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Ταυτότητα Υπουργείου

3

Οργανωσιακές παράμετροι για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδικός Φορέας 1029-2030000000)
1. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
2. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
3. Γενική Διεύθυνση Αλιείας
4. Γενική Διεύθυνση Τροφίμων
5. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών
Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (Ειδικός Φορέας 1029-2040000000)
1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (Ειδικός Φορέας 1029-2050000000)
1. Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης
2. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου &
ΝΠΔΔ
2.036

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)
Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)
1.041.436

Αυτοτελείς Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό (Ειδικός Φορέας 1029-501-0000000)
1. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων
2. Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού
3. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
4. Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων
5. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Υπηρεσιακή Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδικός Φορέας 1029-5010000000)
1. Υπηρεσία Συντονισμού
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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Οργανωσιακές παράμετροι για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων
φορέων

Αριθμός προσωπικού

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΜΦΙ)

206

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

267

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΓΕ)

7

ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

-

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.ΔΗΜΗΤΡΑ)

689

ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΙΕΚ)

2

ΔΕΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

643

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

726

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ)
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

42
26
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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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Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
(Σχέδια Βελτίωσης)

Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία
γεωργικών προϊόντων

90.000.000€
4ο τρίμηνο 2022

50.000.000€
4ο τρίμηνο 2022

Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια

Ένταξη 15 έργων

Επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ένταξη 10 έργων

4ο τρίμηνο 2022

4ο τρίμηνο 2022

Στήριξη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας για την αναδιάρθρωση, τον
εκσυγχρονισμό και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με
στόχο τη βελτίωση της οικονομικής τους αποδοτικότητας, του περιβαλλοντικού προφίλ και την
άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. (Μέτρο 4.1 ΠΑΑ) – Καταβολή ενισχύσεων σε
δικαιούχους σχεδίων βελτίωσης 90 εκατ. € το 2022
Στήριξη επενδύσεων για την αξιοποίηση της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, την
ενσωμάτωση της καινοτομίας, την ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του
περιβάλλοντος, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών ποιοτικών
παραγόμενων προϊόντων, την διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας
στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό
επίπεδο. (Μέτρο 4.2 ΠΑΑ) -Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους μεταποίησης 50 εκατ. € το 2022
Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, την
διαφοροποίηση των προϊόντων και των εκτρεφόμενων ειδών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και ασφάλειας των εργαζομένων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, με στόχο την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση του
εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας (Μέτρο 3.2.2 ΕΠΑΛΘ).
Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2023: 110 έργα
Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
για την εξοικονόμηση ενέργειας τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των
συνθηκών εργασίας, με στόχο τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών,
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης ( Μέτρο 3.4.4 ΕΠΑΛΘ)
Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2023: 30 έργα
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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 αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσεων

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
Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

1.4

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

Υπουργός
Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων
και Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων
και Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων
και Υποδομών
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Δράση
Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και
ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.

1.5

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

1.6

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.

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

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Εξωστρέφεια αγρο- διατροφικού τομέα

1.7

Παρέμβαση ολιστικής προσέγγισης με στόχο την αύξηση των εξαγωγών, τη μείωση του χρόνου και του κόστους
των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και το κράτος, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας,
την υποστήριξη των ελέγχων ενάντια στην παραποίηση των ελληνικών αγρο-διατροφικών προϊόντων, την αύξηση
της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων που φέρουν το ελληνικό εμπορικό σήμα, την υποστήριξη για τη
μείωση του ψηφιακού χάσματος που δεν ευνοεί τους παραγωγούς γεωργικών τροφίμων, μέσω της προσφοράς
κινήτρων και εργαλείων για την ψηφιακή προώθηση.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Δράση

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

Αναμόρφωση Πλαισίου Γεωργικών Ασφαλίσεων

1.8

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΕΛ.Γ.Α. Το έργο εντάσσεται στην 17η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Εφαρμογής
του επιχειρησιακού προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
Ανάπτυξη λογισμικού σε πλάνο τριετίας, εφαρμογή για φορητές συσκευές ( tablet και laptop), ηλεκτρονική
πλατφόρμα καταγραφής ζημιών και δεδομένων προς υποστήριξη της ελεγκτικής διαδικασίας στον αγρο-διατροφικό
τομέα (εκτιμητικό έργο ΕΛ.Γ.Α.).
Με τη χρήση εφαρμογής (mobile app), ο εκτιμητής του ΕΛ.Γ.Α. θα προσέρχεται στο προς εκτίμηση αγροτεμάχιο και
με τη χρήση φορητής συσκευής (tablet) θα έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του
πληττόμενου αγρότη, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας γρήγορα και χωρίς
αστοχίες.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για τον ΕΛΓΑ

