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ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

Παραγωγικές 
Ανάγκες 

Επιδιώξεις Νέας ΚΑΠ για 

οικονομική, 

περιβαλλοντική και 

κοινωνική βιωσιμότητα. 
 

ΒΑΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 



1. Ζ  αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ 

πξσηνγελή καο ηνκέα πνπ αθνξνύλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

θιηκαηηθώλ θαη γεσκνξθνινγηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ 

παξαγσγή θαη αλάδεημε ησλ πνηνηηθώλ αγξνηηθώλ καο 

πξντόλησλ, ηελ κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ηεο γαζηξνλνκίαο 

καο 

 

7 Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες  



2. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε κέηξα πνιηηηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ εθθίλεζε ησλ λέσλ γεσξγώλ, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο.  

Βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο                            

                                                       Ζ θαηάξηηζε ησλ λέσλ γεσξγώλ 

Η ηλικιακή αναδιάρθρωση  



3. Ζ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

ηεο Γεσξγίαο, κε κέηξα πνιηηηθήο πνπ: 

 Τπνζηεξίδνπλ ζπιινγηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγώλ, 

 πκβάιινπλ: ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, ζηε κείσζε 

ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, κεηαθνξάο γλώζεο θαη θαηλνηνκίαο.  

Εεηνύκελν: ε ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντόλησλ καο κέζα από 

επελδύζεηο ζηε κεηαπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ πξνβνιή-πξνώζεζή ηνπο, κε 

έκθαζε ζε θαηλνηόκεο θαη ςεθηαθέο λέεο ηερλνινγίεο.  



4. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ηαπηόρξνλα ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ησλ αγξνηηθώλ καο πξντόλησλ. 

Παρεμβάσεις με 

στόχο τον πράσινο 

μετασχηματισμό 

του πρωτογενή μας 

τομέα  

Νέες, δυναμικές 
αγροτικές αλυσίδες 

αξίας 

• Αύξηση του 

εισοδήματος των 

παραγωγών  

• Νέες θέσεις 

απασχόλησης.  

 



5. Ζ επέλδπζε ζε βαζηθέο δεκόζηεο ππνδνκέο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, πνπ ζα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα, 

ηελ εμνηθνλόκεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ ζπλνιηθόηεξε αλαβάζκηζή ηνπο, ώζηε λα  θαηαζηνύλ 

πεξηζζόηεξν παξαγσγηθέο αιιά θαη ειθπζηηθέο γηα πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή, 

πεξηβαιινληηθή ή/θαη άιιε αμηνπνίεζή ηνπο.  

Εηδηθά ε δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ ζπληζηά ηε ζεκαληηθόηεξε από ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ιόγσ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, γεγνλόο 

πνπ επηβάιιεη άκεζεο ελέξγεηεο θαη ζσζηό πξνγξακκαηηζκό.  



Γηα ην ζθνπό απηό, έρνπκε ήδε εθπνλήζεη ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ «ΤΓΩΡ 2.0» δειαδή πινπνίεζε κεγάισλ θαη κεζαίσλ 

εγγεηνβειηησηηθώλ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

παξεκβάζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ πέξα από ην ΠΑΑ θαη γηα πξώηε 

θνξά από ην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο, κέζσ 

ΤΜΠΡΑΞΔΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ θαη ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ θαη νη πόξνη ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί.  



6. Ζ  εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο, ην 

νπνίν ζα ελζαξξχλεη ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα, κέζα απφ ηε δηεχξπλζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ ζηνπο παξαγσγνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ.  



7. Ζ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ κέζα από 

ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνσζνύλ δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επελδύζεηο 

θαη ζηνρεύνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ αγξνηηθώλ λνηθνθπξηώλ 

θαη ζηελ πξόζβαζε ζε ςεθηαθέο ππνδνκέο.  

Ζ ζεκαζία αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ LEADER ζηελ 

θαηεύζπλζε ζύλδεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνπο ινηπνύο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνπ 

πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηε θηώρεηα θαη ηελ εξήκσζε (νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, 

λεζησηηθέο), είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε θαζώο πξνζθέξνληαη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο 

πνιπηνκεαθήο θαη πνιπηακεηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο παξεκβάζεσλ από δηαθνξεηηθά 

Σακεία ηεο Δ.Δ. (ΔΓΣΑΑ, ΔΣΘΑ, ΔΚΣ, ΔΣΠΑ).  
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ΣΟΥΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΚΑΗ  

ΜΔΣΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, «ΤΓΩΡ 2.0» 1/3 

1. Ζ αληηκεηώπηζε ζε βάζνο ρξόλνπ ηνπ ειιείκκαηνο, πνπ παξνπζηάδεηαη  

 ζηνλ ελ αλεπάξθεηα θπζηθό πόξν, πνπ ιέγεηαη λεξό θαη είλαη νξαηό θαη δσηηθό  

 ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κε έκθαζε ζηηο Αλαηνιηθέο θαη Νόηηεο  

 Πεξηθέξεηεο.  

2. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ επηθαλεηαθώλ πδαηηθώλ πόξσλ γηα  

    ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε λέα έξγα ή κε ζπληήξεζε θαη  

    εθζπγρξνληζκό ησλ ππαξρόλησλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπκβαηέο  

    κε ην πεξηβάιινλ κεζόδνπο θαη ηερληθέο όπσο θξάγκαηα, ιηκλνδεμακελέο,  

    αληηπιεκκπξηθά, αληηδηαβξσηηθά θαη έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο, δίθηπα  

    ζηάξδελ άξδεπζεο θιπ. 

3. Πεξηνξηζκόο ε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ππνγείσλ  

    πδάησλ από παξάλνκεο ή θαη λόκηκεο γεσηξήζεηο, κε επέθηαζε  

    ζύγρξνλσλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, εκπινπηηζκό ησλ ππνγείσλ πδάησλ  

    ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ησλ ππόγεησλ  

    πδξνθνξέσλ, ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ΔΔ γηα ηε πξνζηαζία ηνπ  

    πεξηβάιινληνο. 
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4. Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ κε ζθνπό εθηόο ηεο παξαγσγήο  

    παξαδνζηαθώλ κεζνγεηαθώλ πξντόλησλ κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία, λα δώζεη 

    ώζεζε ζε θαιιηέξγεηεο θαη πξντόληα ηεο «άιιεο γεσξγίαο» θπξίσο κε επηδνηνύκελσλ 

    ήζζνλνο κέρξη ζήκεξα ζεκαζίαο, πνπ κε θαηάιιειεο όκσο παξεκβάζεηο  

    κπνξνύλ λα εμειηρηνύλ  ζε ζεκαληηθέο, από άπνςε νηθνλνκηθνύ, δηαηξνθηθνύ θαη ηνπηθνύ  

    ελδηαθέξνληνο θαη δπλακηθά λα δηεθδηθήζνπλ κεξίδην ζηελ εγρώξηα θαη ζηε δηεζλή αγνξά.  

5. Ζ ζπζρέηηζε απηνύ ηνπ θπζηθνύ δσηηθνύ πόξνπ (λεξό) κε ηηο θπζηθέο αμίεο θαη νκνξθηέο  

    ηεο ρώξαο ψζηε λα απνηειέζεη εθηφο απφ πεγή δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ γεσξγία, 

    κηα πξψηεο ηάμεο νηθνινγηθή αμία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο  

    βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνινγηθψλ απνζεκάησλ. 

6. Ζ αλάπηπμε παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ σο  

    βαζηθό θπζηθό πόξν ην λεξό (νηθνηνπξηζκόο, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, αζιήκαηα όπσο  

    θαγηάθ, θαλό, ξάθηηλγθ θιπ).  

7. Δλίζρπζε Αγξνηηθνύ Δηζνδήκαηνο, Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Απνδνηηθόηεηαο,  

    κε επηκέξνπο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο γηα εμππεξέηεζε κειινληηθήο δήηεζεο  

  γεσξγηθώλ πξντόλησλ (αύμεζε εμαγσγώλ θαη πεξηνξηζκνύ εηζαγσγώλ).  
 

 

 

 

ΣΟΧΟΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗ  

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, «ΗΙΟΔΟ» 2/3 

ΣΟΥΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΚΑΗ  

ΜΔΣΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, «ΤΓΩΡ 2.0» 2/3 
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8.  Δλίζρπζε Σνπηθήο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θαη  

     Δκπνξίνπ, θίλεηξα γηα επαλίδξπζε θαη ζπλελώζεηο ΣΟΔΒ. 

9. Δηαζθάιηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βησζηκόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε  

 ζηξνθή ζε πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο λεξνχ. 

