
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014 - 2020  

(ΠΑΑ  2014 - 2020)  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

• Υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της ΕΕ, μέσω SFC 2014-
2020, στις 17 Ιουλίου 2014-2020,  

• Ελήφθησαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της ΕΕ, 
κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης στις 15/12/2014, 

• Αναθεωρήθηκε το ΠΑΑ και επαν-υποβλήθηκε 
μέσω SFC στις 23/10/2015,  

• Έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 με την υπ’ 
αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση 
της Επιτροπής. 



Ιδιαίτερα στοιχεία του ΠΑΑ… 
• Αύξηση ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τα ΚΜ με 

προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες, κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης του κάθε μέτρου 
(έως 95%) για δαπάνες που θα πληρωθούν κατά τα πρώτα δύο έτη 
εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020.  

• Επιλεξιμότητα δαπανών ΠΑΑ 2014-2020: εφόσον η σχετική 
ενίσχυση καταβάλλεται πράγματι από τον ΟΠ από 1/1/2014 έως 
31/12/2023. Ειδικά για τα επενδυτικά που αφορούν στο γεωργικό 
τομέα θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή 
(άρθρο 60§2 καν. 1305/2013). 

• Δικαιούχος μέτρων/δράσεων ιδιωτικών επενδύσεων και 
ενισχύσεων στο γεωργικό και δασικό τομέα: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που λαμβάνει την ενίσχυση 

• Δικαιούχος μέτρων/δράσεων δημόσιων υποδομών: ο φορέας που 
έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή μιας 
πράξης 

 





Ομαδοποίηση μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 

Τα Μέτρα του νέου ΠΑΑ θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στις 
ακόλουθες πέντε βασικές κατηγορίες: 

• Ιδιωτικές Επενδύσεις & ενισχύσεις στο γεωργικό & δασικό 
τομέα  

• Δημόσιες επενδύσεις στο γεωργικό & δασικό τομέα 

• Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενή τομέα 
(διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης) 

• Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την άμβλυνση 
της κλιματικής αλλαγής 

• Δομές υποστήριξης του αγρο-διατροφικού συστήματος και του 
δασικού τομέα 

• Λοιπά μέτρα 

 



 
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ενισχύσεις στο γεωργικό 

& δασικό τομέα (1/2) 
  Σχέδια βελτίωσης. Βασικό επενδυτικό μέτρο για την ανάπτυξη 

και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της 
χώρας 

 Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με διευρυμένες 
δυνατότητες ως προς την επιλεξιμότητα επενδύσεων και σε 
προϊόντα που δεν είναι γεωργικά (σε κλάδους όπως της ζυθοποιίας, 

αλευροποιίας, αιθέριων ελαίων, κοσμετολογίας και διατροφής, επεξεργασίας 
καπνού, παραγωγής προϊόντων θρέψης φυτών, παραγωγής αποσταγμάτων από 
οπωροκηπευτικά ή αμπελο-οινικής προέλευσης, κ.λπ.) 

 Συνεργασία – Προώθηση καινοτομίας. Ενισχύεται η 
συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση 
της έρευνας με την γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις του 
πρωτογενή τομέα μέσω επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.  

356,8 εκ. € 

250 εκ. € 

97 εκ. € 



 
Ιδιωτικές Επενδύσεις & ενισχύσεις στο 

γεωργικό & δασικό τομέα (2/2) 
  Νέοι Αγρότες. Παροχή ενίσχυσης έως 22.000€ για την 

πρώτη εγκατάσταση νέων στις αγροτικές περιοχές  

 Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε 
να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν συνθήκες 
επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξής τους   

 Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα. 
Ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών με 100% 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους 

Παρέχονται κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα 
ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες, σε σχέση με μεμονωμένους 

παραγωγούς 

 

276,8 εκ. € 

22 εκ. € 

25 εκ. € 



Δημόσιες επενδύσεις στο γεωργικό 
& δασικό τομέα 

 Μεγάλα και μικρά δημόσια έργα υποδομής για την 
εξοικονόμηση ύδατος  

 

 Αγροτική & δασική οδοποιία. Ενισχύονται έργα 
προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές 
εκμεταλλεύσεις, με δικαιούχους τους Δήμους ή/και τους 
διαχειριστές δασών 

 

 Αναδασμοί και παράλληλα έργα αυτών 

74,4 εκ. € 

19,2 εκ. € 

454,9 εκ. € 



Δημόσιες & ιδιωτικές επενδύσεις εκτός 
πρωτογενή τομέα 

 Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ - start up), σε μη 

γεωργικές δραστηριότητες 

 Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, 

την βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, δυνητικά μέσω LEADER 

 Μικρές Δημόσιες επενδύσεις:  

 (δυνητικά μέσω LEADER)  

 ανάπλαση οικισμών,  

 ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών,  

 υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και 
πολιτισμό, κ.λπ.      

