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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Προσωπικό
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΓΓ ΑΠ και
ΔΚΠ)
Αυτοτελείς Υπηρεσίες που υπάγονται στη ΓΓ ΑΠ και ΔΚΠ
Α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
Β) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Γ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Αυτοτελείς Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Α) Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων
Β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού
Γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Δ) Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων
Δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Σύνολο Τακτικού Προσωπικού Υπουργείου &
ΝΠΔΔ (βάσει Απογραφής Δεκ. 2020)

1.972

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.199.000.000 €
Υπηρεσιακή Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Α) Υπηρεσία Συντονισμού
Β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
ΝΠΔΔ
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΜΦΙ)
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΓΕ)
ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΝΠΙΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)
ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΙΕΚ)
ΔΕΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛΓΑ)
ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ)
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤΕΕ)
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

6

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου
1.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού
Τομέα
{Έτος Έναρξης: 2020}

2. Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας
{Έτος Έναρξης: 2020}

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες
δουλειές

✔
✔

3. Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
{Έτος Έναρξης: 2020}
4. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
{Έτος Έναρξης: 2020}

Προστασία περιβάλλοντος,
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη

✔
✔
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2.i

Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού
Τομέα
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

Σχέδια Βελτίωσης

Ιδιωτικές επενδύσεις σε μονάδες
υδατοκαλλιέργειας

10%
4ο τρίμηνο
2021

49%
4ο τρίμηνο
2021

Στήριξη για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων .
Στήριξη συνολικού αριθμού 11.000 εκμεταλλεύσεων - ποσό στήριξης 600.000.000€
Στήριξη 800 εκμεταλλεύσεων στο έτος 2021 - ποσό στήριξης 60.000.000€
Στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Στήριξη συνολικού αριθμού 154
67.155.777,34 €

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας – ποσό στήριξης

Ποσό στήριξης στο έτος 2021, 32.070.951€

Μεταρρύθμιση ΕΛΓΑ

Υλοποίηση 100%

100%

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ
Ψηφιοποίηση συστήματος καταγραφής ζημιών για την υποστήριξη της ελεγκτικής
διαδικασίας στον αγρο-διατροφικό τομέα και την ταχύτερη έκδοση των πορισμάτων.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Ενεργοποίηση Μηχανισμού νέας ΚΑΠ 2021-2027

1.1

Εποπτική εξέταση του αγροδιατροφικού τομέα, ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, επισκόπηση
των ευρημάτων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΚΑΠ σε προηγούμενες και την τρέχουσα Προγραμματική
Περίοδο (ΠΠ), των εξελίξεων στο κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό), των τάσεων σε διεθνές επίπεδο,
διεξαγωγή αναλύσεων προετοιμασίας για την κατάρτιση και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργική
Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας

1.2

Στήριξη επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
και την προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς.
Ενίσχυση επενδύσεων ανέγερσης, επέκτασης, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας
οικονομιών κλίμακας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια, επενδύσεις διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών,
βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

1.3

Στήριξη επενδύσεων μεταποιητικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό μονάδων, περαιτέρω μεταποίηση προϊόντων,
υποπροϊόντων, δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

1.4

1.5

1.6

Στήριξη γεωργών ή ομάδων γεωργών για την αξιοποίηση συστημάτων ποιότητας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και
ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.

Υπουργός

Στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων για επενδύσεις ενεργητικής προστασίας για τη μείωση των συνεπειών
πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων.

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας

Υπουργός

Ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων µε σκοπό την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή, ,στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών
προϊόντων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Υφυπουργός

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

1.7

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας που πλήττονται ιδιαίτερα
από την κρίση της πανδημίας Covid19

Υπουργός

Στήριξη πρωτογενούς τομέα για τη διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης στους τομείς οι
οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid19.

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Υφυπουργός

Αναμόρφωση Πλαισίου Γεωργικών Ασφαλίσεων

1.8

Μελέτη και αποτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών
ασφαλίσεων στην Ελλάδα, ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και
των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ.

Υπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Προσθήκη νέων εναλλακτικών τρόπων αποζημίωσης καταστροφών. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

1.9

1.10

Επικαιροποίηση δεδομένων και ενίσχυση διαλειτουργικότητας συστημάτων.

Υπουργός
Υφυπουργός

Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών εξαγωγών κτηνιατρικού και φυτικού τομέα

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οικονομικός μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα

Υπουργός

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με τη σύμπραξη του
ιδιωτικού τομέα.
Υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και τον αγροτουρισμό.

Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Επενδύσεις για τo Μετασχηματισμό και την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα 2
Μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με έμφαση στη
βιολογική γεωργία /κτηνοτροφία και την ενίσχυση περιοχών με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

1.11

Υπουργός
Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Γενικός Γραμματέας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Ιδιωτικές επενδύσεις και Οικονομικός Μετασχηματισμός, Τομέας Υδατοκαλλιεργειών
Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.

1.12

Υπουργός
Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.1

Ενεργοποίηση Μηχανισμού νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

Έργα
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)
Παροχή υπηρεσιών διοικητικής – επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης, σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ της Ελλάδας για την περίοδο
2021-2027.