Ψηφιακός μετασχηματισμός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.9

Εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα, μέσω εκτεταμένης ψηφιοποίησης των δομών του Υπουργείου, των
λειτουργιών, των υπηρεσιών και των υποδομών πληροφορικής

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό

Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα - ID 16626

1.10

Υλοποίηση επενδύσεων (πέντε έργα) στην πρωτογενή παραγωγή, στην μεταποίηση και τον αγροτουρισμό, οι
οποίες θα ενισχύσουν και θα προωθήσουν την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με: (i) την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των τελικών προϊόντων, (ii) την προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές, (iii) τη δημιουργία
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αξιοποίησης του αγροτουρισμού, (iv) την ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών
προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής, (v) την προώθηση των συνεργατικών σχημάτων και την (vi)
ανάπτυξη δεξιοτήτων και διάδοσης γνώσεων

Υπουργός
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διεθνών Σχέσεων
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Δράση

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

Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας – ID 16584

1.11

Υλοποίηση επενδύσεων (μέσω οκτώ δράσεων) που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, τον εκσυγχρονισμό
προϊόντων με φιλικές προς το κλίμα διαδικασίες, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ
των ενδιαφερομένων μερών, τη δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού
νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες για την επαναφορά των πληθυσμών σε φυσιολογικά επίπεδα,.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διεθνών Σχέσεων

Σύστημα Επισήμων Ελέγχων.

1.12

Έλεγχοι τροφικής αλυσίδας: Το ΠΟΕΣΕ καταρτίστηκε σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 625/2017 και του εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/723 και περιγράφει τις εθνικές ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί για την εφαρμογή των επισήμων ελέγχων
στους τομείς προστασίας της υγείας του ανθρώπου, ζώων και φυτών καθώς και των συμφερόντων των καταναλωτών.
Έλεγχοι στους τομείς του πολλαπλασιαστικού υλικού και των ζωοτροφών, της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά και κατά
τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους.
Χρηματοδοτικά εργαλεία

1.13

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων στον αγρο-διατροφικό τομέα.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για Γενικές Δ/νσεις
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα
Δράση

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

Υποδομές που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων.

1.14

1.15

Για τους σκοπούς της βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος ή βελτιώνοντας την ασφάλεια και
τις συνθήκες εργασίας, το ΕΤΘΑ στηρίζει επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις
ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα
απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της
πανδημίας Covid 19.

Υπουργός

Στήριξη αλιέων και υδατοκαλλιεργητών που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Ενεργοποίηση Μηχανισμού νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

Έργο
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: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας

Έργο
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
Ενεργοποίηση και Υλοποίηση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας
ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής» (Σχέδια
Βελτίωσης)
Μέτρο 4.1.5 ΠΑΑ 2014-2020 – 1η Πρόσκληση (νέα)
Καινούργια δράση με στοιχεία επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία θα εξυπηρετούν την στόχευση του Ταμείου και την εθνική πολιτική.
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Μέτρο 3.2.2., ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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, αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, και διαφοροποίησης του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας

Έργο
Έργα που προάγουν την καινοτομία στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
Μέτρα 3.1.1 και 3.2.1 ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης.
Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών,
νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

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

Έργο
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 και οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης .
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Στόχος 1: Σημαντικότερα 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: Σημαντικότερα 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
Μέτρο 5.1 ΠΑΑ 2014-2020 (1η Πρόσκληση)
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: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.6

Συνεργασία

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: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.7

