
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την 
προστασία του περιβάλλοντος και 

την κλιματική αλλαγή



Προτεραιότητες
Π1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, 
στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές
Π2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και 
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών
Π3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης 
της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης 
των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία
Π4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
Π5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των 
τροφίμων και της δασοκομίας
Π6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

Π4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη 
δασοκομία
Π5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη 
της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του 
κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας



Προϋπολογισμός προγράμματος: 4,7 δισ € (ΚΣ)
Προτεραιότητα Ποσοστό
Π1 Μεταφορά γνώσεων και της καινοτομίας
Π2 Βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητα, γεωργικών
εκμεταλλεύσεων 18%
Π3 Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων 7%
Π4 Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων 47%
Π5 Αποδοτικότητα των πόρων 17%
Π6 Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας 12%



Είδη πράξεων

• Επενδυτικά (Δημόσια, Ιδιωτικά)
• Εκτάσεις – ζώα
• Συνεργασία, ομάδες παραγωγών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά γνώσεων
• LEADER
• Διαχειριστικά σχέδια

• Μελέτες τεχνικής στήριξης



Μέτρα 
• M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
• M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 

αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
• M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
• M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
• Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
• M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
• M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
• M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
• M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
• M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
• M11 - Βιολογικές καλλιέργειες
• Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
• Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
• M14 - Καλή διαβίωση των ζώων
• M16 – Συνεργασία
• M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER



M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και 
ενημέρωσης

• 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων

• 1.2 Δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης

• 1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 
εκμεταλλεύσεων και δασών



M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 

υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
• 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

• 2.3 Κατάρτιση των συμβούλων

Πακέτα συμβουλών
• Καταστατικές απαιτήσεις (Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

και πρασίνισμα)
• Οδηγία πλαίσιο για τα νερά
• Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
• Κλιματική αλλαγή 
• Εφαρμογή των μέτρων 10 και 11
• Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα



M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων

• 3.1 Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

• 3.2 Δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που 
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά



M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού

• 4.1 Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης

• 4.2 Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων 
που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, 
εκτός από τα προϊόντα αλιείας

• 4.3 Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή 
την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

• 4.4 Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό



Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής 
παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, 
και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

• 5.1 Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη
μείωση των επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών γεγονότων

• 5.2 Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στη
γεωργική παραγωγή και στο γεωργικό κεφάλαιο από φυσικά
φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά
γεγονότα



M06 - Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

• 6.1 Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς

• 6.2 Εκκίνηση επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 
αγροτικές περιοχές

• 6.3 Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων

• 6.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων



M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές

• 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της 
γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές

• 7.3 Ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, 
βελτίωσης και επέκτασής της

• 7.6 Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών 
περιοχών



M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας των δασών
• 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

• 8.2 Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

• 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και 
φυσικές καταστροφές

• 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και 
φυσικές καταστροφές

• 8.6 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.



M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών

• Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 



M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα

Στόχευση: βιοποικιλότητα, νερά, έδαφος, κλίμα

Εθελοντικές δεσμεύσεις (γεωργικές πρακτικές)

Απώλεια εισοδήματος – πρόσθετο κόστος – κόστος συναλλαγής

Ενίσχυση ανά εκτάριο ανά έτος



M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα

• 10.1.1 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
• 10.1.2 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
• 10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
• 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
• 10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
• 10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
• 10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
• 10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων
• 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
• 10.1.10 τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών στη γεωργία
• 10.1.11 περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης
• 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
• 10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία 



M11 - Βιολογικές καλλιέργειες

• 11.1 Στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

• 11.2 Διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας



Mέτρο 12 ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
NATURA 2000 και της οδηγίας πλαίσιο 

για τα ύδατα

Στόχευση: βιοποικιλότητα, νερά

Υποχρεωτικές δεσμεύσεις (γεωργικές πρακτικές)

Απώλεια εισοδήματος – πρόσθετο κόστος – κόστος συναλλαγής

Ενίσχυση ανά εκτάριο ανά έτος



Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 
2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα

• 12.1 Αποζημίωση για αγροτικές περιοχές του Natura 2000

• 12.2 Αποζημίωση για Δασικές Περιοχές του Natura 2000

• 12.3 Αποζημίωση για τις αγροτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στα 
σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής



Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα 

ειδικά μειονεκτήματα

• 13.1 Χορήγηση ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

• 13.2 Χορήγηση ενίσχυσης σε περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα



M16 – Συνεργασία

• 16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

• 16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού

• 16.5 Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της 
αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή



M16 – Συνεργασία

• Ίδρυση  και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (τουλάχιστον 2 μέλη)
Υποχρεωτικά μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή 
αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση 
 Επιχειρήσεις
 Ερευνητικοί Οργανισμοί
 Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, 
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

• Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου
Εφαρμογή αποτελεσματικών καινοτόμων πρακτικών που απευθύνονται 
σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα



M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω 
του LEADER

• 19.1 Προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

• 19.2 Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης

• 19.3 Προπαρασκευή και υλοποίηση συνεργασίας (διακρατική και 
διατοπική)

• 19.4 Λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση



Μέτρο 10 αγροπεριβαλλοντικές
κλιματικές ενισχύσεις

Στόχευση: βιοποικιλότητα, νερά, έδαφος

Εθελοντικές δεσμεύσεις (γεωργικές πρακτικές)

Ενίσχυση ανά εκτάριο ανά έτος

Απώλεια εισοδήματος – πρόσθετο κόστος – κόστος συναλλαγής



Βιοποικιλότητα
Αγροτική 

δραστηριότητα

Μέτρα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο:
Α) Δεσμεύσεις για τους παραγωγούς

Β) Υποδομές μικρής κλίμακας

Υπομέτρο 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον 
τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές



LIFE-IP 4 NATURA
• 1) Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων

Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.
• 2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 

4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας).

• 3) Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura
2000.

• 4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

• 5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

• 6) Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.
• 7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 

για την περίοδο 2021-2027.
• 8) Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και 
εθνικές πηγές.



Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες:
• Επιστροφή οργανικής ύλης στον ελαιώνα (ανακύκλωση κλαδεμάτων ως 

υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης, αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου 
με εφαρμογή στο έδαφος είτε απευθείας είτε μετά από 
κομποστοποίηση).

• Εισαγωγή νέων καλλιεργητικών πρακτικών για την βελτίωση του 
ισοζυγίου του CO2 (Βελτίωση της ζιζανιοχλωρίδας και του κλαδέματος για 
αύξηση της δέσμευσης CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης, η ακαλλιέργεια του 
εδάφους για περιορισμό της έκλυσης CO2 από το έδαφος)

10.1.06 Διαχείριση φυτικών 
υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην 
ελαιοκαλλιέργεια

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το 
κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους 
και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα 
τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέματα της 
ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυμματίζονται και είτε 
αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεμαχίου είτε 
αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια 
αποτίθενται στο έδαφος.





Σχεδιασμός ΠΑΑ

Υποψήφιοι δικαιούχοι
Νέες προτάσεις

ΕΥΔ ΠΑΑ
Νέες δράσεις

Υλοποίηση ΠΑΑ
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