Ex-ante αξιολόγηση, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, Διαχείριση κινδύνων και ανάπτυξη πλαισίου για κλιματικά ευφυή γεωργία για την περίοδο 2021-2027
Αναλύσεις προετοιμασίας, με σκοπό τον καθορισμό μιας τεχνικής γραμμής βάσης του γεωργικού τομέα, εξετάζοντας την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ισότητα των
δημοσίων δαπανών στη γεωργία, τη χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, το σύστημα παροχής κατάρτισης και συμβουλών και τη συγκέντρωση όλων των σχετικών
εδαφολογικών, κλιματολογικών, υδρολογικών και παραγωγικών δεδομένων για τη αγρο-οικολογική χαρτογράφηση της Ελληνικής γεωργίας.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.2

Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας

Έργα
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (Σχέδια Βελτίωσης)
( Μέτρο 4.1.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή στήριξης για επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας.
Υλοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
(Μέτρο 4.1.3 ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή στήριξης για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων
αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος
Υλοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
( Μέτρο 4.1.2 ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή στήριξης για επενδύσεις αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεις
στις έγγειες βελτιώσεις για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.2

Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας

Έργα
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
(Μέτρο 3.2.2., ΕΠΑΛΘ)
Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, επενδύσεις διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και
των εκτρεφόμενων ειδών, εκσυγχρονισμού των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων,
βελτίωσης και εκσυγχρονισμού όσον αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων,, βελτίωσης της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,,
διαφοροποίησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Ιδιωτικές επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση προστιθέμενης αξίας ή ποιότητας αλιευόμενων ιχθύων
(Μέτρο 3.1.22 ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Παροχή στήριξης στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα (επεξεργασία, εμπορία, άμεση πώληση των αλιευμάτων από τους
ίδιους αλιείς), καινοτόμες επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.3

Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Έργα
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό προϊόν, (Μέτρο 4.2.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή στήριξης σε πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
Ενισχυόμενοι τομείς: Κρέας, Πουλερικά, Κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα Προϊόντα , Οίνος, ξύδι,,
Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό.
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό προϊόν, (Μέτρο 4.2.2. ΠΑΑ 2014-2020)
Ενισχυόμενοι κλάδοι: Επεξεργασία καπνού, Ζυθοποιία ,επεξεργασία προϊόντων κυψέλης ,μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, αποσταγμάτων μεταποίησης
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, αξιοποίησης
παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.α.
Ιδιωτικές επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
(Μέτρο 3.4.4. ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Επενδύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτιώνουν την
ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας , υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και δεν μπορούν να
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, έχουν σχέση με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες μεταποίησης, με τη μεταποίηση προϊόντων
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης
Προώθηση και βελτίωση της αγοράς προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας
(Ν. Καβάλας), Προγράμματα προβολής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
(Μέτρο 3.4.3. ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.4

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Έργο
Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
(Μέτρο 3.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων, δημιουργία
συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα και καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην
αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.5

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Έργο

Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και
καταστροφικών συμβάντων (2η Πρόσκληση)
( Μέτρο 5.1 ΠΑΑ 2014-2020)

Στήριξη ενεργών γεωργών για την προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, συστημάτων
προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, τη βροχή, συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, αντιχαλαζικού διχτυού, αντιβρόχινης
μεμβράνης.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.6

Ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας

Έργο
Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
(Μέτρα 16.1-16.2 ΠΑΑ 2014-2020)
Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις
στα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές
Μέτρα 16.1-16.5 ΠΑΑ 2014-2020)
Στήριξη της ανάπτυξης συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων,
με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.7

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας Covid19

Έργα
Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid19
(Μέτρο 21 ΠΑΑ 2014-2020)
Οικονομική στήριξη πρωτογενούς τομέα της γεωργίας λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εξαιτίας της πανδημίας
Covid19.
Αποζημιώσεις αλιέων για την προσωρινή παύση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 15ης Οκτωβρίου 2020
(Μέτρο 3.1.9: ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Αποζημιώσεις αλιέων για την προσωρινή παύση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 15ης Οκτωβρίου 2020
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.8

Αναμόρφωση Πλαισίου Γεωργικών Ασφαλίσεων

Έργα
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ / νομοθετική πρωτοβουλία
Αποτίμηση της οικονομικής ευστάθειας του Οργανισμού, η οποία θα υποδείξει πού υπάρχουν πεδία παρεμβάσεως και θα συντελέσει στην οικονομική σταθεροποίηση της βάσης
του Οργανισμού που θα οδηγήσει στην εξυγίανσή του, επικαιροποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλαγή ασφαλίστρου με βάση το βαθμό επικινδυνότητας, συμπράξεις με τον
ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα στην κάλυψη των ζημιών του πρωτογενούς τομέα πάντα υπέρ του συμφέροντος των παραγωγών
Ψηφιακός ΕΛΓΑ
Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ μέσω της χρήσης της τεχνολογίας όπως: α) εφαρμογή για φορητές συσκευές, προς υποστήριξη της ελεγκτικής διαδικασίας στον αγρο-διατροφικό
τομέα και β) ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής ζημιών και δεδομένων για την ταχύτερη έκδοση πορισμάτων.
Δημιουργία ενός αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος εκτιμήσεων που θα συμβάλλει στην ταχύτερη οριστικοποίηση των ζημιών και συνεπώς στην ταχύτερη καταβολή των
αποζημιώσεων.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.9

