
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΠΑΑ 2014-2020 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ 



Γενικές Αρχές…. 

• Συνέργεια με τα άλλα Επενδυτικά & Διαρθρωτικά Ταμεία 
στον Αγροτικό Χώρο και συμπληρωματικότητα με τον 
Πυλώνα Ι (ΚΑΠ) 

• Ενιαία – ολοκληρωμένη στρατηγική 
Εθνικό Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  

• Αποκεντρωμένη υλοποίηση & διαχείριση επιλεγμένων 
παρεμβάσεων  

• Εισαγωγή καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα του 
Προγράμματος (διοικητική, τεχνική, κοινωνική, κ.λπ) 

• 4,7 δισ. € κοινοτική συμμετοχή για την αγροτική ανάπτυξη 
2014-2020, τα οποία μαζί με την εθνική και τη ιδιωτική 
συμμετοχή ξεπερνούν τα 6 δισ. € 



Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 

• Υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της ΕΕ, μέσω SFC 2014, στις 
17 Ιουλίου 2014-2020,  

• Αποστολή παρατηρήσεων από τις υπηρεσίες της ΕΕ, 
κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης 15/12/2014, 

• ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ με τις υπηρεσίες της ΕΕ 

• Λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις…. αναθεωρείται 
δεόντως το ΠΑΑ και επαν-υποβάλλεται μέσω SFC2014,  

• Εφόσον υπάρξει συμφωνία του τελικού κειμένου έγκριση 
του ΠΑΑ εντός εξαμήνου από την επίσημη υποβολή του 
και εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα 
σχόλια της Επιτροπής. 



Διαδικασία διαπραγμάτευσης 
ΠΑΑ 2014-2020 

• Μέσα Απριλίου αρχίζει η σταδιακή ανεπίσημη 
αποστολή των επικαιροποιημένων κειμένων 
του ΠΑΑ 2014-2020.  

• Πραγματοποιούνται με τις υπηρεσίες της ΕΕ 
άτυπες διαπραγματεύσεις, με ορίζοντα 
επίσημης υποβολής του Προγράμματος εκ 
νέου περί τα τέλη Μαΐου, ανάλογα και με την 
αμφίπλευρη, άμεση ανταπόκριση στην 
ανταλλαγή κειμένων. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΟΡΑΜΑ

Βασικά αγροτικά 

προϊόντα

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη & 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του 

αγροτικού χώρου

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, 
αειφόρο αγρο-διατροφικό 

σύστημα

Αύξηση της "προστιθέμενης" 
αξίας των αγροτικών 

περιοχών

Προαγωγή  της 
αειφορίας του αγρο-

διατροφικού 
συστήματος και των 
αγροτικών περιοχών

Δημιουργία 
Βιώσιμων & 

Πολυλειτουργικών 

Δημιουργία ισχυρού & 
ανταγωνιστικού αγρο-

διατροφικού συστήματος

Ανταγωνιστική
παραγωγή 
αγροτικών 

προϊόντων & 
τροφίμων

Αναβάθμιση του 
ανθρώπινου 
κεφαλαίου & 
ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της 
αλυσίδας αξίας των 
αγρο-διατροφικών 

προϊότων

Εξαγωγικός 

χαρακτήρας 

Αρνητικό 
εμπορικό ισοζύγιο

Τοπικά προϊόντα

Προστασία & 
διαχείριση των 

φυσικών πόρων & της 
βιοποικιλότητας στη 

γεωργία & δασοπονία

Μετριασμός & 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

Παροχή βασικών 
υπηρεσιών & 

ποιότητα ζωής στις 
περιοχές της 

υπαίθρου

Διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης & 
δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στις 

περιοχές της 
υπαίθρου

Ενίσχυση του 
κοινωνικού ιστού στις 

αγροτικές περιοχές



Δημιουργία ισχυρού & 
ανταγωνιστικού αγρο-

διατροφικού συστήματος 

Αύξηση της ελαστικότητας 
του αγρο-διατροφικού 

συστήματος στις 
εξωτερικές προκλήσεις και 

την οικονομική κρίση 

Αύξηση 
προστιθέμενης αξίας 

αγρο-διατροφικού 
προϊόντος 

Κίνητρα για 
συνεργατικές μορφές 

– κοινωνική 
καινοτομία για την 

Ελλάδα 

Βραχείες αλυσίδες – 
σταθερή ποιότητα & 
εισόδημα - μείωση 
τιμών καταναλωτή 

Μείωση κόστους 
αγρο-

διατροφικού 
προϊόντος 

Αύξηση 
παραγωγικότητας και 

εξωστρέφειας 
αγροτικών 

επιχειρήσεων  



ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                                                            
ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αλλαγή επιχειρηματικής νοοτροπίας, 
Ικανοποίηση ποικίλων απαιτήσεων ομάδων καταναλωτών και κατανόηση 

κανόνων της αγοράς 
Παραγωγή & διάθεση ασφαλών  & ποιοτικών προϊόντων 

Μείωση κόστους & αύξηση κέρδους -  αειφόρος διαχείριση πόρων και εισροών 
Συνεργατικό πνεύμα 

"Ο ρυπαίνων πληρώνει" 
Αειφορία φυσικών πόρων  

Βελτίωση οικονομικών & περιβαλλοντικών επιδόσεων 
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, διαδικασιών, προϊόντων, πρακτικών, κ.λπ. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 

Μεταφορά γνώσης & 
ενημέρωση 



Βελτίωση της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας του αγρο-

διατροφικού συστήματος 

Βελτίωση της ηλικιακής 
σύνθεσης του ανθρώπινου 
δυναμικού του αγροτικού 

τομέα  

Αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων: 
•μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων και ΜΜΕ 
•κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος 
•σημαντικό κόστος παραγωγής 
•από-επένδυση στον αγροτικό τομέα 

