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Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ε.Ε. 

συνιστούν τον αναπτυξιακό Πυλώνα της ΚΑΠ 

και αποτελούν το βασικό χρηματοδοτικό μέσο αυτής για την 

οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

βιωσιμότητα και ανάπτυξη 

του πρωτογενή τομέα και 

των αγροτικών περιοχών της Ένωσης.



Το ΠΑΑ της Χώρας μας για την περίοδο 2014-2020

κινητοποιεί πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ 

σε όρους δημόσιας δαπάνης και ιδιωτικής συμμετοχής,

ενώ θα αξιοποιήσει πρόσθετους πόρους 2 δις ευρώ 

για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 

με έμφαση σε μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις 

με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.



Το ΠΑΑ σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χρηματοδοτώντας:

 587 χιλιάδες γεωργούς και επιχειρήσεις

 11,55 εκατ. στρέμματα γεωργικής & δασικής γης σε
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις

 28 χιλιάδες γεωργούς σε προγράμματα κατάρτισης

 29 χιλιάδες Νέους Γεωργούς

 Μικρά και Μεγάλα Δημόσια Έργα με 500 εκ. ευρώ

 Ευρυζωνικές Υποδομές παρέχοντας πρόσβαση σε
231 χιλιάδες κατοίκους δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών



Η μέχρι σήμερα πρόοδος εφαρμογής του ΠΑΑ :

 6,6 δις € δεσμευμένα σε νέες εντάξεις και συνεχιζόμενα έργα,
δηλαδή το 117% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

 3,7 δις € δημόσια δαπάνη σε πληρωμές.

 η απορρόφηση της κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται στο 70%,
με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2025.



 υπερκαλύπτει σε ετήσια βάση τον στόχο του ΕΣΠΑ,
συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης
πόρων στο ΠΔΕ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών
πόρων στη χώρα μεταξύ των 20 επιχειρησιακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 βρίσκεται σταθερά πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο
απορρόφησης πόρων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

 υπερκαλύπτει σε ετήσια βάση τον κανόνα ν+3, τον στόχο
πληρωμών της Ε.Ε., διασφαλίζοντας την μη απώλεια
πόρων.

Με τις επιδόσεις αυτές το ΠΑΑ:



Το 37% των πόρων του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί στις 

13 Περιφέρειες της χώρας,

για να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές στον 

αγροδιατροφικό τομέα μέσα από σημαντικής χρηματοδοτικής και 

αναπτυξιακής βαρύτητας μέτρα του ΠΑΑ, όπως: 

 Νέοι Γεωργοί και Σχέδια Βελτίωσης 

 Δημόσιες Υποδομές σε μικρά Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

και Αγροτική Οδοποιία

 CLLD/LEADER, κλπ. 



 Η επιτυχής υλοποίηση του πακέτου νέων προσκλήσεων ύψους

2 δις ευρώ της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, η οποία και θα

αποτελέσει τη γέφυρα για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Ιδιαίτερα κρίσιμη

η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων για τον πράσινο

και ψηφιακό μετασχηματισμό της Γεωργίας.

 Η στόχευση στις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας και

ειδικά των Στρατηγικών αυτής για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα

στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» για αυξημένη περιβαλλοντική

και κλιματική φιλοδοξία.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεσμεύει τα Κράτη Μέλη της

Ε.Ε. να πετύχουν επιμέρους στόχους ανά τομέα που θα

διασφαλίσουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, δηλαδή

την μηδενική επιβάρυνση από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» ενδεικτικά θέτει

ως στόχους τη μείωση κατά 50% της χρήσης χημικών

φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιμικροβιακών φαρμάκων, καθώς

και την αύξηση του ποσοστού βιολογικής καλλιέργειας,

τουλάχιστον στο 25% της γεωργικής γης της Ε.Ε.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Το νέο ΠΑΑ για την περίοδο 2021-2027 

ενδυναμώνεται χρηματοδοτικά

καθώς αυξάνονται οι πόροι του Πυλώνα ΙΙ 

της νέας ΚΑΠ για τη Χώρα μας 

με συνεισφορά και του Ταμείου Ανάκαμψης, 

οι οποίοι κατευθύνονται σε συγκεκριμένες 

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες και Ομάδες Μέτρων,

όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Στο νέο ΠΑΑ έμφαση δίδεται:

Σε ιδιωτικές επενδύσεις με φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα
(σχέδια βελτίωσης και επενδύσεις μεταποίησης με στόχο την
εξοικονόμηση εισροών, ενέργειας και νερού, παραγωγή ΑΠΕ,
μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και επενδύσεις
διαφοροποίησης μέσω των προγραμμάτων LEADER (σε
μεταποίηση, τουρισμό, υπηρεσίες, κυκλική οικονομία, κλπ.).

Σε δημόσιες υποδομές με κυρίαρχη προτεραιότητα την
εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού μέσα από μικρά και μεγάλα
εγγειοβελτιωτικά έργα, σε συνδυασμό με έργα αγροτικής
οδοποιίας και επενδύσεις για την προστασία των δασών (δασικοί
δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, έργα ορεινής υδρονομίας,
πυροφυλάκια, αναδάσωση, κλπ.).



ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Στο νέο ΠΑΑ έμφαση δίδεται:

Στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και νέων
γεωργών στον πρωτογενή τομέα με αυξημένα κίνητρα.

Στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, τα οποία
προετοιμάζουμε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα,
προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της
διακύμανσης του εισοδήματος των παραγωγών από κρίσεις
(σύσταση Ταμείων Αλληλοβοήθειας ή και επιχορήγηση
ασφάλιστρων για την κάλυψη νέων κινδύνων).

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Στο νέο ΠΑΑ έμφαση δίδεται:

Σε αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά Μέτρα, όπως η βιολογική
γεωργία και κτηνοτροφία, η απονιτροποίηση, η δάσωση, η
εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων, η ευζωία των ζώων και η
μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Η διαφορά σε σχέση με τα
Οικολογικά Προγράμματα του Πυλώνα Ι είναι η μακροχρόνια
δέσμευση του παραγωγού (πενταετία).

Στη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης για εφαρμογή
φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών σε περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000 και σε περιοχές της οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά, ενώ θα συνεχιστεί το καθεστώς της εξισωτικής για την
ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Στο νέο ΠΑΑ έμφαση δίδεται:

Σε δράσεις Συνεργασίας με παροχή κινήτρων για τη σύσταση
Ομάδων Παραγωγών, Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση
της Καινοτομίας, βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, για τη
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, τη δημιουργία συνεργατικών
σχημάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού, την προσέγγιση Leader
ιδιαίτερα στους τομείς προτεραιότητας της Πράσινης Συμφωνίας
για τη Γεωργία (ευζωία, υγιεινή διατροφή, μείωση σπατάλης
τροφίμων, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μείωση αερίων
θερμοκηπίου, μείωση εισροών, κλπ.).

Σε δράσεις Ανταλλαγή Γνώσεων και Πληροφοριών, όπως η
παροχή γεωργικών συμβουλών, η εκπαίδευση και κατάρτιση των
παραγωγών (σύστημα AKIS).

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Σε αυτές τις Ομάδες Μέτρων θα δομηθεί 

το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

για την περίοδο 2021-2027, 

απαντώντας στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής,

αρχής γενομένης από τις δράσεις που προκηρύσσουμε άμεσα

και στις οποίες σας καλούμε να συμμετέχετε.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ  



Σας ευχαριστώ πολύ 
για την προσοχή σας