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Έργα
Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΑΑΤ με Τρίτα Ηλεκτρονικά Συστήματα
Ανταλλαγή πληροφορίας και διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΑΤ με:
• Πληροφοριακά Συστήματα των εποπτευόμενων Φορέων του (διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ με το Ηλεκτρονικό
Σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Γεωργικών Ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ),
• Ηλεκτρονικά Συστήματα της ΕΕ (TRACES ΝΤ και INTRASTAT),
• Τρίτα συστήματα του Δημοσίου (το υπό έκδοση Σύστημα Ηλεκτρονικών τιμολογίων του ΥΠΟΙΚ-ΑΑΔΕ, το ΟΠΣ Τελωνείων - ICISnet, την ΕΛΣΤΑΤ κ.ά.)
Ηλεκτρονικό Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό (easy agroexpo)
Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών Εξαγωγών Ζωικών Προϊόντων και Υποπροϊόντων. Απλοποίηση και ψηφιοποίηση των έγχαρτων
πιστοποιητικών εξαγωγών.
Ηλεκτρονικό Φυτικό Πιστοποιητικό
Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών Εξαγωγών Φυτικού τομέα, ψηφιακή υποβολή αιτημάτων εξαγωγής για εξαγωγικά φυτά και φυτικά
προϊόντα, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των έγχαρτων πιστοποιητικών εξαγωγών
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωχωρικής Πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ
Δημιουργία ενός Κόμβου Συγκέντρωσης Γεωχωρικής Πληροφορίας, ο οποίος θα διασυνδέεται με τα εξής υπό ανάπτυξη συστήματα:
α) Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών της Ελλάδος
β) Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας που θα αξιοποιεί δεδομένα από το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ
γ) Υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και
δ) Το Αμπελουργικό Μητρώο μετά την αναβάθμισή του. Το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το έργο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.9

Ψηφιακός μετασχηματισμός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έργο
Επικαιροποίηση Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) σε όλη την Επικράτεια
Το ΣΑΑ αποτελεί ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ των κοινοτικών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα για την ηλεκτρονική αποτύπωση της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης των παραγωγών, όπως υποβάλλεται κάθε έτος. Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο οποίο δηλώνονται τα αγροτεμάχια της ΕΑΕ πρέπει να είναι σύμμορφο
με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ε.Ε. και της ποιοτικής αξιολόγησης του μέσω του LPIS QA.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.10

Οικονομικός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα (4 Υποέργα)

Έργα
Υποέργο 1 : Μεταποίηση – Τυποποίηση – Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων – Δευτερογενής τομέας αγρο-διατροφικού τομέα.
Στήριξη επενδύσεων σε υποδομές, επενδύσεων αγοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού, απόκτησης πιστοποίησης από τους αρμόδιους οργανισμούς απόκτησης διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.
Χρηματοδότηση περίπου 300 έργων
Υποέργο 2 : Προώθηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων
Στήριξη ενεργειών προώθησης, προβολής, εκθέσεων
Χρηματοδότηση περίπου 60 έργων
Υποέργο 3 : Εκσυγχρονισμός πρωτογενούς τομέα
Στήριξη επενδύσεων στις εκμεταλλεύσεις του πρωτογενή και αγρο-διατροφικού τομέα με έμφαση στην ποιότητας των προϊόντων, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
Υποέργο 4 : Αγροτουρισμός
Διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών σε περιφερειακό επίπεδο με ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού , ιδιωτικών και δημοσίων φορέων των περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και
διασύνδεση όλων των τομέων της οικονομίας και την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής
Χρηματοδότηση περίπου 60ο έργων
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.11

Επενδύσεις για το Μετασχηματισμό και την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα 2

Έργα
Υποέργο 1 : Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών
Αναδιάρθρωση δενδροκαλλιεργειών, καλλιέργειας επιτραπέζιου σταφυλιού και σταφίδας.
Ενίσχυση της εξειδίκευσης των παραγωγικών κατευθύνσεων στις εκμεταλλεύσεις με ταυτόχρονη εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο .
Υποέργο 2 : Γενετική Βελτίωση Ζώων
Διατήρηση των κληρονομικών χαρακτηριστικών των ζώων, αξιοποίηση του γενετικού υλικού των αυτόχθονων ελληνικών φυλών, έλεγχος και βελτίωση της απόδοσης
παραγωγής (ύψος παραγωγής γάλακτος, κρεοπαραγωγική ικανότητα), ενίσχυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών γάλακτος και κρέατος, ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση.

Υποέργο 3 : Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία
Στήριξη για τη μετατροπή ή διατήρηση πρακτικών βιολογικής γεωργίας και τη μετατροπή των πρακτικών κτηνοτροφίας από συμβατικές σε οργανικές.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.11

Επενδύσεις για το Μετασχηματισμό και την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα 2

Έργα
Υποέργο 4: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Στήριξη για την αποζημίωση επιπρόσθετου κόστους και /ή απώλειας εισοδήματος για την καλλιέργεια σε απότομες πλαγιές και /ή σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες λόγω
υψομέτρου.

