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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Παραγωγικές 

Ανάγκες

Επιδιώξεις Νέας ΚΑΠ για 

οικονομική, 

περιβαλλοντική και 

κοινωνική βιωσιμότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



Επτά (7) Βασικές Αναπτυξιακές 

Προτεραιότητες 



1. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του

πρωτογενή μας τομέα που αφορούν την ποικιλομορφία των

κλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών για την

παραγωγή και ανάδειξη των ποιοτικών αγροτικών μας

προϊόντων, την μεσογειακής διατροφής και της γαστρονομίας

μας



2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της

επιχειρηματικότητας με μέτρα πολιτικής που υποστηρίζουν την

εγκατάσταση και την εκκίνηση των νέων γεωργών, την

εκπαίδευση και την κατάρτισή τους.

Βασικές προτεραιότητες

Η κατάρτιση των νέων γεωργών

Η ηλικιακή αναδιάρθρωση 



3. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της παραγωγικότητας

της Γεωργίας, με μέτρα πολιτικής που:

✓ Υποστηρίζουν συλλογικές μορφές οργάνωσης των παραγωγών,

✓ Συμβάλλουν: στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

στη μείωση του κόστους παραγωγής και

στην παροχή υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικών υπηρεσιών,

μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας.

Ζητούμενο: η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας μέσα από

επενδύσεις στη μεταποίηση, την πιστοποίηση και την προβολή-προώθησή τους, με

έμφαση σε καινοτόμες και ψηφιακές νέες τεχνολογίες.



4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι

οποίες συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ποιότητα και την προστιθέμενη

αξία των αγροτικών μας προϊόντων.

Παρεμβάσεις με 
στόχο τον πράσινο 

μετασχηματισμό 
του πρωτογενή μας 

τομέα 

Νέες, δυναμικές 

αγροτικές αλυσίδες 

αξίας

• Αύξηση του 
εισοδήματος των 

παραγωγών 
• Νέες θέσεις 

απασχόλησης. 



5. Η επένδυση σε βασικές δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές, που θα

διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα,

την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων των αγροτικών περιοχών,

ταυτόχρονα με την συνολικότερη αναβάθμισή τους, ώστε να καταστούν

περισσότερο παραγωγικές αλλά και ελκυστικές για περαιτέρω τουριστική,

περιβαλλοντική ή/και άλλη αξιοποίησή τους.

Ειδικά η διαχείριση του αρδευτικού νερού συνιστά τη σημαντικότερη από τις

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λόγω και της κλιματικής αλλαγής, γεγονός

που επιβάλλει άμεσες ενέργειες και σωστό προγραμματισμό.



6. Η εξασφάλιση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, το

οποίο θα ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή

τομέα, μέσα από τη διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών

εργαλείων στους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα

ρευστότητας και περιορισμένης πρόσβασης σε δανεισμό.



7. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών μέσα από

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που προωθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις

και στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών

και στην πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές.

Η σημασία αξιοποίησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER στην

κατεύθυνση σύνδεσης του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς οικονομικής

δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα σε εκείνες που

πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και την ερήμωση (ορεινές, μειονεκτικές,

νησιωτικές), είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς προσφέρονται σημαντικές δυνατότητες

πολυτομεακής και πολυταμειακής χρηματοδότησης παρεμβάσεων από διαφορετικά

Ταμεία της Ε.Ε. (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).



Για την Αναπτυξιακή Προτεραιότητα (5) επένδυση σε βασικές

δημόσιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές, έχουμε ήδη εκπονήσει

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΥΔΩΡ 2.0» δηλαδή

υλοποίηση μεγάλων και μεσαίων εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων,

που θα εξασφαλίσουν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών

πόρων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν πέρα

από το ΠΑΑ και για πρώτη φορά από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, μέσω ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ και οι πόροι του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί.
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ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΥΔΩΡ 2.0» 1/3

1. Η αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου του ελλείμματος, που παρουσιάζεται

στον εν ανεπάρκεια φυσικό πόρο, που λέγεται νερό και είναι ορατό και ζωτικό

σε πολλές περιοχές της χώρας με έμφαση στις Ανατολικές και Νότιες

Περιφέρειες.

2. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειακών υδατικών πόρων για

την αγροτική ανάπτυξη με νέα έργα ή με συντήρηση και

εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων, χρησιμοποιώντας συμβατές

με το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές,

αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και έργα ορεινής υδρονομίας, δίκτυα

στάρδην άρδευσης κλπ.

