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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Παραγωγικές 

Ανάγκες

Επιδιώξεις Νέας ΚΑΠ για 

οικονομική, 

περιβαλλοντική και 

κοινωνική βιωσιμότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



7 Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 



1. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του

πρωτογενή μας τομέα που αφορούν την ποικιλομορφία των

κλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών για την

παραγωγή και ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών μας

προϊόντων, την μεσογειακής διατροφής και της γαστρονομίας

μας



2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της

επιχειρηματικότητας με μέτρα πολιτικής που υποστηρίζουν την

εγκατάσταση και την εκκίνηση των νέων γεωργών, την

εκπαίδευση και την κατάρτισή τους.

Βασικές προτεραιότητες

Η κατάρτιση των νέων γεωργών

Η ηλικιακή αναδιάρθρωση 



3. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της παραγωγικότητας

της Γεωργίας, με μέτρα πολιτικής που:

 Υποστηρίζουν συλλογικές μορφές οργάνωσης των παραγωγών,

 Συμβάλλουν: στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη μείωση

του κόστους παραγωγής και στην παροχή υποστηρικτικών δομών

συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας.

Ζητούμενο: η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας μέσα από

επενδύσεις στη μεταποίηση, την πιστοποίηση και την προβολή-προώθησή τους, με

έμφαση σε καινοτόμες και ψηφιακές νέες τεχνολογίες.



4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι

οποίες συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ποιότητα και την προστιθέμενη

αξία των αγροτικών μας προϊόντων.

Παρεμβάσεις με 
στόχο τον πράσινο 

μετασχηματισμό 
του πρωτογενή μας 

τομέα 

Νέες, δυναμικές 

αγροτικές αλυσίδες 

αξίας

• Αύξηση του 
εισοδήματος των 

παραγωγών 
• Νέες θέσεις 

απασχόλησης. 



5. Η επένδυση σε βασικές δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές, που θα

διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα,

την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών,

ταυτόχρονα με την συνολικότερη αναβάθμισή τους, ώστε να καταστούν

περισσότερο παραγωγικές αλλά και ελκυστικές για περαιτέρω τουριστική,

περιβαλλοντική ή/και άλλη αξιοποίησή τους.

Ειδικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού συνιστά τη σημαντικότερη από τις

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λόγω και της κλιματικής αλλαγής, γεγονός

που επιβάλλει άμεσες ενέργειες και σωστό προγραμματισμό.



Για το σκοπό αυτό, έχουμε ήδη εκπονήσει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ «ΗΣΙΟΔΟΣ» δηλαδή υλοποίηση μεγάλων και μεσαίων

εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων, που θα εξασφαλίσουν την

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι συγκεκριμένες

παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν πέρα από το ΠΑΑ και για πρώτη

φορά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και οι πόροι του

οποίου έχουν ήδη εγκριθεί.



10

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΗΣΙΟΔΟΣ» 1/3

1. Η αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου του ελλείμματος, που παρουσιάζεται

στον εν ανεπάρκεια φυσικό πόρο, που λέγεται νερό και είναι ορατό και ζωτικό

σε πολλές περιοχές της χώρας με έμφαση στις Ανατολικές και Νότιες

Περιφέρειες.

2. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειακών υδατικών πόρων για

την αγροτική ανάπτυξη με νέα έργα ή με συντήρηση και

εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων, χρησιμοποιώντας συμβατές

με το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές,

αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και έργα ορεινής υδρονομίας, δίκτυα

στάρδην άρδευσης κλπ.

3. Περιορισμός η και αντικατάσταση της εκμετάλλευσης των υπογείων

υδάτων από παράνομες ή και νόμιμες γεωτρήσεις, με επέκταση

σύγχρονων αρδευτικών δικτύων, εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων

συμβάλλοντας στην διατήρηση της στάθμης των υδάτων των υπόγειων

υδροφορέων, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ για τη προστασία του

περιβάλλοντος.
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4. Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων με σκοπό εκτός της παραγωγής 

παραδοσιακών μεσογειακών προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία, να δώσει

ώθηση σε καλλιέργειες και προϊόντα της «άλλης γεωργίας» κυρίως μη επιδοτούμενων

ήσσονος μέχρι σήμερα σημασίας, που με κατάλληλες όμως παρεμβάσεις 

μπορούν να εξελιχτούν  σε σημαντικές, από άποψη οικονομικού, διατροφικού και τοπικού 

ενδιαφέροντος και δυναμικά να διεκδικήσουν μερίδιο στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. 

