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 Πλήρης εναρμόνιση με την αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της

Ε.Ε.

 Έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία

 Προώθηση καινοτόμων δράσεων και έξυπνης γεωργίας

 Συνέχιση της προσπάθειας υποστήριξης των νέων γεωργών

 Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για όλους τους παραγωγικούς

κλάδους

 Αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων ορεινών περιοχών

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027
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Ειδικός στόχος 1: Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε

ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Παροχή αναδιανεμητικής ενίσχυσης προς όφελος των

μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων μέσα από τις άμεσες

πληρωμές για πρώτη φορά

• Αύξηση ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές στα

πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης

• Ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης δράσεων ενεργητικής

προστασίας καλλιεργειών (αντιχαλαζικά, αντιβρόχινα

συστήματα)

• Διατήρηση συνδεδεμένων ενισχύσεων στα αιγοπρόβατα

• Εισαγωγή νέου μέτρου για αποκατάσταση γεωργικού

δυναμικού μετά από φυσικές καταστροφές



Ειδικός Στόχος 2 - Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της

ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην έρευνα, την τεχνολογία και την

ψηφιοποίηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Ιδιαίτερη έμφαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής και

τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας

• Μείωση του κόστους ενέργειας στις παραγωγικές μονάδες

μέσω αξιοποίησης των ΑΠΕ

• Αύξηση προϋπολογισμού για βελτίωση των οργανωμένων

υποδομών στέγασης κτηνοτροφικών μονάδων και των

παρεχόμενων σε αυτές υπηρεσιών

• Αναθεώρηση / βελτίωση τρόπου εφαρμογής υφιστάμενου

μέτρου συνεργασίας (π.χ. υποβολή αίτησης σε μια φάση)



Ειδικός Στόχος 3 - Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Συνέχιση προσπάθειας ενίσχυσης του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην αλυσίδα αξίας

• Εφαρμογή Κοινών Οργανώσεων Αγοράς στους τομείς των Οπωροκηπευτικών, του Οίνου και του Μελιού

• Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό και γαστρονομία – ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας

• Προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων



Ειδικός Στόχος 4 - Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή
σε αυτήν, καθώς και τη συμβολή στην παραγωγή βιώσιμών μορφών ενέργειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Χρηματοδότηση νέων έργων αξιοποίησης ανακυκλωμένου

νερού για αντικατάσταση της χρήσης επιφανειακών και

υπόγειων νερών

• Αυξημένος προϋπολογισμός για διαχείριση κτηνοτροφικών

αποβλήτων με αυξημένα μέγιστα ποσά ανά γεωργική

εκμετάλλευση

• Εισαγωγή νέου μέτρου για μείωση της αμμωνίας από τις

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

• Συνέχιση δασικών παρεμβάσεων με βελτιωμένες πρόνοιες για

τις δράσεις δάσωσης



Ειδικός Στόχος 5 - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής
διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, το έδαφος και ο αέρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Εισαγωγή νέας δράσης για μείωση απωλειών μεγάλων

αρδευτικών δικτύων

• Διευρυμένα οικονομικά κίνητρα μέσω νέας δράσης για

τοποθέτηση κομπόστας στις εκμεταλλεύσεις

• Δημιουργία υποδομών κυκλικής οικονομίας (μικρές τοπικές

υποδομές για διαχείριση γεωργικών αποβλήτων)

• Ενθάρρυνση συνεργασιών για προώθηση δράσεων και

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για θέματα

ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας

• Εισαγωγή για πρώτη φορά αγροπεριβαλλοντικών

παρεμβάσεων για θερμοκήπια (π.χ. ηλιοαπολύμανση)



Ειδικός Στόχος 6 – Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των

υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Αντισταθμιστικές ενισχύσεις στους γεωργούς για τήρηση