Αντιμετώπισης της έλλειψης 
ρευστότητας στην αγορά και της 
αδυναμίας των αγροτών & ΜΜΕ 

για δανεισμό  



Στόχευση στο ανταγωνιστικό, και 
ασφαλές αγρο-διατροφικό προϊόν, με 

συγκριτικό πλεονέκτημα  

Προϊόντα με 
εξαγωγικό ενδιαφέρον 

Αγρο-διατροφικά προϊόντα 
που επηρεάζουν αρνητικά το 

εμπορικό ισοζύγιο 

Προϊόντα τοπικά - επώνυμα με 
μικρό όγκο παραγωγής και 

ιδιαίτερη ποιότητα  & 
χαρακτηριστικά 

Βασικά αγρο-
διατροφικά 
προϊόντα 







Προϊόντα τοπικά - επώνυμα με 
μικρό όγκο παραγωγής και 

ιδιαίτερη ποιότητα  & 
χαρακτηριστικά 

Προϊόντα για εσωτερική 
κατανάλωση σε τοπικές αγορές 

(νησιά, απομακρυσμένες ή 
ορεινές περιοχές) 

Προϊόντα ειδικών 
καταναλωτικών αγορών 

(niche markets) 

Προώθηση βραχέων αλυσίδων  

λαϊκές αγορές τοπικών 

προϊόντων, διασύνδεση 

τοπικών παραγωγών με 

εστιατόρια και ξενοδοχεία, 

ανάπτυξη πωλήσεων στην 

εκμετάλλευση, farmer’s 

markets, κ.λπ.) 

Διάχυση των 
αποτελεσμάτων της 

εφαρμοσμένης έρευνας έτσι 
ώστε να παραχθούν τα 

προϊόντα που απαιτούν οι 
ειδικές καταναλωτικές 

αγορές 

CLLD 

Διείσδυση των 
τοπικών προϊόντων 

στις γειτονικές 
πόλεις/αγροτικές 

κωμοπόλεις, μέσω 
προώθησης στην 

τοπική αγορά  



Βασικά αγρο-διατροφικά 
προϊόντα  

• προϊόντα συμβατικά ή πιστοποιημένα, 
• παράγονται σε μεγάλη κλίμακα 
• χρησιμοποιούνται / καταναλώνονται 

ευρέως στην εγχώρια ή εσωτερική αγορά, 
(βαμβάκι, καπνός, προϊόντα που συμβάλλον 

στη διατροφική αυτάρκεια της ΕΕ, κ.λπ.) 

Κίνητρα στους 
παραγωγούς για τη 

συνέχιση της 
ενασχόλησής τους με τις 

συγκεκριμένες 
παραγωγές 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων  - συνδυασμού 

μέτρων όπου κριθεί 
απαραίτητο 

Το κόστος παραγωγής είναι 
περιοριστικός παράγοντας = 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας 

Συνήθως η παραγωγή τους 
αποτελεί  περιβαλλοντική 
πρόκληση (νερό, έδαφος, 

ενέργεια) 

Διατήρηση ή 
δημιουργία 
διατροφικής 

αυτάρκειας (μαλακό 
σιτάρι, όσπρια, 

καλαμπόκι, κ.λπ.) 

Αντικατάστασή εγχώρια 
προϊόντα ανθεκτικά στην 

κλιματική αλλαγή 

Διατήρηση 
παραγωγής λόγω 

συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων ή 
ιστορικότητας της 

καλλιέργειάς 



Προαγωγή  της αειφορίας του αγρο-
διατροφικού συστήματος και των 
λοιπών περιοχών της υπαίθρου 

Φυσικό 
περιβάλλον αγρο-

διατροφικού 
συστήματος 

Natura 2000, 
περιοχές 
φυσικού 

κάλλους, κ.λπ. 

Δασικές 
περιοχές 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ  
ΧΩΡΟΣ 



Διατήρηση  & 
αποδοτική 

διαχείριση των 
φυσικών  πόρων  

Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας  & των 
οικοσυστημάτων που 

επηρεάζονται από το αγρο-
διατροφικό σύστημα και 

προώθηση της ευζωίας του 
ζωικού κεφαλαίου  

 

Μετριασμός επιπτώσεων 
& προσαρμογή των 

λοιπών περιοχών της 
υπαίθρου, στην 

κλιματική αλλαγή 
(δασικά οικοσυστήματα, 

κ.λπ.) 

Μετριασμός των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή  

των υποσυστημάτων του αγρο-
διατροφικού συστήματος στην 

κλιματική αλλαγή  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



Υποστήριξη της βιωσιμότητας και 
του πολύ-λειτουργικού ρόλου της 

υπαίθρου και στήριξη των 
θέσεων εργασίας σε αυτή 



 

Δημιουργία ισχυρών δεσμών  αστικών & 
διαφοροποιημένων αγροτικών περιοχών 

με προσανατολισμό στον τουρισμό  

Υποστήριξη της 
βιωσιμότητας & του πολυ-

λειτουργικού ρόλου της 
υπαίθρου 

Υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των νέων, των 

γυναικών και των ατόμων 
που πλήττονται άμεσα από 

την οικονομική κρίση 

CLLD 

Δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και μικρών 

επιχειρήσεων στις αγροτικές 
περιοχές – διαφοροποίηση 

εκτός γεωργίας, ΜΜΕ δασικών 
προϊόντων 

Στήριξη της 
υφιστάμενης 

απασχόληση και 
επιχειρηματικότητας 

Παροχή  δημόσιων αγαθών  

CLLD 



Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας! 


