
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του 
Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
2027, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δρομολογήσει μία σειρά 
ενεργειών προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές του πρωτο
αφενός να ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στις ενισχύσεις των 
αγροτών, τις τομεακές παρεμβάσεις για τα γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα τις 
επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου να συνεισφέρουν στο 
διάλογο για τη διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων που θα υιοθετηθούν.
Στη βάση αυτή, έχει συνταχθεί ένα 
προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τ
2020. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν 
ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους:

 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
http://www.minagric.gr/index.php/el/2013
example/diavoylefsi

 

 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/ilektroniko

 

 του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ
https://ead.gr/common

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027  
  

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021
2027, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δρομολογήσει μία σειρά 
ενεργειών προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές του πρωτο
αφενός να ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στις ενισχύσεις των 
αγροτών, τις τομεακές παρεμβάσεις για τα γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα τις 
επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου να συνεισφέρουν στο 

ο για τη διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων που θα υιοθετηθούν.
Στη βάση αυτή, έχει συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τις νέες 
προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν ηλεκτρονικά 
ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry
example/diavoylefsi-i-kap-meta-to-2020-list/9244-hlektroniko-erotimatologio

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και 
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/ilektroniko-erotimatologio-diavoyleysis

Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ 
https://ead.gr/common-rural-policy/ 

 

Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Στρατηγικού 
για την προγραμματική περίοδο 2021-

2027, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δρομολογήσει μία σειρά 
ενεργειών προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές του πρωτογενή τομέα 
αφενός να ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στις ενισχύσεις των 
αγροτών, τις τομεακές παρεμβάσεις για τα γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα τις 
επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου να συνεισφέρουν στο 

ο για τη διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων που θα υιοθετηθούν. 
το οποίο περιλαμβάνει τις νέες 

προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των 
ην Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 

 στο 

09/ministry-
erotimatologio 

diavoyleysis 


