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Εισαγωγή
 Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023 – 2027 περιλαμβάνει όλες τις 

παρεμβάσεις τόσο του ΕΓΤΕ όσο και του ΕΓΤΑΑ

 Οι Κανονισμού που αφορούν την ΚΑΠ για την περίοδο 2023 – 2027 δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί, με λίγα αλλά σημαντικά θέματα να παραμένουν ανοικτά.

 Η παρουσίαση αφορά τις παρεμβάσεις που έχει επεξεργαστεί το Τμήμα Γεωργίας ως 
συντονιστής. 

 Στηρίζεται στις πρόνοιες της πρότασης κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια όπως αυτή 
συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο (γενική προσέγγιση)

 Παρουσιάζονται όλες οι προτάσεις που έχουν τύχει επεξεργασίας χωρίς να υπάρχει 
τελική απόφαση για το ποιες τελικά θα ενσωματωθούν και τι προϋπολογισμό θα 
αφορούν, ώστε να υπάρξει και η σχετική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 Η κατάταξη παρεμβάσεων στο άρθρο 28 ή στο άρθρο 65 είναι και πάλι προκαταρκτική 
και έγινε στην βάση του κατά πόσο θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παρέμβασης 
σε ετήσια ή πολυετή βάση.

 Οι προτάσεις που παρουσιάζονται αν τελικά ενσωματωθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο είναι 
και υπό την αίρεση αποδοχής τους από την Επιτροπή.

 Συστάσεις της Επιτροπής προς τα ΚΜ 18/12/2020 [SWD(2020) 370 final] - CY και 
COM(2020) 846 final – τιμές αναφοράς για ποσοτικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 
που σχετίζονται με την ΚΑΠ
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Παρεμβάσεις υπό Μορφή Άμεσων Ενισχύσεων (1)

 Συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός 47.647.540 ευρώ

 5.Α.1 - Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (άρθρο 17)

 Οι παρεμβάσεις των άρθρων 25 και 26, Ενίσχυση για 

μικροκαλλιεργητές και Συμπληρωματική αναδιανεμητική 

εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα προτείνονται όπως δεν 

ενεργοποιηθούν

 5.Α.3 - Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών 

(άρθρο 27)

 5.A.4 – Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρο 28)

 5.Α.5 – Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη (άρθρα 29-32) 

[προτείνεται συνέχιση υφιστάμενης στήριξης]
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Παρεμβάσεις υπό Μορφή Άμεσων Ενισχύσεων (2) –

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρο 28)   1/2

 5.Α.4.1 - Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στις καλλιέργειες κριθαριού και σιταριού

 5.Α.4.2 - Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και φωλαιοποίηση πουλιών 

και ζωών

 5.Α.4.3 - Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργειες 

λαχανικών και κομμένων ανθέων, με την χρήση φυτών παγίδων

 5.Α.4.4 - Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 

εντομοφάγα πτηνά

 5.Α.4.5 - Βιολογική Γεωργία – Μετατροπή και διατήρηση της βιολογικής μελισσοκομίας

 5.Α.4.6 - Διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες

 5.Α.4.7 - Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε εκτάσεις καλλιεργούμενες με 

σιτηρά (Ενσωμάτωση υπολειμμάτων ή βόσκηση)
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Παρεμβάσεις υπό Μορφή Άμεσων Ενισχύσεων (3) –

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον (άρθρο 28)   2/2

 5.Α.4.8 - Χρήση κοπριάς ή/και κόμποστ σε συγκεκριμένες καλλιέργειες για σκοπούς 

αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους και μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων

 5.Α.4.9  - Χρήση λάσπης σε συγκεκριμένες καλλιέργειες έναντι της χρήσης αζωτούχων 

χημικών λιπασμάτων

 5.Α.4.10 - Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε Καλλιέργειες Θερμοκηπίου 

 5.Α.4.11 - Αναστροφή εδάφους σε καλλιέργειες Λαχανικών, Πεπονοειδών και Φράουλας 

Υπαίθρου 

 5.Α.4.12 - Βιολογική Γεωργία – Μετατροπή και διατήρηση της βιολογικής 

Αιγοπροβατοτροφίας

 5.Α.4.13 – Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας

 5.Α.4.14 – Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας 

στην καλλιέργεια της πατάτας
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Παρεμβάσεις στο Τομέα των Οπωροκηπευτικών

(άρθρα 42-47)     1/3

 Πρόταση αφορά ετήσιο προϋπολογισμό 350.000 ευρώ για 7 ομάδες.

 Υποχρέωση τουλάχιστον 15% προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό σχέδιο να αφορά δράσεις που 

θεωρούνται περιβαλλοντικές.

