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Αγροτικός τομέας: βασικός πυλώνας της 
εθνικής μας οικονομίας 

 Στην ελληνική γεωργία αντιστοιχεί το 29% της αξίας των ελληνικών 
εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Σχεδόν το 1/3 από τα 
κορυφαία 100 εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα συνδέεται άμεσα με την 
αγροτική παραγωγής της χώρας (Στοιχεία ΣΕΕ) 

 

  το 30% των νέων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, 
προωθούν τα προϊόντα διατροφής της ελληνικής γης (Στοιχεία ΣΕΕ) 

 

 Oι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 56,6% την 
πενταετία 2009-2013. (Στοιχεία ΣΕΕ) 

 





 πρωτογενής τομέας καλύπτει σχεδόν το 3% του ελληνικού 
AEΠ -ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του AEΠ στην 
E.E.(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 Σημαντική θέση του αγροδιατροφικού τομέα στην συνολική 
απασχόληση (11,9%) (Στοιχεία EUROSTAT) 

 

Αγροτικός τομέας: βασικός πυλώνας της 
εθνικής μας οικονομίας 



 



 
  

Τομείς  προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης των Περιφερειών της Ελλάδας με βάση τα περιφερειακά RIS 

Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη 

Αγροτικός τομέας Μεταποίηση - Τουρισμός 
(Πολιτισμός) 

Επιπλέον Αναδυόμενοι κλάδοι: 
Καινοτόμα Δομικά Υλικά, 
Ενέργεια - Περιβάλλον - 

    

Κεντρική Μακεδονία Αγροδιατροφικός τομέας Τομέας δομικών υλικών Τομέας κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης 

Τομέας τουρισμού  ΤΠΕ Ενέργεια 
Περιβάλλον – 
Μεταφορές 
(οριζόντιες) 

Δυτική Μακεδονία  Αγροδιατροφικός 

τομεας με  αγροτικά 

– κτηνοτροφικά 

προϊόντα.     

 Διαχείριση Απορριμμάτων  Τομέας Γουνοποιίας  Τομέας Τουρισμού  Ενέργειας & των ΑΠΕ-
Τηλεθέρμανση 

Θεσσαλία Αγροδιατροφικό 
σύμπλεγμα 

Μέταλλο & δομικά υλικά Δημιουργικός τουρισμός Περιβάλλον Ενέργεια Αποκατάσταση & 
προηγμένες 
υπηρεσίες υγείας 

Ήπειρος Πρωτογενής τομέας - 
Μεταποίηση - 
Αγροδιατροφή - 
Γαστρονομία 

Βιομηχανία της εμπειρίας: 
Τουρισμός, Πολιτισμός και 
Δημιουργική Οικονομία 

Ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΤΠΕ και 
νεανική επιχειρηματικότητα 

Υγεία και ευεξία   

Ιόνια Νησιά Πρωτογενής τομέας, 
αγροδιατροφή και 
γαστρονομία 

Θαλάσσια οικονομία: Αλιεία, 
υδατοκαλλιέργειες και 
θαλάσσιος τουρισμός 

Βιομηχανία της εμπειρίας: 
Τουρισμός, πολιτισμός και 
δημιουργική βιομηχανία 

    

Δυτική Ελλάδα Αγροτική παραγωγή - 
Υδατοκαλλιέργειες και 
τρόφιμα 

Τουρισμός - Πολιτισμός Υλικά και μικροηλεκτρονική    ΤΠΕ 
Ενεργειακές 
Εφαρμογές 
(οριζόντιες) 

Στερεά Ελλάδα Αγροδιατροφή Βιομηχανία της εμπειρίας Στήριξη της αλυσίδας αξίας 
του μετάλλου 

Πράσινη καινοτομία, 
εξοικονόμηση και παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ 

  

Πελοπόννησος Αγροδιατροφικός τομέας Τουριστικός τομέας Μεταποιητική βιομηχανία και 
λοιποί δυναμικοί τομείς (υ 

   ΤΠΕ Ενέργεια 
Περιβάλλον – 
Μεταφορές 
(οριζόντιες) 

