ΝΕΑ ΚΑΠ (2021-2027)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο βασικότερος στόχος της ΚΑΠ για
την ελληνική γεωργία την προγραμματική περίοδο 2021-2027;
Α. Η εξασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος
Β. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, υγιή και
ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές
Γ. Η προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
Δ. Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές
Ε. Άλλος, κατά την άποψή σας

2. Θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο ορισμός του
«πραγματικού γεωργού» για τους δικαιούχους ενισχύσεων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο ορισμός του «πραγματικού γεωργού»
θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το αν αφορά
παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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4. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του «πραγματικού
γεωργού» και δικαιούχου άμεσων ενισχύσεων (επιδοτήσεων) θα πρέπει να
αφορούν:
Α. Στην οικονομική σημασία της γεωργικής δραστηριότητας (σημαντικό
ποσοστό του εισοδήματος)
Β. Στην άσκηση επίσημης οικονομικής δραστηριότητας στον γεωργικό
τομέα (έκδοση τιμολογίων αγοράς και είσπραξης)
Γ. Στον χρόνο/εργασία που αφιερώνει στην γεωργική δραστηριότητα
(εγγραφή στον ΕΦΚΑ με προϋποθέσεις ΟΓΑ)
Δ. Στην εκπαίδευση – κατάρτιση
Ε. Στην εγγραφή σε μητρώα
5. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιλεγεί για την εσωτερική σύγκλιση της
αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης (Δ.Ε.):
Α. Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 85% της αξίας των Δ.Ε. να
επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2026
Β. Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 85% της αξίας των Δ.Ε. να
επιτευχθεί στο μέσο της περιόδου
Γ. Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 85% της αξίας των Δ.Ε. να
επιτευχθεί από το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ
Δ. Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη
χώρα, με κατάργηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης
Ε. Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά
ομάδα περιοχών με παρόμοιες κοινωνικο-οικονομικές ή αγρονομικές
συνθήκες (π.χ. υφιστάμενες περιφέρειες αροτραίων / βοσκοτόπων /
δενδρωδών καλλιεργειών)
ΣΤ. Θα πρέπει κατά τον προσδιορισμό του ύψους της ενίσχυσης να
ληφθούν υπόψιν κριτήρια, όπως ο μικρός κλήρος ή οι ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές
Ζ. Στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π. προτείνεται η σύνδεση της τεχνολογίας με
την ενίσχυση. Να δίνεται επιπρόσθετη επιδότηση σε όσους εφαρμόζουν
νέες τεχνολογίες (Γεωργία Ακριβείας)
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6. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων
μεταξύ άμεσων ενισχύσεων-επιδοτήσεων (Πυλώνας I) και Αγροτικής
Ανάπτυξης-επενδύσεων (Πυλώνας II);
Α. Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πόρων από τις άμεσες ενισχύσεις στην
Αγροτική Ανάπτυξη
Β. Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πόρων από την Αγροτική Ανάπτυξη
στις άμεσες ενισχύσεις
Γ. Όχι, να μην εφαρμοστεί η μεταφορά πόρων μεταξύ των δύο πυλώνων

7.

Με δεδομένο την στενότητα των διαθέσιμων πόρων

σε ποιες

παρεμβάσεις των άμεσων ενισχύσεων και Κ.Ο.Α. πρέπει να δοθεί πρόσθετο
βάρος στη νέα προγραμματική περίοδο;
Α. Αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις
Β. Τομεακές ενισχύσεις (Διεπαγγελματικές Οργανώσεις / Κ.Ο.Α.)
Γ. Συνδεδεμένες ενισχύσεις
8. Ιεραρχείστε τη σημασία των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων για την
ελληνική γεωργία:

Κατηγορία
ενίσχυσης

αποσυνδεδεμένης

Βασική εισοδηματική στήριξη
βιωσιμότητα
(υφιστάμενη
ενίσχυση)
Συμπληρωματική
στήριξη
αναδιανεμητικού εισοδήματος
βιωσιμότητα
Συμπληρωματική εισοδηματική
των νέων γεωργών
Προγράμματα για το κλίμα
περιβάλλον

Ιεραρχείστε
από
το
πλέον
άμεσης σημαντικό είδος ενίσχυσης με 4
έως το λιγότερο σημαντικό είδος
ενίσχυσης με 1
για την
βασική
του
για τη
στήριξη
και

το
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9. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει να έχουν προσανατολισμό:
Α. Τη φυτική παραγωγή
Β. Τη ζωική παραγωγή
Γ. Και τα δύο παραπάνω

10. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει:
Α. Να είναι πολυάριθμες, όπως σήμερα (18 προϊόντα)
Β. Να περιοριστούν σε αριθμό και να στοχεύσουν σε λίγα γεωργικά
προϊόντα

11. Οι κατηγορίες συνδεδεμένων ενισχύσεων που χορηγούνται σήμερα
είναι οι παρακάτω:
1. Βιομηχανική ντομάτα.
2. Ζαχαρότευτλα.
3. Καρποί με κέλυφος.
4. Σταφίδα.
5. Μήλα.
6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης.
7. Πορτοκάλια χυμοποίησης.
8. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.
9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή.
10. Ροδάκινα χυμοποίησης.
11. Ρύζι.
12. Σκληρός σίτος.
13. Σπαράγγια.
14. Σπόροι σποράς.
15. Βόειο κρέας.
16. Γεωργοί με ειδικά δικαιώματα χωρίς επιλέξιμα εκτάρια.
17. Πρόβειο και αίγειο κρέας.
18. Σηροτροφία.
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Α. Ποιες θεωρείται τις 3 σημαντικότερες κατηγορίες για την Περιφέρεια
μας:
1
2
3
Β. Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί άλλη κατηγορία:
1
2
3
12.

Σε ποιες παρεμβάσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να δοθεί

προτεραιότητα στη Νέα Προγραμματική Περίοδο, με δεδομένο την
προβλεπόμενη μείωση των πόρων για την Αγροτική Ανάπτυξη (επιλέξτε τις
σημαντικότερες);

Σε υποδομές για την ανάπτυξη της γεωργίας (Έγγειες βελτιώσεις – Αρδευτικά –
Αγροτική Οδοποιία).
Στην προσέγγιση Leader, μέσω παρεμβάσεων τοπικών στρατηγικών (Μικρά
δημόσια έργα για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, επενδύσεις για την
διαφοροποίηση της οικονομίας, κ.λπ.).
Στην εξισωτική αποζημίωση (ενίσχυση περιοχών με φυσικούς ή άλλους
ειδικούς περιορισμούς).
Σε περιοχές Natura και σε περιοχές για την Οδηγία για τα νερά.
Στην παροχή ενισχύσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για το περιβάλλον
και το κλίμα (αγρο-περιβαλλοντικά, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).
Στις επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων).
Στην εγκατάσταση νέων γεωργών.
Σε εργαλεία διαχείρισης κινδύνων της γεωργίας.
Στη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών/γεωργικών
συμβουλών (AKIS).
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) / έξυπνη γεωργία.
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Άλλη, κατά την άποψή σας.

Διατυπώστε σχόλιο, παρατήρηση ή πρόταση που θεωρείτε χρήσιμη για τον
σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ:
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