ αγρανάπαυση, αναβαθμίδες, φυτοφράκτες) (ΚΓΠΚ 8-α)(
για εκμεταλλεύσεις > 100 στρ αρόσιμη γη ) 

Εξαιρέσεις: Το 2023 η έκταση της αγρανάπαυσης μπορεί να 
αφιερωθεί σε καλλιέργεια τροφίμων.
Όμως: δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου, σπόρων 
σόγιας και πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου

Δεν ισχύει η εξαίρεση του 2023 ΕΑΝ εφαρμόσει το αντίστοιχο 
οικολογικό πρόγραμμα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρμογής 
περιοχών οικολογικής εστίασης» 
Αιρεσιμότητα: 3%  και οικολογικό πρόγραμμα Π1-31.2: 10%

Μη παραγωγικές εκτάσεις: αγρανάπαυση, σωροί λίθων, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 
τάφροι, παρυφές αγρών, αγροτεμαχίων, ζώνες ανάσχεσης, θαμνοστοιχίες, δενδροστοιχίες, 
μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, μικρές λίμνες και υγρότοποι,πέτρινοι τοίχοι, 
ρέματα, αναβαθμίδες, 



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VI) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο
Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε μη παραγωγικά στοιχεία & εκτάσεις (π.χ

αγρανάπαυση, αναβαθμίδες, φυτοφράκτες)) (ΚΓΠΚ 8-α)
Αποκλειστικά για εκμεταλλεύσεις > 100 στρ αρόσιμη γη 

Παραδείγματα ελάχιστου ποσοστού:

Εκμετάλλευση 200 στρ. υποχρεούται να διαθέσει 

το 4% της αρόσιμης γης σε μη παραγωγικά στοιχεία , δηλ. :

8 στρ αγρανάπαυση ή 4 στρ αναβαθμίδες (1η επιλογή)

ή το 7% (3η επιλογή) ως εξής:

➢ 6 στρ αγρανάπαυση (3%) και 8 στρ ψυχανθή

➢ 3 στρ αναβαθμίδες (3%), 4 ψυχανθή και 13,3 επίσπορες

➢ 6 στρ. αγρανάπαυση και 26,7 επίσπορες (σσ 0,3)

7% εκ των οποίων 3% μη
παραγωγικές εκτάσεις
(αγρανάπαυση,
δεντροστοιχίες κ.α)



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VIΙ) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο      ΚΓΠΚ 8-β & 8-γ  (συνέχεια)

β) Χαρακτηριστικά του τοπίου προς διατήρηση

Αναβαθμίδες, εκτάσεις αγρανάπαυσης, θαμνοστοιχίες, δεντροστοιχίες, μεμονομένα

δέντρα, μικρές λίμνες & υγρότοποι, πέτρινοι τοίχοι, παρυφές αγρών, ζώνες 

ανάσχεσης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ρέματα, σωροί λίθων, τάφροι

γ) Aπαγoρεύεται η κοπή φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής των πτηνών μεταξύ 1ης/3 και 30ης/6 κάθε έτους

δ) Μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Απαγόρευση 

εισαγωγής εξωτικών ειδών στις προστατευόμενες περιοχές

8) 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (I) (εθελοντικά)

o Π31.1 Καλλιέργεια ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και 
ποικιλιών 

o ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε 
αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών αραβοσίτου, μηδικής και βάμβακος

βίκος σε αντικατάσταση μηδικής: 48,8 €/στρ
βίκος σε αντικατάσταση βαμβακιού 10,9 €/στρ
βίκος σε αντικατάσταση αραβοσίτου 31,6 €/στρ
χειμερινά σιτηρά σε αντικατάσταση αραβοσίτου 29,7 €/στρ
χειμερινά σιτηρά σε αντικατάσταση μηδικής 52,2 €/στρ
χειμερινά σιτηρά σε αντικατάσταση  βαμβακιού 14,3 €/στρ

o τοπικών ποικιλιών ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες 
✓ ψυχανθών   62,8 €/στρ.
✓ χειμερινών σιτηρών  31,3 €/στρ.
✓ φαρμακευτικών-αρωματικών   82,4 €/στρ.

o νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις 
ξηροθερμικές συνθήκες (κινόα, χια, τεφ, μαύρο σινάπι, νιγκέλα, καμελίνα, μουκούνα, 
σιταροκρίθαρο, γλυκοπατατα, τσουκνίδα (ίνα) και λινάρι (λάδι ή ίνα)           58,3 €/στρ.

