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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 84 του Κανονισµού 1698/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης υπόκειται σε εκ των προτέρων, ενδιάµεση και εκ 

των υστέρων αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποτιµούν την επίπτωσή τους σε σχέση µε τις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας και τα ειδικά προβλήµατα αγροτικής 

ανάπτυξης στα συγκεκριµένα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 

αειφόρου ανάπτυξης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και την εκπλήρωση 

των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Η ενδιάµεση αξιολόγηση 

προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων και της 

υλοποίησής τους. 

 

Η πρόοδος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση µε τους στόχους του µετρώνται µέσω δεικτών που 

αφορούν την κατάσταση εκκίνησης, καθώς και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, τις 

αποδόσεις, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των προγραµµάτων. Για το σκοπό 

αυτό, το ΚΠΠΑ  καθορίζει περιορισµένο αριθµό κοινών δεικτών που εφαρµόζονται 

στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο 

(2007 – 2013). 

 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση εξετάζει το βαθµό χρησιµοποίησης των πόρων, την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του προγραµµατισµού του ΠΑΑ, τις 

κοινωνικοοικο-οικονοµικές του επιπτώσεις και την επίπτωσή του επί των κοινοτικών 

προτεραιοτήτων. Καλύπτει τους στόχους του προγράµµατος και αποσκοπεί στην 

άντληση διδαγµάτων σχετικά µε την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης από την 

εφαρµογή του. Προσδιορίζει ως ένα βαθµό τους παράγοντες, οι οποίοι συνετέλεσαν 

στην επιτυχία ή αποτυχία της εφαρµογής του προγράµµατος επισηµαίνοντας τις καλές 

πρακτικές.  
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 η ∆ιαχειριστική Αρχή και 

η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθούν την ποιότητα της εφαρµογής του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Βασικά «εργαλεία» 

για την παρακολούθηση είναι οι οικονοµικοί δείκτες καθώς και οι δείκτες επιδόσεων, 

αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

Προγράµµατος συµβάλλει σε µια πιο υπεύθυνη διαχείριση των δηµόσιων δαπανών 

και προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για την αξιολόγηση των µέτρων.Η 

αναγκαιότητα της παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραµµάτων και των 

πόρων που διατίθενται, είναι ιδιαίτερα σηµαντική υπό τις παρούσες οικονοµικές 

συνθήκες. Η κρίση που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική οικονοµία µε βασικά 

χαρακτηριστικά της το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος έχει εξασθενίσει την 

ανταγωνιστικότητα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το γεωργικό εισόδηµα, 

εµφανίζει µία τάση έντονης συρρίκνωσης και το ίδιο παρατηρείται και µε την 

απασχόληση. Το εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι αρνητικό και διαρκώς 

επιδεινούµενο. Μπροστά σε µια τέτοια κατάσταση, µια αποδοτικότερη αξιοποίηση 

των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ αλλά και των προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ, και του Ε.Π. Αλιείας, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη και 

βελτίωση του παραγωγικού δυναµικού και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και 

συνεπώς για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα στον τοµέα της πολιτκής αγροτικής ανάπτυξης για 

την περίοδο 2007-2013 καθορίζονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 µέσω της στήριξης που παρέχεται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συµπληρώνεται  

από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης 

η οποία εφαρµόζεται µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) έχει ως 

βασικούς στόχους τα εξής: 

– Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας µέσω 

της αναδιάρθρωσής τους, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

– Τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω παροχής στήριξης για 

τη διαχείριση της γης 

– Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας και  
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– Τη δηµιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader 

Οι στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση και αρµονία µε τους 

άξονες προτεραιότητας και τα µέτρα που καθορίζονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-13). Βασικός στόχος του Άξονα 1 είναι η 

βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς και 

µεταποιηµένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να ανταπεξέλθει 

στις πιέσεις που θα προέλθουν από την πιθανή διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης 

και να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις 

συντελούν αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών, την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στη γεωργία, αλλά και 

προσφέρουν στην κατανάλωση ποιοτικά προϊόντα που είναι πλήρως συµβατά µε τους 

κανόνες της ενιαίας κοινοτικής αγοράς, τις προδιαγραφές υγιεινής και γενικότερης 

προστασίας των καταναλωτών και παράλληλα σέβονται το περιβάλλον. Στόχος του 

Άξονα 2 είναι η υιοθέτηση µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που διασφαλίζουν 

την ασφάλεια των τροφίµων και τη δηµόσια υγεία, συµβάλλοντας παράλληλα στη 

διασφάλιση εισοδήµατος και αντιστάθµιση τυχόν εισοδηµατικής απώλειας των 

παραγωγών. Προωθούνται δράσεις για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της 

βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής και δασικής γης, την 

προστασία της ποιότητας των υδάτων καθώς και την ενίσχυση των παραγωγών των 

ορεινών και µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. 

Στόχος του Άξονα 3 είναι η πρωτοβουλία για τη διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονοµίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Τέλος, ο 

Άξονας 4 στην Ελλάδα ενισχύει την ικανότητα των τοπικών φορέων και του 

πληθυσµού για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

συνδυάζοντας δράσεις των Αξόνων 1 και 3. 

Η επίτευξη των στόχων καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία υλοποίησης 

των µέτρων του κάθε άξονα. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται προϋποθέσεις και 

προσαρµογές θεσµικής, διοικητικής και νοµοθετικής φύσης, όπως επίσης και οµαλή 

ροή της χρηµατοδότησης των πόρων. Η ΕΥ∆ ΠΑΑ, παρά τις σηµαντικές 

καθυστερήσεις, παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα για την ικανοποίηση όλων των 

προϋποθέσεων της υλοποίησης του ΠΑΑ 2007-2013. Το προπαρασκευαστικό έργο 
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για µια αποτελεσµατική διοικητική προσαρµογή είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης και η 

προετοιµασία των σχετικών ΚΥΑ για ένα σηµαντικό αριθµό Μέτρων.  

 

Κατά την περίοδο στην οποία αφορά η αξιολόγηση (2007-2009) και ειδικότερα όσον 

αφορά στις χρηµατοδοτικές ροές, παρατηρούνται τα εξής:  

Σχετικά µε τον Άξονα 1:  

Μόνο τα Μέτρα 125 και 131 παρουσιάζουν δαπάνες οι οποίες αφορούν έργα-γέφυρες 

του Μ125 και ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μ131 της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2000-2006). Η υλοποίηση των υπολοίπων µέτρων δεν είχε 

ξεκινήσει κατά την περίοδο που αξιολογείται. Υπάρχουν µέτρα, όπως για παράδειγµα 

το Μέτρο 122, τα οποία δεν εφαρµόζονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ, εξαιτίας θεσµικών - 

διοικητικών αλλαγών και πολύπλοκων και απαιτητικών διεργασιών. Γενικά, η φυσική 

και οικονοµική υλοποίηση του Άξονα 1 για τα δύο µέτρα κρίνεται ικανοποιητική 

δεδοµένης της χρονικής υστέρησης έναρξης της εφαρµογής του προγράµµατος. 

Σχετικά µε τον Άξονα 2:  

Μόνο τα Μέτρα 211, 212, 214, 216 και 221 παρουσιάζουν σηµαντικές  δαπάνες και 

αναφέρονται σε ανειληµµένες υποχρεώσεις της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου. Μέτρα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί παρατηρούνται και εδώ όπως το 

Μέτρο 213 εξαιτίας προβληµάτων υλοποίησης κυρίως στην καθυστέρηση εκπόνησης 

των διαχειριστικών σχεδίων NATURA. ∆υσκολίες υλοποίησης παρουσιάζει και το 

Μέτρο 223  σε συνδυασµό µε το θεσµικό έλλειµµα για τον ορισµό των µη γεωργικών 

γαιών. Άλλες επιπλοκές αποδίδονται είτε στην καθυστέρηση της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος είτε οριστικοποίησης της ΥΑ των λεπτοµερειών εφαρµογής. Η φυσική 

και οικονοµική υλοποίηση του Άξονα 2 κατά την περίοδο αξιολόγησης  θεωρείται 

ικανοποιητική.  

