
Χρηματοδοτικές δράσεις και δράσεις πολιτικής  

για την αξιοποίηση της βιομάζας από επιχειρήσεις  

του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 
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Ο αγροδιατροφικός τομέας σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις: 

 Αλλεπάλληλες κρίσεις που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα, το κόστος παραγωγής, το εισόδημα των αγροτών κ.λπ. 

 Κλιματική αλλαγή και υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος 

 Προσαρμογή στον διεθνή έντονο ανταγωνισμό και ενσωμάτωση σημαντικών 

τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγική διαδικασία  

 Προσαρμογή στα νέα διατροφικά πρότυπα και απαιτήσεις των 

καταναλωτών 

 κοινωνική απαίτηση για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους 
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Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι  

το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο  

στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα.  

Η στόχευση της νέας ΚΑΠ  

για την περίοδο 2023-2027 εστιάζει  

στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα,  

μέσω του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) 

και 

 του Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη) 
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Η νέα ΚΑΠ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  

θα κινητοποιήσει πόρους 20 δις ευρώ στην Ελλάδα,  

ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022  

πόροι 2 δις ευρώ έχουν ήδη 

κατευθυνθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

σε μεταρρυθμιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις  

με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. 
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 να ανταποκριθεί στις αυξημένες διατροφικές και παραγωγικές ανάγκες των 

πολιτών της Ε.Ε., εξειδικεύοντας τις πολιτικές της στη βάση των 

ιδιαιτεροτήτων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών κάθε Κράτους Μέλους  

 να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και διαφορετικές κρίσεις που αντιμετωπίζει 

ο αγροδιατροφικός τομέας, διασφαλίζοντας ικανοποιητικά επίπεδα 

εισοδήματος και απασχόλησης για τους αγρότες 

 να επιτύχει τους στόχους της για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό 

της Γεωργίας, στο πλαίσιο των Στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας “Από 

το Αγρόκτημα στο Πιάτο” και “Βιοποικιλότητα” 

 να προσαρμοστεί στον διεθνή έντονο ανταγωνισμό και και να ενσωματώσει 

τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγική διαδικασία 

 

Οι προκλήσεις της νέας ΚΑΠ  



Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι στρατηγικές της για τη Γεωργία 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) δεσμεύει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

να επιτύχουν φιλόδοξους στόχους ανά τομέα που θα διασφαλίζουν την 

κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 

  Η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» στοχεύει στη μείωση κατά 50% 

της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιβιοτικών, καθώς και στην αύξηση 

της βιολογικής παραγωγής, τουλάχιστον στο 25% της γεωργικής γης της ΕΕ ως το 

2030. 

  Η Στρατηγική «Βιοποικιλότητα» ενισχύει και συμπληρώνει τους στόχους της 

Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με έμφαση στην προστασία και 

διατήρηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας. 
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Στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) (3 γενικοί & 9 ειδικοί) 

 Προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου 

 γεωργικού τομέα                  επισιτιστική ασφάλεια 

 Προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και 

 της δράσης για το κλίμα   

Ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών 

  ειδικοί στόχοι:  

o συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή (μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, προώθηση της 
βιώσιμης ενέργειας) (ειδικός στόχος 4) 

o προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής ένταξης και 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής 
βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας (ειδικός στόχος 8) 
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Με στόχο την διαμόρφωση ενός βιώσιμου μηχανισμού που προωθεί: 

 την καινοτομία 

 την ανταλλαγή γνώσης 

 την κατάρτιση 

  την ψηφιοποίηση στην γεωργία 

μέσα από συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής 

Ο εκσυγχρονισμός του τομέα αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα της νέας ΚAΠ 

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027 



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027 

 Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 
 

Ανάλυση SWOT: Για κάθε ειδικό στόχο περιγραφή 
υφιστάμενης κατάστασης & ανάλυση των δυνατών 
σημείων, των αδυναμιών και των ευκαιριών και απειλών 
 

Αξιολόγηση των αναγκών  

 

Περιγραφή  των παρεμβάσεων  
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 Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη γεωργία 

παρουσιάζει ελαφρά ανοδική τάση 

 Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα μειώνονται τα τελευταία 

χρόνια 

 Η συμβολή της ελληνικής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή μειώνεται διαρκώς τα 

 τελευταία χρόνια (χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την γεωργία) 

 H χρήση λιπασμάτων μειώνεται ή παραμένει σταθερή 

 Η κατανάλωση ενέργειας ανά εκτάριο είναι κατά πολύ χαμηλότερη του 

μ.ο. της ΕΕ.  

 Αξιοποίηση του compost για τον εμπλουτισμό των φτωχών σε οργανική 

ουσία εδαφών 

 Αξιοποίηση του βιοαερίου (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) 

 Αξιοποίηση της γεωθερμίας (κυρίως σε θερμοκήπια) 

 Αύξηση των επιχειρήσεων που καινοτομούν & συμμετέχουν από 

κοινού με επιστημονικούς φορείς σε δράσεις καινοτομίας 

 Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο 

Πλεονεκτήματα 
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Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες (ειδικοί στόχοι 4 και 8) 
 
 Ανασχεδιασμός της πολιτικής για την προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή 

 Χρηματοδότηση χρήσεων γης και πρακτικών που συμβάλλουν στην μείωση των 
εκπομπών & στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα  

 Ενίσχυση των προσπαθειών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στη γεωργία 

 Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας, 
ΑΠΕ  και αξιοποίησης βιομάζας των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, 
παραγωγή βιοαερίου και επαναχρησιμοποίηση νερού 

 Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για ίδρυση για μονάδες στον 
τομέα της βιοοικονομίας 

 Δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης αγροτών για βιοοικονομία/κυκλικής 
οικονομίας  

 Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη 
της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας 

 
 



ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2023-2027 

 

Η κυκλική οικονομία, η παραγωγή ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας, 

εξυπηρετούνται μέσω πολλών παρεμβάσεων των δύο Πυλώνων 

 

Πυλώνας 1 

- Οικολογικά προγράμματα (τομείς δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή 
διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής)  

 Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία  

 Σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενίσχυση για κομποστοποίηση των 
 υπολειμμάτων των καλλιεργειών ή των κλαδεμάτων (θρυμματισμός, 
 επεξεργασία και εφαρμογή του κομπόστ) 

-   Τομεακά Προγράμματα Οπωροκηπευτικών, Ελαιολάδου και Οίνου από 
 Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 

 Μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, 
 επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των 
 αποβλήτων 
 Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της 
 χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας 
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Η κυκλική οικονομία, η παραγωγή ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας, 

εξυπηρετούνται μέσω πολλών παρεμβάσεων των δύο Πυλώνων 

 
Πυλώνας 2 

Α) Επενδύσεις 

-    Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές       
 εκμεταλλεύσεις (40, 6 εκατ. € - εκτίμηση για 800 περίπου πράξεις) 

- Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
(156 εκατ. €- 1.900 πράξεις) 

Β) Συνεργασία  

- Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας  με σκοπό την αναζήτηση πρακτικών που συμβάλλουν 
π.χ στην προστασία του περιβάλλοντος/ κλιματική αλλαγή και στην ενσωμάτωση 
καινοτόμων ιδεών στην πράξη μέσω πιλοτικών εφαρμογών 

- Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) (Εκπαίδευση – κατάρτιση – Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 

- Ανταλλαγή γνώσεων & διάδοση πληροφοριών 

 



Σχέδιο χρηματοδότησης 2023 - 2027 

Συν Δημόσια 
Δαπάνη (εκ. €) 

Αρ. πράξεων 
(εκτίμηση) 

Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη 
γεωργία (οικολογικό πρόγραμμα) 

95  632.000 Ha 

Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

40,6 800 

Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία  156 1.900 

Ανάπτυξη συνεργασιών μέσω 
Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) 

94,5 590 

Ανταλλαγή γνώσεων και 
διάδοση πληροφοριών 
(εκπαίδευση/κατάρτιση, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 

 
171  

 
53.000 

LEADER 236 50 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ δίνει προτεραιότητα στις ιδιωτικές 

επενδύσεις στη Γεωργία που συμβάλλουν στην υιοθέτηση της καινοτομίας, των 

νέων τεχνολογιών και των ΑΠΕ και ταυτόχρονα στοχεύουν: 

 στη μείωση του κόστους εισροών, 

 στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, 

 στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και της καθετοποίησης - μεταποίησης της 

 παραγωγής σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

 στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών 

 εκμεταλλεύσεων μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, 

 καθώς και της ορθολογικότερης χρήσης αγροχημικών, λιπασμάτων, 

 αντιβιοτικών, κ.λπ. 
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ΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2022  

Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
(Σχέδια Βελτίωσης) 

Αριθμός 
επενδύσεων 

Δημόσια Δαπάνη (σε 
εκατ. €) 

για κάλυψη ενεργειακών αναγκών 
(κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις & θερμοκήπια) 

78 7,4 

για διαχείριση αποβλήτων 39 6,5 

Μεταποίηση & εμπορία γεωργικών 
προϊόντων 

Αριθμός 
επενδύσεων 

Δαπάνη ΑΠΕ (σε εκατ. €) 
 

Επενδύσεις σε ΑΠΕ 226 39,5 

 - ηλιακή ενέργεια 201 28,3 

 - βιομάζα 15 8,1 

 - βιοαέριο 3 1,4 

 - γεωθερμία 1 0,02 

 - αιολική 1 0,65 



Ενδεικτικές προωθούμενες επενδύσεις μέσα από το Μέτρο των Σχεδίων 

Βελτίωσης για την ενθάρρυνση ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη Γεωργία: 

 υιοθέτηση έξυπνης και ψηφιακής γεωργίας για τον περιορισμό της 

κατανάλωσης γεωργικών εφοδίων 

 επεξεργασία φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων για 

ζωοτροφές ή παραγωγή ενέργειας, ανακύκλωση και κομποστοποίηση 

 αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και των ΑΠΕ κυρίως σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

 εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

αντλιοστάσια 

 εξοικονόμηση νερού με την εγκατάσταση υδρομετρητών 
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Ο πιο κρίσιμος παράγοντας 

που θα καθορίσει το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για  

 την προώθηση της καινοτομίας και γνώσης στον πρωτογενή τομέα και 

 τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Γεωργίας, 

είναι η ενεργή συμμετοχή και ισχυρή βούληση όλων μας 

να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και  

να υιοθετήσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 

με ανοιχτό μυαλό και καλές προθέσεις. 
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Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας 
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Ιστότοπος Στρατηγικού Σχεδίου ΣΣ ΚΑΠ:  
http://agrotikianaptixi.gr/el 


