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Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) 
αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραμμα της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1698/2005 
του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά στη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το 
περιεχόμενο του προγράμματος ακολουθεί πλήρως το άρθρο 16 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1698/2005 και συμπεριλαμβάνει μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν στην 
αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης των απασχολούμενων στην γεωργία και την 
αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών δομών μέσω του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας, στην 
αναβάθμιση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα, στην κατάρτιση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, στη βελτίωση της ελκυστικότητας των 
αγροτικών περιοχών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της 
συνεργασίας, στην ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικού δικτύου και εφαρμογών 
Τεχνολογίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) και τέλος, στην ενίσχυση των τοπικών φορέων 
και την κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. 

 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι : 

 
 Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα 
 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 
 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση 

στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader 
 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μέτρα 
και δράσεις, που εντάσσονται στους τέσσερις (4) Άξονες του προγράμματος: 

 
Άξονας 1:  
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας 
Άξονας 2:  
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
Άξονας 3: 
Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 
Άξονας 4:  
Εφαρμογή της προσέγγισης Leader 
 

 

 



Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας 

Το στρατηγικό πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ αφορά τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές, 
πεδινές) και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι ομάδες μέτρων, τα 
μέτρα και οι δράσεις που υιοθετούνται έχουν σαν στόχο την οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και 
διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης θα υποστηριχθεί η 
δημιουργία και η αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε 
αγροτικές περιοχές για την κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη 
της χώρας (κάτω από το 50% του πληθυσμού σε αγροτικές περιοχές δεν έχει 
ευρυζωνική πρόσβαση), καθόσον στις αγροτικές περιοχές η διείσδυση του internet 
είναι από δύο έως τέσσερις φορές μικρότερη απ’ ότι στις αστικές περιοχές και 
αυξάνει και πιο αργά απ’ ότι στις αστικές περιοχές.  

Ειδικότερα, μέσω του Άξονα 3, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των ακόλουθων 
ειδικών στόχων του ΕΣΣΑΑ:  

 

 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών  

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω η στρατηγική που υιοθετείται επικεντρώνεται:  
 

 στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε γεωγραφικό επίπεδο καθότι ο αγροτικός 
χώρος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και επομένως η στρατηγική πρέπει 
να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής,  

 στην ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και στην ενδυνάμωση των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία,  

 στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού κάθε περιοχής, 
 στη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στη δημιουργία κατάλληλων 

υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
του τοπικού πληθυσμού,  

 στον εφοδιασμό των αγροτικών περιοχών με σύγχρονες συνδέσεις στο 
διαδίκτυο (διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων - ευρυζωνικές συνδέσεις), 

 στην ανάπτυξη και διάχυση των ΤΠΕ στον αγροδιατροφικό τομέα στο σύνολό 
του, στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού με την υποστήριξη των ΤΠΕ,  

 στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας),  
 στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες 

πληθυσμού,  
 στην προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω 

εισαγωγής ήπιων αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα επίπεδα,  
 στη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων κεντρικών και 

τοπικών φορέων,     
 

Τα μέτρα του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε γεωγραφικά οριοθετημένες 
αγροτικές περιοχές παρέμβασης κυρίως σε: ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
περιοχές που ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μεγάλη σημασία στην τοπική 
οικονομία, περιοχές με πληθυσμιακή συρρίκνωση και σε περιοχές με απόσταση από 
τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, η εφαρμογή των Μέτρων του Άξονα 3 θα 
αφορά κυρίως αγροτικές περιοχές παρέμβασης των Ολοκληρωμένων 



Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Ε.Π. «Αγροτική 
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) και των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000-2006. 