Σχετικά µε τους Άξονες 3 και 4: 

Για τα Μέτρα των Αξόνων 3 και 4 δεν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες, ενώ οι 

προκηρύξεις των µέτρων αναµένονται εντός το 2010. Ένας µικρός αριθµός ΟΤ∆ έχει 

προκυρήξει τα τοπικά του προγράµµατα. Παρόλο αυτά, οι στόχοι που έχουν τεθεί στη 

Στρατηγική του Προγράµµατος αναµένεται να ικανοποιηθούν µέσω των αντίστοιχων 

µέτρων µέχρι το τέλος της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου. 
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Κάθε κράτος µέλος έχει την ευχέρεια να εκτιµήσει τους δείκτες αποτελέσµατος είτε 

ανά µέτρο είτε ανά άξονα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι δείκτες αποτελέσµατος 

υπολογίζονται ανά Άξονα. Για τους Άξονες 1, 3 και 4 υπάρχουν περιορισµένα  

διαθέσιµα στοιχεία από το ΟΠΣΑΑ και τα περιφερειακά πληροφοριακά συστήµατα 

για τον υπολογισµό των δεικτών αποτελέσµατος, λόγω χαµηλής υλοποίησης. 

Άλλωστε για τον υπολογισµό των δεικτών αποτελέσµατος π.χ. Ακαθάριστη 

Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) υπολογίζεται µε τα δεδοµένα τους έτους όπως αυτά θα 

διαµορφωθούν µετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. Για τον Άξονα 2, τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα  και αφορούν την 

περιοχή επιτυχούς διαχείρισης γης στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 

καλύπτοντας στόχους που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας, της 

ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και τέλος της κλιµατικής αλλαγής. Η επίτευξη 

του στόχου είναι πολύ ικανοποιητική  σχετικά µε την ποιότητα των υδάτων και την 

κλιµατική αλλαγή και µάλιστα υπερβαίνει τον καθορισµένο στόχο και σχετικά 

ικανοποιητική για τους δύο άλλους στόχους. 

 

Σχετικά µε το Πρόγραµµα συνολικά: 

Σε επίπεδο προγράµµατος, το σχετικά χαµηλό ποσοστό υλοποίησης του ΠΑΑ είναι 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πορείας υλοποίησής του κατά την περίοδο 

2007-2009. Για το λόγο αυτό οι ποσοτικές εκτιµήσεις των δεικτών οικονοµικών 

επιπτώσεων του προγράµµατος παρουσιάζονται ιδαίτερα οριακές.    

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1698/2005 υπάρχουν τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια 

της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης: Σχεδιασµός, Εφαρµογή/ υλοποίηση, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση. Η ουσιαστική κατανόηση των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των σταδίων αυτών είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

οµαλή και επιτυχηµένη πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ. Στοιχεία όπως, η συνεχής 

εκπαίδευση του προσωπικού και η δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των 

εµπλεκόµενων φορέων σε όλα τα παραπάνω στάδια εκτιµήθηκε ότι µπορεί να 

βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα του ΠΑΑ. Μεγάλη έµφαση επίσης θα πρέπει να 

δοθεί και στη δικτύωση και την επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την οµαλότερη πορεία του 

ΠΑΑ και την ανταλλαγή «καλών πρακτικών» κατά την υλοποίηση. 
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Ενας ρυθµιστικός παράγοντας της οµαλής και αποτελεσµατικής υλοποίησης του 

ΠΑΑ είναι η αύξηση του βαθµού συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε 

όλα τα ζητήµατα του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της αξιολόγησης, ώστε να 

εξυπηρετηθούν καλύτερα τα νόµιµα συµφέροντα των αντίστοιχων οµάδων, και να 

υπάρξει εµπειρική ανατροφοδότηση για την απόκτηση διεισδυτικότερης και πιο 

εφηρµοσµένης γνώσης στο σχεδισµό και γενικά σε όλα τα στάδια της διενέργειας 

πολιτικής.  

Όσον αφορά στο στάδιο του σχεδιασµού του ΠΑΑ θα έπρεπε να είχε δοθεί 

µεγαλύτερη έµφαση στην υιοθέτηση πιο ξεκάθαρα στοχευµένων προσεγγίσεων 

πολιτικής, µε σαφώς καθορισµένες και ευρέως αποδεκτές προτεραιότητες που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των φορέων που εµπλέκονται στην αγροτική 

ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά µειονεκτικών 

αγροτικών περιοχών. Αυτό θα µπορούσε να συµβάλλει στην αποφυγή των εµποδίων 

κατά την υλοποίηση, που προέρχονται από παραλείψεις και ασάφειες του 

σχεδιασµού. Στα Άξονα 1 παρατηρείται ως ένα βαθµό συνέργεια µεταξύ µέτρων του 

ΠΑΑ η οποία θα µπορούσε να διευρυνθεί και σε άλλα µέτρα ή άξονες. Από τις 

απόψεις των εκπροσώπων των εµπλεκόµενων φορέων προκύπτει ότι οι Άξονες 3 και 

4 του ΠΑΑ 2007-2013 θα µπορούσαν να έχουν µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα 

στον προϋπολογισµό. 

Το σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ είναι ισχυρά ιεραρχικό και συγκεντρωτικό. 

Φαίνεται να υπάρχει µια δικαιολογηµένη ανάγκη αποκέντρωσης. Ωστόσο, είναι 

αµφίβολο το κατά πόσο υπάρχει η υποδοµή για να λειτουργήσει αποδοτικά ένα 

αποκεντρωµένο σύστηµα στην παρούσα προγραµµατική περίοδο. Παρόλα αυτά, 

στοιχεία της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης του Άξονα 4 θα µπορούσαν ως 

ένα βαθµό να ενσωµατωθούν και στον Άξονα 3 ώστε να καλυφθούν αποδοτικότερα 

οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Για να λειτουργήσει σωστά κάθε µορφή 

«αποκέντρωσης» είναι σηµαντικό να γίνει κινητοποίηση των τοπικών φορέων και 

γενικότερα ορθολογική αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού ανάπτυξης της 

υπαίθρου µε συµµετοχικές δράσεις ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης και εµψύχωσης.  