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα διατάγματα περιοχών

Natura 2000. Συμπερίληψη και των νέων διαταγμάτων για Ζώνες

Ειδικής Προστασίας που ετοιμάζονται από την Υπηρεσία Θήρας

• Εισαγωγή νέας δράσης για τοποθέτηση και συντήρηση φωλιών για

ανθρωποπούλια στοχεύοντας στη φυσική αντιμετώπιση τρωκτικών

• Ενθάρρυνση δημιουργίας και συντήρησης ξερολιθιών μέσω

αναθεωρημένων αυξημένων ενισχύσεων

• Εισαγωγή νέας δράσης για διατήρηση παλαιών αμπελώνων

οινοπαραγωγής με γηγενείς ποικιλίες

• Διατήρηση στοιχείων του τοπίου/νησίδες βιοποικιλότητας εντός των

εκμεταλλεύσεων



Ειδικός Στόχος 7 – Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Εφαρμογή παρεμβάσεων για νέους γεωργούς και από τους

δύο πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

• Ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων

γεωργών στις ορεινές περιοχές με υψηλότερα ποσά

ενίσχυσης

• Δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσα από τα

εργαλεία πρόσβασης σε κεφάλαια που εφαρμόζει το

Υπουργείο Οικονομικών

• Δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσα από τις

παρεμβάσεις των Ομάδων Τοπικής Δράσης



Ειδικός Στόχος 8 - Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της

βιώσιμης δασοκομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10

• Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών δημοσίων κοινωνικών παροχών, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας

στις αγροτικές περιοχές

• Συστήματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας και κλαδευμάτων

• Διαμόρφωση πλαισίου για ανάδειξη έξυπνων χωριών



Ειδικός Στόχος 9 – Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις

της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία συμπεριλαμβανομένης της

απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων καθώς

και για καλή μεταχείριση ζώων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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• Δέσμευση για σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολογική γεωργία και

κτηνοτροφία

• Εισαγωγή νέου μέτρου για την ευημερία των χοίρων για αντιμετώπιση της πρακτικής για κόψιμο των ουρών

• Εισαγωγή νέου μέτρου για την μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στη χοιροτροφία με καταβολή ενισχύσεων

που συνδέεται με τις επιδόσεις



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ

Πυλώνας ΙΙ
(ΕΓΤΑΑ)

Αγροτική Ανάπτυξη 

Πυλώνας Ι

(ΕΓΤΕ)

Άμεσες Πληρωμές

Κοινή Οργάνωση 

Αγοράς 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ευρωπαϊκή 
Συνεισφορά          

€

Δημόσια Δαπάνη 
€

Α' Πυλώνας 

Άμεσες Πληρωμές 238,237,700 € 238,237,700 €

Κοινή Οργάνωση Αγοράς 21,198,265€ 22,046,530€

Β‘ Πυλώνας Αγροτική Ανάπτυξη 118,852,570 € 201,680,395 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 378,288,535 € 460,214,625 €
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ΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ελάχιστα υποχρεωτικά ποσά / ποσοστά για συγκεκριμένους σκοπούς

Κατώτατο όριο
(Ευρωπαϊκή συνεισφορά)

Προγραμματιζόμενο
(Ευρωπαϊκή συνεισφορά) 

Ποσοστό επίτευξης

Άρθρο 95 Νέοι γεωργοί (στόχος 7) €7,147,130 €9,665,000 √

Άρθρο 92 LEADER (5%) €5,942,628 €9,600,000
√

8,08%

Άρθρο 93
Στόχοι 4,5,6 (περιβαλλοντικοί) 

(35%) €41,598,400 €58,970,000
√

49,62%

Άρθρο 97 (a) Εcoshcemes (25%*) €59,559,425.00 €41,000,000
√

17,21%

Άρθρο 97 (2)
Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα 

(30%)
€35,655,771 €52,230,000

√
43,95%

* Με δυνατότητα ισόποσης μείωσης εφόσον το ποσοστό των αγροπεριβαλλοντικών του β’ πυλώνα υπερβαίνουν το 30%
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 - Άμεσες Πληρωμές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΠ 2023-2027

Ευρωπαϊκή 
Συνεισφορά              

€

Δημόσια 
Δαπάνη €

Σχέδιο Παρέμβαση 
Ευρωπαϊκή 
Συνεισφορά              

€

Δημόσια Δαπάνη 
€

Α' Πυλώνας 
Αμέσες Πληρωμές 

238,237,700 € 238,237,700 €

Βασική ενίσχυση (άρθρο 21) Βασική Ενίσχυση 149,445,985 € 149,445,985 €

Συνδεδεμένη ενίσχυση (άρθρο 29)

Συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα 19,850,000 € 19,850,000 €

