
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ. 

 

 Η Ε. Επιτροπή υπολογίζει την μείωση σε σταθερές τιμές για την ΚΑΠ συνολικά 

στο 5% με αποπληθωριστή 1,1%  ενώ στους άλλους τομείς της οικονομίας 

υπολογίζει τον πληθωρισμό στο 2%! Αυτό επιμερίζεται σε απώλειες σε έως 3,9% 

για 16 Κ-Μ, 6 Κ-Μ θα δουν μικρότερες απώλειες ενώ 5 Κ-Μ (Βαλτικές , 

Ρουμανία, Πορτογαλία) θα αυξήσουν τον εθνικό τους φάκελο άμεσων ενισχύσεων. 

 Η Farm Europe (δεξαμενή σκέψης) εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες για τον 

προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΚΑΠ θα φτάσουν έως -11,71% κατά μέσο όρο 

για την περίοδο 2021-2027 ( μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση, και -16% για το 2027)  

με ρυθμό πληθωρισμού 2%. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν ότι 9,56% υπολείπεται 

ο προϋπολογισμός του πρώτου πυλώνα κατά μέσο όρο για το 2021-2027 (δηλαδή -

15% το 2027) ώστε να διατηρηθεί η τρέχουσα αξία των άμεσων ενισχύσεων ενώ 

για τον δεύτερο πυλώνα η συνολική μείωση αγγίζει το 21%.  

 Η κατανομή των πόρων στον 2
ο
 πυλώνα θα γίνει σύμφωνα με τις ιστορικές 

επιδόσεις αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια. Συνεπώς χωρίς να δούμε τις 

νομοθετικές προτάσεις, όπως και για τον 1
ο
 Πυλώνα,  δεν μπορούμε να ξέρουμε το 

ακριβές μέγεθος των απωλειών για την χώρα μας.  

 Οι απώλειες για τον 2
ο
 Πυλώνα μπορούν να περιορισθούν ως διατιθέμενοι πόροι 

διότι την μείωση των πόρων από πλευράς ΕΕ μπορεί να καλύψει η αύξηση της 

εθνικής συγχρηματοδότησης του Κράτους-Μέλους.  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ Ε.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

Τρέχουσες Τιμές         

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2021-

2027 

3. Φυσικοί Πόροι και 

Περιβάλλον 53.403 53.667 53.974 54.165 54.363 54.570 54.778 378.920 

Γεωργία και Αλιεία 52.536 52.782 53.066 53.227 53.389 53.552 53.712 372.264 

Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (EAGF) 40.300 40.527 40.791 40.931 41.072 41.214 41.357 286.195 

Ευρωπαϊκο Γεωργικό Ταμείο 

για την Αγροτική Ανάπτυξη 

(EAFRD) 11.259 11.259 11.259 11.259 11.259 11.259 11.259 78.811 

Ευρωπαϊκο  Ταμείο Αλιείας 

και Θαλάσσιων Υποθέσεων 827 843 860 877 895 913 926 6.140 
 