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IΙ) (εθελοντικά)

o Π31.2 Επέκταση περιοχών οικολογικής εστίασης

10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης, αφιερώνεται:
Αγρανάπαυση ή/και δημιουργία & διατήρηση στοιχείων 
του αγροτικού τοπίου
χωρίς φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα

➢ Αν η εκμετάλλευση >100 στρ τότε υποχρέωση για 10% + 3% (αιρεσιμότητα ΚΓΠΚ 8-α) 
➢ Εφόσον καλλιεργούνται και ψυχανθή τότε πρέπει:
τουλάχιστον το 6% αγρανάπαυση ή/και στοιχεία τοπίου
& υπόλοιπο ψυχανθή

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

Παράδειγμα: Εκμετάλλευση με 200 στρ. αραβόσιτο
πρέπει να αφιερώσει 6 στρ. υποχρεωτική αγρανάπαυση (3%)
(2η επιλογή αιρεσιμότητας 8-α)
Το οικολογικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα 194 στρ.
αγρανάπαυση 10%  (19,4 στρ αγρανάπαυση ή
11,6 αγρανάπαυση & το υπόλοιπο ψυχανθές:

ενίσχυση:  194 στρ* 3,7 €/στρ = 717,8 € ή 1.532, 6 € για φυτα ξενιστές



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IΙΙ) (εθελοντικά)

o Π31.2 Επέκταση περιοχών οικολογικής εστίασης (συνέχεια)
Στο 10% 
Πρόσθετη ενίσχυση για φυτά ξενιστές: σπορά και διατήρηση φυτών ξενιστών των
επικονιαστών ή/και των ωφελίμων οργανισμών
.

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

▪ για χειμερινά σιτηρά: 1  €/στρ, 
για φυτά ξενιστές επιπλέον 1,5 €/στρ

▪ για αραβόσιτο  3,7 €/στρ, για φυτά 
ξενιστές επιπλέον 4,2 €/στρ

▪ για βαμβάκι  1,6 €/στρ, για φυτά ξενιστές 
επιπλέον 2,1 €/στρ

Στις περιπτώσεις γειτνίασης με υδάτινα σώματα:
στην ζώνη των 3 μ από την όχθη γίνεται φύτευση, 

φυτών ξενιστών επικονιαστών ή/και ωφελίμων



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IV) (εθελοντικα)

o Π31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης
με μη  παραγωγική κατεύθυνση  
- επίσπορων καλλιεργειών,
- σπορά ποωδών γρασιδιών, 
- σπορά ειδών (π.χ.ψυχανθών), για χλωρή λίπανση,
- σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίμων
οργανισμών.

❑ Στις περιπτώσεις γειτνίασης με υδάτινα σώματα:
Η ζώνη ανάσχεσης των 3 μ. φυτεύεται με φυτά ξενιστές των επικονιαστών ή/και 
ωφελίμων
Δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασμάτων, χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ενίσχυση: για τη σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά 
αζωτοδεσμευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών) 5 €/στρ
Για φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίμων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 €/στρ

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (V) (εθελοντικά)

o Π31.4 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
Διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων

- συγκέντρωση, 
- θρυμματισμός και επεξεργασία τους μέσω της κομποστοποίησης
- κατάλληλη εφαρμογή του κομπόστ που προκύπτει στην επιφάνεια του 

εδάφους
- διενέργεια εδαφοαναλύσεων

Όχι καύση των κλαδεμάτων
Χρήση ίδιου εξοπλισμού ή μέσω προμήθειας υπηρεσιών τρίτων για: θρυμματισμό και 
κομποστοποίησητων υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις 
ή 
προμήθεια κοσμπόστ και εφαρμογή του στο έδαφος 

Ενίσχυση:
α) Συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών: 2 €/στρ
β) Προμήθεια και εφαρμογή του κομπόστ: 9 €/στρ αρόσιμες

18 €/στρ κηπευτικά

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VI) (εθελοντικά)

31.8 Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με 
αναβαθμίδες

• συντήρηση των ξηρολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο (επιδιορθώσεις μικρής 
κλίμακας ζημιών)

• απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς 
σταθεροποίησης της κατασκευής.