 5.Α.6.1.1 - Εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, 

ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 5.Α.6.1.2 - Εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, 

ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας – Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια

 5.Α.6.2.1 - Βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία

 5.Α.6.2.2 - Βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – Συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

τεχνική βοήθεια

 5.Α.6.2.3 - Bελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος – Εφαρμογή συστημάτων 

ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης

 5.Α.6.3.1 - Bελτίωση της εμπορίας – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία
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Παρεμβάσεις στο Τομέα των Οπωροκηπευτικών

(άρθρα 42-47)     2/3

 5.Α.6.4.1 - Εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συμπεριλαμβανομένης, όποτε 

συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση·» και «Ασφάλιση 

της συγκομιδής και της παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των 

παραγωγών σε περίπτωση οικονομικών ζημιών συνεπεία φυσικών καταστροφών, δυσμενών 

κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς και 

 5.Α.6.5.1 - Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων – «Απόσυρση από την αγορά για δωρεάν 

διανομή ή άλλον προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης 

ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση·», «Ασφάλιση της συγκομιδής και της παραγωγής που 

συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση οικονομικών ζημιών 

συνεπεία φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή προσβολών από 

επιβλαβείς οργανισμούς και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης 

κινδύνων από τους δικαιούχους» και «Καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων 

οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή μεμονωμένων παραγωγών».

 5.Α.6.6.1 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Ολοκληρωμένη παραγωγή

 5.Α.6.6.2.1 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Προστασία του εδάφους

 5.Α.6.6.3 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, για την 

προστασία των εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του εδαφικού άνθρακα
8



10/6/2021

5

Παρεμβάσεις στο Τομέα των Οπωροκηπευτικών

(άρθρα 42-47)     3/3

 5.Α.6.6.4 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

για βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης

 5.Α.6.6.5 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, και της 

ενεργειακής απόδοσης

 5.Α.6.6.6 - Περιβαλλοντικές δράσεις – Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως 

όσον αφορά βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και ελέγχου των 

νόσων, τη βιώσιμη χρήση φυτοπροστατευτικών και κτηνιατρικών προϊόντων καθώς και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της·

9

Παρεμβάσεις στον Μελισσοκομικό Τομέα 

(άρθρα 48 – 50)

 Ετήσιος προϋπολογισμός 169.653 ευρώ

 5.Α.7.1 - Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και οργανώσεις 

μελισσοκόμων

 5.Α.7.2 - Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, 

ιδιαίτερα της βαρρόας και αντικατάσταση παλαιών ή φθαρμένων κυψελών

 5.Α.7.3 - Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων 

μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και 

αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους

 5.Α.7.4 - Συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς στην υλοποίηση 

προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των 

μελισσοκομικών προϊόντων
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Παρεμβάσεις στον Αμπελοοινικό Τομέα

(άρθρα 51 - 54)
 Ετήσιος προϋπολογισμός 4.465.000 ευρώ

 5.Α.8.1 - Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων

 5.Α.8.2 - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις 
οινοπαραγωγής

 5.Α.8.3 - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και 
υποδομές

 5.Α.8.4 - Υλικές και άυλες επενδύσεις στην καινοτομία

 5.Α.8.5 - Δράσεις πληροφόρησης για τους Ενωσιακούς οίνους στα Κράτη Μέλη για την ενθάρρυνση 
της υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου ή την επίγνωση των Ενωσιακών συστημάτων ποιότητας που 
καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

 5.Α.8.6 - Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες

 5.Α.8.7 - Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής [Θα ενταχθεί ως παρέμβαση αλλά χωρίς 
προϋπολογισμό / μόνο για περίπτωση που θα χρειαστεί]

 ΔΕΝ ενεργοποιούμαι παρέμβαση για διαχείριση κινδύνου λόγω κάλυψης από Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων 11

Παρεμβάσεις σε άλλους τομείς (άρθρο 59)

 Το Τμήμα Γεωργίας έχει κάνει διαβούλευση με δυνητικά δικαιούχους στους 

τομείς των Σιτηρών, Αιγών-Προβάτων και Αγελάδων. Και οι τρεις τομείς 

ζήτησαν όπως εξετασθεί δυνατότητα ένταξης για υλοποίηση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων.

 Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 59 χρειάζεται προϋπολογισμό που 

θα τον εξασφαλίσουμε μειώνοντας την Βασική Εισοδηματική Στήριξη για την 

Βιωσιμότητα (ΒΕΣΒ).

 Για τον τομέα των Αιγών-Προβάτων ήδη δεσμεύουμε σημαντικό ποσό για την 

καταβολή συνδεδεμένης στήριξης.