3. Περιορισμός η και αντικατάσταση της εκμετάλλευσης των υπογείων

υδάτων από παράνομες ή και νόμιμες γεωτρήσεις, με επέκταση

σύγχρονων αρδευτικών δικτύων, εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων

συμβάλλοντας στην διατήρηση της στάθμης των υδάτων των υπόγειων

υδροφορέων, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ για τη προστασία του

περιβάλλοντος.
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4. Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων με σκοπό εκτός της παραγωγής 

παραδοσιακών μεσογειακών προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία, να δώσει

ώθηση σε καλλιέργειες και προϊόντα της «άλλης γεωργίας» κυρίως μη επιδοτούμενων

ήσσονος μέχρι σήμερα σημασίας, που με κατάλληλες όμως παρεμβάσεις 

μπορούν να εξελιχτούν  σε σημαντικές, από άποψη οικονομικού, διατροφικού και τοπικού 

ενδιαφέροντος και δυναμικά να διεκδικήσουν μερίδιο στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. 

5. Η συσχέτιση αυτού του φυσικού ζωτικού πόρου (νερό) με τις φυσικές αξίες και ομορφιές 

της χώρας ώστε να αποτελέσει εκτός από πηγή ζωής για τους ανθρώπους και την γεωργία,

μια πρώτης τάξης οικολογική αξία για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των οικολογικών αποθεμάτων.

6. Η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα χρησιμοποιούν ως 

βασικό φυσικό πόρο το νερό (οικοτουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, αθλήματα όπως 

καγιάκ, κανό, ράφτινγκ κλπ). 

7. Ενίσχυση Αγροτικού Εισοδήματος, Οικονομικής Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας, 

με επιμέρους στόχο την αύξηση της ικανότητας για εξυπηρέτηση μελλοντικής ζήτησης 

γεωργικών προϊόντων (αύξηση εξαγωγών και περιορισμού εισαγωγών). 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΥΔΩΡ 2.0» 2/3
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8.  Ενίσχυση Τοπικής, Περιφερειακής και Διεθνούς Συνεργασίας και 

Εμπορίου με ίδρυση ΤΟΕΒ κ.α.

9. Διασφάλιση της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας που επιτυγχάνεται με τη 

στροφή σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα προμήθειας και διανομής νερού.

10. Ενίσχυση της Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης Πολιτών κατά

προτίμηση νέων αγροτών μέσω έργων που αυξάνουν την ελκυστικότητα 

και προσβασιμότητα αγροτικών περιοχών (Αγροτική Οδοποιία, Αναδασμοί, 

αύξηση ποτιστικών καλλιεργειών έναντι μη ξηρικών), οι οποίες επί του 

παρόντος με βάση το κόστος του αρδευτικού νερού, δεν θεωρούνται 

ικανοποιητικά εφικτές με βάση Οικονομικούς Δείκτες.

11. Διασφάλιση Ασφάλειας και Προστασίας έναντι κινδύνων πλημμυρικών 

Φαινομένων σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

12. Υλοποίηση των κατευθύνσεων και απαιτήσεων των εγκεκριμένων Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, «ΥΔΩΡ 2.0» 2/3



ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟ 

ΜΕΤΡΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

Ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιση των βροχοπτώσεων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και

συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού,

καθώς και περιορισμό των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές.

Συνέπειες για την Ευρώπη

Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και πιο συχνά από

κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και ξηρασίες.

Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να

μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες

θα γίνουν σύνηθες φαινόμενο τον χειμώνα.

Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, εκτίθενται σε

καύσωνες, πλημμύρες ή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι

κατάλληλα προετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
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Το μοντέλο περιλαμβάνει έργα υποδομής Αγροτικής Ανάπτυξης για τα οποία προσδιορίζεται ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος και με βάση επίτευξη των στόχων που αφορούν την εξομάλυνση της 

περιφερειακή ανισότητας, υπέρ των φτωχότερων και των γεωγραφικά πιο μειονεκτικών περιφερειών της Ελλάδας. 

Με την μέθοδο αυτή, εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τρεις ομάδες έργων με βάση τη σχέση οφέλους – κόστους. 

1. Πρώτα στην ιεράρχηση, βρίσκονται τα έργα βέλτιστης απόδοσης Α:

(ΑΑΑ) που έχουν μεγάλο όφελος και μικρό κόστος, 

(ΑΑ) έχουν μεγάλο όφελος και μεσαίο κόστος και 

(Α) μεγάλο όφελος και μεγάλο κόστος. 

2. Ακολουθούν τα έργα καλής απόδοσης (Β) που καλύπτουν τις περιοχές:

(ΒΒ) Μεσαίου οφέλους – μικρού κόστους και 

(Β) Μεσαίου οφέλους οφέλους– μεσαίου Κόστους και 
3. Τα έργα μέτριας απόδοσης (Γ) που καλύπτουν τις περιοχές (ΓΓ) μικρού οφέλους

– μικρού κόστους και μεγάλου οφέλους– (Γ) ΔΥΣΑΝΆΛΟΓΟΥ μεγάλου κόστους.
Η μετατόπιση σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους δείκτες θα γίνει επίσης αιτία να υπάρξει συστηματική επικέντρωση εκτός από οικονομικούς, 
σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της Κλιματικής Αλλαγής, της  Βιοποικιλότητας και της 

διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στις  αναπτυξιακές πολιτικές να επικεντρωθούν σε εκείνους τους 
πληθυσμούς που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση.