Εξωστρέφεια αγρο-διατροφικού τομέα

Έργο
Εξωστρεφής Γεωργία – ID 16653
Υποέργο 1 : Αναβάθμιση της πλατφόρμας “Easy Agro Expo” για την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγών
Μέσω της πλατφόρμας Easy Agro Expo εκδίδονται σήμερα 120 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης. Με την επέκταση της πλατφόρμας θα εκδίδονται
περίπου 2.000 πιστοποιητικά εξαγωγής, για τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό και άλλα προϊόντα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ.
Εξωστρεφής Γεωργία – ID 16653
Υποέργο 2 : Ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου
Το υποέργο συνίσταται στην ανάπτυξη λογισμικού (υπηρεσιών διαλειτουργικότητας), μέσω του οποίου θα αντλούνται από το σύστημα TRACES της Ε.Ε. στοιχεία για τις
εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο τροφίμων και λοιπών προϊόντων ενδιαφέροντος του ΥΠΑΑΤ, για τη δημιουργία Εθνικής Βάσης Εισαγωγών.
Εξωστρεφής Γεωργία – ID 16653
Υποέργο 3: Ανάπτυξη συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας για εισαγωγές και εξαγωγές
Το σύστημα αυτό θα αξιοποιεί τα στοιχεία της πλατφόρμας Easy Agro Expo και της Εθνικής Βάσης Εισαγωγής για να δημιουργεί ισοζύγια εισαγωγών-εξαγωγών προϊόντων,
τόσο για τον σκοπό της προώθησης των ελληνικών προϊόντων, όσο και για τον σκοπό της διασφάλισης της επάρκειας αγρο-διατροφικών αγαθών.
Εξωστρεφής Γεωργία – ID 16653
Υποέργο 4 : Αναβάθμιση της πύλης προώθησης προϊόντων Greek Farms
Στην πύλη Greek Farms θα προστεθεί πλήθος πληροφοριών που θα συνδέουν τα προϊόντα με την ιστορία του τόπου, με αρχαιολογικά ευρήματα, με παραδοσιακές συνταγές
κ.ά., σε οκτώ γλώσσες. Θα σχεδιαστούν διαδρομές προϊόντων και επισκέψιμων χώρων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή
ενημερωτική καμπάνια για την προώθηση της πλατφόρμας και του brand Greek Farms.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.7

Εξωστρέφεια αγρο-διατροφικού τομέα

Έργο
Ελλάδα – Διεθνής Προορισμός Αλιευτικού Τουρισμού
Ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας στο πεδίο του αλιευτικού τουρισμού, με επιδίωξη τη στήριξη του αλιευτικού εισοδήματος και των
τοπικών οικονομιών και την διαφοροποίηση και ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος .
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1.8

Αναμόρφωση Πλαισίου Γεωργικών Ασφαλίσεων

Έργο
Ψηφιακός ΕΛ.Γ.Α
Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.ΓΑ.
Εκσυγχρονισμός του ΕΛ.Γ.Α. 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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1.9

Ψηφιακός μετασχηματισμός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έργο
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Ελέγχων του Αγρο-διατροφικού Τομέα (έργο που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντός του 2021)
Η λειτουργικότητα του σχεδιαζόμενου ΠΣ περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία προτύπων φύλλων ελέγχου, β) τη διαχείριση των ελέγχων και γ) τη διαχείριση του προγραμματισμού
και της ανάθεσης ελέγχων. Περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων ψηφιοποιημένων ελέγχων, τη διασύνδεση με το πολυκαναλικό
σύστημα παροχής υπηρεσιών και με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών και, τέλος, την ανάλυση δεδομένων, μέσω συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Γεωργίας ID: 16653
Περιγραφή: Το έργο αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας και υποδομής για τη συλλογή δεδομένων ικανών να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν
την καλλιέργεια (έδαφος, φυτό, ατμόσφαιρα, νερό, αγροτική εκμετάλλευση). Με την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών, θα μπορεί να παράγεται συμβουλή βασιζόμενη σε αυτά.
(Τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές από άλλους τομείς όπως περιβάλλον, βιομηχανία τροφίμων κλπ.).

