
  ΕΕ   Ε

Νέους Γεωργούς (ανανέωση γενεών) 730.000.000

Περιβαλλοντικούς και Κλιματικούς στόχους στο πλαίσιο της αγροτικής 
ανάπτυξης

1.480.200.791

Οικολογικά Σχήματα στο πλαίσιο των Άμεσων Ενισχύσεων 2.175.410.400

LEADER 200.000.000

Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη 885.298.064

Τα ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη στήριξη των νέων γεωργών μπορούν να διατεθούν από τις άμεσες ενισχύσεις ή/
και την αγροτική ανάπτυξη. Τα οικολογικά σχήματα στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων μπορεί να είναι χαμηλότερα από 25% 
στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση της δυνατότητας προσφυγής στον μηχανισμό επιστροφής από την αγροτική ανάπτυξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 97 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

*Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ε   Ε   

Άμεσες ενισχύσεις 9.621.616.199 - 9.621.616.199

Τομεακή Ανάπτυξη 170.228.225 30.594.225 200.822.450

Αγροτική Ανάπτυξη 3.635.969.755 792.150.700 4.428.120.455

ΣΥΝΟΛΟ  13.427.814.179 822.744.925 14.250.559.104

Η εθνική χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνει την πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Οι άμεσες 
ενισχύσεις περιλαμβάνουν τα κονδύλια για το βαμβάκι που ορίζονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και αντικατοπτρίζουν ενδεχόμενες μεταφορές 
μεταξύ πυλώνων. Οι πληρωμές για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν περιλαμβάνονται στο ΕΣΣ. Η εθνική χρηματοδότηση για τομεακή στήριξη 
αφορά μόνο τη μελισσοκομία. Η αγροτική ανάπτυξη αντικατοπτρίζει ενδεχόμενες μεταφορές μεταξύ πυλώνων και περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια.

Σύντομος οδηγός

Το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ με μια ματιά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ 
ΣΧΈΔΙΌ ΚΑΠ 
2023-2027
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
● Ηλικίας <40 ετών
● 7 ευρώ το στρέμμα
● 28 εκατ. ευρώ ανά έτος
● Ανώτατο όριο 250 

στρέμματα

Η Ελλάδα, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της διασφάλισης ενός βιώσιμου Γεωργικού Εισοδήματος της ΚΑΠ 2023-2027, επέλεξε στο Στρατηγικό της Σχέδιο τις παρεμβάσεις 
της Βασικής Ενίσχυσης, που δίνεται στους ενεργούς γεωργούς που τηρούν τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και 
συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
προς ενιαία τιμή μονάδας (flat rate) σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήματα, δηλαδή στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Η χορήγηση της συμπληρωματικής 
Ενίσχυσης των Νέων Γεωργών θα συνεχιστεί, αλλά ως ένα συγκεκριμένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης. Τέλος, καταγράφονται μεγάλες αλλαγές στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ

*Επεξεργασία στοιχείων ΟΣΔΕ 2019

Για τις μεικτού τύπου εκμεταλλεύσεις θα υπολογίζονται τα Ισοδύναμα Εκτάρια, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 17 εκτάρια.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ
Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη η οποία:
● βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη για 

βαμβακοπαραγωγή, η οποία για την Ελλάδα 
έχει προσδιοριστεί στα 250.000 εκτάρια 
(Άρθρο 38(1) του Κανονισμού 2021/2115),

● έχει σπαρθεί με ποικιλίες εγκεκριμένες 
από τη χώρα και στην οποία η συγκομιδή 
πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές 
συνθήκες ανάπτυξης των φυτών (Άρθρο 
37(1) του Κανονισμού 2021/2115).

 183.996.000 ευρώ ανά έτος.
 919.980.00 ευρώ για όλη την περίοδο. 

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
● Νέο Μέτρο πολιτικής.
● Η αναδιανομή των ενισχύσεων προβλέπεται να 

γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

● Για τον προσδιορισμό των μικρών και μεσαίων 
εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό 
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το οποίο στη συνέχεια 
ανήχθη σε επιλέξιμη έκταση (εκτάρια).

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
● Μετά τη μεταφορά πόρων στον Πυλώνα ΙΙ και την 

Αναδιανεμητική Ενίσχυση, αφορά ένα πακέτο 
στήριξης περίπου 830 εκατ. ευρώ ανά έτος.

● Διατήρηση των τριών Αγρονομικών Περιφερειών 
(Αροτραίες, Μόνιμες Καλλιέργειες και Βοσκότοποι), 
καθώς και των ποσοστών χρηματοδότησης.