Κατά τη διαδικασία της διενέργειας της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης και της σύνταξης 

της σχετικής έκθεσης κρίσιµη ήταν η έλλειψη των απαιτούµενων ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδοµένων για τον υπολογισµό των 7 δεικτών επιπτώσεων και καθοριστικό 

το περιορισµένο χρονικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά έγινε σηµαντική προσπάθεια να 
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δροµολογηθούν για το άµεσο µέλλον δράσεις που αποσκοπούν στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων, ενώ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από την Υπηρεσία 

επεξεργασία υπαρχόντων στοιχείων από RICA και ΟΠΣΑΑ. Τονίζεται 

χαρακτηριστικά ότι οι νέες απαιτήσεις του ΚΠΠΑ προαπαιτούν την ύπαρξη 

συγκεκριµένης «κουλτούρας» αξιολόγησης τόσο των φορέων αξιολόγησης όσο και 

των ∆ιαχειριστικών Αρχών στην κατεύθυνση της δηµιουργίας της οποίας απαιτείται 

περισσότερη υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά στη συλλογή και 

παρακολούθηση των δεδοµένων, την εφαρµογή κατάλληλων κατά περίπτωση 

προσαρµοσµένων µεθόδων στις τοπικές ελληνικές συνθήκες. Η συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων σε όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης κρίνεται ιδιαίτερα  χρήσιµη για µια πιο διεισυδτική και 

ευρείας αποδοχής αξιολόγηση.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Σκοπός και διάρθρωση της έκθεσης Ενδιάµεσης Αξιολόγησης   

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη 

στήριξη της αγροτικής  ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα 

παράλληλης αξιολόγησης για κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Από το 2008, η 

∆ιαχειριστική Αρχή υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τις δραστηριότητες της 

παράλληλης αξιολόγησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης ενώ το 2010 η 

παράλληλη αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή ενδιάµεσης έκθεσης. Η έκθεση 

Ενδιάµεσης Αξιολόγησης προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των 

προγραµµάτων και της υλοποίησής τους. Η Ενδιάµεση Αξιολόγηση σύµφωνα µε το 

άρθρο 84 του ανωτέρω Κανονισµού πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή.  

 

Η αξιολόγηση της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την υλοποίηση και τις επιπτώσεις των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

Στόχος είναι, αφενός, η αύξηση της λογοδότησης και της διαφάνειας στις νοµικές και 

δηµοσιονοµικές αρχές και στο κοινό και αφετέρου, η βελτίωση της υλοποίησης των 

προγραµµάτων µε τη συµβολή στην καλύτερη ενηµέρωση (τεκµηρίωση) κατά το 

σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις ανάγκες, τους µηχανισµούς 

υλοποίησης και την κατανοµή των πόρων. Η αξιολόγηση εξετάζει τα αποτελέσµατα 

και τις επιπτώσεις των προγραµµάτων – αποτιµώντας την αποτελεσµατικότητα και 

την αποδοτικότητα τους και την καταλληλότητα των µέτρων – και συµβάλλει στη 

χάραξη και στον επαναπροσδιορισµό των πολιτικών.  

 

Η Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης εκτός από την αρχική σύνοψη  αποτελείται από 

έξι κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και η διάρθρωση της Έκθεσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο της αξιολόγησης και ειδικότερα η 

περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης, η ανακεφαλαίωση της συγγραφής 

υποχρεώσεων, οι συνθήκες που επηρεάζουν το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης  

και συνοπτικά παρουσιάζονται προηγούµενες αξιολογήσεις του Προγράµµατος.. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση των κύριων 

στοιχείων των κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης, των κριτηρίων κρίσης, των 

επιπέδων στόχων, οι πηγές και οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων καθώς και τα 

προβλήµατα ή οι περιορισµοί της µεθοδολογικής προσέγγισης. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εµπλεκόµενοι φορείς, το θεσµικό πλαίσιο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνθεση του Προγράµµατος και η περιγραφή των 

προτεραιοτήτων του. Ακολούθως περιγράφεται και αναλύεται ανά µέτρο η 

συλλογιστική της παρέµβασης, οι απαντήσεις στα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης 

καθώς και οι συστάσεις πολιτικής. Τέλος, παρουσιάζεται συνολικά η απορρόφηση 

και η πραγµατική δαπάνη των δηµοσιονοµικών πόρων.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ποσοτικές εκτιµήσεις για τους δείκτες 

επιπτώσεων, δίνονται οι απαντήσεις στα οριζόντια κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις πολιτικής. 

Στο Παράρτηµα τέλος παρατίθεται ο ισχύον χρηµατοδοτικός πίνακας και η 

οικονοµική υλοποίηση του Προγράµµατος ανά Μέτρο µέχρι 31/12/2009. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1 Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-

2013 

Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης για την 

περίοδο 2007-2013 καθορίζονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013. Το ΕΣΣΑΑ καθορίζει ειδικότερα τις βασικές 

προτεραιότητες της χώρας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία στο 

γεωργικό τοµέα µέσω της στήριξης που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η νοµική βάση της σχετικής πολιτικής της 

ΚΓΠ, όπως αυτή εκφράζεται από τους βασικούς κανονισµούς και οι τροποποιήσεις 

αυτών που αναφέρονται στην αγροτική ανάπτυξη είναι συνοπτικά η ακόλουθη: 

– Κανονισµός (ΕΚ) 363/09 για την τροποποίηση του Καν. 1974/06 

– Κανονισµός (ΕΚ) 74/2009 για την τροποποίηση του Καν. 1698/05 

– Κανονισµός (ΕΚ) 1175/2008 για την τροποποίηση και διόρθωση του 

1974/2006 

– Κανονισµός (ΕΚ) 1975/06 για την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου και την 

πολλαπλή συµµόρφωση 

– Κανονισµός (ΕΚ) 1320/2006 για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων για την 

αγροτική ανάπτυξη 

– Κανονισµός (ΕΚ) 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 

του Καν. 1698/05 

– Κανονισµός (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

ΕΓΤΑΑ 

Στο άρθρο 11 του βασικού Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής 

ανάπτυξης θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ 2007-13). Ο Κανονισµός καθιερώνει 

µια νέα, απλούστερη και στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση της  πολτικής 

αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  που αποσκοπεί στην επίτευξη τριών 

βασικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

1. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας µέσω της 

αναδιάρθρωσής τους, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας 
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2. βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω παροχής στήριξης για τη 

διαχείριση της γης 

3. βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Κάθε στόχος, αποτελεί ένα θεµατικό άξονα πάνω στον οποίο αναπτύσσεται το 

πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, προσδιορίζεται ένας οριζόντιος και 

µεθοδολογικός άξονας, που αφορά την ευρύτερη εφαρµογή της προσέγγισης 

LEADER. 

Στην Ελλάδα, το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης  

υποστηρίζεται από το Νόµο 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» και από το 

Νόµο 3840/2010 για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

Οι στόχοι και τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την 

Ελλάδα οφείλουν επίσης να είναι συµβατά, να αλληλεπιδρούν θετικά και να 

βρίσκονται σε συνοχή τόσο µε τις εθνικές όσο και µε τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές 

για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές 

αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες καθορίζονται οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την 

αγροτική ανάπτυξη.  

 Σύµφωνα µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την αγροτική ανάπτυξη οι 

προτεραιότητες που θέτονται είναι:  

• Η δηµιουργία ενός ισχυρού και δυναµικού ευρωπαϊκού τοµέα γεωργικών 

προϊόντων και ειδών διατροφής, δίνοντας έµφαση στη µεταφορά γνώσης, 

στον εκσυγχρονισµό, την καινοτοµία, την ποιότητα της τροφικής αλυσίδας και 

τις επενδύσεις στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. 

• Η επίτευξη των στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση κα την 

ανάπτυξη των γεωργικών και δασοπονικών συστηµάτων υψηλής φυσικής 

αξίας, τα παραδοσιακά γεωργικά τοπία, τους υδατικούς πόρους και την 

κλιµατική αλλαγή 

• Η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής 

µεγέθυνσης 
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• Η βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς 

αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να αναπτύσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές αγροτικής 

ανάπτυξης µε βάση τις παραπάνω προτεραιότητες, και αφού αναλύσουν την εθνική 

κατάσταση να επιλέγουν τα κατάλληλα, για το πεδίο εφαρµογής, ενδεδειγµένα µέτρα 

για την υλοποίηση κάθε επιµέρους στρατηγικής.  

Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 στο σκέλος της χωρικής προτεραιότητας για την 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το ΕΣΠΑ εκπορεύεται από την Πολιτική 

Συνοχής και τη Στρατηγική της Λισαβόνας και στοχεύει:  

«…στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση του 

ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα 

υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς…».  

