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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

Θέτοντας τις βάσεις για: τον αναπροσανατολισμό της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στην καρδιά του οποίου θα 
είναι η ποιότητα, η καινοτομία, το περιβάλλον, μέσα από συλλογικές και 
συνεργατικές δράσεις.

Με στόχο: την αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε όλο το εύρος της 
αγροεφοδιαστικής αλυσίδας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την 
εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων και την αναζήτηση νέων αγορών.

Το οποίο απαιτεί: αλλαγή της παραγωγικής κουλτούρας των αγροτών, 
εξωστρέφεια, δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, υποστηρικτές δράσεις 
στους τομείς της επιμόρφωσης, της έρευνας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
της μεταφοράς γνώσης και την εισαγωγή καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στην 
αγροτική παραγωγή.

4,78 δις €
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης
2014-2020

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  &  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

5,64 δις € 6 δις €
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΖΙ

ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

*Inforgraphics: European Commission (Future of the CAP)

Μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 χτίζουμε το μοντέλο
της νέας ΚΑΠ για το 2021-2027

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΚΜΑΖΟΥΣΑ
ΥΠΑΙΘΡΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



3,7 δις €
• Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
• Σύσταση Ομάδων Παραγωγών
• Δράσεις συνεργασίας για την προώθηση
 της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα
• Πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών
• Κατάρτιση νέων γεωργών
• Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα
• Αγροτική οδοποιία
• Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας
• Διατήρηση γενετικών πόρων και απειλούμενων
 αυτόχθονων φυλών
• Μείωση της νιτρορύπανσης από γεωργική δραστηριότητα
• Εναλλακτικές φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές
 πρακτικές: comfusio, καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
• Ενίσχυση γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές
 και μειονεκτικές περιοχές
• Επιλογή 50 πολυταμειακών αναπτυξιακών τοπικών
 προγραμμάτων LEADER/CLLD για την υλοποίηση  
 ιδιωτικών και δημοσίων παρεμβάσεων στις
 αγροτικές περιοχές 

€
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
από την έγκριση του ΠΑΑ μέχρι σήμερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

σε 161 νέες προκηρύξεις 44%
απορρόφηση

πόρων

92%
της συνολικής

δημόσιας δαπάνης
του ΠΑΑ έχει δεσμευτεί 

σε συνεχιζόμενα
και νέα έργα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ενίσχυση της βιωσιμότητας
και ανταγωνιστικότητας
των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Προώθηση της
οργάνωσης της
αλυσίδας τροφίμων

Αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη
δασοπονία 

Στροφή προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και αποδοτικότερη
χρήση των πόρων

Oικονομική
διαφοροποίηση και
κοινωνική ένταξη
στις αγροτικές
περιοχές μέσω του
LEADER/CLLD

Εκχώρηση 37%
των πόρων του ΠΑΑ
στις 13 Περιφέρειες της χώρας με στόχο 
την αποκεντρωμένη υλοποίηση των 
έργων του ΠΑΑ.

Ανάπτυξη
χρηματοδοτικών εργαλείων
με πόρους του ΠΑΑ και συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη 
διευκόλυνση πρόσβασης των γεωργών στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΣΤΟΧΟΣ
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ:

την εισαγωγή
νέων πρακτικών
για την προστασία 
του περιβάλλοντος

την ανάδειξη του
πολυλειτουργικού
χαρακτήρα των
αγροτικών περιοχών

τη δημιουργία επενδύσεων
και την ανάπτυξη υποδομών
για την ανταγωνιστικότητα
του αγροδιατροφικού τομέα

τη στήριξη
του αγροτικού
εισοδήματος

στρέμματα 
γεωργικής & 
δασικής γης 

επωφελούνται 
από 

περιβαλλοντικές 
δράσεις

8,89 εκατ.

γεωργοί 
καταρτίσθηκαν
στον τομέα 

δραστηριότητάς 
τους

25 χιλιάδες

σε δημόσιες
υποδομές

για τη στήριξη της 
γεωργικής παραγω-
γής και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

στις αγροτικές 
περιοχές

252 εκατ. € 

νέοι γεωργοί 
λαμβάνουν 

ενίσχυση για την 
πρώτη 

εγκατάστασή τους

29 χιλιάδες

του αγροτικού 
χώρου

δικτυώνονται, 
συμμετέχουν, 
ενημερώνονται 

μέσω του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου

191 φορείς

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

πληρωμές
για την ενίσχυση 
του γεωργικού 

τομέα

2,2 δις €
γεωργοί και 
επιχειρήσεις

στις αγροτικές περιο-
χές ωφελούνται από 
ενισχύσεις του ΠΑΑ

464 χιλιάδες

κάτοικοι
αγροτικών 
περιοχών 
αποκτούν 
ευρυζωνική 
πρόσβαση

231 χιλιάδες


