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Η προώθηση της κτηνοτροφίας αποτελεί μία από τις βασικές 
στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
για την περίοδο 2014-2020.  
Η ελληνική κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία, αγελαδοτροφία, 
βουβαλοτροφία) συνιστά έναν από τους σημαντικότερους και  
πλέον ευαίσθητους και νευραλγικούς τομείς της γεωργικής 
παραγωγής. Σε μια ανταγωνιστική αγορά τροφίμων, είναι πολύ 
σημαντικό οι κτηνοτρόφοι, αλλά και ολόκληρη η αλυσίδα 
παραγωγής κρέατος και γάλακτος, να προσβλέπουν στην 

πώληση προϊόντων με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, καθώς 
και στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αξία 
των προϊόντων αυτών.
Προτεραιότητα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας αποτελεί η 
παροχή στήριξης σε αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία έως 
σήμερα έχουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Στόχος είναι να αυ-
ξηθεί η εγχώρια παραγωγή ή ακόμη και να αντικατασταθούν 
τα εισαγόμενα προϊόντα από συναφή εγχώρια προϊόντα, που 
είναι ανταγωνιστικότερα από άποψη ποιότητας και κόστους.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020 

ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
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Οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ 2014-2020 για τη στήριξη της κτηνοτροφίας 
υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου στήριξης των εθνικών 
επιλογών, με δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, την προώθηση των εξαγωγών και τη δημιουργία ελληνι-
κού “brand name”.
Οι βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το ΠΑΑ 2014-2020 είναι:
-  Η επίλυση του διαρθρωτικού προβλήματος της ηλικιακής σύνθεσης του 
γεωργο-κτηνοτροφικού τομέα με την παροχή κινήτρων.

-  Η ενίσχυση όλων των τύπων εκτροφών ζωϊκής παραγωγής με προτε-
ραιότητα στην αιγοπροβατοτροφία.

-  Η προστασία του περιβάλλοντος και των γενετικών πόρων στην κτηνο-
τροφία, ταυτόχρονα με τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων.

-  Η στήριξη των κτηνοτρόφων με υποστηρικτικές δράσεις κατάρτισης, 
γεωργικών συμβουλών και συνεργασιών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΤΟΥ ΠΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

4 5
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ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Στόχος του Υπομέτρου είναι η ενίσχυση νέων γεωργών/κτηνοτρόφων προκειμένου να αυξηθεί η αντα-
γωνιστικότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό μπορεί να  επιτευχθεί μέσω της 
ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που θα διαθέτουν τα κατάλληλα 
εφόδια για οικονομικά βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. 
Για την είσοδο και την παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη εγκατάσταση σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, παρέχεται κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο 
έτος της ηλικίας τους. Οι δικαιούχοι  διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη 
φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των 
γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Υπομέτρου έχουν ενταχθεί 14.230 δικαιούχοι, συνολικού προϋπο-
λογισμού 274,4 εκ. €.

Υπομέτρο 6.1 -  Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

6
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ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Οι επενδύσεις στοχεύουν:
-  Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων 
ελληνικών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς.

-  Στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και αμμωνίας που προκαλούνται από την κτηνο-
τροφία και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και 
αποβλήτων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.

Δικαιούχοι των Δράσεων είναι φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης έχουν υπο-
βληθεί 1.903 επενδυτικές προτάσεις που αφορούν 
στην κτηνοτροφία, συνολικού προϋπολογισμού 264 
εκ. € οι οποίες και αξιολογούνται.

Δράση 4.1.1 -  Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης 

Δράση 4.1.3 -  Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος

8
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

Στόχος του Υπομέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των τελικών ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων, 
με δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης 
της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικα-
σιών προστασίας του περιβάλλοντος.
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε: ιδρύσεις, εκ-
συγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων 
παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις 
μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ.
Το Υπομέτρο περιλαμβάνει τρεις δράσεις: 
Δράση 4.2.1 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τε-
λικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν.
Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό 
προϊόν.
Δράση 4.2.3 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.
Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης έχουν υποβληθεί 
178 επενδυτικές  προτάσεις που αφορούν στην  κτηνο-
τροφία, συνολικού προϋπολογισμού 434 εκ.€ οι 
οποίες και αξιολογούνται.

Υπομέτρο 4.2 -  Επενδύσεις στη μεταποίηση και 
εμπορία γεωργικών προϊόντων
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ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ

Στόχος της Δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής 
και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης, μέσω οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυ-
τόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των 
ζώων αυτών.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών 
αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, εκτρέφουν σε συγκεκριμένες περιοχές και τα ζώα είναι 
εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν. 
Στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ενταχθεί 690 δικαιούχοι, συνολικού προϋπολογισμού 34 εκ. €.