 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα στοχεύει να γίνει µια «εξωστρεφής» χώρα µε ισχυρή 

διεθνή παρουσία µέσω της προώθησης της καινοτοµίας, της έρευνας και της 

επιχειρηµατικότητας καθώς και τη διασύνδεση, των επενδύσεων, µε βιώσιµες 

υποδοµές και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 

δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην περιφερειακή διάσταση των στρατηγικών για την 

ανάπτυξη όπως φαίνεται κι από το κεντρικό στόχο που είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών περιφερειών. Επίσης, θέτει ξεχωριστά και 

προτείνει στρατηγικές για 5 χωρικές προτεραιότητες, στις οποίες ξεχωριστή θέση 

λαµβάνει η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε 

την αλιεία.  

 

2.1.1 Συνθήκες που επηρεάζουν το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Κατά τη σύνταξη του ΠΑΑ 2007-2013, ελήφθησαν υπόψη και απεικονίζονται σ’άυτό 

τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές συνθήκες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά 

στην συνέχεια: 
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2.1.1.1  Αλλαγές γενικών συνθηκών 

- Εσωτερικές αλλαγές  

Το ΠΑΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέµβριο του 2007 

µε την υπ΄αριθµ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση, αφού  συµπεριέλαβε στο 

περιεχόµενό του µια σειρά από αλλαγές στις γενικές και ειδικές συνθήκες που 

επηκράτησαν κατά τη διάρκεια του έτους υποβολής του προγράµµατος. 

Συγκεκριµένα, οι αλλαγές αυτές σχετίζονται: 

1. Με τις κύριες αρχές διαχωρισµού των πράξεων του ΕΓΤΑΑ και των 

∆ιαθρωτικών Ταµείων της 4
ης

 Προγραµµατικής περιόδου. Η προσπάθεια αυτή 

αναφέρεται, στην οµαλή µετάβαση των αγροτικών περιοχών στα νέα 

δεδοµένα που διαµορφώνει η αναθεώρηση της ΚΓΠ, η οποία όµως δεν µπορεί 

να εξυπηρετηθεί µόνο µέσω του ΕΓΤΑΑ αλλά προϋποθέτει και τη συµβολή 

των ∆ιαθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής. Εξαιτίας αδυναµίας 

χρήσης του χωρικού και γεωγραφικού κριτηρίου, ως µοναδικού κριτηρίου 

διαχωρισµού µεταξύ οµοειδών κατηγοριών πράξεων των επιµέρους πολιτικών 

των Ταµείων, χρησιµοποιούνται και άλλα κριτήρια όπως οικονοµικά και 

διοικητικά. 

2. Με την αντιµετώπιση των πυρκαγιών του θέρους 2007. Προτείνονται και 

ενσωµατώνονται δράσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) που 

εφαρµόζονται µέσω των µέτρων και δράσεων του ΠΑΑ. 

3. Με τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ Πρώτου και ∆εύτερου Πυλώνα. Η 

διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα του 

ΠΑΑ και αναφέρεται στη συνεχή αναθεώρηση της ΚΓΠ και ειδικότερα στους 

τοµείς της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών, του κρασιού, του ελαιολάδου, της 

µελισσοκοµίας και του ΚΓΠνού. 

 

- Εξωτερικές αλλαγές και ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

Η αναταραχή στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 

2007 στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 2008 ως η µεγαλύτερη 

χρηµατοπιστωτική κρίση από τη δεκαετία του 1930, µε δυσµενείς συνέπειες για την 

παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα και τις διεθνείς συναλλαγές. Η παράταση της 

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής επιδεινώνει περαιτέρω τις προοπτικές για την 
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παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εµπορικές σχέσεις σε όλες τις περιοχές 

του κόσµου. 

Η κρίση αυτή ανέδειξε τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές 

αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Κύρια χαρακτηριστικά της συνιστούν, το 

µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το τεράστιο χρέος και η συνεχής διάβρωση της 

ανταγωνιστικής  θέσης της χώρας. H διεθνής κρίση µεγέθυνε τις συσσωρευµένες 

επιπτώσεις των χρόνιων αδυναµιών και επιτάχυνε την πτωτική πορεία και την ύφεση 

στην οικονοµία.  

Η κρίση της ελληνικής οικονοµίας εξελίσσεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, παρά τις ενδείξεις ανάκαµψης που φάνηκε 

να υπάρχουν κατά την περίοδο εκπόνησης της έκθεσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης 

του ΠΑΑ 2007-2013. Η κρίση που επηρέασε την ελληνική οικονοµία αποτυπώνεται 

στη ραγδαία υποχώρηση των βασικών οικονοµικών µεγεθών και στην επιδείνωση 

των προοπτικών. Αφετηρία των δυσµενών εξελίξεων ήταν ο εκτροχιασµός των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών. Σύµφωνα µε τα τελευταία αναθεωρηµένα στοιχεία, το 

έλλειµµα του 2009 φθάνει το 13,6% του ΑΕΠ. Το ∆ηµόσιο χρέος διαµορφώθηκε το 

2009 στο 115,1% του ΑΕΠ, το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ  µετά από εκείνο της 

Ιταλίας.  

Τα δηµόσια ελλείµµατα και το χρέος είναι βεβαίως υψηλά και σε άλλες χώρες του 

κόσµου, στις οποίες όµως, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, χρηµατοδοτούνται κυρίως 

από την εγχώρια αποταµίευση. Στην Ελλάδα η ακαθάριστη εθνική αποταµίευση, 

δηµόσια και ιδιωτική µαζί, ξεπερνούσε το 7% του ΑΕΠ το 2008 και  5% του ΑΕΠ το 

2009.  Η υστέρηση της εθνικής αποταµίευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στα µεγάλα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, αλλά και στην ταχεία αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια. Η ανεπάρκεια της ακαθάριστης εθνικής 

αποταµίευσης και η διαρκής υποχώρησή της ως ποσοστού του ΑΕΠ την τελευταία 

20ετία προκύπτει ανάγλυφα από τα εθνικά λογιστικά στοιχεία: από 18,5% του ΑΕΠ 

την πενταετία 1992-1996 υποχώρησε σε 14,0% (1997-2001), 10,5% (2002-2006), 

7,6% (2007) και 7,1% (2008), ενώ µειώθηκε περαιτέρω στο 5,0% το 2009. Τα 

ποσοστά αυτά είναι τα χαµηλότερα µεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ (Έκθεση 

του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, 2009). 

Την πενταετία 2004-2008, στην Ελάδα η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές 

αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,8%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ο αντίστοιχος 

ρυθµός ήταν 1,5%. Εξάλλου, την περίοδο 1996-2008 η ιδιωτική κατανάλωση κατά 
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µέσο όρο αντιστοιχούσε στο 72% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, έναντι 57% στη ζώνη του 

ευρώ. 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2008 έφθασε το 14,6% του 

ΑΕΠ και µετά από παροδική υποχώρηση το 2009 στο 11,2% του ΑΕΠ. Το πρώτο 

δίµηνο του 2010 έχει αρχίσει να διευρύνεται και πάλι. Το υψηλό εµπορικό έλλειµµα 

οφείλεται άµεσα στην απώλεια ανταγωνιστικότητας, η οποία από το 2001 µέχρι 

σήµερα έχει υπερβεί το 20% (Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος, 2010).  

