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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21.11.2022 

σχετικά με την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027 

για ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

  

CCI: 2023EL06AFSP001 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 

στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

και (ΕΕ) αριθ. 1307/20131, και ιδίως το άρθρο 118 παράγραφος 6, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 30 Δεκεμβρίου 2021, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή πρόταση για το οικείο 

στρατηγικό σχέδιο στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής για ενωσιακή στήριξη, 

το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο 

από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 (στο εξής: στρατηγικό 

σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027).  

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, η 

Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόμενο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΓΠ 

2023-2027 και διατύπωσε παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με την κλιμάκωση 

της παραγωγής βιώσιμου βιομεθανίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο 

εδάφιο του εν λόγω άρθρου, στις 31 Μαρτίου 20222. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 

δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, η Ελλάδα διαβίβασε στην Επιτροπή όλες τις 

αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες και υπέβαλε αναθεωρημένη έκδοση του 

στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 2023-2027 στις 17 Οκτωβρίου 2022. 

(3) Το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027 έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων για 

την ΚΓΠ 2023-2027 που ορίζονται στα άρθρα 107 έως 115 του κανονισμού (ΕΕ) 

2021/2115 και στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2289 της 

                                                 
1 ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1.  
2 Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής απεστάλησαν στο κράτος μέλος στις 31 Μαρτίου 2022. Οι 

παρατηρήσεις δημοσιεύθηκαν στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en.  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
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Επιτροπής3. Έχει καταρτιστεί από την Ελλάδα με τη συμμετοχή των εταίρων που 

αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και σε 

συνεργασία με την Επιτροπή.  

(4) Το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027 που προτείνεται από 

την Ελλάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 118 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.  

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, η παρούσα απόφαση συνιστά 

απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου5 όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόφαση 

χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027, 

εκτός από τη γραμμή του προϋπολογισμού, η οποία προσδιορίζεται στην παρούσα 

απόφαση. Για λόγους διαφάνειας, η συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για κάθε είδος 

παρέμβασης, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ ανά έτος και η μέγιστη συνεισφορά του 

ΕΓΤΑΑ, που αποτελούνται από τις αναπροσαρμοσμένες κατανομές μετά τις 

μεταφορές που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027 σύμφωνα με 

το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, λαμβάνονται υπόψη στον πίνακα 

επισκόπησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 2023-2027 ο οποίος προβλέπεται 

στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού: ο πίνακας επισκόπησης θα 

πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης. Η 

πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στην αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα 

με το άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί 

στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης. 

(6) Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας, η παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να 

συνοψίζει όλα τα στοιχεία, εκτός από τις αναπροσαρμοσμένες κατανομές για το 

ΕΓΤΑΑ, τα οποία προσδιορίζονται στον πίνακα επισκόπησης που προβλέπεται στο 

άρθρο 112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, συμπεριλαμβανομένων 

των αναπροσαρμοσμένων κατανομών για άμεσες ενισχύσεις μετά τις μεταφορές, που 

αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027 σύμφωνα με το 

άρθρο 17 παράγραφος 5, το άρθρο 88 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 103 του εν 

λόγω κανονισμού, τα οποία συνιστούν τα ανώτατα χρηματοδοτικά κονδύλια για τις 

άμεσες ενισχύσεις. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2, το άρθρο 93 παράγραφος 3, το άρθρο 95 

παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 97 παράγραφος 10, το άρθρο 97 παράγραφος 11 και 

το άρθρο 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, τα αντίστοιχα ανώτατα 

                                                 
3 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2289 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2021, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την παρουσίαση του περιεχομένου των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και 

το ηλεκτρονικό σύστημα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών (ΕΕ L 458 της 22.12.2021, σ. 463). 
4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 

2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187). 
5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 
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χρηματοδοτικά όρια για τη LEADER, τις παρεμβάσεις που αφορούν ειδικούς 

περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, τα 

οικολογικά προγράμματα και την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να 

εγκρίνονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 118 του εν λόγω κανονισμού, 

ως ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που καθορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου, 

τα εν λόγω αντίστροφα ανώτατα χρηματοδοτικά όρια θα πρέπει να προσδιοριστούν 

στην παρούσα απόφαση. 

(8) Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να καλύπτει τις πληροφορίες σχετικά με τα 

συστήματα ελέγχου και τις κυρώσεις που έχει θεσπίσει η Ελλάδα ούτε τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως IV του στρατηγικού 

σχεδίου για την ΚΓΠ 2023-2027. Επίσης, δεν θα πρέπει να καλύπτει τις κρατικές 

ενισχύσεις κατά την έννοια των άρθρων 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με 

τις σχετικές διαδικασίες για τις κρατικές ενισχύσεις,  

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται η τελική έκδοση του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΓΠ 2023-2027, 

που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2022 μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με την ονομασία «SFC2021» σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2289. 

Η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 2023-2027 δεν καλύπτει τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στο άρθρο 113 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και στα 

παραρτήματα I έως IV του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ 2023-2027, ούτε τις κρατικές 

ενισχύσεις κατά την έννοια των άρθρων 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ, οι οποίες δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.  

Άρθρο 2 

Ο πίνακας επισκόπησης των κατανομών, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων 

κατανομών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 

και παρατίθεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027, παρατίθεται στο 

παράρτημα I της παρούσας απόφασης.  

Η συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για κάθε είδος παρέμβασης του ΕΓΤΑΑ παρατίθεται 

στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.  

Τα ανώτατα χρηματοδοτικά όρια που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2, 

το άρθρο 93 παράγραφος 3, το άρθρο 95 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 97 παράγραφος 10, 

το άρθρο 97 παράγραφος 11 και το άρθρο 98 παράγραφος 2, αντίστοιχα, καθορίζονται στο 

παράρτημα III της παρούσας απόφασης. 

Στο παράρτημα IV της παρούσας απόφασης παρατίθεται πίνακας της πρόσθετης εθνικής 

χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. 

Άρθρο 3 

Η μέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στη 

γραμμή του προϋπολογισμού 08 03 01 01 (Είδη παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ). 
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Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 21.11.2022 

 Για την Επιτροπή 

 Janusz WOJCIECHOWSKI 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 

 