Υποέργο 5: Εγκατάσταση νέων γεωργών
Ενίσχυση εισόδου νέων έως 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και στην πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού
επιχορήγησης.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.12

Ιδιωτικές επενδύσεις και Οικονομικός Μετασχηματισμός, Τομέας Υδατοκαλλιεργειών

Έργο
Ιδιωτικές επενδύσεις και Οικονομικός Μετασχηματισμός, Τομέας Υδατοκαλλιεργειών.
Στήριξη επενδύσεων στους τομείς
• Αύξηση - εκσυγχρονισμός της παραγωγής
•Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
•Μείωση του κόστους παραγωγής
•Ενίσχυσης της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος
•Ενίσχυση προώθησης
•Έρευνα και Καινοτομία
•Μεταφορά τεχνογνωσίας
•Τράπεζα γενετικού υλικού για είδη υπό εξαφάνιση και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού

29

2.ii

Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

30

Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Επαγγελματική κατάρτιση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων
γεωργών

33%
4ο τρίμηνο
2021

Η Δράση αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους
γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν
επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους
εκμεταλλεύσεις.
Συνολικό ποσό προγραμμάτων κατάρτισης 15.000.000€ - ποσό έτους 2021, 5.000.000€
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

2.1

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη λήψη σωστών
αποφάσεων από τους γεωργούς και κυρίως τους νέους γεωργούς για τη συνολική τεχνική –
οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους

2.2

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Ενίσχυση νέων γεωργών για την είσοδό του στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους
εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και την ηλικιακή ανανέωση.
Ενθάρρυνση σύστασης ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της
δασοπονία για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμη - μέσω της αύξησης του όγκου του
διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, τη διεύρυνση του
αριθμού των πιθανών αγοραστών και τη μείωση του ανά παραγωγό κόστους των συλλογικών
επενδύσεων

2.3

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για την
επαγγελματική τους κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας , της δασοκομίας
και της αλιείας

2.4

Στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να
βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να
ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη - μέσω της αύξησης του όγκου του
διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον
αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών
επενδύσεων

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων

Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο/νομοθετική πρωτοβουλία

2.5

Με το θεσμό του Αγροτικού Επιμελητηρίου, θα δοθεί η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες,
κτηνοτρόφους και αλιείς να ενταχθούν στην επιχειρηματική κοινότητα και να αξιοποιήσουν τη
δικτύωση, την τεχνογνωσία και την δραστηριότητα των επιμελητηρίων που αποτελούν τους
εκπροσώπους του επιχειρείν σε τοπικό επίπεδο.

Υπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους εργάτες γης

2.6

Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων το έτος 2020 αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία τα προβλήματα που
ενέσκηψαν από την πανδημία και σχετίζονταν με την εισαγωγή εργατικών χεριών από άλλες χώρες.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου σχήματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ενσωμάτωση Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον γεωργικό τομέα

2.7

Για να βελτιωθεί η θέση των γεωργών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει οδηγία που απαγορεύει ορισμένες αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές. Η οδηγία εγκρίθηκε στις 30 Απριλίου 2019 και πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό
δίκαιο των κρατών μελών εντός δύο ετών.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ

2.8

2.9

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Υπουργός

Στόχος είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων διαχείρισης του
Υπουργείου και αφετέρου η διαμόρφωση ενός δικαιότερου συστήματος αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος ακινήτων προς όφελος των πολιτών. Προτείνεται ο εμπλουτισμός των κατηγοριών των ακινήτων που
διαχειρίζεται το Υπουργείο, η απλούστευση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης δημοσίων ακινήτων και η
δυνατότητα έκδοσης παραχωρητηρίων σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Υφυπουργός

Προώθηση προϊόντων Αγρο-διατροφικού τομέα

Υπουργός

Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προβολή του Ελληνικού σήματος στην ελληνική και τη διεθνή αγορά,
ισχυροποίηση της ταυτότητας τους και καθιέρωση του στην καταναλωτική συνείδηση.
Προγράμματα προώθησης ΠΟΠ φέτας στις αγορές χωρών της Ευρώπης και στην Αμερικής.

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων

2.10

Καθορίζονται για πρώτη φορά με Υπουργικές αποφάσεις οι τύποι και οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής
θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών και οι τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων και θαλάμων
θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης. Με το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται ανοίγει ο δρόμος για
την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης.
Με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασίας έγκρισης μελέτης,
κατασκευής, εγκατάστασης, και ελέγχου αυτών εισάγεται για πρώτη φορά ο καινοτόμος τρόπος καλλιέργειας σε
διχτυοκήπια.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση

Ενιαίο Σύστημα Καταγραφής και Απογραφής των Μελισσοκόμων και του Μελισσοκομικού
κεφαλαίου της Χώρας

2.11

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την ιχνηλασιμότητα, προστασία και ανάδειξη των ελληνικών
μελισσοκομικών προϊόντων και τη διαφύλαξη των ελλήνων παραγωγών και του καταναλωτικού κοινού
από φαινόμενα νοθείας ή/και παραπλάνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αξιοποιεί θεσμικά εργαλεία με σημαντικότερο το ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο και την ψηφιακή
μελισσοκομική ταυτότητα, που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 9 του ν 4691/2020 (Α΄ 108)

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.1

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Έργο

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών Μέτρο 2.1. ΠΑΑ 2014-2020
Στήριξη σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές γίνεται σε εθελοντική
βάση.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.2

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Έργα

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Φλώρινας)
Μέτρο 6.1. ΠΑΑ 2014-2020
Οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάσταση κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού
επιχειρηματικού σχεδίου.