Συνδεδεμένη στα 
εσπεριδοειδή

1,375,000 € 1,375,000 €

Οικολογικά προγράμματα (eco
schemes) - άρθρο 31

Οικολογικά Προγράμματα 40,742,945 € 40,742,945 €

Συμπληρωματική αναδιανεμητική 
ενίσχυση (άρθρο 32)

Αναδιανεμητική ενίσχυση 23,823,770 € 23,823,770 €

Συμπληρωματική ενίσχυση για 
νέους γεωργούς (άρθρο 30)

Ενίσχυση για νέους γεωργούς 3,000,000 € 3,000,000 €



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 - Κοινή Οργάνωση Αγοράς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοινή Οργάνωση 
Αγοράς

Πρόγραμμα
Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης %
Δημόσια Δαπάνη €

Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης 
Αμπελοκαλλιέργειας (άρθρο 57)

100% 18,600,000 €

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα (άρθρο 54)
50% 1,696,530€

Φρούτα και λαχανικά (άρθρο 46) 100% 1,750,000€
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 -Αγροτική Ανάπτυξη (εκταρικές παρεμβάσεις)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Παρέμβαση
Ποσοστό 

συγχρηματοδότησής
%

Ευρωπαϊκή 
Συνεισφορά

€

Δημόσια Δαπάνη
€

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις 
διαχείρισης (άρθρο 70)

80 40.800.000 51.000.000

Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά περιοχή (άρθρο 
71)

65 19.500.000 30.000.000

Περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (άρθρο 
72)

80 2.400.000 3.000.000



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 -Αγροτική Ανάπτυξη (επενδύσεις)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Επενδύσεις (άρθρο 73)

Παρέμβαση
Ποσοστό 

συγχρηματοδ
ότησης %

Ευρωπαϊκή 
συνεισφορά 

€

Δημόσια 
Δαπάνη

€
Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των συνολικών επιδόσεων 
και της βιωσιμότητας των 

γεωργοκτηνοτρογικών εκμεταλλεύσεων

43 13.330.000 31.000.000

Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση 
κτηνοτροφικών αποβλήτων

43 2.580.000 6.000.000

Επενδύσεις για Χωροταξική κτηνοτροφική 
ανάπτυξη

43 1.075.000 2.500.000

Επενδύσεις για κυκλική οικονομία 43 430.000 1.000.000

Δασικές επενδύσεις 43 1.720.000 4.000.000
Επενδύσεις στην μεταποίηση 43 4.429.000 10.300.000

Δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές 43 4.429.000 10.300.000

Επενδύσεις που στοχεύουν στην εξοικονόμηση 
ύδατος

43 4.300.000 10.000.000

Εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών 

επιχειρήσεων(άρθρο 75)
43 4.515.000 10.500.000



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 -Αγροτική Ανάπτυξη (συνεργασία & εκπαιδεύσεις )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Συνεργασία (άρθρο 77) 

Παρέμβαση
Ποσοστό 

συγχρηματοδ
ότησης %

Ευρωπαϊκή 
συνεισφορά    

€

Δημόσια 
Δαπάνη               

€
Leader 80 9.600.000 12.000.000

Συνεργασία 
80

2.400.000
3.000.000

Προώθηση και στήριξη συστημάτων 
ποιότητας

43
1.290.000

3.000.000

Βραχείες αλυσίδες
43

430.000
1.000.000

Σύσταση Ομάδων Παραγωγών
43

1.075.000
2.500.000

Ανταλλαγή γνώσεων και 
πληροφοριών (άρθρο 78)

Εκπαιδεύσεις
43

258.000
600.000

Επισκέψεις στο εξωτερικό 43 172.000 400.000



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027

Άμεσες Πληρωμές – Οικολογικά προγράμματα (Ecoschemes)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δράση Προϋπολογισμός 

1

Οικολογικό Πρόγραμμα για τη σιτηροκαλλιέργεια

€5,000,000
Πυροπροστατευτικοι χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και γύρω από κοινότητες

Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες κριθαριού και σιταρίου (4.1)

Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής για διατροφή και φωλαιοποίηση πουλιών και ζωών (4.2)

2

Οικολογικό Πρόγραμμα για ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκήπια

€1,000,000

Εφαρμογή Ηλιοαπολύμανσης σε Καλλιέργειες Θερμοκηπίου (4.10)