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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1.10

Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα - ID 16626

Έργο
ΤΑΑ Άξονας 4.6
Υποέργο 1: Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων.
Επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ισχυρές και βιώσιμες οντότητες στον τομέα μεταποίησης, με την ικανότητα προώθησης των εξαγωγών και αύξησης του εισοδήματος των
αγροτών. Επιπλέον, αυτή η δράση συνδέεται με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση για την υποστήριξη συλλογικών σχεδίων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ζητημάτων του
πρωτογενούς τομέα (μικρά και κατακερματισμένα αγροτεμάχια).
ΤΑΑ Άξονας 4.6
Υποέργο 2: Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα.
Το μέτρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και γεωργικό τομέα της χώρας. Η υποστήριξη αγροκτημάτων που εστιάζουν κυρίως σε ποιοτικά
γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.
Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί το εισόδημα των δικαιούχων και θα διευκολυνθεί η διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας.
ΤΑΑ Άξονας 4.6
Υποέργο 3: Πράσινος Αγροτουρισμός.
Ο αγροτικός τουρισμός επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή σε έναν αγροτικό τρόπο ζωής που μπορεί να είναι μια παραλλαγή του οικοτουρισμού. Ο αγροτουρισμός είναι ένας
κρίσιμος τομέας για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, καθώς παρέχει ευκαιρίες για διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε αμβλύνοντας την
εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα είτε, ακόμη καλύτερα, προωθώντας τον πρωτογενή τομέα μέσω διατομεακής σύνδεσης με τον τουρισμό.
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1.10

Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα - ID 16626

Έργο
ΤΑΑ Άξονας 4.6
Υποέργο 4. Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών.
Στοχεύει στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας και θα επιτρέψει την παραγωγή και διανομή νέων αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή συλλογικών
πρωτοβουλιών ή δικαιούχων που χρησιμοποιούν προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνονται γεωργικοί σύμβουλοι.

ΤΑΑ Άξονας 4.6
Yποέργο 5. Γενετική Βελτίωση Ζώων.
(i) Διατήρηση των κληρονομικών ιδιοτήτων των ζώων
(ii) Αξιοποίηση του γενετικού υλικού των γηγενών ελληνικών φυλών
(iii) Έλεγχος και βελτίωση των αποδόσεών τους
(iv) Ενίσχυση ειδικών χαρακτηριστικών σχετικά με το γάλα και το κρέας.
(v) Βελτίωση του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών ζωικών προϊόντων.
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1.11

Προτάσεις δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας – ID 16584

Έργο
Οκτώ (8) δράσεις ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας
Εκσυγχρονισμός, βελτίωση της παραγωγικότητας και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
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
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1.12

Σύστημα Επισήμων Ελέγχων

Έργο
Εφαρμογή Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) στην τροφική αλυσίδα.
Οργάνωση, εποπτεία, συντονισμός και διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με
τους κανόνες που θεσπίζονται σε
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο (άρθρο 109 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625)

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου των «τριών γραμμών άμυνας» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης των ελέγχων πεδίου,
σύνταξη εγχειριδίων διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, διαμόρφωση των λειτουργικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) Εσωτερικών Ελέγχων.
Το ΟΠΣ Εσωτερικών Ελέγχων θα διαθέτει τρία υποσυστήματα, ένα για κάθε είδος εσωτερικού ελέγχου ή επιθεώρησης (επιθεώρηση γεωτεχνικού τομέα, επιθεώρηση οικονομικού
τομέα, εσωτερικός έλεγχος).
Πρακτική εκπαίδευση των στελεχών των τριών Υπηρεσιών και πιλοτική εφαρμογή νέων μεθόδων με τη συμμετοχή του αναδόχου για τρεις μήνες.
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1.13

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Έργο
Ενεργοποίηση και Σύσταση Ταμείου Μικροπιστώσεων
Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χορήγηση μικροπιστώσεων μέχρι 25.000 ευρώ σε δικαιούχους του ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση)

Υλοποίηση Ταμείου εγγυήσεων Α.Α.
Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020,
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης
δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
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1.14

Υποδομές που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων

Έργο
Έργα σε λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, αλιευτικά καταφύγια και ιχθυόσκαλες
Μέτρο 3.1.23 ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Στήριξη επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των
προϊόντων, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
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1.15

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

Έργο
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 (2η Πρόσκληση)

Αποζημιώσεις υδατοκαλλιεργητών για θέματα δημόσιας υγείας ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, στο πλαίσιο της παροχής αντιστάθμισης για την
προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Μέτρο 3.2.11 ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
Παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της
παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19
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2.ii

Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

4ο τρίμηνο 2022

Δημιουργία νέων επιχειρηματιών γεωργών με στόχο την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου
και την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ενισχύσεις εγκατάστασης νέων γεωργών και διαρθρωτικής προσαρμογής των εκμεταλλεύσεών τους
ώστε να διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ένταξη 10.000 Νέων
Γεωργών

Κατά το έτος 2022 θα καταβληθούν 280.000.0000€ στους ενταγμένους νέους γεωργούς της 3ης
πρόσκλησης και παράλληλα θα ενταχθούν επιπλέον 10.000 νέοι υποψήφιοι γεωργοί.

280.000.000€
Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και επιχειρήσεων – Νέοι Γεωργοί

3ο τρίμηνο 2022

Σχέδια παραγωγής και εμπορίας
οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων
παραγωγών υδατοκαλλιέργειας

1
4ο τρίμηνο 2022

Ενίσχυση σχεδίων παραγωγής και εμπορίας οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών
υδατοκαλλιέργειας.
Αριθμός οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που ενισχύονται για σχέδια παραγωγής
και εμπορίας (Μέτρο 3.4.1 ΕΠΑΛΘ)
Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2023:1
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση

2.1

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

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

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

2.2

Ενίσχυση νέων γεωργών για την είσοδό τους 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
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

2.3

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

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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Στόχος 2: Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Δράση

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.

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

Υπουργός
Υφυπουργοί
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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2.1

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

Ενεργοποίηση και Υλοποίηση Μέτρου 2.1. ΠΑΑ 2014-2020 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
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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2.2

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Έργο

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς
Μέτρο 6.1. ΠΑΑ 2014-2020
Οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών με τη μορφή καταβολής κατ΄ αποκοπή ποσού για την πρώτη εγκατάσταση κατόπιν υποβολής και έγκρισης
σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.3

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Έργο

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων
Μέτρο 1.1.1. 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: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.4

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

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 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Γεωργική γη που υπάγεται σε
συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν
στη βιοποικιλότητα, και στη βελτίωση
της διαχείρισης του εδάφους και την
πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους
Έκταση γεωργικής γης που υπάγεται σε
ενταγμένες πράξεις του ΠΑΑ 2014-2020,
που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, στη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και
στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
και την πρόληψη της διάβρωσης του
εδάφους (εκτάρια)
Έργα εφαρμογής του ενωσιακού
συστήματος ελέγχου επιθεωρήσεων και
επιβολής των αλιευτικών
δραστηριοτήτων
Έργα προστασίας και αποκατάστασης
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων

2.600.000
εκτάρια
4ο τρίμηνο 2022

640.000 εκτάρια
4ο τρίμηνο 2022

Ένταξη 50
έργων
4ο τρίμηνο 2022

Ένταξη 1 έργου

Δείκτης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, ο οποίος μετρά την έκταση γης
που ενισχύεται στο πλαίσιο της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 13 ΠΑΑ) με ετήσια καταβολή σε
περίπου 390 χιλ. δικαιούχους.

Δείκτης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος μετρά την έκταση γης
που ενισχύεται στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων
(Μέτρα 10, 11 ΠΑΑ) με ετήσια καταβολή σε περίπου 40 χιλ. δικαιούχους.

Έργα ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης επί
του συστήματος επιθεωρήσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων (παρακολούθηση, έλεγχος, επιβολή)
(Δείκτης Μέτρου 6.6.1 ΕΠΑΛΘ)
Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2023: 16 έργα
(στόχος ΕΠΑΛΘ), τιμή στόχος για το 2022: 50 έργα. Σύμφωνα με την πρόοδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και στο πλαίσιο πρόσκλησης που έχει εκδοθεί αναμένεται να ενταχθούν 50 έργα.

