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Πεπιεσόμενα

Ι. ΚΑΠ θαη Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κέρξη ην 2020: 

ζηφρνη θαη επηηεχγκαηα

II. ΚΑΠ θαη Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2021-2027 : 
Καηάξηηζε Σηξαηεγηθψλ Σρεδίσλ απφ ηηο ΦΜ 

IΙI. Δκπεηξίεο θαη ηδέεο γηα ην κέιινλ



Ι. ΚΑΠ και Πολιηική Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ μέσπι ηο 2020: 
ζηόσοι και επιηεύγμαηα



Η ζημαζία ηηρ Γευπγίαρ και ηηρ 
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ζηην Δςπώπη



ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΠ: ΑΠΟ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΙΜΩΝ…



…ΣΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ…



…ΣΗΝ ΑΠΟΤΝΓΔΗ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΣΑ…



…ΣΗ ΣΡΟΦΗ ΠΡΟ ΔΤΔΛΙΚΣΗ ΣΟΥΔΤΜΔΝΗ ΣΗΡΙΞΗ



Πεπίπος € 161 διζ.
Γημόζιαρ 
σπημαηοδόηηζηρ

Πολιηική Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020



2014 – 2020 EAFRD funding / MS (€ million)* 

BE 648

BG 2 367

CZ 2 306

DK 919

DE 9 446

EE 823

IE 2 191

EL 4 718

ES 8 297

FR 11 385

HR 2 026

IT 10 444

CY 132

LV 1076

LT 1 613

LU 101

HU 3 431

MT 97

NL 765

AT 3 938

PL 8 698

PT 4 058

RO 8 128

SI 838

SK 1 560

FL 2 380

SE 1 764

UK 5 200

EU 99 586**
*"Envelopes in place after entry into force on 23rd May 2015 of COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2015/791 amending Annex I to 
Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European agricultural Fund for Rural 
Development"
** includes EU level technical assistance (239 mil. EUR)



Οπγάνυζη αλ. ηποθίμυν, επεκεξία δψσλ, 
δηαρείξηζε θηλδχλσλ

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηεο γεσξγίαο, βησζηκφηεηα, 
αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ δαζψλ

Οικοζςζηήμαηα ζηε γεσξγία θαη ηε 
δαζνθνκία

Απνηειεζκαηηθή δηαρ. πφξσλ, ρακειέο εθπνκπέο 
άλζξαθα θαη κλιμαηική αλλαγή

Κοινυνική ένηαξη, κείσζε ηεο θηψρεηαο, 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε

1
8
 F

o
c
u
s
 A

re
a
s

Μεηαθνξά γλψζεο θαη καινοηομία
(δηαζηαπξνχκελε)Μεξίδην θεθαιαίσλ αλά 

πξνηεξαηφηεηα 



ΓΙΓΑΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΠ

Αναλωζειρ και δημψζια διαβοωλεςζη επιβεβαιϊνοςν ηα
σημαντικά επιτεύγματα της ΚΑΠ…

• Ενίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ ΕΕ, πος καηέζηη καθαπψρ 

εξαγυγέαρ ηποθίμυν πποζηιθέμενηρ αξίαρ

• Θεηικψρ ανηίκηςπορ ζηιρ θέζειρ επγαζίαρ, ηην ανάπηςξη και ηην 

μείυζη ηηρ θηϊσειαρ ζε ψλη ηην εςπυπαφκή ωπαιθπο

• Σσεηικά ζηαθεπψ γευπγικψ ειζψδημα ζε πεπιβάλλον αζηάθειαρ ηιμϊν 

ηποθίμυν και εμποπεςμάηυν



…αλλά αποκαλύπηοςν επίζηρ και ηιρ ελλείτειρ πος 
ππέπει να ανηιμεηυπιζηούν…

• Παξά ηελ πξφνδν, πεξηνρέο θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα, εξεκψλνπλ

• νη πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο γεσξγίαο ηεο ΔΔ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο

• Η παξαγσγηθφηεηα απμάλεηαη θπξίσο ιφγσ εθξνήο εξγαζίαο θαη 

ιηγφηεξν ιφγσ έξεπλαο, θαηλνηνκίαο ή επελδχζεσλ

• Καηαλνκή εληζρχζεσλ θαη απινχζηεπζε ηεο ΚΑΠ ακθηζβεηνχληαη 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο



... ζηα πλαίζια ηος μεηαβαλλόμενος εςπύηεπος 
πεπιβάλλονηορ λειηοςπγίαρ ηηρ ΚΑΠ

• Οη πξνζδνθίεο γηα ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ γεσξγηθψλ θαη βαζηθψλ 

αγαζψλ άιιαμαλ κεηά ην 2013

• Τν παγθφζκην εκπνξηθφ πεξηβάιινλ έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηηο 