 Σημαντική μεταφορά πόρων από την ΒΕΣΒ προς τους τομείς της κτηνοτροφίας 

θα μειώσει σημαντικά το εισόδημα των εκμεταλλεύσεων δραστηριοποίησης 

αποκλειστικά στην φυτική παραγωγή.
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Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 65, 66 και 67 (1)

Άρθρο 65 – Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 

δεσμεύσεις διαχείρισης  1/2

 5.Β.1.1 - Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες

 5.Β.1.2 - Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες διάσπαρτων δέντρων

 5.Β.1.3 - Εφαρμογή Αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια πατάτας

 5.Β.1.4 - Εφαρμογή Αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών

 5.Β.1.5 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

 5.Β.1.6 - Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 

Μπανάνας

 5.Β.1.7 -Διατήρηση και Βιώσιμη Χρήση των Γηγενών Ποικιλιών Οινοπαραγωγής της Κύπρου ως 

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

 5.Β.1.8 – Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για 

Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

 5.Β.1.9 - Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 

Χαρουπιάς 13

Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 65, 66 και 67 (2)

Άρθρο 65 – Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 

δεσμεύσεις διαχείρισης  2/2

 5.Β.1.10 - Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για μείωση της αμμωνίας

 5.Β.1.11 – Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για  την καλή μεταχείριση των ζώων

 5.Β.1.12 - Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 

παραδοσιακές φυλές ζώων

 5.Β.1.13 - Υποχρεώσεις χοιροτρόφων για την εξάλειψη/μείωση της ανάγκης της κοπής της ουράς 

των χοίρων ως πρακτική ρουτίνας

 5.Β.1.14 - Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών

 5.Β.1.15 - Βιολογική γεωργία – Μετατροπή και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

 5.Β.1.16 - Συντήρηση μικρής κλίμακας ή διατήρηση, υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων

 5.Β.1.17 –

 5.Β.1.18 -
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Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 65, 66 και 67 (3)

Άρθρο 66 και 67

 5.Β.2 - Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή [άρθρο 66] 

 5.Β.3.1 - Επαναφορά εγκαταλελειμμένων καλλιεργειών ή και κτηνοτροφίας σε περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000 ή και σε περιοχές συνεκτικότητας       *

 5.Β.3.2 - Ορθή διαχείριση βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους

 5.Β.3.3 - Διατήρηση λωρίδας προστασίας αλοφυτικής βλάστησης περιμετρικά συγκεκριμένων 

υγροτόπων

Οι 3 ποιο πάνω παρεμβάσεις έχουν προταθεί και συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά 

χρειάζονται επιπρόσθετη δουλειά και είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για διορθώσεις / 

βελτιώσεις

* Η παρέμβαση 5.Β.3.1 δεν μπορεί να υλοποιηθεί με νομική βάση το άρθρο 67 αλλά ενδέχεται 

μετά τις διορθώσεις να προταθεί κάτω από το άρθρο 65 

15

Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 68 και 69

 5.Β.4.1 - Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των 

συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων [Περιλαμβάνει 3 Κατηγορίες: Κατηγορία Α (επενδύσεις σε ΑΠΕ, 

επενδύσεις για εξοικονόμηση νερού και άλλες περιβαλλοντικές επενδύσεις), Κατηγορία 

Β (επενδύσεις βελτίωσης ανταγωνιστικότητας στις Ορεινές Περιοχές) και Κατηγορία Γ 

(επενδύσεις βελτίωσης ανταγωνιστικότητας στις Μη Ορεινές Περιοχές) 

 5.Β.4.2 - Επενδύσεις  για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων

 5.Β.4.3 - Επενδύσεις για ενεργητική προστασία

 5.Β.4.4 - Επενδύσεις για Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη

 5.Β.5 - Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων [Η 

παρέμβαση και η ένταση της στήριξης θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τα 

αποτελέσματα της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 που αναμένεται 

σύντομα]

16



10/6/2021

9

Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 71 - Συνεργασία

 5.Β.6.1 - LEADER – Στήριξη για την Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

 5.Β.6.2 - LEADER – Στήριξη για την υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

 5.Β.6.3 - Συνεργασία για την ετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων των 

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη 

γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα σύμφωνα με το Άρθρο 114 [άρθρο 71(α)]

 5.Β.6.4 - Προώθηση και στήριξη των συστημάτων ποιότητας και της χρήσης 

(αξιοποίησης) αυτών από τους γεωργούς [άρθρο 71(γ)]

 5.Β.6.5 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Ομ.Π./Ορ.Π.) στον τομέα 

της γεωργίας

 5.Β.6.6 - Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας – Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και 

τοπικές αγορές
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Παρεμβάσεις ΕΓΤΑΑ άρθρου 72 - Ανταλλαγή 

γνώσεων και πληροφοριών

 5.Β.7.1 - Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

 5.Β.7.2 - Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε καινοτόμα έργα στο εξωτερικό
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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