 (οριζόντια μέσω ΠΑΑ 2014-2020)  

 Ευρυζωνική υποδομή,  

 Θεματικές μελέτες διαχείρισης περιοχών Natura 2000, κ.λπ. 

40 εκ. € 

67εκ. € 

LEADER (Μ19) 
400 εκ. € 



Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής 

 Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 

 

 

 Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις 

 

 

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 
2000  

 

600,8 εκ. € 

354 εκ. € 

7,5 εκ. € 



 
Δομές υποστήριξης του αγρο-διατροφικού 

συστήματος και του δασικού τομέα 
 • Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών: 

Προωθούνται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης με 
στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που 
απασχολείται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοπονίας.  

 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: Δημιουργία 
συμβουλευτικών δομών για την επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους, 
ώστε να καλυφθεί το μεγάλο κενό που διαπιστώνεται στον τομέα 
των γεωργικών εφαρμογών στην ελληνική περιφέρεια.  

70 εκ. € 

125 εκ. € 



Λοιπά μέτρα 

Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα 

 

Πρόληψη και προστασία της γεωργικής 
παραγωγής από ακραία φαινόμενα και φυσικές 

καταστροφές, κυρίως από συνεχείς και έντονες χαλαζοπτώσεις 
και βροχοπτώσεις (Προληπτική προστασία και αποκατάσταση 
ζημιών) 

 

Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων 

 

 

950 εκ. € 

10 εκ. € 

40 εκ. € 



Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης & εφαρμογής 

μέτρων/δράσεων του           
ΠΑΑ 2014-2020 σε 

Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης  



Νομική Βάση Εκχώρησης 

Η υλοποίηση των προτεινόμενων εκχωρήσεων βασίζεται στα 
ακόλουθα: 

• Άρθρο 66§2 του Καν. 1305/2013, σχετικά με την εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης και υλοποίησης των πράξεων 

αγροτικής ανάπτυξης, σε ενδιάμεσους φορείς. 

• Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020)  

• Άρθρο 13§2 του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23-12-2014), σχετικά με τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020. 

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  και του Υπουργού 
Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται  εντός τριών μηνών από την 

έγκριση του ΠΑΑ, ορίζονται  οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών  ΕΠ ως 
Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους του Προγράμματος 

Αγροτικής  Ανάπτυξης ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής  Αρχής του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο  κεφάλαιο 1.3.4γ 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» 

 



Εκχωρούμενες αρμοδιότητες Διαχείρισης & 
Εφαρμογής πράξεων  

του ΠΑΑ 2014-2020 (1) 
Αρμοδιότητες διαχείρισης 

• Ενημέρωση δικαιούχων και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται στην 
υλοποίηση των πράξεων· 

• Παρακολούθηση της υλοποίησης των εκχωρούμενων δράσεων,  με 
γνώμονα τους ειδικούς στόχους και προτεραιότητές του ΠΑΑ 2014-
2020·  

• Συγκέντρωση των σχετικών δεδομένων - δεικτών για τις πράξεις που 
χρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους 
δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες·  

• Πραγματοποίηση αξιολογήσεων, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική 
Αρχή του ΠΑΑ,  συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των 
επιπτώσεων για τις εκχωρημένες δράσεις, βάσει του σχεδίου 
αξιολόγησης·  

 



Εκχωρούμενες αρμοδιότητες Διαχείρισης & 
Εφαρμογής πράξεων  

του ΠΑΑ 2014-2020 (2) 

• Χορήγηση στον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζονται και οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται, σε 
σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, 
πριν εγκριθούν οι πληρωμές·  

• Εξασφάλιση της δημοσιότητας σχετικά με τις εκχωρούμενες 
δράσεις, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, για τις 
δυνατότητες, που παρέχονται μέσω των εκχωρημένων δράσεων 
και τους αντίστοιχους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
καθώς και για τη συνεισφορά της Ένωσης. 