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
Μέτρο 9 ΠΑΑ 2014-2020
Παρέχεται οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄
αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης
έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.3

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Έργο

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων
(Μέτρο 6.1. ΠΑΑ 2014-2020)
Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι
οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.4

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας

Έργα

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας
(Μέτρο 9 ΠΑΑ 2014-2020)
Παρέχεται οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄
αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης
έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Σχέδιο Παραγωγής & Εμπορίας της αναγνωρισμένης Οργάνωσης Παραγωγών της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)
(Μέτρο 3.4.1 ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Κατάρτιση και υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 από Ομάδες Παραγωγών
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.5

Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο

Έργο

Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο/νομοθετική πρωτοβουλία
Με το θεσμό του Αγροτικού Επιμελητηρίου, θα δοθεί η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς να ενταχθούν στην επιχειρηματική κοινότητα και να
αξιοποιήσουν τη δικτύωση, την τεχνογνωσία και την δραστηριότητα των επιμελητηρίων που αποτελούν τους εκπροσώπους του επιχειρείν σε τοπικό επίπεδο.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.6

Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους εργάτες γης

Έργο

Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους εργάτες γης
Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων το έτος 2020 αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία τα προβλήματα που ενέσκηψαν από την πανδημία και σχετίζονταν με την εισαγωγή εργατικών χεριών
από άλλες χώρες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου σχήματος σε συνεργασία με τα υπουργεία Εργασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.7

Ενσωμάτωση Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον γεωργικό τομέα

Έργο

Ενσωμάτωση Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον γεωργικό τομέα
Για να βελτιωθεί η θέση των γεωργών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει οδηγία που απαγορεύει
ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η οδηγία εγκρίθηκε στις 30 Απριλίου 2019 και πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών εντός δύο ετών.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.8

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας ΥΠΑΑΤ

Έργο
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων /νομοθετική πρωτοβουλία.
Στόχος της επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων διαχείρισης του Υπουργείου και αφετέρου η
διαμόρφωση ενός δικαιότερου συστήματος αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων προς όφελος των πολιτών. Προτείνεται ο εμπλουτισμός των κατηγοριών
των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, η απλούστευση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης δημοσίων ακινήτων και η δυνατότητα έκδοσης παραχωρητηρίων σε
περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.9

Προώθηση Προϊόντων του Αγρο-διατροφικού τομέα

Έργα
Ελληνικό Σήμα
Η ισχυροποίηση της ταυτότητας και η καθιέρωση στην καταναλωτική συνείδηση του Ελληνικού Σήματος, το οποίο παρά την θεσμοθέτησή του το 2014 έμεινε «στα χαρτιά», με
εργαλεία την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που το διέπει και κυρίως την χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προβολή του στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, θα συμβάλει
στην προώθηση και την προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα στις αγορές, κυρίως μετά το rebranding, που έχει πετύχει η χώρα μας με την
αύξηση των εξαγωγών εν μέσω πανδημίας.
"Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας — PDO FETA
Υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων προώθησης προγράμματος προώθησης φέτας
Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά — PDO FETA
Υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων προώθησης προγράμματος προώθησης φέτας
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.10

Τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων

Έργο

Τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων
Έκδοση 2 Υπουργικών αποφάσεων
1. «Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων
θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών»
2. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, και ελέγχου αυτών»
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.11

Ενιαίο Σύστημα Καταγραφής και Απογραφής των Μελισσοκόμων και του Μελισσοκομικού κεφαλαίου της Χώρας

Έργα

Καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του ενιαίου συστήματος καταγραφής και απογραφής των μελισσοκόμων και του
μελισσοκομικού κεφαλαίου της Χώρας «Εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο»
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

Ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα
Αντικατάσταση του εντύπου μελισσοκομικού βιβλιαρίου με σύγχρονου τύπου ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, με ψηφιακές δυνατότητες και πλήρη διασύνδεση με τα δεδομένα
που είναι καταχωρημένα στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μητρώο.
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης
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2.iii

Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Χορήγηση αντισταθμιστικών
ενισχύσεων σε ορεινές και άλλες
περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα

Ενισχύσεις βιολογικής γεωργίας

100%
4ο τρίμηνο
2021

16,47%
4ο τρίμηνο
2021

Ενίσχυση των γεωργών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές και
άλλες περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα προκειμένου να αποζημιωθούν για
το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα
μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.
Ενίσχυση συνολικού αριθμού 300.000 γεωργών με ποσό 126.000.000€

Ενίσχυση ενεργών γεωργών, φυσικών και νομικών προσώπων ή ομάδων φυσικών ή
νομικών προσώπων, για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής
γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών
πρακτικών.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για την αποζημίωση
των δικαιούχων για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα
των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων .
Συνολικό ποσό ενισχύσεων 607.000.000€. Ποσό ενισχύσεων έτους 2021 : 100.000.000€
Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με 11 Περιφέρειες.

Υπογραφή συμβάσεων
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

100%

Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης της περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν
λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες,
συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη
βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και
απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των
ποιμνίων.
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

Υπουργός
Υφυπουργός

3.1

3.2

Ο εθνικός σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός νέου καινοτόμου, στρατηγικού και οραματικού Σχεδίου για
βιώσιμη γεωργία που απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά επιδιώκεται να
πραγματοποιηθεί με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο και σε τέτοια κλίμακα.