Οι δείκτες πρέπει να συμβαδίζουν με παγκόσμιες πρωτοβουλίες, όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.



ΥΔΩΡ 2.0: ΓΙΑΤΙ ΣΔΙΤ ???

1. Αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή ενός έργου

2. Εξασφαλίζεται η καλή και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί

στη φάση της οριστικής μελέτης

3. Αποφεύγεται η μεγάλη μάστιγα των αρδευτικών έργων που είναι η φάση της συντήρησης , την οποία

τώρα αναλαμβάνει ο ανάδοχος για 20-25 έτη.

4. Η αποπληρωμή του ιδιώτη πραγματοποιείται άμεσα από τις τράπεζες, ενώ το κράτος εξασφαλίζει

την αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε βάθος χρόνου

5. Η χρήση του νερού πλέον γίνεται από τον ΤΟΕΒ όπως αυτός θα μετεξελιχθεί μέσω νομοθετικής

παρέμβασης και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των κατασκευασθέντων υποδομών γίνεται

από τον ιδιώτη

6. Καμία αύξηση δεν γίνεται στις αρδευτικές εισφορές ενώ εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση με τη

μείωση των αναγκών του νερού λόγω της μείωσης των απωλειών και της κατανάλωσης ηλεκτρικής

ενέργειας

7. Η παρουσία του ιδιώτη στη φάση των ετών συντήρησης διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση σε

περίπτωση ζημιών και βλαβών



ΥΔΩΡ 2.0: ΜΕΛΕΤΗ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΚΟΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κατασκευής ΤΩΝ 7 ΠΡΩΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 600.583.558€, 

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κατασκευής ΤΩΝ 21 ΕΡΓΩΝ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 1.713.016.855€, 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟ RRF KAI ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ  924.543.442€ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 20 ΕΤΗ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ 46,2 εκ € ΕΤΗΣΙΩΣ

ΌΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΠΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για 3-5 χρόνια, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: RRF και ΠΔΕ Εθνικό / ΠΑΑ και ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ 20- 25 χρόνια 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ :

H πληρωμή διαθεσιμότητας υπολογίζεται ως η ετήσια πληρωμή που απαιτείται προκειμένου ο Επενδυτής να καλύψει τα 

λειτουργικά και χρηματοοικονομικά κόστη του έργου και να φέρει ένα εύλογο κέρδος από την επιχειρηματική αυτή 

δραστηριότητα. 

Το κέρδος ή η απόδοση της επένδυσης αντικατοπτρίζεται από τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης –targeted IRR 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ περίπου 10%.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ

α/α Όνομα του έργου (1) Π.Ε (2)
Αρδευόμενα Στρέμματα / 

Ωφελούμενοι Αγρότες (3)

Κόστος 

Κατασκευής 

με ΣΔΙΤ (4) σε €

Κόστος συντήρησης σε € 

λειτουργίας για 25 έτη -

Πληρωμές Διαθεσιμότητας 

10% (5)

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(6)=(4)+(5) σε €

1

Εκσυγχρονισμός 

δικτύων άρδευσης  

ΤΟΕΒ Ταυρωπού 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

115.000 Στρέμματα /

5.750 Αγρότες 
Κύρια Διώρυγα 18.000μ.

Υπογειοποιήσεις: Πρωτεύον 

δίκτυο 17.055μ., Δευτερεύον 

68.840μ.

Τριτεύον 688.800μ.

114.000.000 171.000.000 285.000.000

2

Φράγμα 

Μιναγιώτικο 

Πύλου και δίκτυο 

άρδευσης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

35.000 Στρέμ. /

3.500 Αγρότες
Αρδευτικό δίκτυο προς 

Φοινικούντα   Μεθώνης, 

Μηλίτσης ΔΕ Αιπείας, 

Πηδάσου -, Χωματάδας -

Καλλιθέας –Αμπελακίων Πύλου

98.500.000 147.750.000 246.250.000

3

Έργα μεταφοράς 

νερού από Ποταμό  

Νέστο στην πεδιάδα 

της Ξάνθης

ΞΑΝΘΗΣ

57.260 Στρεμ.(Α’ φάση) / 
250.000 Στρεμ. (Τελικό 

Στάδιο)
5.000 / 20.000 Αγρότες

Κύρια έργα μεταφοράς & 

διανομής σε Α2 περιοχή 

Μυρωδάτου –Αβδήρων –Βελόνης 

–Μάνδρας-Πεζούλας

203.000.000 304.500.000 507.500.000



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ

α/α Όνομα του έργου (1) Π.Ε (2)
Αρδευόμενα Στρέμματα / 

Ωφελούμενοι Αγρότες (3)