 



Εκχωρούμενες αρμοδιότητες Διαχείρισης & 
Εφαρμογής πράξεων  

του ΠΑΑ 2014-2020 (3) 
• Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ: 

– διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα 
της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων που εκχωρούνται 
στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και έχει την ευθύνη για το 
συντονισμό αυτών 

– διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν 
στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των 
εκχωρούμενων καθηκόντων 

• Σε περίπτωση που ορισμένοι ΕΦΔ αδυνατούν να επιτύχουν τους 
στόχους που έχουν τεθεί, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, θα περιγραφεί ρήτρα με την οποία 
δύναται να ανακαλείται η σχετική εκχώρηση, καθώς και όποια 
επιπλέον μέτρα θεωρούνται απαραίτητα (ΚΥΑ εκχώρησης) 

 



Ποιος κάνει τι??? 



Ιδιωτικές επενδύσεις & 
ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα 

(εξαιρουμένων επενδύσεων 
LEADER) 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΑ 
2014-2020 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ
(ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ -

(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Έλεγχος συστήματος - έλεγχοι 
εποπτείας σε όλο το σύστημα

ΟΠΕΚΕΠΕ 
(Καταβολή οικονομικής 

ενίσχυσης)

Διαδικασίες συλλογής στοιχείων για την 
αξιολόγηση  & παρακολούθηση των 

εκχωρημένων παρεμβάσεων & 
αποστολή στην ΕΥΔ ΠΑΑ

Παρακολούθηση & αξιολόγηση 
του ΠΑΑ 2014-2020

Δημοσιότητα του ΠΑΑ 2014-2020 
& ενημέρωση & εκπάιδευση ΕφΔ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου 

εφαρμογής - Θέσπιση κριτηρίων 
επιλεξιμότητας & επιλογής

(Διαβούλευση)

1

Έκδοσηπρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
- ενημέρωση εν δυνάμει

δικαιούχων - καταχώρηση 
στοιχείων της στο 

ΠΣΚΕ/ΟΠΣΑΑ

2

Συνολική κατάταξη -

Έκδοση απόφασης
έγκρισης χρηματοδότησης 

αιτήσεων ενίσχυσης 
Καταχώρηση Τεχνικών 

Δελτίων μέσω ΠΣΚΕ στο 
ΟΠΣΑΑ

4

Παραλαβή αιτήσεων ενίσχυσης 

- Διοικητικός έλεγχος -
Συγκριτική αξιολόγηση & 

κατάταξη αιτήσεων ενίσχυσης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω ΠΣΚΕ 

3

Παρακολούθηση υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων -

Διοικητικός έλεγχος & επιτόπια
επίσκεψη 

5

Διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης 

7

Αναγνώριση & εκκαθάριση 
δαπανών

6



Δημόσιες υποδομές στο 
γεωργικό & δασικό τομέα 

(εξαιρουμένων δημοσίων έργων 
LEADER) 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΑ 2014-2020 

ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
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Παρακολούθηση,
αξιολόγηση μέτρου

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου 
εφαρμογής - Θέσπιση κριτηρίων 

επιλεξιμότητας & επιλογής
(Διαβούλευση)

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΑ 
2014-2020 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ
(ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος -
ενημέρωση δικαιούχων - καταχώρηση στοιχείων της στο 

ΟΠΣΑΑ

2

Παραλαβή προτάσεων- Διοικητικός έλεγχος - Συγκριτική 
αξιολόγηση & κατάταξη αποδεκτών προτάσεων

3

Έκδοση απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης έργων 
δημόσιων υποδομών

Καταχώρηση Τεχνικών Δελτίων στο ΟΠΣΑΑ
4

Συμβασιοποίηση έργων δημοσίων υποδομων
5

Παρακολούθηση υλοποίησης έργων δημόσιων υποδομών -
Διοικητικός έλεγχος & επιτόπια επίσκεψη 

6

Αναγνώριση & εκκαθάριση δαπανών

7

Διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης 
8

Έλεγχος συστήματος - έλεγχοι 
εποπτείας σε όλο το σύστημα

Δημοσιότητα του ΠΑΑ 2014-2020 
& ενημέρωση & εκπάιδευση ΕφΔ



 

Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας!  

 