● Τέλος των Ιστορικών Δικαιωμάτων με την Εφαρμογή 
της Σύγκλισης της αξίας των δικαιωμάτων στη μέση 
αξία ανά αγρονομική περιφέρεια μέχρι το 2027.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
● 16 προϊόντα.
● 245,27 εκατ. ευρώ το έτος.
● Εκτός Ροδάκινα, Ζαχαρότευτλα, Σπαράγγι 
   και Καρποί με κέλυφος.
● Εντός το Καλαμπόκι.
● Το 80% κατευθύνεται στη ζωική παραγωγή.

Α Α ΜΕ Ρ Ω ΡΙ  

Ε Ι  Ρ Ι Μ  
 Ε  

Ε Α ΕΙ  Α ΑΦ ΡΑ  Ρ ΕΙ ΜΕ  ΙΜ  
Μ Α Α   

1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 16.000.000 160.000 100

2 ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ 5.824.000 58.240 100

3 ΚΡΙΘΑΡΙ 8.320.000 83.200 100

4 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 42.350.000 77.000 550

5 ΡΥΖΙ 7.938.000 26.460 300

6 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 4.465.000 9.500 470

7 ΠΡΩΤ. ΚΤΗΝ. ΨΥΧΑΝΘΗ 14.396.928 74.984 192

8 ΠΡΩΤ. ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 16.179.605 194.935 83

9 ΒΙΟΜΗΧ. ΤΟΜΑΤΑ 2.233.856 4.363 512

10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.573.460  8.780 407

11 ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠ. ΚΑΤΑΝ. 8.369.025 29.365 285

12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ 3.518.628 10.111 348

13 ΜΗΛΑ 542.800 1.150 472

14 ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 64.862.472 5.405.206 12

15Α ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ-ΜΕΤΡΟ Α (θηλάζουσες) 22.680.000 210.000 108

15Β ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ-ΜΕΤΡΟ Β (σφαγή 11-12 μηνών) 1.770.600 8.853 200

15Γ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ-ΜΕΤΡΟ Γ (σφαγή 12-24 μηνών) 21.925.000 87.700 250

16 ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 321.195 1.311 245

Ε Ι  

Α    
 

Ε  Μ  Μ  Α  
 

Αροτραίων 
καλλιεργειών

79.358.922 2 11 138

Μόνιμων 
καλλιεργειων

47.859.000 1 4 116

Βοσκοτόπων 46.814.802 1 17 177

Α  
   

    
    

  

   
 

   
 

 
Ε  Ε  

 

Ε   
Α   

  

Αροτραίων καλλιεργειών 45,6% 378.282.599 1.763.360 2ς15

Μόνιμων καλλιεργειών 27,5% 228.130.954 843.413 270

Βοσκοτόπων 26,9% 223.153.551 1.269.587 176

 ΩΡΑ
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Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

Π1-31.3 Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας

Ε

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου 109-522 €/ha Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Μηδική

Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές
συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών

313-824 €/ha
Ψυχανθή, Λαχανικά, 

Σιτηρά, Φαρμακευτικά

Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών 
στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές

606 €/ha Όλες οι αρόσιμες

Ε   Ε Ε   Ε

101.698 ha 42.333.327 €

Ε   Ε Ε   Ε

308.707 ha 34.886.165 €

Ε

Eτήσια ενίσχυση για τη σπορά του υπορόφου και τη δημιουργία ζωνών στα περιθώρια χρησιμοποιώντας φυτά ξενιστές 100-150 €/ha Mόνιμες

Ετήσια ενίσχυση για τη φύτευση ενδιάμεσων καλλιεργειών κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων χρησιμοποιώντας φυτά ξενιστές 50-100 €/ha Αρόσιμες

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ECO-SCHEMES) 

● Αποζημίωση για ζώνες 
οικολογικής εστίασης 10% 
(Με πρόσθετη ενίσχυση για 
ξενιστές επικονιαστών και 
ωφελίμων).

● Όλα τα αρόσιμα.

Π1-31.4 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία
Αφορά την προμήθεια υπη-
ρεσιών για:
● Συγκέντρωση των υπολειμ-

μάτων καλλιεργειών στις 
αρόσιμες ή του θρυμματι-
σμού των κλαδεμάτων μετά 
το κλάδεμα των δέντρων.

● Επεξεργασία μέσω κομπο-
στοποίησης και τέλος.

● Κατάλληλη εφαρμογή κο-
μπόστ στην επιφάνεια 
του εδάφους.