Αναστροφή εδάφους σε καλλιέργειες Λαχανικών, Πεπονοειδών και Φράουλας Υπαίθρου (4.11) 

Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στις καλλιέργειες λαχανικών και κομμένων ανθέων, με την χρήση 
φυτών παγίδων (4.3)

3

Οικολογικό Πρόγραμμα για ζωική παραγωγή 

Υποχρεώσεις για μείωση της αμμωνίας (19.12) €2,500,000

Υποχρεώσεις για  την καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων (19.13) €12,500,000

Υποχρεώσεις χοιροτρόφων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών συνθηκών των χοίρων (19.15) €5,000,000

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων (19.14) €1,500,000

4 Οικολογικό πρόγραμμα στην καλλιέργεια της Μπανάνας (19.8) €750,000
5 Οικολογικό πρόγραμμα για βελτίωση οργανικής ουσίας εδάφους ( 4.6& 4.9 & 4.6) €10,750,000

6

Οικολογικό πρόγραμμα για προστασία της βιοποικιλότητας 

Διατήρηση στοιχείων του τοπίου/νησίδες βιοποικιλότητας (υπο εξέταση)

€2,000,000
Φύτευση μελισσοκομικών φυτών με στόχο την αύξηση και επικονιαστών
Αξιοποίηση ανθρωποπουλιών για φυσική καταπολέμηση ανθρωποπουλιών
Συντήρηση μικρής κλίμακας ή διατήρηση, υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων

€41,000,000
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027

Αγροτική Ανάπτυξη – Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δράση Προϋπολογισμός

1
Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις για πατάτα

Εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια πατάτας (19.3) €3,250,000
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (19.6) €3,000,000

2 Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (19.7) €3,000,000

3
Διατήρηση και Βιώσιμη Χρήση των Γηγενών Ποικιλιών Οινοπαραγωγής της Κύπρου ως Αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής (19.9)
€500,000

4
Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης 

του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (19.10)
€1,500,000

5 Εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Χαρουπιάς (19.11) €375,000
6 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών (19.16) €5,000,000
7 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία (19.17 & 4.5 & 4.12) €21,000,000
8 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά (4.4) €1,500,000
9 Αποκλεισμό της χρήσης ζιζανικτόνων (συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα 19.1 & 19.2) €8,875,000

10 Αμειψισπορά στα σιτηρά €3.000.000

€51,000,000
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Πως φτάσαμε μέχρι εδώ..

Έτος 2019

• Συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς φορείς.

• Συναντήσεις με τις αγροτικές οργανώσεις και τους παραγωγικούς φορείς (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης για 

ετοιμασία SWOT).

• Ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

• Διοργάνωση ημερίδας για παρουσίαση του προσχεδίου της ανάλυσης SWOT.

Έτος 2020

• Συνέχιση της στενής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

• Διοργάνωση διαβουλεύσεων με νέους και άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Έτος 2021

• Παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

 Συχνές επαφές και ανταλλαγές εμπειριών με το αρμόδιο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Ενεργός εμπλοκή των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά 

θέματα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Επόμενα βήματα

Δεκέμβριος 2021

• Υποβολή γραπτών προτάσεων επί του α’ προσχεδίου του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 μέχρι 15/12/2021.

• Υποβολή πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο για εξασφάλιση έγκρισης αποστολής και εν συνεχεία διαπραγμάτευσης του 

πρώτου προσχεδίου στη συνεδρίαση ημ. 21/12/2021.

• Συνέχιση της διαδικασίας βελτίωσης του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδίου (προσχέδια μέτρων, δείκτες, γενικά 

κεφάλαια) μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2021.

• Επίσημη αποστολή α’ προσχεδίου στην ΕΕ μέσω του συστήματος SFC2021 στις 28 Δεκεμβρίου 2021. 

Έτος 2022

• Συνέχιση βελτίωσης / οριστικοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ εν αναμονή των γραπτών παρατηρήσεων της ΕΕ

• Παραλαβή γραπτών παρατηρήσεων ΕΕ και αναπροσαρμογή του προσχεδίου.

• Επαναϋποβολή ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.

• Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.

Έτος 2023

• Έναρξη εφαρμογής νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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