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“ 
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί: 

 

• την ενοποιημένη αγροτική πολιτική των Κρατών-Μελών της ΕΕ 

 

• την πρώτη, πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτική που 

καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε στην ΕΕ, με σαφώς καθορισμένους 

στόχους 
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“ 
 Τα πρώτα χρόνια 

(δεκαετία 60) 

• Αυτάρκεια 

• Παραγωγικότητα 

• Σταθεροποίηση 
αγορών 

• Στήριξη 
εισοδήματος 

Οι κρίσεις 
(δεκαετίες 70-80) 

• Πλεονάσματα 

• Υπερβολικές 
δαπάνες 

• Διεθνείς εντάσεις 

• Διαθρωτικά 
μέτρα 

Μεταρρύθμιση 
1992 

• Μείωση 
πλεονασμάτων 

• Περιβάλλον 

• Σταθεροποίηση 
εισοδήματος 

• Σταθεροποίηση 
δαπανών 

Μετά το 2020   

• Περαιτέρω 
μείωση τιμών 
στήριξης 

• Παραγωγικότητα 

• Αγροτική 
Ανάπτυξη 

 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΠ 
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“  Μεταρρύθμιση 2003 

• Κατεύθυνση προς την 
αγορά 

• Ανησυχίες 
καταναλωτών 

• Περιβάλλον 

Μεταρρύθμιση 2008  

• Ενδυνάμωση της 
μεταρρύθμισης του 
2003 

• Ποσόστωση γάλακτός 
(2015)  

ΚΑΠ μετά το 2013 

• Πρασίνισμα 

• Λήξη ποσοστώσεων 
ζάχαρης, γάλακτος και 
δικαιωμάτων φύτευσης 
αμπελιών 

• Αλυσίδα διάθεσης 
προϊόντων 

• Πράσινη αρχιτεκτονική  

 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΠ 
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“ 
Προώθηση ανθεκτικού γεωργικού 
τομέα 

Ενίσχυση περιβάλλοντος και 
δράσεις για το κλίμα 

Ενίσχυση κοινωνικού ιστού στην 
ύπαιθρο 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2021-2027 



6 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2021-2027 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΠ 

 

o Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο  

      (Farm to Fork Strategy) 

 

o Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα  

      (Biodiversity Strategy) 
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Άμεση διασύνδεση με Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) 

 Ενιαίες, αυξημένες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για τους γεωργούς 

 Αγροτική Ανάπτυξη: Δέσμευση 30% της χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικούς στόχους 

 Στρατηγικό Σχέδιο: συνολική δέσμευση του 40% του χρηματοδοτικού 

φακέλου για κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους   

 Υποχρεωτική για τα ΚΜ εφαρμογή προγραμμάτων για το κλίμα και το 

περιβάλλον (eco-schemes), ως ετήσιων παρεμβάσεων. 



 

 Επεξεργασία και χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα 

 Χρήση κομπόστας και άλλων φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος από 

παραγωγούς 

Μείωση στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων  και των 

αντιβιοτικών 

 Στήριξη/αύξηση της βιολογικής γεωργίας 

 Ορθολογική χρήση εισροών στην γεωργία ( λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ « ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 



“ Στρατηγικά Σχέδια ως προϋπόθεση εφαρμογής 

Ενιαίος και στοχευμένος προγραμματισμός για 
όλες τις παρεμβάσεις 

Επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων αντί απλής 
συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΠ 2021-2027 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΠ  

 
 

Μέρος των ποσών αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 

 

Σχέδιο Προϋπολογισμός 2021-2027 

Άμεσες πληρωμές(100% ευρωπαϊκοί πόροι) € 333,5 εκ 

Αγροτική Ανάπτυξη  

(εθνική συνεισφορά αλλάζει από 53% σε 43% και για τις 

αγροπεριβαλλοντικές δράσεις ανέρχεται σε 80%) 

Ευρωπαϊκή 

Συνεισφορά 

€ 171,7 εκ.         

   (+ € 11,6 εκ. 

από το 

ευρωπαϊκό 

ταμείο 

ανάκαμψης) 

 

Εθνική 

Συνεισφορά 

≈ €90 εκ.  

 

Τομεακές παρεμβάσεις 

Μελισσοκομία ≈ €1,2 εκ. 

Αμπελοοινικός Τομέας ≈ €31,3 εκ. 