Η πραγµατική οικονοµία έχει εισέλθει από το 2009 σε ύφεση. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 

πέρυσι κατά 2%, επηρεαζόµενο κυρίως από τη µεγάλη πτώση των επενδύσεων ήδη 

από το 2004, αλλά και της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η ύφεση στην 

ελληνική οικονοµία επεκτάθηκε σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς, επηρέασε 

αρνητικά την απασχόληση και διεύρυνε την ανεργία. Το 2009 η συνολική 

απασχόληση µειώθηκε κατά 1,1%, ο αριθµός των απασχολούµενων µισθωτών 

µειώθηκε κατά 1,6% και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 9,5%. 

2.1.1.2  Ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν το ΠΑΑ 

Επιδράσεις από την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο, 2000-2006  

Κατά την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο 2000-2006, συγχρηµατοδοτήθηκαν από το 

ΕΓΤΠΕ συνολικά παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονταν στα ακόλουθα Προγράµµατα: 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου, 2000-2006», (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ) 

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη», (ΕΠΑΑ) 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 διοικητικών Περιφερειών 

της Ελλάδας, ΠΕΠ 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + 

Στο σύνολο των πιστώσεων της δηµόσιας δαπάνης (∆∆) του ΠΑΑ των 4,6 δις € 

περιλαµβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ’ 

Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. €, ποσοστό 34% 

της συνολικής ∆∆ του Προγράµµατος. Οι δεσµεύσεις αυτές προέκυψαν: 

− Από το ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και τα 13 Περιφερειακά Υποπρογράµµατα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠ  της Γ’ Π.Π. το ποσό των  265 εκατ. € για 

ανειληµµένες υποχρεώσεις των Σχεδίων Βελτίωσης (Μ 121), των Νέων 
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Γεωργών (Μ 112), της Μεταποίησης (Μ 123), του Έλκους Καστανιάς  (Μ 

227) και των συνεχιζόµενων Αρδευτικών έργων (Μ 125). 

− Το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 2000-2006 (ΕΠΑΑ-ΑΥ) στις 31/12/2009, 

διοχέτευσε στο ΠΑΑ ανειληµµένες υποχρεώσεις και έργα – γέφυρες. Στο 

ΠΑΑ διοχετεύονται ανειληµµένες υποχρεώσεις και έργα – γέφυρες από τα 

ΠΕΠ 2000-2006, που τα περισσότερα έκλεισαν 30/6/2009 (ΑΜΘ, ΚΜ, ∆Μ, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη), ενώ τα 

υπόλοιπα έκλεισαν 31/12/2009 (∆. Ελλάδα, Στ. Ελλάδα, Αττική, 

Πελοπόννησος).   

− Από το Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΠΑΑ) το ποσό 

των 1.301 εκατ. € για τις ανειληµµένες υποχρεώσεις από τις πολυετείς 

συµβάσεις των Γεωργοπεριβαλλοντικών (Μ 214), της Εξισωτικής 

αποζηµίωσης (Μ 211 & 212), της Α’ ∆άσωσης (Μ 221) και των Προτύπων 

(Μ 131). 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+ 2000-2006 σηµειώνεται ότι οι 

πληρωµές των έργων ολοκληρώθηκαν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

επιλεξιµότητας δαπανών (30/6/2009). Βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των 

απαιτούµενων εγγράφων κλεισίµατος, προκειµένου να υποβληθούν εντός των 

προβλεπόµενων χρονικών ορίων στην Επιτροπή Ε.Ε. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

αυτού δεν προβλέπονται ανειληµµένες υποχρεώσεις ή έργα – γέφυρες για µεταφορά 

στο ΠΑΑ. 

Βουλευτικές εκλογές 

Εκτός από την οικονοµική κρίση στη χώρα µας, µεγάλο αντίκτυπο για το ΠΑΑ είχαν 

οι βουλευτικές εκλογές της 4
ης

 Οκτωβρίου και η κυβερνητική αλλαγή που είχε ως 

επακόλουθο την αλλαγή πολιτικής σε πολλούς κυβερνητικούς τοµείς, αναδιοργάνωση 

Υπουργείων και Υπηρεσιών, καθώς και την ανάκληση προκηρύξεων για επανεξέταση 

της στρατηγικής εφαρµογής του ΠΑΑ. 

Εγκεκριµένες αναθεωρήσεις ΠΑΑ 

Α) Αναθεωρήσεις 

Η αναθεώρηση του ΠΑΑ που υποβλήθηκε στις 17/12/2008, σύµφωνα µε το άρθρο 

6(1) (α) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006, εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 
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C(2009)3197 Απόφαση της Επιτροπής (3
η
 έκδοση του ΠΑΑ). Στόχος της ήταν η 

αποφυγή επικαλύψεων µεταξύ Πυλώνα Ι και ΙΙ.  

Η τροποποίηση του ΠΑΑ που υποβλήθηκε στις 23/12/2008, σύµφωνα µε το άρθρο 

6(1) (γ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006, έγινε αποδεκτή µε την υπ. αριθµ. 

139402/22-6-2009 επιστολή της ΕΕ (4
η
 έκδοση του ΠΑΑ). Στόχος της ήταν ο 

επανακαθορισµός κάποιων Φορέων Εφαρµογής, η αποσαφήνιση δράσεων και η 

ορθολογικότερη κατανοµή πόρων για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του 

Προγράµµατος. 

Β) Αναθεώρηση ΠΑΑ λόγω Ελέγχου Υγείας της ΚΓΠ και Ευρωπαϊκού Σχεδίου 

Ανάκαµψης της Οικονοµίας   

Στις 10 Ιουνίου 2009 υποβλήθηκε τροποποίηση του ΠΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 

6(1)(βα) και 8 (α) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006, προκειµένου το ποσοστό 

συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ να αυξηθεί κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για 

δαπάνες που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2009 (Απρίλιος – ∆εκέµβριος). Η 

τροποποίηση εγκρίθηκε µε την C(2009)5137/GR/29-6-09 Απόφαση της Επιτροπής 

(5
η
 έκδοση του ΠΑΑ). Στο παραπάνω χρονικό διάστηµα πληρώθηκαν 164.161.930,41 

€ Κοινοτικής Συµµετοχής (186.446.698,15 € ∆ηµόσια ∆απάνη). 

Στις 23 Ιουλίου 2009 υποβλήθηκε τροποποίηση του ΠΑΑ 2007-2013 σύµφωνα µε το 

άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(γ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1974/2006. Μεταξύ των 

αιτιών που οδήγησαν στην τροποποίηση του ΠΑΑ ήταν η ενσωµάτωση σε αυτό : 

• Ενεργειών που σχετίζονται µε τις προτεραιότητες του άρθρου 16
α
 του Καν. 

(ΕΚ) 1698/2005, όπως αυτές ορίστηκαν στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της 

ΚΓΠ και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαµψη της Οικονοµίας (ΕΣΑΟ) 

και συγκεκριµένα  µε την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, τη 

διαχείριση των υδάτων, τα συνοδευτικά µέτρα της αναδιάρθρωσης του τοµέα 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και τη δηµιουργία/αναβάθµιση υποδοµών 

ευρυζωνικού διαδικτύου.  

� 22,8 εκ. € που κατανεµήθηκαν ως κοινοτική στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη 

µε την απόφαση 2009/14/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής. 

� Συµπληρωµατικής εθνικής χρηµατοδότησης ύψους 1.010.000 εκ € στα Μέτρα 

125, 211 και 212.  

Η τροποποίηση που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6(1)(α) εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την 38
η
 συνεδρίασή της, στις 15 ∆εκεµβρίου 

2009. Η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την αριθµ. C(2010)1260/GR/3-3-10 Απόφαση της 
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Επιτροπής. Η τροποποίηση που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6(1)(γ) έγινε 

αποδεκτή µε την υπ. αριθµ. 28334/19-1-2010 επιστολή της ΕΕ (6
η
 έκδοση του ΠΑΑ). 

Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ) στάλθηκε 

αναθεωρηµένο στην ΕΕ στις 17-7-2009. 