Κόστος 

Κατασκευής 

με ΣΔΙΤ (4) σε €

Κόστος συντήρησης σε € 

λειτουργίας για 25 έτη -

Πληρωμές Διαθεσιμότητας 

10% (5)

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(6)=(4)+(5) σε €

4

4A. Λιμνοδεξαμενή

Χοχλακιών Σητείας 

και δίκτυο 
προσαγωγών 

μεταφοράς νερού 

σε υφιστάμενο 

δίκτυο άρδευσης

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.125 Στρέμ. /

500 αγρότες
Λιμνοδεξαμενή, Εργα

Προσαγωγής προς Αρδευτικό 

Δίκτυο Παλαικάστρου, αγωγούς 

Φ500-700 μήκους 8.000μ. 

27.475.000 41.212.500 68.687.500

4B. Φράγμα και 

Δίκτυο Αγ Ιωάννη  

Ιεράπετρας και 

δίκτυο άρδευσης

10.450 Στρέμ. /

1.050 Αγρότες
Φράγμα 52μ. λιθόρριπτο, Όγκου 

Ταμιευτήρα νερού 1.775.000μ3

28.058.000 42.087.000 70.145.000

5

Αρδευτικό δίκτυο 

Υπέρεια - Ορφανά 

Καρδίτσας

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
74.650 Στρέμ. /
3.730 Αγρότες

80.148.358 143.890.642 224.039.000



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ

α/α Όνομα του έργου (1) Π.Ε (2)
Αρδευόμενα Στρέμματα / 
Ωφελούμενοι Αγρότες (3)

Κόστος 
Κατασκευής 

με ΣΔΙΤ (4) σε €

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας για ~25 έτη 

Πληρωμές 

Διαθεσιμότητας 10% (5) 

σε € 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(6)=(4)+(5) σε €

6

Φράγμα στο Λιβάδι 

Αράχοβας, 

Αρδευτικό δίκτυο  

και Μικρό 

Υδροηλεκτρικό 

Εργοστάσιο /ΜΥΕ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6.000 Στρέμματα / 
600 Αγρότες

Δύο φράγματα υδροληψίας, 
δύο συγκράτησης φερτών,
Κλειστό δίκτυο, Μ.Υ.Η. 
Κοτρώνη, λιμνοδεξαμενή 
4.038.400μ3, Άρδευση ΤΟΕΒ 

Τσότρας Τροιζηνίκος, 
Ελαιώνα Αράχοβας

23.005.200 34.507.800 57.513.000

7

Φράγμα στο 

Μπουγάζι Δομοκού  
και αρδευτικό 

δίκτυο

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

10.000 στρεμ. /
1.000 Αγρότες

Νέο Φράγμα ύψους 15μ με 
ταμιευτήρα 2.500.000μ3

26.397.000 39.595.500 65.992.500

ΣΥΝΟΛΟ 7 ΕΡΓΩΝ 600.583.558 924.543.442 1.525.127.000 €

21 ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ 1.713.016.855 4.291.348.543 €



ΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ





ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΉ ΤΟΜΈΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ



✓ Νέοι Γεωργοί, με 420 εκ. € για την ηλικιακή αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της γεωργίας

✓ Βιολογική γεωργία και Κτηνοτροφία 492 εκ. €

✓ Σχέδια Βελτίωσης για την παραγωγική αναδιάρθρωση το πρωτογενή τομέα, με 180 εκ. € και έμφαση

σε επενδύσεις καινοτομίας, νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

✓ Νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, με 21 εκ. € για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των

παραγωγών σε ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους (εργαλείο μικροπιστώσεων σε συνεργασία με την

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).

✓ Μικρά εγγειοβελτιωτικά - αρδευτικά έργα υποδομής με 40 εκ. €

✓ Αγροτική Οδοποιία, με 43 εκ. € για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις γεωργικές και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

✓ Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, με 41 εκ. € για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας

στρατηγικής προτεραιότητας προϊόντων



Υποβάλαμε στην Ε.Ε. το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο
για την περίοδο 2023-2027, όπου θα διευρύνουμε τις

αναπτυξιακές παρεμβάσεις και θα τις εμπλουτίσουμε,

ώστε να παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες και προοπτικές



ΠΑΑ 2014-2020 : 7 δις ΕΥΡΏ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ggepy@mou.gr

ΤΗΛ. 2105275126 - 28

https://www.youtube.com/watch?v=qkncOwSjxGI

mailto:ggepy@mou.gr
https://www.youtube.com/watch?v=qkncOwSjxGI