Αττική Γαλάζια οικονομία Δημιουργική οικονομία και 
βιομηχανία της εμπειρίας 

Αξιοβίωτη κοινωνία - Ποιότητα 
ζωής 

    

Βόρειο Αιγαίο Μηχανισμοί και μέσα 
ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας  

Ανάπτυξη αγροδιατροφικού 
τομέα 

Τουρισμός - Φύση - Πολιτισμός Νησιά ίσων ευκαιριών   

Νότιο Αιγαίο Βιομηχανία της εμπειρίας Αγροδιατροφή Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες πράσινες τεχνολογίες 
εξοικονόμηση και ενέργειας 

Κρήτη Αγροδιατροφικό 
σύμπλεγμα 

Πολιτιστικό - Τουριστικό 
σύμπλεγμα 

Περιβαλλοντικό σύμπλεγμα Σύμπλεγμα γνώσης   



ΠΥΛΩΝΑΣ Ι/ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

+  

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ/ΠΑΑ  

= 

ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 



ΤΟ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 4,73 δις ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 

 4 δις ευρώ σε όρους Κοινοτικής Συμμετοχής 

 1,22 δις Ιδιωτική Συμμετοχή 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 5,95 δισ. ευρώ σε έργα και επενδύσεις 



Στόχευση του ΠΑΑ 2007-2013  

 η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και 
δασοκομικών προϊόντων,  

 η παραγωγή ασφαλών τροφίμων,   

 η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων,  

 η αύξηση της απασχόλησης,  

 η άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής - 
αειφορία,  

 η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της υπαίθρου. 

 



ΣΧΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΝΕΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΓΕΩΡΓΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ 

LEADER 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 



Σχέδια Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας των 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

Ενισχύονται οι επενδυτικές δαπάνες για :  
 Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις 

και εκσυγχρονισμό των παγίων της 
εκμετάλλευσης  

 Αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανικού 
και μηχανολογικού εξοπλισμού και 
υποδομών.  

 Εξοπλισμός πληροφορικής και 
επικοινωνιών  

 Εξοπλισμός για την αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό 
την κάλυψη των αναγκών της 
εκμετάλλευσης  



Σχέδια Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας των 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

Εντάχθηκαν συνολικά 7.726 επενδυτικά σχέδια 
βελτίωσης, τα οποία πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 543εκ. €.  

Έχει διατεθεί ποσό ύψος 225  εκατ. ευρώ από την 
αρχή της Π.Π.  σε  περίπου 5.000 δικαιούχους 



4,06% 

22,60% 

15,18% 

39,92% 

6,24% 

0,54% 
3,49% 

7,98% 

Εξοπλισμό θερμοκηπίων 

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμό ζωικής παραγωγής 

Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων φυτικής 
παραγωγής 

Δαπάνες για αγορά γεωργικού ελκυστήρα 

Δαπάνες Αρδευτικών Συστημάτων 
Εξοικονόμησης Ύδατος 

Δαπάνες Μελισσοκομικού τομέα (εξοπλισμό-
αυτοκίνητοο) 

Δαπάνες  Εγγείων Βελτιώσεων  

Δαπάνες εξοπλισμού και κτιριακών για την 
καθετοποίηση ιδίας παραγωγή 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 



ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
• Μόνιμοι κάτοικοι  (18-40 ετών) τα ης Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα 

• Εγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ 

• Εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά 
το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

• Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο 

• Γεωργική εκμετάλλευση 0,5 ΜΑΕ 

 

 

 

 

 



ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
 

 

 

 
 

 

2η Πρόσκληση πάνω από 11. 500 αιτήσεις. 
Εντάχθηκαν  10.988 δικαιούχοι οι οποίοι έλαβαν το 
70% της ενίσχυσης τους μέσα σε 5 μήνες από την 
αίτησή τους 

Συνολικά  έχουν διατεθεί 270 εκατ. ευρώ 
   
 
 
                Σε 23.020 δικαιούχους 



ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ  

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 



Μεταποίηση 

Πληρωμές: 

67 εκατ. ευρώ σε 160  δικαιούχους 

 

 

