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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 

 

Γενική 
Περιγραφή:

 
Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί 
το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013. Η εθνική 
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης εστιάζεται σε τρεις βασικούς 
άξονες:  
α) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και 
της δασοκοµίας,  
β) Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου και  
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας,  
συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα, που 
βασίζεται στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων προγραµµατικών 
περιόδων. 
 

Περιεχόµενο:

  
ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ::  
 
Κεντρικός πυλώνας του Προγράµµατος είναι η αναδιοργάνωση 
του γεωργικού τοµέα καθώς και η ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης και της καινοτοµίας στις αγροτικές περιοχές. 
 
Το Πρόγραµµα επίσης εστιάζει σε δράσεις που σχετίζονται µε την 
αλλαγή στην τεχνικοπαραγωγική κατεύθυνση της εκµετάλλευσης 
µέσω των επενδύσεων, την παροχή συµβουλών, την υιοθέτηση 
και τήρηση προτύπων, την προώθηση και προβολή των 
προϊόντων, την καθετοποίηση της παραγωγής και τον 
εκσυγχρονισµό των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τοµέα, την 
βελτίωση των γνώσεων του απασχολούµενων στον πρωτογενή 
τοµέα και την ευαισθητοποίηση τους στα θέµατα της προστασίας 
του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υποδοµών, τη µείωση του 
κατακερµατισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, τη διαφοροποίηση 
των πηγών εισοδήµατος αλλά και την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας (ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τουρισµός), τη 
συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές 
περιοχές και περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα και τέλος την 
άµβλυνση της δυσµενούς δηµογραφικής σύνθεσης των 
απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, τη διασφάλιση οµαλής 
«διαδοχής» στη γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα και την 
σηµαντική αύξηση της συµβολής της γεωργίας – δασοκοµίας στην 
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 
 
Μέσω των προβλεπόµενων µέτρων και δράσεων το Πρόγραµµα 
αποσκοπεί στη δηµιουργία µίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής 
οικονοµίας της υπαίθρου µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία, 
σύµφωνα µε τις επιταγές της στρατηγικής της Λισσαβόνας (για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση) και του Γκέτεµποργκ (για την 
αειφόρο ανάπτυξη). 
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Συνολική 
Στρατηγική:

 
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
εστιάζεται στην Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη, µέσω της βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού 
τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε µια βιώσιµη ύπαιθρο.  
  

Στόχοι του 
Προγράµµατος:

 
Η συνολική στρατηγική θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων γενικών 
στρατηγικών στόχων (προτεραιοτήτων) που αφορούν: 
 
Γ.Σ.Σ.1: Στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροτοδιατροφικού τοµέα. 
Γ.Σ.Σ.2: Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 
Γ.Σ.Σ.3: Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 
και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής 
οικονοµίας. 
Γ.Σ.Σ.4: Στην προώθηση πρωτοβουλιών για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER. 
 

Άξονες 
Προτεραιότητας:

 
Το ΠΑΑ προβλέπει τέσσερις άξονες προτεραιότητας καθώς και τα 
αντίστοιχα µέτρα: 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 
 
 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 
 
Μέτρο 1.1.1: «∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και 
ενηµέρωσης» 
Μέτρο 1.1.2: «Εγκατάσταση νέων γεωργών» 
Μέτρο 1.1.3: «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών 
εργατών» 
Μέτρο 1.1.4: «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών 
στη γεωργική εκµετάλλευση και παροχής δασοκοµικών 
συµβουλών. 
 
 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενούς τοµέα, οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί 
περιλαµβάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας στον γεωργικό και τον δασικό τοµέα 
καθώς και στον τοµέα των γεωργικών ειδών διατροφής, τη 
βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του πρωτογενούς 
τοµέα, τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη 
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ και τη βελτίωση της ποιότητας των 
τροφίµων.  
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:    
 
Μέτρο 1.2.1: «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 
Μέτρο 1.2.2.: «Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών» 
Μέτρο 1.2.3: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων» 
Μέτρο 1.2.5: «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που 
σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της 
δασοκοµίας» 
Μέτρο 1.2.6: «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης». 
 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 
Μέτρο 1.3.1: «Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική 
νοµοθεσία». 
Μέτρο 1.3.2: «Συµµετοχή των γεωργών σε συστήµατα για την 
ποιότητα τροφίµων» 
Μέτρο 1.3.3: «Ενηµέρωση – προώθηση των προϊόντων στο 
πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων»  
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 

 
 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ: 
 
Μέτρο 2.1.1: «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για 
φυσικά µειονεκτήµατα» 
Μέτρο 2.1.2: «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε 
µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών»  
Μέτρο 2.1.3: «Ενισχύσεις γεωργών που ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα σε περιοχές NATURA 2000» 
Μέτρο 2.1.4: «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» 
Μέτρο 2.1.6: «Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις» 
Το µέτρο 2.1.5: «Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων», 
θα υποβληθεί όταν θα υπάρξει η σχετική ετοιµότητα. 
 