Δείκτης Μέτρου 6.1.18 ΕΠΑΛΘ
Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έως το 2023: 16
έργα

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
Δράση
Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και
της δασοκομίας

3.1

Μέσω του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχεται στήριξη της υλοποίησης τεχνικών έργων. Ο κύριος στόχος είναι η
επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι
εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς
λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας .
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

3.2

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
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

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

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ και τις
Έγγειες Βελτιώσεις
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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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 / Ειδικός
Γραμματέας)

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.
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 αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Έλεγχος αλιευτικών δραστηριοτήτων

3.8

Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του ελληνικού συστήματος ελέγχου της αλιείας" που θεσπίστηκε με την υπ’
αριθ. C(2018)7898 final Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 29.11.2018, με τη συνδρομή του υποέργου «Υπηρεσίες Νομικών
Συμβούλων για τη βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου Εφαρμογής της ΚΑλΠ» της Πράξης «Σύστημα Ελέγχου Αλιείας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020).
Στήριξη υλοποίησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και του
Συστήματος Έλεγχου και Επιθεώρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για την Αλιεία και το
ΕΠΑΛΘ
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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Δράση
Ολοκληρωμένο Σύστημα Φυτοπροστασίας

3.9

Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη επιβλαβή για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, των οποίων ο κίνδυνος εισόδου στην επικράτεια της
Ένωσης έχει αυξηθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών και της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνονται δράσεις
προστασίας του φυτικού κεφαλαίου, των δασών, των φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Χώρας μας

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

Υπουργός
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ευζωία των Ζώων

3.10

«Ευζωία των ζώων είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα ζώο αντεπεξέρχεται στις συνθήκες στις οποίες ζει»
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.
Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285

3.11

Σχέδιο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των εδαφών που στηρίζουν την
ελληνική αγροτική παραγωγή. Περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών, τεχνιτών
λιμνών και άλλων επενδύσεων που σχετίζονται με τη γεωργία.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιας για τα αρδευτικά
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
υποδομών
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Δράση

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

Καταπολέμηση της ερημοποίησης

3.12

Η μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Η
αποκατάσταση του υποβαθμισμένου εδάφους δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, ενώ αυξάνει τα εισοδήματα και την
επισιτιστική ασφάλεια. Βοηθάει επίσης στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας, επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή και στηρίζει την πράσινη
ανάκαμψη

Υπουργός

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μελισσοκομικών Πάρκων

3.13

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το ΑΠΘ,
σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα πρώτα μελισσοκομικά πάρκα.
Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των μελισσιών που θα εγκατασταθούν στα όρια του πάρκου, μέσω της αειφόρου διαχείρισης
και της προστασίας της αυτοφυούς μελισσοκομικής χλωρίδας. Παράλληλα, προβλέπεται και η φύτευση μελισσοκομικών φυτών για την
αποκατάσταση του δάσους στις πυρόπληκτες περιοχές.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για τη Μελισσοκομία
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων
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Στόχος 3: Σημαντικότερα 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
Έργο

Ενεργοποίηση και Υλοποίηση, Μέτρο 4.3.1 ΠΑΑ 2014-2020
Εγγειοβελτιωτικά έργα–2η Πρόσκληση (έργα κάτω των 2,2 εκατ. ευρώ)
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.
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3.2

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

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.
Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
Ενεργοποίηση και Υλοποίηση Μέτρου 8.1 ΠΑΑ 2014-2020
Το υπομέτρο στοχεύει μέσω της δάσωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής,
αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών στην προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές στη
ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.

48

Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
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 201-2020)
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» ( Μέτρο 13.3 ΠΑΑ 204-2020)
Έτος εφαρμογής 2022
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 10.2 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 10.2.1 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.
Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
Μέτρο 10.1.4 ΠΑΑ 2014-2020 – 2η Πρόσκληση
Πρόκειται για ενισχύσεις που δίδονται σε δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Η δράση θα εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος των
εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας με στόχο την μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι
πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
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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 για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
Μέτρο 6.1.16 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
Έργο

Έργα αναβάθμισης υδάτινων οικοσυστημάτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης λιμνοθαλασσών
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.
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3.8

Έλεγχος Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
Έργο

Συλλογή αλιευτικών δεδομένων για τη στήριξη υλοποίησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων,
Μέτρο 6.6.2 ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και
την επιβολή, για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.