Οίνος   Σηροτροφία   

Ελαιούχα Προϊόντα   
Οπωροκηπευτικά   

Κρέας   

Γάλα   

Επιτραπέζιες  ελιές  

Μέλι 

Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άϋλες 
επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις 
συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και αφορούν: 
στην μεταποίηση ή/και εμπορία 
προϊόντων που καλύπτονται από το 
παράρτημα Ι της συνθήκης 

ΤΟΜΕΙΣ 



Οπωροκηπευτικά-
Επιτραπέζιες ελιές 

34,78% 

Γάλα 
18,98% 

Κρέας 
12,09% 

Ελαιούχα Προϊόντα 
10,68% 

Οίνος 
10,32% 

Δημητριακά 
4,95% 

Διάφορα 
Ζώα 

3,37% 

Αυγά - Πουλερικά 
1,73% 

Φαρμακευτικών και 
Αρωματικών Φυτών 

1,47% 

Ζωοτροφές 
0,80% 

Σπόρων και 
Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού 
0,77% 

Άνθη 
0,08% 

Μ123Α - ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (%) 



Αγροτουρισμό, Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(Διαφοροποίηση αγροτικού  εισοδήματος) 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  

 μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης,  

 χώρων εστίασης και αναψυχής,  

 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού 
της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας), 



 μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε 
ενδεικτικούς επαγγελματικούς κλάδους), 

 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Πληρωμές: 
43 εκατ. ευρώ σε 379 δικαιούχους 

Αγροτουρισμό, Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(Διαφοροποίηση αγροτικού  εισοδήματος) 



Γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις 

 άνω των 900 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί 
για την στροφή προς μία πιο «φιλική 
για το περιβάλλον» γεωργία 
μέσω   γεωργοπεριβαλλοντικών 
παρεμβάσεων του Μ214  

 

Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους γεωργικής 
παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο 
λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και του γεωργικού τοπίου  

 Βιολογική γεωργία 
 Βιολογική 

κτηνοτροφία 
 Προστασία των 

ευαίσθητων στα 
νιτρικά περιοχών 



Εξισωτική Αποζημίωση 

Άνω των 1,15 δις ευρώ έχουν  ήδη 
διατεθεί σε 77.567 γεωργούς και 
κτηνοτρόφους σε ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές  για την 
αντιστάθμιση των απωλειών 
εισοδήματος και πρόσθετου κόστους 



ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Υλοποιούνται 462 μικρά αρδευτικά 

έργα, λιμνοδεξαμενές, αγροτικές 
οδοποιίες και αναπλάσεις χωριών 
συνολικού προϋπολογισμού  132  
εκατ. ευρώ (νομικές δεσμεύσεις).  

+ 
110 Νέα έργα που προστέθηκαν και 
στο πλαίσιο της 4ης  Πρόσκλησης του 
Μ321 συνολικού προϋπολογισμού 
ένταξης 63 εκατ. ευρώ περίπου 



ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΞΟΝΑ 3 ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 



ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Υλοποιούνται 90 μεγάλα 
δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα 
προϋπολογισμού  

άνω των 525 εκατ. ευρώ 

Φράγμα Βαλσαμιώτη 



 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 
Φορέας Έργου : Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Τόπος Εκτέλεσης : Νομός Μεσσηνίας 
Περιγραφή: Κατασκευή φράγματος στη 
λεκάνη Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας, 
συνολικού όγκου 430.000 μ3 και 
ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα του 
φράγματος περίπου 8 εκατ. μ3. 



ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 



ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 



LEADER 

Σταδιακή μετατόπιση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής από μια κλαδική τομεακή πολιτική 
σε μία χωρική πολιτική 

 Αναζωογόνηση και την αύξηση της ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών 
 

 άρσης της απομόνωσης των εν λόγω περιοχών  
 

 «μοχλός» κινητοποίησης και αξιοποίησης του τοπικού 
ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου 
 

  Απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας και ικανοτήτων από 
τοπικούς φορείς για σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών 
μέσω ένταξή τους σε διαδικασίες και δίκτυα ανταλλαγής 
εμπειριών 



LEADER 
Υλοποιούνται παρεμβάσεις αξίας 
άνω των 150 εκατ. ευρώ σε 
επιλεγμένες περιοχές 
παρέμβασης  



ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

LEADER 



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΑ 2007-2013 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