Εφαρμόζεται σε αρόσιμες 
και μόνιμες:

● Αρόσιμες: 110 €/ha
● Κηπευτικά: 200 €/ha
● Αμπέλι και ακτινίδιο: 

112 €/ha
● Λοιπές δενδρώδεις: 

140 €/ha

Ε   Ε Ε   Ε

154.353 ha 18.407.792 €

Στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων, εφαρμόζονται για πρώτη φορά τα Οικολογικά Σχήματα, στα οποία προορίζεται το 25% των πόρων. Κάθε χρόνο, 426.444.327 ευρώ 
του Πρώτου Πυλώνα θα οδηγούνται υποχρεωτικά προς το καθεστώς των Οικολογικών Σχημάτων (eco-schemes). Εφόσον ένας παραγωγός στη δήλωση ΟΣΔΕ 2023 δεν 
περιλαμβάνει κάποια δράση Οικολογικού Σχήματος, θα δει «ψαλιδισμένες» τις ενισχύσεις του. Τα Οικολογικά Σχήματα είναι δέκα, με υποδράσεις/υποπρογράμματα.

Ε

Ετήσια ενίσχυση για χειμερινά σιτηρά 15 €/ha

Ετήσια ενίσχυση για αραβόσιτο 42 €/ha

Ετήσια ενίσχυση για βαμβάκι 21 €/ha

Ε   Ε Ε   Ε
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Π1-31.5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Π1-31.6 Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής 
διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Π-31.7 Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

Π1-31.8 Διατήρηση και βελτίωση καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες

Τι είναι τα αγροδασικά συστήματα;
● Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα 

(αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές). 
Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, 
λεύκες, κυπαρίσσια) είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπε-

ριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, 
χαρουπιές και μαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται με 
την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών ή/και τη βόσκηση.

 Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 1 εκατ. ha αρόσιμες εκτάσεις.
● Επίσης, η παρέμβαση αφορά και σε μερικώς δασοσκεπείς 

εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δέντρων 
μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

 Εκτίμηση Αγροδασικού Δικτύου 1,1 εκατ. ha (LUCAS 1,35 
εκατ ha) βοσκοτόπων.

 100 €/ha

● Εφαρμόζεται σε εκτάσεις με αναβαθμίδες των αγρονομικών 
περιφερειών αρόσιμων και μόνιμων καλλιεργειών.
● Συντήρηση των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο.
● Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών 

ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.
● Διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον 
αυτών:
 Απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων,

 Απαγόρευση απομάκρυνσης θάμνων και δέντρων.
 Παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις 
αναβαθμίδες.
 250 €/ha 

● Πεδίο εφαρμογής στις εκτάσεις των αγρονο-
μικών ζωνών των ετησίων και των δενδρωδών.

● Ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την 
απόκτηση και τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης 

περιβαλλοντικών δεδομένων και αφετέρου για 
την εφαρμογή, με τη συνδρομή συμβούλου, μίας 
ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν 
από έναν κατάλογο προτεινόμενων πρακτικών. 

● Οι παραγωγοί ενισχύονται για την αγορά 

άδειας χρήσης ψηφιακής εφαρμογής, η οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πα-
ρακάτω:
1. Πληροφορίες για τις γεωργικές εκμεταλ-

λεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣΔΕ.

2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, 
σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίμακα.

3. Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρι-
σης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους 
στόχους απόδοσης.

Ε   Ε Ε   Ε

129.402 ha 12.940.186 €

Ε   Ε Ε   Ε

411.151 ha 21.069.868 €

ZM

Ε   Ε Ε   Ε

733.252 ha 48.803.277 €

Ε   Ε Ε   Ε

45. 000 ha 11.250.000 €

 Ε  Ε

Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Συνέχιση της εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης εντόμων «Comfuzio»
• Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών
• Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε έντομα εχθρούς
• Εφαρμογή των εθελοντικών ειδικών κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στις Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

170-948 €/ha

Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση υπολειμμάτων 
καλλιεργειών

• Μηχανική ζιζανιοκτονία ή/και με παράλληλη κάλυψη με mulch
• Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα

175-183 €/ha

Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισμού και αυτοματισμών 
για τη μείωση της ρύπανσης και των κινδύνων 

κατά τη φυτοπροστασία

• Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς
• Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών
• Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, δηλαδή συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και αυτοματισμών 
   για τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών

10-70 €/ha

Ενισχύσεις για τη βελτίωση 
της διαχείρισης των θρεπτικών

Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης ή με παρεμποδιστές, προϊόντων με βιοδιεγέρτες 30-60 €/ha