Αντιμετώπιση του ζητήματος της υπεραλίευσης
Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει την θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου και το ευρύτερο οικοσύστημα με αποτέλεσμα να έχει διαταραχθεί η ισορροπία και η μοναδική
βιοποικιλότητα της Μεσογείου να μειώνεται, συντελουσών εις αυτό και από την αλιευτική ικανότητα και αλιευτική προσπάθεια που βρίσκονται σε αυξημένα επίπεδα σε όλη την
Μεσόγειο εδώ και δεκαετίες λόγω της υπεραλίευσης.
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3.9

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φυτοπροστασίας
Έργο

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

Έλεγχοι στον τομέα των λιπασμάτων
Έλεγχοι σε σημεία εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια), επιχειρήσεις εγχώριας παραγωγής, επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων, εταιρείες εισαγωγείς λιπασμάτων.
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 «Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά», Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 Εποπτεία της αγοράς και της
συμμόρφωσης των προϊόντων)
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3.10

Ευζωία των Ζώων
Έργο

Ευζωία των Ζώων
Μέτρο 14 ΠΑΑ 2014-2020
Το Μέτρο έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας
των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων, με παράλληλη υποχρέωση την εκπαίδευση
τους από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.
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3.11

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285
Έργο

Υποέργο 1: Έργα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης.
Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στο Νομό Ξάνθης με σκοπό την άρδευση στην πρώτη φάση 56.000 στρεμμάτων και στις επόμενες φάσεις συνολικά 200.000 στρεμμάτων
και την λύση του έντονου προβλήματος υφαλμύρωσης
Υποέργο 2 :
2.1. Φράγμα και Αρδευτικό δίκτυο στη Διποταμία Καστοριάς
2.2. Φράγμα και Αρδευτικό δίκτυο Μπουγάζι Δομοκού
2.3 Φράγμα στην Αράχωβα, δίκτυο άρδευσης και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Φράγματα και αρδευτικά δίκτυα με σκοπό την άρδευση 19.500 στρεμμάτων στις τρεις περιοχές και εξοικονόμηση ύδατος.

Υποέργο 3:
3.1. Υπόγεια δίκτυα (κανάλια) στους ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) Αμαλιάδας, Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Ηλείας
3.2 Ζώνη άρδευσης κατάντη του Αχελώου
Κατασκευή των αρδευτικών και λοιπών (αποστραγγιστικών) δικτύων
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3.15

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285
Έργο

Υποέργο 4 : Φράγμα στο Λιβάδι Αράχωβας, Αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
Φράγμα και δίκτυο άρδευσης με κύριο στόχο την εξασφάλιση ύδατος προς άρδευση

Υποέργο 5:
5.1. Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Νεοχωρίτη Τρικάλων
5.2 Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στο Γριζάνο Τρικάλων
5.3 Φράγμα και δίκτυο άρδευσης Αχλαδοχωρίου Τρικάλων
Φράγματα και δίκτυα άρδευσης που καλύπτουν συνολικά 39.000 στρέμματα.
Υποέργο 6 : Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού
Αντικατάσταση της κύριας προσαγωγού διώρυγας με αγωγό. Όσον αφορά το πρωτεύον δίκτυο, προτείνεται να αντικατασταθεί και να υπογειοποιηθεί τμήμα των υφιστάμενων
καναλιών του πρωτεύοντος δικτύου, με αγωγούς.
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3.15

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285
Έργο

Υποέργο 7:
7.1. Δίκτυο Άρδευσης στις τοποθεσίες Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας
7.2 Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στον Τίτανο Τρικάλων
Φράγμα και δίκτυα άρδευσης για 89.000 στρέμματα
Υποέργο 8 :
8.1 Λιμνοδεξαμενή και δίκτυο άρδευσης στις Χοχλακιές Λασιθίου Κρήτης
8.2 Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας Π.Ε Λασιθίου Κρήτης
Υποέργο 9: Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στο Μηναγιώτικο Μεσσηνίας
Φράγμα και δίκτυο άρδευσης για 35.000 στρέμματα
Υποέργο 10 : Φράγμα Αλμωπαίου, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυο άρδευσης και συνοδά έργα στην Π.Ε Πέλλας
Φράγμα ύψους 61μ και χωρητικότητας 45.000.000 κυβικών μέτρων και δίκτυο άρδευσης για 120.400 στρέμματα
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3.15

