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Το τρίπτυχο της στόχευσης της νέας ΚΑΠ εστιάζει
στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία,
τόσο μέσω του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων,
όσο και του Πυλώνα ΙΙ της αγροτικής ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη στόχευση εκφράζεται μέσα από την επίτευξη
τριών γενικών στόχων
και εννέα ειδικών (τρεις ανά γενικό στόχο).

(άρθρο 6)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΣ ΚΑΠ
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Η νέα ΚΑΠ για τη Χώρα μας την περίοδο 2021-2027
θα κινητοποιήσει πόρους της τάξης των 20 δις ευρώ
σε όρους δημόσιας δαπάνης,
ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022
αξιοποιούνται ήδη μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
πόροι 2 δις ευρώ
με έμφαση σε μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις

με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.
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Δύο οι βασικές προκλήσεις της νέας ΚΑΠ:
✓ Ο βαθμός που θα ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες παραγωγικές και
επισιτιστικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται στη βάση των διαρθρωτικών προβλημάτων
και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Γεωργίας κάθε Κράτους Μέλους της Ε.Ε., αλλά και
των διαφόρων ειδών κρίσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο αγροδιατροφικός τομέας
της Ένωσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικά επίπεδα εισοδήματος και
απασχόλησης για τους παραγωγούς.
✓Η επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων της για τον πράσινο και ψηφιακό
μετασχηματισμό της Γεωργίας, όπως οι στόχοι αυτοί υπαγορεύονται από την Πράσινη
Συμφωνία και ειδικά τις Στρατηγικές της για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»
και «Βιοποικιλότητα μέχρι το 2030».
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Στρατηγικές της για τη Γεωργία
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεσμεύει τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. να πετύχουν
επιμέρους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους ανά τομέα που θα διασφαλίσουν την κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050, δηλαδή τη μηδενική επιβάρυνση από εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου.
✓Η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» ενδεικτικά θέτει ως στόχους τη μείωση
κατά 50% της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιμικροβιακών φαρμάκων,
καθώς και την αύξηση του ποσοστού βιολογικής καλλιέργειας, τουλάχιστον στο 25% της
γεωργικής γης της Ε.Ε.
✓Η Στρατηγική για τη «Βιοποικιλότητα» ενισχύει και συμπληρώνει του στόχους της
Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με έμφαση στην προστασία και διατήρηση

των στοιχείων της βιοποικιλότητας (τοπίο, προστατευόμενες περιοχές, οικοσυστήματα,
επικονιαστές, φυσικά ενδιαιτήματα, κλπ.).
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις της νέας ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 καλείται

να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες του αγροδιατροφικού μας συστήματος,
οι οποίες έχουν καταγραφεί και ιεραρχηθεί

μέσα από συγκεκριμένες συμμετοχικές διαδικασίες και μελέτες,
όπως η SWOT ανάλυση, η διαγνωστική ανάλυση του πρωτογενή τομέα, ποιοτικές
και ποσοτικές έρευνες πεδίου με ερωτηματολόγια, καθώς
και μέσα από διαβουλεύσεις (θεματικές ομάδες όπου εκπροσωπούνται οι
θεσμικοί φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, ημερίδες διαβούλευσης όπως η
σημερινή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, κλπ).
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
1ος Γενικός Στόχος : Ανθεκτικός, έξυπνος και διαφοροποιημένος γεωργικός τομέας

✓Στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, δικαιότερη κατανομή και άμβλυνση των επιπτώσεων
της εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους
παραγωγούς, μέσα από τον εξορθολογισμό και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων
εργαλείων της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής, των συνδεδεμένων, κλπ., σε συνδυασμό με
την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών από μεγάλες διακυμάνσεις εξαιτίας κρίσεων,
οικονομικών, κλιματικών, υγειονομικών, κλπ., με την αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων
(επιδότηση ασφαλίστρου, ταμεία αλληλοβοήθειας, κλπ.).
✓Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, μέσα από τη διεύρυνση των προοπτικών
και δυνατοτήτων επενδύσεων σε νέες δυναμικές αλυσίδες αξίας, όπως η γεωργία ακριβείας, η
βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία με στόχο την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών

προϊόντων.
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
1ος Γενικός Στόχος : Ανθεκτικός, έξυπνος και διαφοροποιημένος γεωργικός τομέας

✓Προώθηση των συνεργασιών, της δικτύωσης και της ενθάρρυνσης δημιουργίας συλλογικών
σχημάτων με στόχο την δημιουργία οικονομίων κλίμακας και βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, την
καθετοποίηση της παραγωγής και τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας.