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Υπουργός

Περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών όπως οι
πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα, αναδασώσεις για την αποκατάσταση του
δασικού δυναμικού, αποκατάσταση ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
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Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Εξισωτική αποζημίωση

3.3

Ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή
άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την
απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω
περιοχές.
Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

3.4

Διατήρηση, προώθηση και εφαρμογή γεωργικών πρακτικών με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον και το
κλίμα. Η ενίσχυση αποζημιώνει τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης
των δεσμεύσεων του Μέτρου

Βιολογική Γεωργία

3.5

Στήριξη για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την
ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της
κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Οι ενισχύσεις χορηγούνται
ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για την αποζημίωση των δικαιούχων για το διαφυγόν εισόδημα και
τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
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Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

3.6

Δράσεις για ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για μείωση επιπτώσεων
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Βελτιωμένες αλιευτικές τεχνικές, βελτιωμένη επιλεκτικότητα
αλιευτικών εργαλείων, βιώσιμη χρήση θαλάσσιων βιολογικών πόρων, συνύπαρξη με προστατευόμενα
αρπακτικά.
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη
διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών
εγκαταστάσεων

3.7
Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Συμμετοχή σε άλλες δράσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων
Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

3.8

Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της
περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση,
σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή
παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και
απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων.

Yπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων
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Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός,
Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Δράση

Υπουργός

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φυτοπροστασίας

3.9

Έλεγχος και αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έλεγχος και αξιολόγηση
υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, επισκοπήσεις κατά επιβλαβών οργανισμών .

βιοκτόνων προϊόντων,

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων

Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου Σταυλικών / νομοθετική πρωτοβουλία

3.10

Επίλυση προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν συνοπτικά:
Σε τροποποίηση του ορισμού των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων
Σε παρεκκλίσεις επί της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας
Σε τροποποίηση διατάξεων της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων
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Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Ευζωία των Ζώων/νομοθετική πρωτοβουλία
«Ευζωία των ζώων είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα ζώο αντεπεξέρχεται στις συνθήκες στις
οποίες ζει»

Υπουργός
Υφυπουργός

3.11

Ένα ζώο ζει σε ένα καλό επίπεδο ευζωίας όταν σύμφωνα με αντικειμενικές –επιστημονικές
αποδείξεις είναι υγιές, διαβιεί σε καλό περιβάλλον, σιτίζεται ορθά, είναι ασφαλές, ικανό να εκφράσει
την έμφυτη –εγγενή συμπεριφορά του και δεν υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως πόνο,
φόβο ή αγωνία.

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων

Νομοθετική παρέμβαση για την εκτροφή και τη διαβίωση των ζώων τα ζώα με σεβασμό στις
φυσιολογικές τους ανάγκες και για την ελαχιστοποίηση των επώδυνων πρακτικών και διαδικασιών
Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ)

3.12

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σχετικά με την
περισυλλογή και διαχείριση των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σε όλες τις
Περιφέρειες της Ελλάδας».

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων
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Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός Γραμματέας)

Ερασιτεχνική Αλιεία

3.13

3.14

Η ερασιτεχνική αλιεία έχει σκοπό την ψυχαγωγία και την άθληση των ασχολούμενων όχι τον
βιοπορισμό ή την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος (άρθρο 1, παρ. 1 του Προεδρικού
Διατάγματος 373/85 και άρθρο 17 του Καν (ΕΚ) 1967/2006). Επεξεργάζεται νέο σχέδιο ρυθμίσεων,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχός της, σύμφωνα με τις αρχές και τους
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο των οποίων αναγνωρίζεται ότι η ερασιτεχνική
αλιεία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα ιχθυαποθέματα και τα κράτη μέλη οφείλουν να την
παρακολουθούν.

Υπουργός

θέσπιση πλαισίου και συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262
όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών

Υπουργός

Αποτελεί τμήμα της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) 2015/262, για τη
θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με
τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίων ιπποειδών)

Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Υφυπουργός
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.1

Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας

Έργα
Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγρο-περιβαλλοντικών υποδομών
Ο Ολοκληρωμένος Εθνικός Σχεδιασμός, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προτεραιοποίηση των έργων σε κεντρικό επίπεδο και τερματισμό των αποσπασματικών έργων που δεν
εντάσσονται στον γενικό σχεδιασμό, δημιουργία έξυπνων αρδευτικών δικτύων σε όλη την Ελλάδα αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία διαχείρισης κοινών δικτύων και
οικονομικό και λειτουργικό σχεδιασμό.
Εγγειοβελτιωτικά έργα (Μέτρο 4.3.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη
μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους.

Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ)
Καθιέρωση ενιαίων υποδειγμάτων καταστατικού λειτουργίας και κανονισμού άρδευσης για τους ΟΕΒ
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3.2

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Έργα
Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα (Μέτρο 8.3 ΠΑΑ 2014-2020)
Υλοποίηση ενεργειών κατασκευής και βελτίωσης προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που
απαιτούνται κατά περίπτωση, για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα (Μέτρο 8.4 ΠΑΑ 2014-2020)
Εστιάζει σε αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση
από άλλες αιτίες όπως διάβρωση του εδάφους, και σε αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω
αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης.
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3.3

Εξισωτική αποζημίωση

Έργο
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
(Μέτρο 13.1. ΠΑΑ 2014-2020)
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών (Μέτρο 13.2 ΠΑΑ 2014-2020)
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» ( Μέτρο 13.3 ΠΑΑ 2014-2020)
Η ενίσχυση των γεωργών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς ή σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, ως
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την δραστηριότητα αυτή.
Συμβάλλει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι με τη μη εγκατάλειψη των περιοχών αυτών, την ενθάρρυνση της συνεχούς χρήσης
των γεωργικών γαιών και την προώθηση αειφόρων γεωργικών συστημάτων επιτυγχάνεται η διατήρηση ή/και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
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3.4