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285
Έργο

Υποέργο 11 : Προς ένταξη στο ID 16285
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. στα διαμερίσματα των Αγρινίου και Μεσολογγίου και στις ευρύτερες περιοχές Ξηρόμερου,
Οζερού, Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας
Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αρδευτικών δικτύων για την άρδευση 270.000 στρεμμάτων

Υποέργο 12 : Προς ένταξη στο ID 16285
Φράγμα Ψαχνών, αγωγός μεταφοράς και αρδευτικό δίκτυο στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων
Φράγμα λιθόρριπτο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα ωφέλιμης χωρητικότητας 4.280.000 κυβικών μέτρων με σκοπό την άρδευση 10.000 στρεμμάτων
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3.12

Καταπολέμηση της ερημοποίησης
Έργο

Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Ερημοποίησης
Εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης της ερημοποίησης και εξειδίκευση δράσεων για την αντιμετώπιση αυτής της περιβαλλοντικής απειλής καθώς και η
συνδρομή στην παρουσία της χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
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3.13

Μελισσοκομικά Πάρκα
Έργο

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μελισσοκομικών Πάρκων
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το ΑΠΘ, σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα πρώτα
μελισσοκομικά πάρκα.
Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των μελισσιών που θα εγκατασταθούν στα όρια του πάρκου, μέσω της αειφόρου διαχείρισης και της προστασίας της αυτοφυούς
μελισσοκομικής χλωρίδας. Παράλληλα, προβλέπεται και η φύτευση μελισσοκομικών φυτών για την αποκατάσταση του δάσους στις πυρόπληκτες περιοχές.
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2.iv

Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
Επενδύσεις για την τοπική ανάπτυξη
στη γεωργία

60.000.000€
4ο τρίμηνο 2022

Επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη
περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

Υλοποίηση 10
διακρατικών –
διατοπικών έργων
4ο τρίμηνο 2022
Χρηματοδότηση 50
επιχειρήσεων
4ο τρίμηνο 2022

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.
Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους CLLD/LEADER 60 εκατ. € το 2022.

Στήριξη υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
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.
Διακρατικά- διατοπικά έργα: Δείκτης ΕΠΑΛΘ - Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη
διάρκεια του προγράμματος έως το 2023 : υλοποίηση 10 έργων , τιμή στόχος για το 2022:
υλοποίηση 10 έργων
Ιδιωτικά έργα ; Δείκτης ΕΠΑΛΘ- Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά για όλη τη διάρκεια του
προγράμματος έως το 2023: 150, τιμή στόχος για το 2022: 50
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
Δράση

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

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.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

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 αρμόδιος για το ΠΑΑ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

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

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.

Υπουργός
Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΠΑΛΘ
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
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
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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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
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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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.3

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

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.
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Στόχος I: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα – συμμετοχή στο
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στον αγρο-διατροφικό τομέα

I.1

Έργο
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα
Ι.1.1

Η λειτουργικότητα του σχεδιαζόμενου ΠΣ περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία προτύπων φύλλων ελέγχου, β) τη διαχείριση των ελέγχων και γ) τη
διαχείριση του προγραμματισμού και της ανάθεσης ελέγχων. Περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων
ψηφιοποιημένων ελέγχων, τη διασύνδεση με το πολυκαναλικό σύστημα παροχής υπηρεσιών και με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών και, τέλος,
την ανάλυση δεδομένων, μέσω συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας.

Επικαιροποίηση συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων σε όλη την Επικράτεια
Ι.1.2

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.

Εφαρμογή του Μοντέλου των "Τριών Γραμμών Άμυνας" στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ι.1.3

Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της
οργάνωσης των ελέγχων πεδίου, σύνταξη εγχειριδίων διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, διαμόρφωση των λειτουργικών
απαιτήσεων για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Εσωτερικών Ελέγχων.
Το ΟΠΣ Εσωτερικών Ελέγχων θα διαθέτει τρία υποσυστήματα, ένα για κάθε είδος εσωτερικού ελέγχου ή επιθεώρησης (επιθεώρηση γεωτεχνικού
τομέα, επιθεώρηση οικονομικού τομέα, εσωτερικός έλεγχος).
Πρακτική εκπαίδευση των στελεχών των τριών Υπηρεσιών και πιλοτική εφαρμογή νέων μεθόδων με τη συμμετοχή του αναδόχου.

69