5. Η συσχέτιση αυτού του φυσικού ζωτικού πόρου (νερό) με τις φυσικές αξίες και ομορφιές 

της χώρας ώστε να αποτελέσει εκτός από πηγή ζωής για τους ανθρώπους και την γεωργία,

μια πρώτης τάξης οικολογική αξία για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των οικολογικών αποθεμάτων.

6. Η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα χρησιμοποιούν ως 

βασικό φυσικό πόρο το νερό (οικοτουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, αθλήματα όπως 

καγιάκ, κανό, ράφτινγκ κλπ). 

7. Ενίσχυση Αγροτικού Εισοδήματος, Οικονομικής Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας, 

με επιμέρους στόχο την αύξηση της ικανότητας για εξυπηρέτηση μελλοντικής ζήτησης 

γεωργικών προϊόντων (αύξηση εξαγωγών και περιορισμού εισαγωγών). 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΗΣΙΟΔΟΣ» 2/3

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΗΣΙΟΔΟΣ» 2/3
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8.  Ενίσχυση Τοπικής, Περιφερειακής και Διεθνούς Συνεργασίας και 

Εμπορίου, κίνητρα για επανίδρυση και συνενώσεις ΤΟΕΒ.

9. Διασφάλιση της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας που επιτυγχάνεται με τη 

στροφή σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα προμήθειας και διανομής νερού.

10. Ενίσχυση της Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης Πολιτών κατά

προτίμηση νέων αγροτών μέσω έργων που αυξάνουν την ελκυστικότητα 

και προσβασιμότητα αγροτικών περιοχών (Αγροτική Οδοποιία, Αναδασμοί, 

αύξηση ποτιστικών καλλιεργειών έναντι μη ξηρικών), οι οποίες επί του 

παρόντος με βάση το κόστος του αρδευτικού νερού, δε θεωρούνται 

ικανοποιητικά εφικτές με βάση Οικονομικούς Δείκτες.

11. Διασφάλιση Ασφάλειας και Προστασίας έναντι κινδύνων πλημμυρικών 

Φαινομένων σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

12. Υλοποίηση των κατευθύνσεων και απαιτήσεων των εγκεκριμένων Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΗΣΙΟΔΟΣ» 2/3



6. Η εξασφάλιση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, το

οποίο θα ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή

τομέα, μέσα από τη διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών

εργαλείων στους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα

ρευστότητας και περιορισμένης πρόσβασης σε δανεισμό.



7. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών μέσα από

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που προωθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις

και στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών

και στην πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές.

Η σημασία αξιοποίησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER στην

κατεύθυνση σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς οικονομικής

δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα σε εκείνες που

πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και την ερήμωση (ορεινές, μειονεκτικές,

νησιωτικές), είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς προσφέρονται σημαντικές δυνατότητες

πολυτομεακής και πολυταμειακής χρηματοδότησης παρεμβάσεων από διαφορετικά

Ταμεία της Ε.Ε. (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).



Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πακέτο μέτρων ύψους 2 δις ευρώ

Πόροι Ταμείου Ανάκαμψης

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(2021-2022)

Πόροι νέας ΚΑΠ 



ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΉ ΤΟΜΈΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ



 Νέοι Γεωργοί, με 420 εκ. € για την ηλικιακή αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της γεωργίας

και της κτηνοτροφίας, καθώς και τη συνολικότερη αναζωογόνηση των τοπικών αγροτικών κοινωνιών, με

διπλασιασμό του πριμ πρώτης εγκατάστασης και αυστηροποίηση του πλαισίου, με όρους και

προϋποθέσεις επίτευξης πιο φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων και ουσιαστικής οικονομικής

μεγέθυνσης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Συμπληρωματικά, αυξάνουμε από 2% σε 3%

το ποσοστό των πόρων των άμεσων ενισχύσεων που θα κατευθυνθούν για την εισοδηματική στήριξη

των νέων αγροτών από τον Πυλώνα Ι της νέας ΚΑΠ, ενώ διερευνούμε και δυνατότητες συνεργασίας με

κίνητρα σύμπραξης παλαιών με νέους γεωργούς για την ομαλότερη ένταξη νέων στο γεωργικό

επάγγελμα.