πνιπκεξείο ζηηο δηκεξείο/πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο

• Η θιηκαηηθή αιιαγή θέξλεη αζηάζεηα ζηελ παξαγσγή αιιά θαη 

αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο κε πιεκχξεο θαη θσηηέο

• Νέεο δεζκεχζεηο γηα θιηκαηηθή αιιαγή, πεξηβάιινλ θαη βησζηκφηεηα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ COP21 θαη ησλ ΣΒΑ



II. ΚΑΠ και Πολιηική Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2021-2027 : 
Καηάπηιζη ηπαηηγικών σεδίυν από ηιρ ΥΜ 



Ο πξνυπνινγηζκφο εζηηάζηεθε ζηα απνηειέζκαηα
"Φξεηαδφκαζηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ κε ζηφρν ηα 

απνηειέζκαηα θαη φρη ηνπο θαλφλεο. Ο δξφκνο πνπ δελ 
δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, είλαη αθφκα έλαο 

δξφκνο πξνο ην πνπζελά.
Γελ πξέπεη λα μνδεχνπκε ρξήκαηα κφλν γηα λα 

ππαθνχζνπκε ζηνπο θαλφλεο. Δίλαη ζεκαληηθφ. Αιιά 
πξέπεη λα ην επελδχζνπκε κε απνηειέζκαηα ζην κπαιφ 

καο. "

Ππψεδπορ Juncker ζηη διάζκετη "Ο πποχπολογιζμψρ ηηρ ΕΕ 
επικενηπϊθηκε ζηα αποηελέζμαηα" - 22 Σεπηεμβπίος 2015



Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΠ 2021-2027

Οι μελλονηικέρ πποηεπαιόηηηερ ηηρ ΚΑΠ ζε μια μαηιά

Απλούζηεςζη και εκζςγσπονιζμόρ ηεο ΚΑΠ κε έκθαζε ζηελ 

γεσξγία ηεο γνώζηρ

Υςειφηεξεο θηινδνμίεο γηα ην πεπιβάλλον και κλίμα ζηε βάζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΚΜ

Γηθαηφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ανακαηανομή ηεο ζηήξημεο 

κεηαμχ ΚΜ θαη παξαγσγψλ



Πος ζηοσεύει ο εκζςγσπονιζμόρ και η απλούζηεςζη ηηρ 
ΚΑΠ

Δςελιξία εθαξκνγήο ΚΑΠ βάζεη εζληθψλ ζηπαηηγικών ζσεδίυν

γηα επίηεπμε κοινών ζηόσυν ΔΔ

ηποθή ηεο ΚΑΠ από λογική ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ θαη ελέγσυν

ζε λογική κέηξεζεο επιδόζευν

Δνίζσςζη έπεςναρ, καινοηομίαρ και ζςμβοςλών γηα θαιχηεξε 

ζχλδεζε γλψζεο θαη παξαγσγήο



Η λογική παπέμβαζηρ και οι πποκλήζειρ ηηρ 
πποηεινόμενηρ νέαρ ΚΑΠ

Δςελιξία ζηην ανακαηανομή επηδνηήζεσλ πξνο κηθξέο 

εθκεηαιιεχζεηο: αλάγθε ζαθψλ θξηηεξίσλ  

Νέα "ππάζινη" απσιηεκηονική: αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ θαη θφβνη πηζσγπξίζκαηνο 

Δπθαηξίεο γηα ανάπηςξη ζηην ύπαιθπο



ΣΤΟΦΟΙ ΤΗΣ ΝΔΑΣ ΚΑΠ

ΑΝΘΔΚΣΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ

ΣΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΣΟ – ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΕ 

ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΣΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΣΗ 

ΤΠΑΙΘΡΟΤ

ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΡΟΛΟΤ Κ.Μ. και 
ΦΟΡΔΩΝ; ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΗ 

ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ

ΓΝΩΗ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΑΝΘΔΚΣΙΚΟς

(RESILIENT)

ΓΔΩΡΓΙΚΟς

ΣΟΜΔΑς

ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΑΦΆΛΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΝΔΩΗ

ΓΔΝΔΩΝ

ΓΤΝΑΜΊΚΔς

ΑΓΡΟΣΙΚΔς

ΠΔΡΙΟΥΔς

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

ΔΙΟΓΗΜΑ

ΚΛΙΜΆΣΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ



Ειδικοί ςτόχοι ΕΕ

φνολο κοινών δεικτώνΕΕ

Γενικοί τφποι παρζμβαςησ

Αξιολόγηςη αναγκών ςτα ςτρατηγικά ςχζδια

Προςαρμογή παρεμβάςεων ςτισ ανάγκεσ

Εφαρμογή / Πρόοδοσ προσ επίτευξη ςτόχων

ΚΡΑΣΗ
ΜΕΛΗ

ΣΟ ΝΔΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΓΠ



IΙI. Δμπειπίερ και ιδέερ για ηο μέλλον



3 οι κύπιοι ηομείρ δπάζηρ…

I. ΑΝΘΔΚΣΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: 

Ι.1. 1ορ πςλώναρ:

Αναδιανομή και καλύηεπη ζηόσεςζη επιδοηήζευν 
υρ ππορ ηο μέγεθορ εκμεηάλλεςζηρ και ηον 
ηομέα

• δίκαιο ειζόδημα
• ανηαγυνιζηικόηηηα



I.2.  Αξιοποίηζη 2ος πςλώνα:

• Καινοηόμερ επενδύζειρ, με κύπιοςρ ζηόσοςρ…
• γευπγία 4.0
• εξυζηπέθεια επισειπήζευν
…και μέζα:
Καινοηομία – ε ειιεληθή άλνημε (δηάρπζε θαηλνηνκίαο  ζε φιν 
ην θάζκα ηεο αγξν-δηαηξνθήο) 

πποώθηζη ζςγκπόηηζηρ ομάδυν παπαγυγών η και 
ζύμππαξη μικπών επισειπήζευν

ζημανηικόρ ο πόλορ όλυν ηυν θοπέυν,  κπαηικών και μη:
• καηάλληλο νομοθεηικό πλαίζιο και,
• καηαλύηερ για ηην πποώθηζή ηοςρ



• ηομεακέρ ζςλλογικέρ δπάζειρ για έπεςνα και καινοηομία

• η ελληνική ιδιομοπθία (top-10 έπεςναρ ΔΔ, αλλά εξαγυγή 
γνώζευν και επεςνηηών) 

• ύζηημα Παποσήρ ςμβοςλών – ο μεγάλορ αζθενήρ 
(παπάπλεςπη απώλεια ηηρ παλαιάρ ΚΑΠ…)

• πποώθηζη κάθεηηρ οπγάνυζηρ και ζύνδεζη με ηην 
έπεςνα 



ΙΙ. ΣΗΡΙΞΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

Πιο ζηοσεςμένη σπήζη ηος δεύηεπος πςλώνα αξιοποιώνηαρ 
ηην εμπειπία ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν μέηπυν 

Σο δίλημμα ηυν πεπιβαλλονηικών μέηπυν: ςποσπευηικά ή 
πποαιπεηικά; 

Η κλιμαηική αλλαγή ίζυρ επιβάλλει ζςλλογικέ/ 
ςποσπευηικέρ καηά ηόποςρ δπάζειρ

Η καηάλληλη ιζοπποπία βάζει αξιολόγηζηρ αναγκών 
απαιηεί ηην καηάλληλη διοικηηική ςποδομή



ΙΙΙ. ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ: 

• ανανέυζη γενεών κε λένπο αιιά θαη...ιηγφηεξν λένπο, ε θξίζε 
επθαηξία έληαμεο ζηελ γεσξγία έκπεηξσλ απφ άιινπο ηνκείο 

• δςναμικέρ αγποηικέρ πεπιοσέρ ίζσο ν πην θαηεμνρήλ ζηφρνο 
κε απαξαίηεηε ηελ ζπλέξγεηα φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο 
επηζηήκεο. Οη ππνδνκέο δελ είλαη ππφζεζε κφλν ηνπ δεχηεξνπ 
ππιψλα. 

• ε σπήζη νέυν ηεσνολογιών θάλεη πην εχθνιε ηελ δηαρείξηζε 
εμ απνζηάζεσο αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζε 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο



…με ζςνηονιζμό όλυν ηυν θοπέυν και μέζυν:

• Κπαηικοί, πεπιθεπειακοί, ηοπικοί  και ηομεακοί θοπείρ

• Πλήπη ζύμππαξη με ηην επιζηημονική κοινόηηηα

• ςνέπγεια με άλλερ πολιηικέρ.



... και με ππώηο βήμα ηην καηάπηιζη ηος ζηπαηηγικού 
ζσεδίος

Η απινχζηεπζε λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο ζηξαηεγηθψλ 
ζρεδίσλ, πξφθιεζε γηα ηα ΚΜ

• Ιθαλφηεηα λα αλαιχζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο γεσξγίαο ηνπο -
swot- εκπιέθνληαο φινπο ηνπο θνξείο 

• ζχλζεζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ 
παξειζφληνο ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ

• κέηξα θαηλνηφκα, ζθεπηφκελνη εθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ 
πιαηζίσλ –out of the box

• ζπλέξγεηα κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο θαη ηελ επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα



Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

More information:

https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_en