 

2.1.2 Κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή 

συνδροµής 

2.1.2.1 Περιγραφή κοινωνικο-οικονοµικού πλαισίου  

 

Γενική οικονοµική κατάσταση 

Η Ελλάδα σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2001 έχει µόνιµο πληθυσµό 

10.934.097 κατοίκους και αυτός έχει αυξηθεί κατά 7% περίπου σε σχέση µε τα 

αποτελέσµατα της απογραφής του έτους 1991 (ΕΣΥΕ).  

Σε σχέση µε την αγορά εργασίας, το ποσοστό απασχόλησης κατά την περίοδο 1997-

2005 αυξήθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες (από 55,1% σε 60,1%) 

υπολειπόµενο του µ.ο της ΕΕ-25 και παραµένει σηµαντικά κάτω από το στόχο του 

70% της συνολικής απασχόλησης για το 2010.  

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκε σταδιακά στη διάρκεια του 2009, 

όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) της ΕΣΥΕ 

για το 2009. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την υποχώρηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το 2009 ο µέσος αριθµός των 

απασχολουµένων µειώθηκε κατά 1,1% έναντι του 2008. Η σηµαντική απόκλιση του 

επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο οφείλεται κυρίως 

στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Παρότι, τα ποσοστά απασχόλησης 

των γυναικών παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια υπολείπονται 

εντούτοις κατά πολύ του ευρωπαϊκού µέσου όρου της ΕΕ-25 (55,7). 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 78,8% το 1996 σε 

89,1% το 2002, αλλά εν συνεχεία υποχώρησε στο 86%, σε αντίθεση µε τον 

Ευρωπαϊκό µέσο όρο, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παρέµενε σε 

υψηλότερα επίπεδα. 

Σε κλαδικό επίπεδο, η µείωση της απασχόλησης το πρώτο εξάµηνο του 2009 προήλθε 

από το δευτερογενή τοµέα (µεταποίηση και κατασκευές), ενώ τόσο στον αγροτικό 

όσο και στον τριτογενή τοµέα η απασχόληση συνολικά δε µειώθηκε, παρά τη µείωσή 

της σε ορισµένους επιµέρους κλάδους αυτού. 
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Η ανεργία, που κορυφώθηκε το 1999 (12%), εµφάνισε µικρή αλλά σταθερά πτωτική 

πορεία και δείχνει την τελευταία τριετία να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 9,7% 

(2003), πάντα άνω του µέσου όρου της ΕΕ-25 (9,0%). Το µέσο ποσοστό ανεργίας το 

2009 ήταν 9,5% δηλ. κατά 1,9 εκατοστιαία µονάδα υψηλότερο από ό,τι το 2008. Η 

άνοδος του ποσοστού ανεργίας επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από µία 

εκατοστιαία µονάδα το πρώτο τρίµηνο του 2009 σε 2,4 εκατοστιαίες µονάδες το 

τελευταίο τρίµηνο. 

Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών, αν και µειώθηκαν την περίοδο 1999-2005 από 

18,1% σε 15,3%, εµφανίζονται κατά πολύ υψηλότερα του µέσου όρου της ΕΕ-25 

(9,8%). Όµοια τάση παρατηρείται και το 2007, στη διάρκεια του οποίου το ποσοστό 

ανεργίας είναι 8,3% και παραµένει υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για την 

ΕΕ-27 συνολικά. Τα τελευταία στοιχεία για το 2008 δείχνουν περαιτέρω µείωση της 

ανεργίας που προέρχεται κυρίως από µείωση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών 

(από 12,8% το 2007 σε 10,9% το δεύτερο τετράµηνο του 2008). Η µακροχρόνια 

ανεργία παραµένει υψηλή, ανερχόµενη σε 4,1% το 2007 (ΕΕ-27: 3,1%) µε σηµαντική 

ανισορροπία ως προς τα φύλα: 2,2% για τους άνδρες, 7,0% για τις γυναίκες. 

Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός (βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή –Εν∆ΤΚ) υποχώρησε στο 1,3% το 2009, έναντι 4,2% το 2008. 

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού, που είχε αρχίσει να επιβραδύνεται 

από τον Αύγουστο του 2008, συνέχισε να υποχωρεί έως και το Σεπτέµβριο του 2009, 

όταν διαµορφώθηκε στο 0,7%. Από τον Οκτώβριο όµως και ιδίως από το Νοέµβριο, 

άρχισε και πάλι να αυξάνεται, κυρίως λόγω της σηµαντικής ανόδου των τιµών των 

καυσίµων.  

Η Ελλάδα καλύπτει µία έκταση 13.196.887 Ha της οποίας το 97,1% χαρακτηρίζονται 

ως αγροτικές περιοχές (73,9% κυρίως αγροτικές και 23,2% ενδιάµεσες αγροτικές), 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΟΟΣΑ, στις οποίες κατοικεί περίπου τα 2/3 του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας (37,2% κυρίως αγροτικές και 27,2% ενδιάµεσες 

αγροτικές). Με βάση τη διοικητική ταξινόµηση της χώρας σε επίπεδο NUTS II, µόνο 

η Περιφέρεια Αττικής κατατάσσεται στις κυρίαρχα αστικές περιφέρειες, ενώ η 

πλειονότητα των υπόλοιπων περιφερειών, µε εξαίρεση τις περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας, κατατάσσεται στις κυρίως αγροτικές περιφέρειες. 

Η έννοια του αγροτικού χώρου (rural – rurality) αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείµενο 

µελέτης ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αγροτικής κοινωνιολογίας και της ανάπτυξης της 

υπαίθρου (rural development). Ο απλός διαχωρισµός σε αστικές και αγροτικές 
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περιοχές δεν αντιπροσωπεύει πλέον τις δυνατότητες ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών, καθώς τις θεωρεί οµοιογενείς, µε παρόµοια προβλήµατα και ευκαιρίες. 

Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση δε λαµβάνει υπόψη την πραγµατική διαφοροποίηση 

µεταξύ των αγροτικών περιοχών. Η ανάγκη για εξατοµίκευση των πολιτικών που 

εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί πλέον από πολλές χώρες 

(Lane,1994). 

Με στόχο να εξασφαλίσουν ένα βέβαιο οικονοµικό µέλλον, οι αγροτικές περιοχές 

επιδιώκουν την ενσωµάτωση διαφοροποιηµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, που 

είναι συµπληρωµατικές προς τη γεωργία και συνυφασµένες µε τις τοπικές συνθήκες 

και ανάγκες. 

Ο OECD (1994) ορίζει τις αγροτικές περιοχές µε βάση τρία κριτήρια: την πυκνότητα 

του πληθυσµού, τη χρήση της γης από τη γεωργία και τα δάση και τις παραδοσιακές 

δοµές µιας κοινωνίας, την κληρονοµιά της και την ταυτότητά της. Στην Ελλάδα ως 

αγροτικές περιοχές ορίζονται οι οικισµοί µε µέγεθος πληθυσµού που δε ξεπερνά τους 

2.000 κατοίκους. Με στόχο να εξασφαλίσουν ένα βέβαιο οικονοµικό µέλλον, οι 

αγροτικές περιοχές επιδιώκουν την ενσωµάτωση διαφοροποιηµένων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, που είναι συµπληρωµατικές προς τη γεωργία και συνυφασµένες µε 

τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Ο πρόσφατος ορισµός του ΟΟΣΑ για τις αγροτικές 

περιοχές έχει συµπεριλάβει ως παράµετρο την οδική απόσταση από αστικές περιοχές 

άνω των 200.000 κατοίκων. Η Ελλάδα και για τις ανάγκες του ΠΑΑ 2007-2013, για 

τον ορισµό των αγροτικών περιοχών αποδέχεται τον ορισµό του ΟΟΣΑ, που 

χρησιµοποιεί ως κριτήριο προσδιορισµού του αγροτικού χαρακτήρα την 

πληθυσµιακή πυκνότητα. 