Δράση 10.1.9 -  Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών

12
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Καταφυγίου (Δυτική και 
Κεντρική Μακεδονία), 
Ρουμλουκίου 
(Δυτική και Κεντρική 
Μακεδονία), Ορεινό 
Ηπείρου (Ήπειρος), 
Ικαρίας (Νομός 
Σάμου), Λευκίμης 
(Κέρκυρα), Κατσικά 
(Ήπειρος), Άργους 
(Πελοπόννησος), 
Ζακύνθου (Ζάκυνθος), 
Φλώρινας-Πελαγονίας 
(Μακεδονία), 
Σαρακατσάνικο (Όλη 
η χώρα), Γλώσσας 
Σκοπέλου (Μαγνησία, 
Λάρισα, Βόρειες 
Σποράδες, Θεσσαλία, 
Φθιώτιδα), Κύμης 
(Εύβοια), Αγρινίου 
(Αιτωλοακαρνανία, 
‘Αρτα), Δράμας (Δράμα, 
Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη), Θράκης (Όλη 
η Θράκη), Καλαρρύτικο 
(Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Αιτωλοακαρνανία, 
Δυτική Μακεδονία), 
Πηλίου (Όλη η 
Θεσσαλία, Φθιώτιδα, 
Ευρυτανία), Σερρών 
(Νομός Σερρών, 
Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία, Θράκη).

Ηλείας (Ζάκυνθος, 
Πελοπόννησος, 
Αιτωλοακαρνανία, 
Αττική),  
Πηνείας (Ζάκυνθος, 
Πελοπόννησος, 
Αιτωλοακαρνανία, 
Αττική),  
Θεσσαλίας (Θεσσαλία, 
Φθιώτιδα, Ευρυτανία),  
Σκύρου (Όλη η χώρα),  
Πίνδου (Ηπειρος, 
Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Στερεά Ελλάδα),  
Μεσσαρά 
(Πελοπόννησος, 
Κρήτη).

Τήνου (Κυκλάδες), 
Κέας (Κυκλάδες), 
Κατερίνης (Θεσσαλία, 
Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος),  
Συκιάς (Όλη η χώρα), 
Ελληνικός βούβαλος 
(Υγρότοποι σε όλη τη 
χώρα),  
Ελληνική 
βραχυκερατική (Όλη η 
χώρα).

Σκοπέλου (Βόρειες 
Σποράδες, 
Μαγνησία, Λάρισα)

Εγχώριος ελληνικός 
χοίρος (Όλη η χώρα)

Πρόβατα

Ιπποειδή

Βοοειδή

Αίγες

Χοίροι

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ
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ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης  προς τους κτηνοτρόφους 
σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, ώστε να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν οι εγχώριες φυλές 
αγροτικών ζώων. 
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και, να ενισχυθεί η 
βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο, αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.
Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά 
νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/
και τα μέλη τους.
Στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ενταχθεί 1.198 δικαιούχοι με συνολικό προϋπολογισμό 10,1 εκ. €

Δράση 10.2.1 -  Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μία συνιστώσα 
της εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλει στην 
ορθολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου 
και της διατροφής του, την καλή διαβίωση των 
ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Στο πλαίσιο 
των Δράσεων αυτών ενισχύεται η διατήρηση ή η 
μετατροπή αντίστοιχα, πρακτικών και μεθόδων 
στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές, 
όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 834/2007.
Δικαιούχοι των Δράσεων είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώ-
πων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα 
με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Στις Δράσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
έχουν ενταχθεί 23.100 δικαιούχοι με συνολικό 
προϋπολογισμό 217,4 εκ.€.

Δράση 11.1.2 -  Ενισχύσεις για τη μετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία

Δράση 11.2.2 -  Ενισχύσεις για τη διατήρηση 
σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους παραγωγής στην 
κτηνοτροφία
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Στόχος του Μέτρου είναι η συνένωση των παραγωγών και κτηνοτρόφων 
σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν 
τη διαπραγματευτική τους δύναμη - μέσω της αύξησης του όγκου του 
διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την 
εμπορία. Επιπλέον, με τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα διευρύνεται 
ο αριθμός των πιθανών αγοραστών και μειώνεται το κόστος των συλ-
λογικών επενδύσεων ανά παραγωγό.
Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης έχουν υποβληθεί 76 προτάσεις 
που αφορούν στην κτηνοτροφία, συνολικού προϋπολογισμού 19,8 εκ. €, 
οι οποίες και αξιολογούνται.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ  ΣΧΗΜΑΤΑ
Μέτρο 9  -  Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας
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Στόχοι του Υπομέτρου είναι: α) η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό 
τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής 
εφαρμογής έργων, β) η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με σκοπό 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. 
Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων (τουλάχιστον ένας φο-
ρέας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) 
σε τοπικό ή διατοπικό ή διακρατικό επίπεδο, για την επίτευξη πρακτικών 
λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας τεχνο- 
λογικής ή μη, οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτόμου λύσης στους τομείς 
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων.
Στο πλαίσιο των σχετικών Υπομέτρων παρέχεται στήριξη για τη δημιου-
ργία και σύσταση των Επιχειρησιακών Ομάδων (Δράση 1) και στη 
συνέχεια στήριξη για την πιλοτική εφαρμογή των καινοτόμων έργων 
τους (Δράση 2).
Στο πλαίσιο της Δράσης 1 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, 
για τη δημιουργία συνεργασιών και την ίδρυση των Επιχειρησιακών 
Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ, έχουν υποβληθεί 122 προτάσεις που αφορούν 
στην κτηνοτροφία, συνολικού προϋπολογισμού 610.000€.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για τη Γεωργία

Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ 
για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Υπομέτρο 16.1-16.5  - Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές 
πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή
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