 Σχέδια Βελτίωσης για την παραγωγική αναδιάρθρωση το πρωτογενή τομέα, με 180 εκ. € και έμφαση

σε επενδύσεις καινοτομίας, νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, με 21 εκ. € για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των

παραγωγών σε ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους (εργαλείο μικροπιστώσεων σε συνεργασία με την

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).



Μικρά εγγειοβελτιωτικά - αρδευτικά έργα υποδομής με 40 εκ. € για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση του αρδευτικού νερού, καθώς και την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αγροτική Οδοποιία, με 43 εκ. € για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις γεωργικές 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη μείωση του κόστους μεταφοράς, την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη διακίνηση ευπαθών προϊόντων.

Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, με 41 εκ. € για την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας στρατηγικής προτεραιότητας προϊόντων, όπως το βαμβάκι 

(πιστοποίηση κατά AGRO), και τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους.



ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

Ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιση των βροχοπτώσεων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και

συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού,

καθώς και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές.

Συνέπειες για την Ευρώπη

Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά από

κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες.

Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να

μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες

θα γίνουν σύνηθες φαινόμενο τον χειμώνα.

Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, εκτίθενται σε

καύσωνες, πλημμύρες ή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι

κατάλληλα προετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.



 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, με 490 εκ. € και έμφαση στη διατήρηση της 

πιστοποιημένης βιολογικής παραγωγής ποιοτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τη 

στήριξη των παραγωγών που έχουν επιλέξει τις συγκεκριμένες φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και 

μεθόδους καλλιέργειας ή εκτροφής.

 Μείωση των νιτρικών στη Γεωργία, με 150 εκ. € για την προστασία των ευαίσθητων στη 

ρύπανση από αγροχημικά, γεωργικών οικοσυστημάτων και περιοχών.

 Δάσωση γεωργικών γαιών, με 90 εκ. € για την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και 

συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 Ευζωία των ζώων, με 45 εκ. € για την βελτίωση των συνθηκών εκτροφής, την καλή διαβίωση των 

παραγωγικών ζώων και την αειφορική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα με σεβασμό στην ασφάλεια και την υγεία 

των καταναλωτών.

 Αποκατάσταση παραγωγικού δυναμικού από καταστροφικά συμβάντα, όπως 

οι πρόσφατες πυρκαγιές, με 45 εκ. € για την αποζημίωση των πληγέντων για τις καλλιέργειες, το ζωικό 

κεφάλαιο και τις υποδομές των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων.



ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΌΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΌΤΕΡΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ



 Πιλοτική εφαρμογή μέτρου διαχείρισης κινδύνων, με 

9,5 εκ. € ώστε να προστατευθεί το γεωργικό εισόδημα από σοβαρές 

και απρόβλεπτες διακυμάνσεις του εξαιτίας κρίσεων, μέσα από την 

ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας.  

 Εξισωτική Αποζημίωση, με 460 εκ. € για την προστασία 

του εισοδήματος των παραγωγών και τη διατήρηση της 

γεωργικής δραστηριότητας, σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές με 

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως οι ορεινές, οι 

μειονεκτικές και οι νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

 Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, με 60 εκ. € για την 

τόνωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών 

περιοχών μέσα από τα τοπικά προγράμματα LEADER.



Προχωράμε στον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού μας

Σχεδίου για την περίοδο 2023-2027, όπου θα διευρύνουμε

τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις και θα τις εμπλουτίσουμε,

ώστε να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες και προοπτικές



ΠΑΑ 2014-2020 : 7 δις ΕΥΡΏ





ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 

ΘΕΡΜΟΥ  Ι.Π. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΖΩΝΕΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, 

ΟΖΕΡΟΥ, 

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ, ΚΑΙ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ , Π.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 

ΘΕΡΜΟΥ  Ι.Π. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΖΩΝΕΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, 

ΟΖΕΡΟΥ, 

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ, ΚΑΙ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ , Π.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  



Μέτρα επιτάχυνσης της Υλοποίησης

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(500 εκατ ευρώ)

Θέσπιση 

ολοκληρωμένης 

δέσμης μέτρων 

απλοποίησης 

διαδικασιών και 

κανόνων για την 

διευκόλυνση των 

δικαιούχων του ΠΑΑ

Επιτάχυνση της 

ενεργοποίησης 

του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(μόχλευση άνω 

480 εκατ ευρώ)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ggepy@mou.gr

ΤΗΛ. 2105275126 - 27
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