• απαγόρευση ζιζινιοκτονίας, απομάκρυνσης βλάστησης και παύσης καλλιέργειας σε 
απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες

- Ενίσχυση: 25 €/στρ

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

31.9 βιολογική γεωργία και κτηνοτροφίας (διατήρηση)

Ένταξη στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας:
✓ σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
✓ πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Ενίσχυση: ανάλογα με την καλλιέργεια και το είδος 
ζώου
ΔΕΝ είναι συμβατή με οποιαδήποτε άλλη δράση στα 
πλαίσια των άρθρων 31 ή 70 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Φυτοκάλυψη Μη παραγωγικές εκτάσεις και στοιχείαΠυλώνας 

Ι

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΓΠΚ 8: 3 % διατίθεται σε μη παραγωγικές 

εκτάσεις και χαρακτηριστικά, (π.χ 
αγρανάπαυση)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

31.2 Επέκταση περιοχών 
οικολογικής εστίασης 10%
31.8 εκτάσεις με
αναβαθμίδες

(εθελοντικά)

70.1.2 
Προστασία 
αγροτικού 
τοπίου 
(Άμφισσα, 
Θήρα)

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ι

ΙΙ

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΓΠΚ 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης 

κατά μήκος υδατορευμάτων
ΚΓΠΚ 6: Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 

15/11 ως 5/3 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

31.2 Επέκταση περιοχών 
οικολογικής εστίασης 10% 
(φυτά ξενιστές)
31.3 βελτιωμένες πρακτικές
φυτοκάλυψης

(εθελοντι
κά)

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΙΙ



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(Ι) 

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (υποχρεωτικά)

• Όχι καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρσης των 
υδάτων (ΚΓΠΚ 2)

• Σε αγροτεμάχια που συνορεύουν με ύδατα, απαγόρευση λίπανσης, 
φυτοπροστασίας σε απόσταση μικρότερη των 3 μ για κλίση μέχρι και 8% ή 6μ 
για κλίση >8% (δημιουργίας ζώνης ανάσχεσης) (ΚΓΠΚ 4) 

• Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15/11 ως 5/3 (κλίση > 10%) (ΚΓΠΚ 6) 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (εθελοντικά)

31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης
31.4 Εφαρμογή κυκλικής οικονομίας
31.6 Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη 
χρήση ψηφιακής εφαρμογή 
31.8 Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες
31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εθελοντικά)

Ι

Πυλώνας ΙΙ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (IΙ) 
(εθελοντικά)

o Π31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης
με μη  παραγωγική κατεύθυνση 

Σπορά ή εγκατάσταση φυτών ποωδών, πολυετών ή και θάμνων που δεν προορίζονται για
παραγωγή (π.χ ανθοφόρων φυτών, ειδών για την προστασία από την διάβρωση ή φυτών
χλωράς λίπανσης)

✓ σπορά ενδιαμέσως των δένδρων ή πρέμνων
✓ δημιουργία λωρίδων πλάτους 1,5 μ. άγριας ζωής

στα περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες επιτρέπεται η χρήση

συνθετικών λιπασμάτων

❑ Γειτνίαση με υδάτινα σώματα: Στη ζώνη ανάσχεσης των 3 μ εγκαθίστανται φυτά 
ξενιστές ωφέλιμων ή/και επικονιαστών (ανθοφόρα)

Δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασμάτων, χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

10 €/στρ
+ 5 €/στρ
για ανθοφόρα 
φυτά



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (IIΙ) 
(εθελοντικά)

o Π31.4 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
Διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων

- συγκέντρωση των κλαδεμάτων
- θρυμματισμός και επεξεργασία τους μέσω της κομποστοποίησης
- κατάλληλη εφαρμογή του κομπόστ που προκύπτει στην επιφάνεια του 

εδάφους
- διενέργεια εδαφοαναλύσεων

Όχι καύση των κλαδεμάτων
Χρήση ίδιου εξοπλισμού ή μέσω προμήθειας υπηρεσιών τρίτων για: θρυμματισμό και 
κομποστοποίησητων υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις 
ή 
προμήθεια κοσμπόστ και εφαρμογή του στο έδαφος 