Οι διαπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα εµφανίζονται σχετικά περιορισµένες 

και σε κάθε περίπτωση σε χαµηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες των υπολοίπων 

χωρών της ΕΕ. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες 

χώρες κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα και υπάρχουν περιφέρειες που εµφανίζουν 

διαρθρωτικά προβλήµατα από το µετασχηµατισµό της οικονοµίας, µε την 

εγκατάλειψη της γεωργίας και της παραδοσιακής µεταποίησης προς «αστικού τύπου» 

δραστηριότητες. Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

κατά το 2000-2002 σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης (ΕΕ-25=100) είναι η 

Στερεά Ελλάδα (105,3%) και το Νότιο Αιγαίο (87,7%), σε αντίθεση µε τις 

περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της ∆υτικής Ελλάδας και της 

Ηπείρου όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα κάτω του 60% 
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που δεν υπερβαίνει το όριο του 70% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ΜΟ που αποτελεί 

στόχο της στρατηγικής της Λισσαβόνας για το 2010. 

 

2.1.2.2 Κοινωνικο-οικονοµικές επιδόσεις γεωργικού, αγροδιατροφικού και 

δασοκοµικού τοµέα.  

Γεωργικός τοµέας 

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

Ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα παρά τη µείωση που υφίσταται σε όρους άξιας 

παραγωγής ως ποσοστό στα συνολικά µεγέθη της οικονοµίας και σε απόλυτες τιµές, 

εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς τοµείς της οικονοµίας, έχοντας 

ιδιαίτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο.  

Η συµµετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα 

κατά την περίοδο 1995 – 2005 στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζει 

σηµαντική µείωση και από 9,9% το 1995, διαµορφώνεται στο 5,2% κατά το 2005. Η 

µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µεγέθυνση του τοµέα των Υπηρεσιών (τριτογενής 

τοµέας), µε ρυθµούς πολύ µεγαλύτερους από τους αντίστοιχους του πρωτογενή 

τοµέα.  

Το 2007, στον πρωτογενή τοµέα, η ΑΠΑ µειώθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 0,2%. 

Τη µεγαλύτερη µείωση παρουσίασε η περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, ενώ τη 

µεγαλύτερη αύξηση οι περιφέρειες της Αττικής και της ∆υτικής Μακεδονίας. Η ΑΠΑ 

του δευτερογενή τοµέα παρουσίασε αύξηση στο σύνολο της χώρας κατά 3,6%. Τη 

µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες του ∆υτικής Ελλάδας και της 

∆υτικής Μακεδονίας. Τέλος, στον τριτογενή τοµέα όπου η ΑΠΑ αυξήθηκε στο 

σύνολο της χώρας κατά 8,1%, τη µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η περιφέρεια της 

Κρήτης. 

Γεωργική απασχόληση και επενδύσεις  

Τα φυσικά, τα τεχνολογικά και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων της Ε.Ε. δηµιουργούν µεγάλη ανοµοιοµορφία αναφορικά µε την 

παραγωγικότητα της εργασίας.  

Το γεωργικό εισόδηµα, όπως αντανακλάται από τον δείκτη γεωργικού εισοδήµατος 

(Agricultural income indicator A) της Eurostat, εµφανίζει µία τάση έντονης 

συρρίκνωσης. Η µείωση του γεωργικού εισοδήµατος µε έτος σύγκρισης το 2000, 

ήταν 14,6% για το 2006, 13% για το 2007, 19,9% για το 2008 και 22,5% για το 2009.  
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Η γεωργική απασχόληση µειώθηκε δραµατικά, από το 30,3% της συνολικής 

απασχόλησης το έτος 1980, στο 12,6% το έτος 2004. Ωστόσο, το ποσοστό του 12,6% 

συγκρινόµενο µε το 3,8% της ΕΕ-15 για το έτος 2004, υποδεικνύει ότι ο τοµέας 

συνεχίζει να παρέχει/ διατηρεί θέσεις εργασίας σε σηµαντικό αριθµό ατόµων, σε µία 

χώρα όπου η ανεργία συνεχίζει να παραµένει ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα  

Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT που προκύπτουν από την διεξαγωγή των 

Ερευνών ∆ιάρθρωσης Εκµεταλλεύσεων για τα έτη 2005 και 2007, η απασχόληση ως 

συνολικό εργατικό δυναµικό στις εκµεταλλεύσεις εκφρασµένο σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (Farm Labour Force in Annual Work Units – ΑWU) που αντιστοιχεί σε 

πλήρη απασχόληση, δείχνει πτώση της τάξεως του 18,5% το 2007 (469,7 in 1000 

AWU) σε σχέση µε το 2005 (576,3 in 1000 AWU) (Ετήσια Έκθεση Προόδου, 2008).  

Από την εξέταση της ηλικιακής διάρθρωσης της αγροτικής απασχόλησης στην 

Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια το ποσοστό στην 

ηλικιακή οµάδα άνω των 45 ετών είναι σχετικά υψηλό. Σύµφωνα µε διαθέσιµα 

στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε κατά το 2007, το 57% του εργατικού δυναµικού στον αγροτικό 

τοµέα είναι πάνω από 45 ετών, ενώ οι νεότερες ηλικίες καλύπτουν το υπόλοιπο 43%.  

Η διάρθρωση της απασχόλησης σε αυτοαπασχολούµενους και µισθωτούς 

διαµορφώνει τη µορφή των εκµεταλλεύσεων της ελληνικής γεωργίας. Το 2004, από 

το σύνολο των απασχολουµένων στη γεωργία, ένα ποσοστό 90,21% είναι 

αυτοαπασχολούµενοι και µόλις το 9,79% είναι µισθωτοί, ενώ στην Ε.Ε-25, τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,1% και 35,9% αντίστοιχα. Επίσης, οι απασχολούµενοι 

πλήρους απασχόλησης (full time) αντιπροσωπεύουν το 91,7% ενώ οι 

απασχολούµενοι µερικής απασχόλησης (part time) το 8,3%, µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά στην Ε.Ε-25 να ανέρχονται σε 81,4% και 18,6% αντίστοιχα.  

Το έτος 2000, µεγάλο µέρος (5-6%) των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου της χώρας κατευθύνθηκε στο γεωργικό τοµέα, ποσοστό διπλάσιο αυτού 

της ΕΕ-15 (περίπου 3%). Το αντίστοιχο ποσοστό των Ακαθάριστων Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου που κατευθύνθηκε στη γεωργία διαµορφώθηκε σε 3,3% για το 

έτος 2003. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον 

πρωτογενή τοµέα χαρακτηρίζονται από αρνητικές τάσεις εξαιτίας µιας συνεχιζόµενης 

µείωσης των επενδύσεων στον τοµέα (ΕΣΣΑΑ). 