✓Αναβάθμιση του πλαισίου κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, της
μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας στη γεωργική πρακτική και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών
και εφαρμογών, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό
της προσανατολισμό για τη βελτίωση του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου.
✓Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος με την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών
εργαλείων (ταμεία εγγυοδοσίας, χορήγησης μικροπιστώσεων, κλπ.) με στόχο τη διευκόλυνση
πρόσβασης των παραγωγών σε δανεισμό για την υλοποίηση επενδύσεων.
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
2ος Γενικός Στόχος : Προστασία του Περιβάλλοντος και Δράση για το Κλίμα

Η βαρύτητα του συγκεκριμένου στόχου καταδεικνύεται από την υποχρέωση ότι το 40% των πόρων της
νέας ΚΑΠ με βάση τον Κανονισμό θα πρέπει να κατευθυνθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα,
καθώς και από την ανάγκη επίτευξης των στόχων των Στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας για τη
Γεωργία μέσω παρεμβάσεων της νέας ΚΑΠ.
✓Βελτίωση του φιλοπεριβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος άσκησης της Γεωργίας, ώστε να
συνεισφέρει στους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της προστασία των φυσικών
πόρων και της βιοποικιλότητας.
✓Ορθολογική διαχείριση εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά), ενέργειας και κυρίως του
αρδευτικού νερού, ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η
προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή.

✓Μείωση της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της γονιμότητάς του, ώστε να διατηρηθεί
διαθέσιμο για γεωργική χρήση και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής (πλημμύρες, κλπ).
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
2ος Γενικός Στόχος : Προστασία του Περιβάλλοντος και Δράση για το Κλίμα
Η συγκεκριμένες ανάγκες θα υπηρετηθούν μέσα από παρεμβάσεις που αφορούν:
✓ιδιωτικές επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης και επενδύσεις μεταποίησης με στόχο την ορθολογική

χρήση εισροών, ενέργειας και νερού, παραγωγή ΑΠΕ, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
αναδιάρθρωση καλλιεργειών προς περισσότερο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, καθώς και
επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας).
✓δημόσιες υποδομές με κυρίαρχη προτεραιότητα την εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού μέσα
από μικρά και μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, σε συνδυασμό με επενδύσεις για την προστασία των
δασών (δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, έργα ορεινής υδρονομίας, πυροφυλάκια, αναδάσωση,
κλπ.).

✓διεύρυνση των αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων, με έμφαση σε περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 και σε περιοχές της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, που θα εφαρμόζονται πλέον
και στους δύο Πυλώνες της νέας ΚΑΠ, όπως τα Οικολογικά Σχήματα του Πυλώνα Ι (νέο πρασίνισμα)
με ετήσιες δεσμεύσεις για τους παραγωγούς και τις αντίστοιχες μακροχρόνιες δράσεις του Πυλώνα ΙΙ.
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
3ος Γενικός Στόχος : Ενίσχυση του κοινωνικο – οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών

✓Προσέλκυση νέων στην ύπαιθρο και νέων γεωργών στον πρωτογενή τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η
ηλικιακή αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της γεωργίας σε συνδυασμό με την τόνωση της
κοινωνικής συνοχής των αγροτικών περιοχών της χώρας.

✓Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές για την συγκράτηση του
πληθυσμού, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της υπαίθρου.

✓Προώθηση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας με τη δημιουργία εναλλακτικών –
συμπληρωματικών εισοδημάτων και απασχόλησης.
✓Μείωση της σπατάλης τροφίμων και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στην κατανάλωση

θρεπτικών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων.
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Καθορισμός των Αναγκών και Προκλήσεις ανά Γενικό Στόχο της νέας ΚΑΠ:
3ος Γενικός Στόχος: Ενίσχυση του κοινωνικο – οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών
Οι συγκεκριμένες ανάγκες θα υπηρετηθούν από παρεμβάσεις που αφορούν σε:
✓Ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των start up ενισχύσεων εκκίνησης επιχειρήσεων,

τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στους λοιπούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας,
αξιοποιώντας τα προγράμματα των νέων Γεωργών αλλά και τις δράσεις των τοπικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων LEADER.

✓Δημόσιες επενδύσεις σε βασικές υποδομές, με έμφαση στον πράσινο και ψηφιακό
μετασχηματισμό των αγροτικών περιοχών, σε τομείς όπως της ενέργειας, των μεταφορών, της
ευρυζωνικότητας, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών παιδείας, υγείας, ψυχαγωγίας, αναψυχής,
κλπ., μέσα από παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ της νέας ΚΑΠ.
✓Δράσεις

ευαισθητοποίησης,

κατάρτισης

– εκπαίδευσης,

συμβουλευτικής

υποστήριξης,

δικτύωσης και συνεργασιών των παραγωγών στη κατεύθυνση υιοθέτησης γεωργικών πρακτικών και
καλλιεργειών που συμβάλλουν στη παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων και ασφαλών προϊόντων.
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ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
Στη βάση των συγκεκριμένων αναγκών
όπως διαγνώσθηκαν μέσα από την ενδελεχή μελέτη
του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας,
αλλά και τη διαβούλευση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα,
προχωρούμε στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων

του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ,
ένα σχεδιασμό στον οποίο σας καλούμε
να συμμετέχετε ενεργά με τις προτάσεις σας.
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Σας ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας

