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Οι τομείς / κλάδοι οι οποίοι, βάσει της στρατηγικής της                
Π-ΑΜΘ, κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα 

Στην Π-ΑΜΘ, οι τομείς / κλάδοι που κατέχουν πρωτεύοντα 
ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα προκύπτουν 
κύρια από την Περιφερειακή RIS3 και συμπληρωματικά 
από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων.  
Σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες η Π-ΑΜΘ πρέπει να 
επικεντρώσει τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις: 
1) στους τομείς / κλάδους που αποτελούν εθνικές 
προτεραιότητες και παράλληλα συγκεντρώνουν 
χαρακτηριστικά «Περιφερειακής αριστείας» (υψηλή 
υπάρχουσα παραγωγική βάση στο σύνολο της Π-ΑΜΘ ή 
με σημαντική παραγωγή και προοπτικές σε επιμέρους 
περιοχές της Π-ΑΜΘ - Τοπικοί Πυλώνες) 

 



Οι τομείς / κλάδοι οι οποίοι, βάσει της στρατηγικής της                
Π-ΑΜΘ, κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα 

• τα προϊόντα ζωικής παραγωγής και προέλευσης, 

• οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, 

• οι δενδροκαλλιέργειες, 

• τα οπωροκηπευτικά, 

• η αγροτοδασοπονία, 

• το μέλι, 

• τα επιτραπέζια σταφύλια, 

• η οινοποιία. 



Αναδυόμενοι - υποσχόμενοι τομείς / κλάδοι  

2) στους αναδυόμενους - υποσχόμενους τομείς / κλάδους της 
Περιφερειακής RIS3 (χαμηλή υφιστάμενη παραγωγική βάση, 
αλλά ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης) που αποτελούν εθνική 
προτεραιότητα και παράλληλα υπάρχει η αναγκαία κρίσιμη 
μάζα στην Π-ΑΜΘ και με στοχευμένες παρεμβάσεις δύναται να 
συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ,  

• οι υδατοκαλλιέργειες, 

• τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 

• οι ελαιοκαλλιέργειες,  

• τα βιολειτουργικά τρόφιμα, 

• τα ενεργειακά φυτά και η βιομάζα, 

• το μετάξι. 

 



Προς μετασχηματισμό τομείς / κλάδοι 

3) στους προς μετασχηματισμό τομείς / κλάδους της Περιφερειακής RIS3 
που αν και υπάρχει περιφερειακή εξειδίκευση, δεν αποτελούν εθνική 
προτεραιότητα και απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση για το σχεδιασμό των 
αναγκαίων παρεμβάσεων, όπως: 

• τα σιτηρά / ψυχανθή, 

• το βαμβάκι, 

• τα καπνά (μπασμάς). Ειδικά για τον Καπνό (Μπασμάς) επισημαίνεται το 
γεγονός ότι αποτελεί την αποκλειστική πηγή εισοδήματος και 
απασχόλησης μιας ομάδας πληθυσμού στην ορεινή περιοχή των Π.Ε. 
Ξάνθης και Ροδόπης και ως τούτου αποτελεί τομέα προτεραιότητας της 
Περιφερειακής RIS3. 

 



Διαχείριση Μέτρων και Δράσεων από Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΠΑΜΘ 

• 4.3.1 (Υποδομές εγγείων βελτιώσεων) – έως 2,2 εκ € 

• 4.3.2 (Αναδασμοί – εξαιρούνται οι ανειλημμένες 
υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007 - 2013)  

• 4.3.3 (Δασική οδοποιία) – Π/Υ 3,7 εκ € 

• 4.3.4 (Αγροτική οδοποιία) - Π/Υ 3,9 εκ € 

• 16.1 (Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για 
προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας και συνεργασία φορέων 
εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας) - Π/Υ 3,5 εκ € 

• 16.4 (Ενίσχυση συνεργασίας φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για την δημιουργία βραχέων αλυσίδας 
εφοδιασμού και αγορών παραγωγών) - Π/Υ 1,1 εκ € 

• 19 LEADER / CLLD 
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!! 