10. Δλίζρπζε ηεο Πξνζβαζηκόηεηαο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο Πνιηηώλ θαηά 

     πξνηίκεζε λέσλ αγξνηώλ κέζσ έξγσλ πνπ απμάλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα  

     θαη πξνζβαζηκφηεηα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Αγξνηηθή Οδνπνηία, Αλαδαζκνί,  

     αύμεζε πνηηζηηθώλ θαιιηεξγεηώλ έλαληη κε μεξηθώλ), νη νπνίεο επί ηνπ  

     παξφληνο κε βάζε ην θφζηνο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, δε ζεσξνχληαη  

     ηθαλνπνηεηηθά εθηθηέο κε βάζε Οηθνλνκηθνχο Δείθηεο. 

11. Γηαζθάιηζε Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο έλαληη θηλδύλσλ πιεκκπξηθώλ  

     Φαηλνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα ρέδηα Δηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ησλ  

     Υδαηηθψλ Δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο. 

12. Τινπνίεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη απαηηήζεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ρεδίσλ  

      Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ (ΓΛΑΠ). 

ΣΟΥΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΚΑΗ  

ΜΔΣΡΗΑΜΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, «ΤΓΩΡ 2.0» 3/3 



Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πακέτο μέτρων ύψους 2 δις€ 

Πόροι Σαμείου Ανάκαμψης 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

(2021-2022) 

Πόροι νέας ΚΑΠ  



ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΊΧΤΗ ΣΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΣΗΣΑς ΚΑΙ ΣΗς 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΣΗΣΑς ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΕΝΉ ΣΟΜΈΑ 

ΝΕΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙ 



 Νένη Γεσξγνί Μ. 6.1, κε 420 εθ. € ηειηθά 525 εθ. € γηα ηελ ειηθηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθφηεξε αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ θνηλσληψλ, κε δηπιαζηαζκό ηνπ πξηκ πξώηεο εγθαηάζηαζεο 35.000€ / 40.000€ θαη 

απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο πην θηιφδνμσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ θαη νπζηαζηηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

πκπιεξσκαηηθά, απμάλνπκε ηελ πξνθαηαβνιή ζε 70% θαη απφ 2% ζε 3% ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ 

ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε ησλ λέσλ αγξνηψλ απφ 

ηνλ Ππιψλα Ι ηεο λέαο ΚΑΠ. 

 

 ρέδηα Βειηίσζεο Μ. 6.1 γηα ηελ παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ην πξσηνγελή ηνκέα, κε 180 εθ. € / 230 

εθ. € κε ππεξδέζκεπζε, έκθαζε ζε επελδχζεηο θαηλνηνκίαο, λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

 Νέα επέιηθηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Μ. 4.1.4, κε 21,5 εθ. € γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

παξαγσγψλ ζε ξεπζηφηεηα κε επλντθνχο φξνπο (εξγαιείν κηθξνπηζηώζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα).  



Μηθξά εγγεηνβειηησηηθά - αξδεπηηθά έξγα ππνδνκήο Μ. 4.3.1 κε 40 εθ. € γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, θαζψο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Αγξνηηθή Οδνπνηία Μ. 4.3.1, κε 43 εθ. € θαη ηειηθά 120 εθ. € γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο, ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε δηαθίλεζε εππαζψλ πξντφλησλ. 

 

Δλίζρπζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ παξαγσγή (πηζηνπνίεζε θαηά AGRO) Μέηξν 3.1 

ΠΡΟΓΖΜΟΗΔΤΑΜΔ ηνλ Μάην 2022, κε 41 εθ. € γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο πξντφλησλ, φπσο ην βακβάθη, θαη ηε βειηίσζε ηεο 

εμσζηξέθεηάο ηνπο 



 Βηνινγηθή Γεσξγία θαη Κηελνηξνθία, κε 490 εθ. € ηειηθά 700 εθ. € θαη έκθαζε ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνηεκέλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο πνηνηηθώλ γεσξγηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηε ζηήξημε ησλ παξαγσγώλ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θηινπεξηβαιινληηθέο 

πξαθηηθέο θαη κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο. Οθηώ μερσξηζηέο δξάζεηο α) ΑΡΟΣΡΑΗΔ β) ΓΔΝΣΡΑ –

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ-ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ, γ) ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ –ΒΟΟΔΗΓΖ θαη δ) ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ λένη θαη παιηνί 

βηνθαιιηεξγεηέο. Αηηήζεηο 1,08 δηο € κε ην 60% ζε λένπο ζηηο πεξηπηώζεηο α θαη γ) 

 

 Μείσζε ησλ ληηξηθώλ ζηε Γεσξγία, κε 150 εθ. € γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ ζηε 

ξύπαλζε από αγξνρεκηθά, γεσξγηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πεξηνρώλ. 