Ε  Ε

Περιορισμός βόσκησης σε βοσκοτόπια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση: Κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του περιορισμού βόσκησης με τη δημιουργία τεχνητού λειμώνα 304 €/ha

Ετήσια ενίσχυση για τη μετακίνηση των ζώων στους υποβοσκούμενους βοσκοτόπους και την επιστροφή, αλλά και τη μεταφορά του γάλακτος σε προσβάσιμη περιοχή 11-84 €/ha

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων 10 €/ha

Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου 30 €/ha
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις Παρεμβάσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται 
σε 4.387,9 εκατ. ευρώ. Οι Παρεμβάσεις αφορούν: 
● Δεσμεύσεις και Μη Παραγωγικές Επενδύσεις για το 

Περιβάλλον και το Κλίμα.

● Δεσμεύσεις και Επενδύσεις για την Ευζωία των 
Παραγωγικών Ζώων.

● Δεσμεύσεις και Επενδύσεις στον Δασικό Τομέα.
● Αντισταθμιστικές ενισχύσεις σε περιοχές 

με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

● Επενδυτικά Σχέδια. ● Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.
● Παρεμβάσεις Συνεργασίας.
● Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών.
● Εκπαίδευση – κατάρτιση. 
● Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Π1-31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής παραγωγής
Ε   Ε  Ε   Ε  

Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας 206.711 117.442.809

Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας 330.679 100.723.254

Βιολογική μελισσοκομία 568.516 16.850.810

Π1-31.10 Προστασία και διατήρηση τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας
Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες:
● Συγκροτούν φυσικές ενότητες από καλλιέργειες με τοπικά 
χαρακτηριστικά και πολλαπλές λειτουργίες.
● Παρουσιάζουν ειδική σύσταση εδάφους (π.χ. τυρφώδη εδάφη).

● Συγκροτούν φυσικές ενότητες από καλλιέργειες και βρίσκο-
νται σε νησιά (λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ως προς το τοπίο).
● Γειτνιάζουν με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές:
 α) Του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως ισχύουν σήμερα,
 β) των ορίων των υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι 
Ραμσάρ) και
 γ) των ορίων των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Πρώτη εφαρμογή της παρέμβασης θα είναι στους ελαιώνες και στους αμπελώνες των νησιών του Ιονίου, 
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για τη φύση

● Ελαιώνες με δέντρα μεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήμα 
μόρφωσης, αμπελώνες με πρέμνα μεγάλης ηλικίας σε 
κύπελλο, ελαιώνες συμπαγείς ως επί το πλείστον με δέντρα 
μεγάλης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη, 
αμπελώνες συμπαγείς ως επί το πλείστον με πρέμνα μεγά-
λης ηλικίας σε ημικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη, διάσπαρ-

τα αγροτεμάχια ελαιώνων/αμπελώνων (σε μωσαϊκό)
Εκτιμώμενη έκταση (Ετησίως)  27.784 ha
Εκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες) 2.778.377 €
● Ως μνημειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποί-
ους πάνω από 20% των ελαιοδέντρων φέρουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά:  Έχουν μεγάλες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες 

στον κορμό, ειδική διαμόρφωση στον κορμό, πλούσια βιοποικι-
λότητα εντός των κοιλοτήτων του κορμού ή/και είναι συνδεδε-
μένα με ιστορικές μνήμες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
παραδόσεις, ή/και θρησκευτικά έθιμα της εκάστοτε περιοχής.
Εκτιμώμενη έκταση (Ετησίως)  2.500 ha
Εκτιμώμενες δαπάνες (Ετήσιες) 375.000 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΛΙΜΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

    

Π3-70-1.1 Προστασία άγριας ζωής εντός των προστατευόμενων περιοχών 8.473.612 € 1,1%

Π3-70-1.2 Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου 10.551.150 € 1,4%

Π3-70-1.3 Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων 281.759.402 € 36,3%

Π3-70-1.4
Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) 

που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
9.429.410 € 1,2%

Π3-70-1.5 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 47.247.080 € 6,1%

Π3-70-1.6
Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους 

για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας
18.858.824 € 2,4%

Π3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) 287.597.058 € 37,0%

Π3-70-3.1 Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων 51.154.559 € 6,6%

Π3-70-3.2 Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία 11.786.765 € 1,5%

Π3-70-4.1
Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων (β΄ φάση δάσωσης που καλύπτει δαπάνες συντήρησης 