Κοινές Οργανώσεις Αγορές ≈ €5 εκ. 

ΣΥΝΟΛΟ ≈€644.3 εκ. 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Λόγω της καθυστέρησης στην οριστικοποίηση του νέου Κανονιστικού 

Πλαισίου η νέα προγραμματική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει 

επίσημα από 1.1.2023. 

 Οι πρόνοιες που διέπουν την μεταβατική περίοδο (2021-2022) 

περιλαμβάνονται σε ειδικό μεταβατικό κανονισμό, ο οποίος βρίσκεται στο 

στάδιο του τριλόγου.     
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Ιούνιος 2018 

Δημοσίευση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

για τη νέα ΚΓΠ 

 

Οκτώβριος 2020 

Επίτευξη Γενικής Συμφωνίας στο Συμβούλιο Υπουργών 

Γεωργίας 

 

Νοέμβριος 2020 - …. 

Έναρξη τριλόγων (διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου, 

Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου) 



 

• Ευελιξία στα ΚΜ να διαμορφώνουν τα «δικά τους» μέτρα. 

• Περιορισμός γραφειοκρατίας – ειδική πρόνοια για «ελάφρυνση» των «μικρών» 

γεωργών, από μια σειρά εκτεταμένων υποχρεώσεων. 

• Ευνοϊκές ρυθμίσεις για κάλυψη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων.  

• Συνέχιση της δυνατότητας για παροχή εθνικών μεταβατικών ενισχύσεων από 

εθνικούς πόρους σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους. 
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To ΥΓΑΑΠ συμμετείχε ενεργά, σε τεχνοκρατικό και πολιτικό επίπεδο, σε όλη τη διαδικασία 

διαμόρφωσης των Κανονισμών για τη νέα ΚΑΠ. 

 

Μέσα από τη διαμόρφωση παρεμβάσεων και στρατηγικών συμμαχιών με άλλες χώρες 

πέτυχε τη συμπερίληψη στους Κανονισμούς θετικών για την Κύπρο προνοιών: 
 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027 

 Επίσημη έναρξη διαδικασίας καταρτισμού Στρατηγικού Σχεδίου ΚAΠ – Μάιος 2019 

 Καθιέρωση επικοινωνίας με τα Αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες –Μάιος 2019 - σήμερα 

 Καθιέρωση επικοινωνίας με την Ε.Ε. (ΓΔ Γεωργίας) Μάιος 2019 - σήμερα 

 Πραγματοποίηση ευρείας διαβούλευσης Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019  

 Αγροτικές Οργανώσεις 

 Οργανωμένα σύνολα παραγωγών 

 Νέους της υπαίθρου 

 Ευρύ κοινό (ηλεκτρονική διαβούλευση) 

 Συνεργασία με ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα / ΜΚΟ  Μάιος 2019 - σήμερα 

 Ανάθεση υπηρεσιών «Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης» του Στρατηγικού Σχεδίου Νοέμβριος 2019 

 Ολοκλήρωση SWOT ανάλυσης και ιεράρχηση αναγκών Οκτώβριος 2020 

 Ετοιμασία προσχεδίων παρεμβάσεων που θα συμπεριληφθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 

Αύγουστος 2020 - σήμερα 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027 

 Παρουσίαση αναγκών του νέου Στρατηγικού Σχεδίου -  Δεκέμβριος 2020 

 Οριστικοποίηση προτεινόμενων παρεμβάσεων σε τεχνικό επίπεδο – πρώτο τετράμηνο 2021 

  Έναρξη διαβούλευσης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις – πρώτο τετράμηνο 2021 

 Οριστικοποίηση Έκθεσης Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης – τρίτο τετράμηνο 2021 

 Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον - τρίτο τετράμηνο 2021  

 Έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση στο Υπουργείο για περαιτέρω χειρισμό 

– τέταρτο τετράμηνο 2021 

 Επίσημη υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – τέταρτο 

τετράμηνο 2021 
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ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027 

Η ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου γίνεται μέσα από μια επιστημονικά 

τεκμηριωμένη και πλήρως συμμετοχική διαδικασία, ώστε οι παρεμβάσεις 

που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ να ανταποκρίνονται 

πλήρως στις ανάγκες των κυπρίων αγροτών και ευρύτερα της 

κυπριακής κοινωνίας. 



Ευχαριστώ 