 

 Γάζσζε γεσξγηθώλ γαηώλ, κε 90 εθ. € γηα ηελ αύμεζε ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα θαη ζπκβνιή 

ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

 Δπδσία ησλ δώσλ, κε 25 εθ. € γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εθηξνθήο, ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

παξαγσγηθώλ δώσλ θαη ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηνπ θηελνηξνθηθνύ ηνκέα κε ζεβαζκό ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ θαηαλαισηώλ. ΠΡΟΓΖΜΟΗΔΤΖ ηνλ Μάην 2022, γηα 25 εθ € πνπ αθνξά ηελ ρνηξνηξνθία. 

 

 Απνθαηάζηαζε παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ από θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα, κε 45 εθ. € 
γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πιεγέλησλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, ην δσηθό θεθάιαην θαη ηηο ππνδνκέο ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθώλ ηνπο εθκεηαιιεύζεσλ. 



 

 
 

 

ΜΈΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΣΝΩΗ ΣΟΤ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΌ ΕΙΟΔΉΜΑΣΟς ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΤΝΟΛΙΚΣΕΡΗ ΑΝΆΠΣΤΞΗ ΣΩΝ 

ΑΓΡΟΣΙΚΝ ΠΕΡΙΟΧΝ 



 Πηινηηθή εθαξκνγή κέηξνπ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, κε 

9,5 εθ. € (Μ.17.3) ώζηε λα πξνζηαηεπζεί ην γεσξγηθό εηζόδεκα από 

ζνβαξέο θαη απξόβιεπηεο δηαθπκάλζεηο ηνπ εμαηηίαο θξίζεσλ, κέζα από 

ηελ ελζάξξπλζε ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηακείσλ αιιεινβνήζεηαο.   

 

 Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε, κε 460 εθ. € γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγώλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζε ηδηαίηεξα επάισηεο πεξηνρέο κε 

θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, όπσο νη νξεηλέο, νη 

κεηνλεθηηθέο θαη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

 

 Πξνώζεζε ηδησηηθώλ επελδύζεσλ, κε επηπιένλ 106 

εθ. € γηα ηελ ηόλσζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ηζηνύ ησλ 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ κέζα από ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

LEADER, (ππεξδέζκεπζε Μάηνο 2022). 



Δγθξίζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ  ρεδίνπ 

ΚΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 2023-2027 ηνλ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2022, φπνπ 

ζα δηεπξχλνπκε ηηο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο θαη ζα ηηο 

εκπινπηίζνπκε, ψζηε λα παξέρνπλ πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο θαη 

πξννπηηθέο 

Δγθξίλεηαη ζήκεξα 08/10/2022 ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 235 εθ € γηα ηελ επηινγή 

ΟΜΑΓΩΝ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ θαη ΣΟΠΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ  ρεδίνπ ΚΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 2023-

2027, φπνπ φκσο ζα επαλέιζνπκε ζηα βαζηθά ζηηο αλαπηπμηαθέο 

παξεκβάζεηο ζηα ζέκαηα ησλ αγξνηηθψλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ μεραζζεί, 

αθήλνληαο θαηά κέξνο αλαπιάζεηο θαη παξεκβάζεηο εληφο ζρεδίνπ, 

πνιηηηζηηθά θέληξα γηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα άιισλ Υπνπξγείσλ.  



ΠΑΑ 2014-2020 : 7 δηο ΔΤΡΏ 

 



 

ΤΠΟΤΡΓΟ : ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ 

ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ : ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΛΙΟ 

ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ : ΙΜΟ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΩΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ : ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ 

  





Μέηξα επηηάρπλζεο ηεο Τινπνίεζεο 

ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΣΟΧΟΘΕΙΑ-

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΟΤ 

ΤΠΔΡΓΔΜΔΤΖ  

(1,4 εθαη. επξώ) 

Θέζπηζε 

νινθιεξσκέλεο 

δέζκεο κέηξσλ 

απινπνίεζεο 

δηαδηθαζηώλ θαη 

θαλόλσλ γηα ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ 

δηθαηνύρσλ ηνπ ΠΑΑ 

Δπηηάρπλζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

(κόριεπζε άλσ 

480 εθαη. επξώ) 



ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 
 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΩΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
ggepy@mou.gr 

ΣΗΛ. 2105275126 - 27 
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