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

Έργο

Ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

(Μέτρο 10.1 ΠΑΑ 2014-2020)

Ενίσχυση των γεωργών για την τήρηση των δεσμεύσεων ως προς: Την προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, τη διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα
Θήρας, τη μείωση της ρύπανσης του νερού, την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, την εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων, την διατήρηση απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών, την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών/ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση.
Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία (Μέτρο 10.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών
αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα
σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.
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3.5

Βιολογική Γεωργία

Έργο

Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ( Μέτρο 11.1 ΠΑΑ 2014-2020)
Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11.2 ΠΑΑ 2014-2020)
Ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας βιολογικής παραγωγής και να διατηρήσουν τα συστήματα ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται
στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης
γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την καλή διαβίωση των ζώων.
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3.6

Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Έργο

Πράξεις καινοτομίας
(Μέτρο 16.16.16 ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Συμβάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και διευκολύνει τη μετάβαση στην εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών
πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και των επιπτώσεων
στα προστατευόμενα αρπακτικά. Στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις επιπτώσεις των
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων αλιευτικών τεχνικών και βελτιωμένης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή που
αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και της συνύπαρξης με προστατευόμενα αρπακτικά.
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3.7

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή
εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων

Έργα
1.Έργα αναβάθμισης υδάτινων οικοσυστημάτων ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας
2.Περιβαλλοντική αποκατάσταση των λιμνοθαλασσών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Μέτρο 6.1.18: ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Η αποκατάσταση της υδραυλικής κυκλοφορίας των υδάτων (ομαλή κίνηση υδάτινων μαζών, ισόρροπη μίξη γλυκών-θαλασσινών υδάτων, βελτίωση εισροών – απορροών,
ταχύτερη οξυγόνωση, αποτελεσματική παροχέτευση ακαθάρτων-ρύπων, αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων κλπ), αλλά και ο εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων υποδομών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της λιμνοθάλασσας, ευρισκόμενη σε ισορροπία με άλλες χρήσεις, καθόσον η ύπαρξή τους συνδέεται στενά και με
τους τοπικούς πληθυσμούς.

Επτά (7) πράξεις σχετικά με τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΧΞΕ)
Μέτρο 6.1.18: ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμός της παρακολούθησης και εξάπλωσης των ΧΞΕ και εν γένει η ενίσχυση της γνώσης, ώστε να οδηγήσει σε λήψη
διαχειριστικών μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσής τους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διοικητικών μέτρων ή μέτρων εμπορικής εκμετάλλευσης/ αξιοποίησης.
Απώτερος στόχος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας των θαλασσών μας από την εμφάνιση και εξάπλωση των εισβλητικών ειδών, αλλά και η προστασία της αλιείας, των
επαγγελματιών του κλάδου και της ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών.
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3.8

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (ΔΣΧ)

Έργο
Ολοκλήρωση υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων ΥΠΑΑΤ-Περιφερειών (άρθρα 3, 4 του ν. 4351/2015, όπως ισχύει)
Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω
εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε
περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων.
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3.9

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φυτοπροστασίας

Έργα
Έλεγχος και Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Μελέτη φακέλων δραστικών ουσιών και σκευασμάτων για γνωμοδότηση ως προς τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων
Αξιολόγηση βιοκτόνων προϊόντων /δραστικών ουσιών αυτών, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση τους
Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων
Έλεγχος αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εγχώριων και εισαγόμενων, για την παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την προστασία της υγείας των
καταναλωτών και της υποστήριξης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της χώρας σε εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Πρόγραμμα Επισκοπήσεων κατά επιβλαβών οργανισμών
Έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η Χώρα είναι απαλλαγμένη από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ή σε περίπτωση εμφάνισής τους, τη διαπίστωση της
έκτασης και της έντασης της προσβολής. Τα αποτελέσματα των Επισκοπήσεων υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ (DG SANTE)
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3.10

Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου Σταυλικών / νομοθετική πρωτοβουλία

Έργο
Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου σταυλικών/νομοθετική πρωτοβουλία
Επίλυση προβλημάτων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν συνοπτικά :
Σε τροποποίηση του ορισμού των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων.
Σε παρεκκλίσεις επί της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, σε
τροποποίηση διατάξεων της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας.
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3.11

Ευζωία των Ζώων / νομοθετική πρωτοβουλία

Έργο

Ευζωία των Ζώων / νομοθετική πρωτοβουλία
Περίθαλψη, σήμανση και καταγραφή αδέσποτων ζώων στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ.
Επικοινωνιακές ενέργειες για ορθή μεταχείριση από τους κατόχους.
Αύξηση εποπτείας από τις Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών.
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3.12

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ)

Έργο
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, σχετικά με την περισυλλογή και διαχείριση των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και
χοίρων, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας».
Έκδοση Υπουργικής απόφασης.
Ρυθμίζονται θέματα υλοποίησης, παρακολούθησης και εποπτείας του ΕΠΣΥΔ που υλοποιείται από τις Περιφέρειες, σύμφωνα άρθρο 15 του ν.4351/2015 όπως πρόσφατα
τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν.4691/2020.
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3.13

Ερασιτεχνική Αλιεία

Έργο
Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Ερασιτεχνική και Αθλητική αλιεία.
Αντικατάσταση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 373/85, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά
δεδομένα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχός της σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της ΚΑλΠ.
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3.14