 

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη των φυσικών πόρων, οι στόχοι 
περιλαµβάνουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 
ανάπτυξη γεωργικών και δασικών συστηµάτων και 
παραδοσιακών αγροτικών τοπίων, την ορθολογική διαχείριση 
της ποσότητας και της ποιότητας του νερού και την 
προστασία και τη βιώσιµη διαχείριση του εδάφους.  
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ 
ΓΗΣ:  
Μέτρο 2.2.1: «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» 
Μέτρο 2.2.3: «Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών» 
Μέτρο 2.2.4: «Ενισχύσεις Natura 2000» 
Μέτρο 2.2.6: «Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης» 
Μέτρο 2.2.7: «Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις» 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 
Μέτρο 3.1.1: «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες» 
Μέτρο 3.1.2: «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ 
µικρών επιχειρήσεων» 
Μέτρο 3.1.3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
Μέτρο 3.2.1: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό» 
Μέτρο 3.2.2: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» 
Μέτρο 3.2.3: «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς» 
Μέτρο 3.4.1: «Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή» 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 
 

 
 

Τα µέτρα θα συµβάλλουν στην ενίσχυση του ενδογενούς 
δυναµικού των αγροτικών περιοχών µε την προώθηση της 
συνεργασίας και την εφαρµογή της προσέγγισης “από κάτω 
προς τα άνω”. Η καινοτοµία στην επιχειρηµατικότητα και η 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας είναι τα βασικά 
θέµατα αυτού του άξονα.  

Τα προτεινόµενα µέτρα αποσκοπούν στην αναζωογόνηση 
της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές µέσω της στήριξης για την 
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, την προώθηση της 
κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων, τη διατήρηση 
και την αναβάθµιση της αγροτικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των 
πληροφοριών. 
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Μέτρο 4.1: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» 
Μέτρο 4.2.1: «∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία» 
Μέτρο 4.3: «Λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση 
δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή» 
 

Προϋπολογισµός 
:   

Άξονας 
Συνολική 
∆ηµόσια 
∆απάνη (1) 

Συνδροµή του 
ΕΓΤΑΑ* στη 

δηµόσια δαπάνη 
(ποσοστό) 

Συνδροµή 
ΕΓΤΑΑ (σε 
ευρώ) 

Άξονας 1 2.254.921.209 70,87% 1.598.153.220 

Άξονας 2 1.714.908.870 75,60% 1.296.518.200 

Άξονας 3 709.898.244 71,96% 510.813.004 
LEADER 295.266.850 76,06% 224.570.000 
Τεχνική 
βοήθεια 

103.000.000 75,00% 77.250.000 

Σύνολο 5.077.995.174 73,01% 3.707.304.424

∆ικαιούχοι του 
προγράµµατος:

 
Σε συνάρτηση µε τον εκάστοτε άξονα και µέτρο δικαιούχοι του 
προγράµµατος είναι: 

1. Νοµικά πρόσωπα που υλοποιούν προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης 

2. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και δασοκαλλιεργητές, φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης που 
πληρούν διάφορες προϋποθέσεις (ανάλογα µε τον άξονα 
και το µέτρο). 

3. Συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις  
4. Ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης δασών 
5. Επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 

προϊόντων (µε έµφαση στις ΜΜΕ) 
6. Οµάδες παραγωγών  
7. Ενώσεις και συνεταιρισµοί  
8. ΟΤΑ, σύλλογοι, ινστιτούτα, και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις 
9. Ιδιώτες δασοκτόµονες δασών ή ενώσεις τους 
10. Εταιρείες ΟΤΑ και συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  
11. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

 

Επιπλέον 
πληροφορίες:

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
http://www.minagric.gr/greek/index.shtml 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm 
 

 
 