και αποζημίωση απώλειας εισοδήματος)
43.269.690 € 5,6%

Π3-70-4.2 Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής των δασών στην κλιματική αλλαγή 7.072.060 € 0,9%
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

    

Π3-73-3.1 Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία του τρυγονιού 4.601.409 € 6,2%

Π3-73-3.2
Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα, λύκο, τσακάλι και 

ελάφι)
2.946.692 € 4,0%

Π3-73-3.3
Μη παραγωγικές επενδύσεις για την προστασία από τη διάβρωση, για τη συγκράτηση του εδαφικού νερού και θρεπτικών 

συστατικών, μέσω κατασκευής νέων αναβαθμίδων
4.478.970 € 6,0%

Π3-73-3.4
Μη παραγωγικές επενδύσεις για την εγκατάσταση δασοπονικών φυτειών (α΄ φάση δάσωσης για τη δημιουργία δασικών 

εκτάσεων σε γεωργικές γαίες)
27.450.899 € 37,1%

Π3-73-3.5 Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία 16.902.610 € 22,8%

 

    

Π3-73-2.1 Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 322.476.516 € 52,8%

Π3-73-2.2 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 21.907.537 € 3,6%

Π3-73-2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 156.479.733 € 25,6%

Π3-73-2.4 Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων 5.893.382 € 1,0%

Π3-73-2.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές 35.288.236 € 5,8%

Π3-73-2.6 Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 40.685.426 € 6,7%

Π3-73-2.7 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία δασικών προϊόντων 10.054.167 € 1,6%

Π3-73-2.8 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των παραγωγικών ζώων 17.680.147 € 2,9%

 

    

Π3-73-1.1 Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων 282.882.353 € 59,1%

Π3-73-1.2 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 65.056.373 € 13,6%

Π3-73-1.3
Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 

και διατήρηση δασικών γενετικών πόρων
60.364.707 € 12,6%

Π3-73-1.4 Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 70.720.589 € 14,8%
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

    

Π3-77-1.1 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα της γεωργίας 31.179.560 € 7,7%

Π3-77-2.1 Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 41.373.775 € 10,3%

Π3-77-3.1
Ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της Γεωργίας (ΕΣΚ-Γεωργίας)
94.568.627 € 23,5%

Π3-77-4.1 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 236.147.057 € 58,6%

 

    

Π3-78.1 Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) 108.438.235 € 63,3%

Π3-78.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) 62.950.492 € 36,7%

 

    

Π2-55.1 Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων 4.181.000 € 13,7%

Π2-55.2
Εχθροί και ασθένειες μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης 

του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)
250.000 € 0,8%

Π2-55.3 Εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης των μελισσοσμηνών 23.313.225 € 76,2%

Π2-55.4
Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και του εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων 

από διαπιστευμένα εργαστήρια, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και στην αναβάθμιση 
της αξίας των προϊόντων τους

1.125.000 € 3,7%

Π2-55.5
Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα 

της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων
650.000 € 2,1%

Π2-55.6
Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης 

της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
575.000 € 1,9%

Π2-55.7 Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων 500.000 € 1,6%

 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα Τομεακά Προγράμματα είναι τέσσερα: 1) Μέλι, 2) Οίνος, 3) Φρούτα και Λαχανικά, 4) Ελαιόλαδο και Επιτραπέζια Ελιά. Η σημαντικότερη διαφορά με την προηγούμενη 
περίοδο εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων έγκειται στην υποχρέωση της τήρησης των υποχρεώσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που διέπουν 
το σύνολο των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου.
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ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 

   

Π2-47.1-1a
Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

50.000.000 €

Π2-47.1-1b Συμβουλευτικές υπηρεσίες  στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Π2-47.1-1c 
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Π2-47.6 Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Π2-47.1-1g Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Π2-47.8 Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Π2-47.9 Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

   

Π2-47.2.1a Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

47.514.000 €

Π2-47.2.1b Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Π2-47.2-1c
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Π2-47.2-1f Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Π2-47.2-1g Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Π2-47.2-1h Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Π2-47.2-2d Επαναφύτευση ελαιώνων στα  Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ
    

Π2-58.1 Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 33.758.000 € 36,6%

Π2-58.2 Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής 25.362.000 € 27,5%

Π2-58.3 Πρώιμη συγκομιδή 4.500.000 € 4,9%

Π2-58.4
Ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης και της ενθάρρυνσης για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή την προώθηση 

συστημάτων ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
5.500.000 € 6,0%

Π2-58.5 Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες 17.000.000 € 18,5%

Π2-58.6 Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής 6.000.000 € 6,5%

 

Οι πίνακες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ της νέας ΚΑΠ 2023-2027.