θέσπιση πλαισίου και συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των Ιπποειδών

Έργο

Διαβατήρια Ιπποειδών
Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων
σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών”
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2.iv

Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου

Υλοποίηση Σχεδίων Στρατηγικής
Ανάπτυξης Ομάδων Τοπικής
Δράσης στη Γεωργία

12,5%
4ο τρίμηνο
2021

Στήριξη υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων ανάλογα με τα Στρατηγικά Σχέδια των
Ομάδων Τοπικής Δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Συνολικό ποσό στήριξης : 400.000.000€
Ποσό στήριξης 2021 : 50.000.000€

Υλοποίηση 33 Σχεδίων
Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομάδων
Τοπικής Δράσης στην Αλιεία και
στις Υδατοκαλλιέργειες

Στήριξη υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

29,41%
4ο τρίμηνο
2021

Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών ικανοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση τοπικών αλιευτικών πόρων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προώθηση
κοινωνικής ευημερίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση και αξιοποίηση
περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται συνολικά σε 1.426.098 κατοίκους
Συνολικό ποσό στήριξης : 51.000.000€ - Ποσό στήριξης 2021 : 15.000.000€

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση
Περιοχών Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

100%

Έκδοση 3 Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στις Περιφερειακές Ενότητες:
• Ιθάκης και Αιτωλοακαρνανίας, για την εκτροφή ιχθύων
• Κεφαλονιάς, για την εκτροφή ιχθύων και οστράκων
• Στη χερσόνησο Σιθωνίας για την καλλιέργεια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων .
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
Δράση

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ)

4.1

Μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη
συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των
τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές
περιοχές.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

4.2

Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων και των χωριών σε αγροτικές
περιοχές και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης μεγάλης
φυσικής αξίας.
Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής
της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
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Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
Γραμματέας)

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (CLLD) για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Υπουργός

4.3

Παροχή στήριξης για εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων με
στόχους: Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της
καινοτομίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στήριξη διαφοροποίησης των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
βελτίωση και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, προώθηση
κοινωνικής ευημερίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση του ρόλου αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική
ανάπτυξη, δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας.

Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων

Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ / 3
Προεδρικά Διατάγματα)

4.4

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες, η θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) υλοποιείται
με Προεδρικό Διάταγμα. Έχουν υπογραφεί και υποβληθεί για γνωμοδότηση στο ΣτΕ Προεδρικά Διατάγματα που
αφορούν: α)«Χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για
την εκτροφή ιχθύων στην περιοχή της Νήσου Οξειάς (νοτιοδυτικά των ακτών της Αιτωλοακαρνανίας) και των
ακτών του Λόφου Κουτσιλάρη, στη νοτιοδυτική περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχελώου, Περιφερειακής
Ενότητας Ιθάκης και Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» και β) «Χαρακτηρισμό και οριοθέτηση
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την καλλιέργεια θαλάσσιων μεσογειακών
ιχθύων στη θέση Άμπελος, χερσονήσου Σιθωνίας, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα για το «Χαρακτηρισμό και
οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την εκτροφή ιχθύων και
οστράκων στη περιοχή της Νήσου Κεφαλονιάς (κόλπος Αργοστολίου) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς» έχει
ήδη εγκριθεί από το ΣτΕ

Υπουργός
Υφυπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
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4.1

Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΟΚ)

Έργο

• Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ (Μέτρο 19.2 ΠΑΑ 2014-2020)
• Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Μέτρο 19.3 ΠΑΑ 2014-2020)
• Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό (Μέτρο 19.4 ΠΑΑ 2014-2020)

Δημόσια και Ιδιωτικά έργα ανάλογα με τα Στρατηγικά Σχέδια των Ομάδων Τοπικής Δράσης.
Αφορά πλήθος δικαιούχων με σκοπό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
αγροτικές περιοχές
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4.2

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Έργο
Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, για την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την
πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
(Μέτρο 7.3 ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή στήριξης για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (λευκές NGA περιοχές-οικισμοί),
συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού.
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4.3

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (CLLD) για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Έργα
Υλοποίηση Δημοσίων επενδύσεων στο πλαίσιο των 33 Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ενδιάμεσοι Φορείς)
(Μέτρο 8.3.3 ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Στήριξη δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, σε υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αλιευτικές περιοχές και για βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.
Συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας για την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Υλοποίηση Ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των 33 Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ενδιάμεσοι Φορείς)
Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων για την προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στήριξη διαφοροποίησης εντός ή εκτός των
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
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4.4

Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ / 3 Προεδρικά Διατάγματα)

Έργο
Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ / 3 Προεδρικά Διατάγματα)
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, η θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) υλοποιείται με Προεδρικά Διατάγματα
Έχουν υπογραφεί και υποβληθεί για γνωμοδότηση από το ΣτΕ Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν:
α) «Χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την εκτροφή ιχθύων στην περιοχή της Νήσου Οξειάς (νοτιοδυτικά των
ακτών της Αιτωλοακαρνανίας) και των ακτών του Λόφου Κουτσιλάρη, στη νοτιοδυτική περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχελώου, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» και β) «Χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την καλλιέργεια
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση Άμπελος, χερσονήσου Σιθωνίας, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα για το «Χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την εκτροφή ιχθύων και οστράκων στη περιοχή της Νήσου Κεφαλονιάς (κόλπος Αργοστολίου) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς»
έχει ήδη εγκριθεί από το ΣτΕ
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