Ενίσχυση:
α) Συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών: 2 €/στρ
β) Προμήθεια και εφαρμογή του κομπόστ: 9,2 €/στρ ακτινίδια και τα αμπέλι

12 €/στρ λοιπές δενδρώδεις 

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (IV) 
(εθελοντικά)

31.6 Eφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με 
τη χρήση ψηφιακής εφαρμογή

Ενίσχυση για:
✓ - απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων (5€/στρ)
- εφαρμογή, με τη συνδρομή γεωργικού συμβούλου, μιας ή περισσότερων πρακτικών 
όπως:
✓ Εφαρμογή μη χημικών τρόπων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών (ωφέλημα, 

εντομοπαθογόνοι νηματώδεις, φερομόνες) (24 – 185 €/στρ)
✓ Εφαρμογή λιπασμάτων νέας τεχνολογίας (3-4,5 €/στρ)
✓ Χρήση ψεκαστικών μειωμένης διασποράς ή 

διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών (1 – 3 €/στρ)
κ.α

Ενίσχυση: κυμαίνεται ανάλογα με την πρακτική και την καλλιέργεια

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (IV) 
(εθελοντικά)

31.8 Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με 
αναβαθμίδες

• συντήρηση των ξηρολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο (επιδιορθώσεις μικρής 
κλίμακας ζημιών)

• απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς 
σταθεροποίησης της κατασκευής.

• απαγόρευση ζιζινιοκτονίας, απομάκρυνσης βλάστησης και παύσης καλλιέργειας σε 
απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες

- Ενίσχυση: 25 €/στρ

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

31.9 βιολογική γεωργία και κτηνοτροφίας (διατήρηση)

Ένταξη στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας:
✓ σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
✓ πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Ενίσχυση: ανάλογα με την καλλιέργεια και το είδος 
ζώου
ΔΕΝ είναι συμβατή με οποιαδήποτε άλλη δράση στα 
πλαίσια των άρθρων 31 ή 70



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(Ι) 

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (υποχρεωτικά)

• Διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μονίμων 
βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση (ΚΓΠΚ 1)

Η αναλογία δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την 
αναλογία του 2018. Ειδοποίηση γεωργών που μετατρέπουν βοσκότοπους σε γεωργ. γη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (εθελοντικά)

31.5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία 
τοπίου
Καλλιεργούμενες εκτάσεις ορεινών/ημιορεινων περιοχών με διάσπαρτα 
δασικά ή καρποφόρα δέντρα που συνδυάζονται με σιτηρά, κηπευτικά ή 
βόσκηση
Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις βοσκοτόπων (ως 40%)
31.7 Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων
Αναστολή βόσκησης (για υποβαθμισμένους βοσκότοπους) ή μετακίνινηση
ζώων σε ορεινές περιοχές για 4 μήνες (σε υποβοσκούμενους βοσκότοπους)
Εφαρμογή προγράμματος εμλουτισμού και βελτιστοποίησης του 
σιτηρεσίου 
31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (εθελοντικά)

Ι

Πυλώνας ΙΙ



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
(υποχρεωτικά)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(εθελοντικά)

❑ Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών 
(ορνιθοπανίδα, μεγάλα θηλαστικά)

❑ Προστασία του αγροτικού τοπίου (ελαιώνας Άμφισσας, 
αμπελώνας Θήρας)

❑ Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο 
τη μείωση των φυτοφαρμάκων (ορυζώνες, Κομφούζιο)

❑ Προστασία και διατήρηση τοπικών πληθυσμών, ποικιλιών που 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 

❑ Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών 
ζώων

❑ Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία – μελισσοκομία 
❑ Ευζωϊα
❑ Μείωση χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία
❑ Δάσωση

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (εθελοντικά)

Ι

Πυλώνας ΙΙ



Ευχαριστώ
για την προσοχή σας

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027

Ιστότοπος Στρατηγικού Σχεδίου ΣΣ ΚΑΠ: 
http://agrotikianaptixi.gr/el

Παπαλουκοπούλου Γιώτα
Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
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