Εµπόριο 

Το εµπόριο του πρωτογενή τοµέα και των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέρος του συνολικού εµπορίου της χώρας, παρόλα αυτά η συµµετοχή των 
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προϊόντων του στις συνολικές εξαγωγές φθίνει συνεχώς. Παρατηρείται αύξηση του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου σε τρέχουσες τιµές, τόσο του συνόλου των 

προϊόντων της χώρας όσο και των γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, το 2006 σε 

σχέση µε το 2005 το εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε κατά 9,5%, το 2007/2006 

σηµειώνει εκρηκτική επιδείνωση διευρυνόµενο κατά +39,4% και διογκώνεται  

περαιτέρω κατά +0,1% το 2008/2007 (Ετήσια Έκθεση Προόδου, 2009). Κατά την 

χρονική περίοδο 2003-2007, το συνολικό έλλειµµα του γεωργικού εξωτερικού 

εµπορίου είναι το αποτέλεσµα του πλεονάσµατος που προσδιορίζεται από τρεις 

κατηγορίες προϊόντων (ψάρια, φρούτα και λαχανικά, λάδι) και του ελλείµµατος που 

προσδιορίζουν οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων, µε πρωταγωνιστή τα κτηνοτροφικά 

προϊόντα, τις ζωοτροφές και τα δηµητριακά (Πετρόπουλος κ.ά., 2010). Η µεταποίηση 

της αγροτικής παραγωγής έχει φθίνουσα πορεία, κατάσταση η οποία συµπίπτει µε το 

διαρκώς διευρυνόµενο έλλειµµα του εξωτερικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων.  

Τέλος, ως προς το σκέλος των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων αυτές σηµείωσαν 

διαδοχικές αυξήσεις κατά 10% το 2006/2005, 13,5% το 2007/2006 και 4,4% το 

2008/2007. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 

10,2%, µειώθηκαν κατά 1,5% και αυξήθηκαν κατά 7,9%, αντίστοιχα.  

Περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

Οι ορεινές και µειονεκτικές περιοχές περιλαµβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 

85/148/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, «για την τροποποίηση της 

οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών γεωργικών 

περιοχών κατά την έννοια των άρθρων 17-21 του Καν. (Ε.Ε.)1257/99».  

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ειδικά µέτρα από την ΚΓΠ που σκοπό έχουν να 

αντισταθµίσουν τις συνέπειες των φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων 

σε σχέση µε τις πιο προνοµιούχες περιοχές, τις δυναµικές.  

Στο άρθρο 19 του Καν(ΕΚ) 1257/1999 τονίζεται ότι οι µειονεκτικές περιοχές πρέπει 

να αποτελούνται από γεωργικά εδάφη που είναι οµοιογενή από άποψη φυσικών 

συνθηκών παραγωγής και να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

– ύπαρξη γαιών χαµηλής παραγωγικότητας, δυσχερούς καλλιέργειας µε 

περιορισµένες δυνατότητες που δεν µπορούν να βελτιωθούν χωρίς 

υπερβολικά κόστος και που είναι κυρίως κατάλληλες για εκτατική 

κτηνοτροφία 
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– παραγωγή που είναι αισθητά κατώτερη από το µέσο όρο σε ότι αφορά τους 

κύριους δείκτες οικονοµικών επιδόσεων στη γεωργία λόγω της χαµηλής 

παραγωγικότητας του φυσικού περιβάλλοντος,  

– µικρό ή συρρικνωµένο πληθυσµό που εξαρτάται πρωταρχικά από τη γεωργική 

δραστηριότητα, η επιταχυνόµενη µείωση της οποίας θα έθετε σε κίνδυνο τη 

βιωσιµότητα της περιοχής και τη συνεχιζόµενη κατοίκηση της 

Στο άρθρο 20 του Καν(ΕΚ) 1257/1999, επισηµαίνεται επίσης ότι οι µειονεκτικές 

περιοχές µπορούν να περιλαµβάνουν άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά 

µειονεκτήµατα και στις οποίες η γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει ενδεχοµένως και 

υπό ορισµένους όρους να συνεχισθεί για τη διατήρηση ή τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος, τη διατήρηση του φυσικού χώρου και τη διαφύλαξη του τουριστικού 

δυναµικού της περιοχής ή για την  προστασία της παραλιακής ζώνης. 

Στο άρθρο 50.3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, προκειµένου να είναι 

επιλέξιµες για τις ενισχύσεις, οι λοιπές περιοχές πλην των ορεινών περιοχών πρέπει: 

− να επηρεάζονται από σηµαντικά φυσικά µειονεκτήµατα, ιδίως από χαµηλή 

παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιµατικές συνθήκες, και η διατήρηση 

εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας να είναι σηµαντική στις περιοχές αυτές 

για τη διαχείριση της γης, ή 

− να επηρεάζονται από ειδικά µειονεκτήµατα, και η διαχείριση της γης θα 

πρέπει να συνεχίζεται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη 

διατήρηση της υπαίθρου και τη διαφύλαξη του τουριστικού δυναµικού της 

περιοχής ή για την προστασία της παραλιακής ζώνης. 

Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από τα χαµηλά εισοδήµατα, τη δυσµενή 

δηµογραφική σύνθεση και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού καθώς και 

την έλλειψη βασικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων υποδοµών. Η ανάπτυξη 

των περιοχών αυτών συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία σηµαντικών έργων 

υποδοµών και την προώθηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής και διαβίωσης µε 

στόχο την αύξηση της προσπελασιµότητας και µείωση των χρονοαποστάσεων των 

διαφόρων ορεινών περιοχών από τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της 

χώρας. 

Η γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική των ορεινών περιοχών είναι κοινή για όλη την 

χώρα αφού τα προβλήµατα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις περιφέρειες και 

αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι 
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οποίες παρουσιάζουν σηµαντική εποχικότητα και υποχώρηση, κατά βιώσιµο 

οικονοµικά και περιβαλλοντικά πρότυπο. Η αγροτική ανάπτυξη στοχεύει σε ένα 

πολυλειτουργικό µοντέλο µε έµφαση στην παραγωγή «ειδικών προϊόντων» (προϊόντα 

τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, κλπ.) ώστε να µην 

µπορούν να εκτοπισθούν από τα φθηνότερα προϊόντα άλλων περιοχών. 

Στις νησιωτικές αγροτικές περιοχές παράγεται µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων 

συνήθως σε περιορισµένο ύψος παραγωγής αλλά συνήθως υψηλότερης ποιότητας, 

ενώ σε αρκετά νησιά είναι ανεπτυγµένη και η κτηνοτροφία νοµαδικού κυρίως 

χαρακτήρα. Επίσης στα περισσότερα νησιά σηµαντικό ρόλο έχει η παράκτια και 

ποντοπόρα αλιεία. Στις νησιωτικές περιοχές, παρά τη σηµαντική ανάπτυξη του 

τουρισµού, στο γεωργικό και αλιευτικό τοµέα εξακολουθεί να απασχολείται ένα 

σηµαντικό τµήµα του τοπικού πληθυσµού, µε αποτέλεσµα η κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών να εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την 

εξέλιξη της γεωργικής και αλιευτικής δραστηριότητας. Οι νησιωτικές περιοχές της 

χώρας αντιµετωπίζουν προβλήµατα που πηγάζουν από την έλλειψη υποδοµών 

πρόσβασης και κοινωνικών υπηρεσιών, το χαµηλό βαθµό αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων της επιχειρηµατικής και τουριστικής δραστηριότητας και τη διατήρηση 

και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νησιωτικού 

χώρου. 

Συνεπώς, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη των 

νησιωτικών αγροτικών περιοχών θα πρέπει να προσβλέπουν σε ένα µοντέλο 

Ολοκληρωµένης Αγροτικής Ανάπτυξης συµβατό µε την εν γένει αναπτυξιακή 

πολιτική των περιοχών µε συµπληρωµατικές δράσεις των λοιπών εθνικών πολιτικών 

και χρηµατοδοτικών µέσων. Η γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική του νησιωτικού 

χώρου θα είναι µεν ενιαία ως προς τις αρχές της στρατηγικής αλλά µε 

διαφοροποιήσεις οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

νησιού ή κάθε κατηγορίας νησιών.  

Αγροδιατροφικός τοµέας 

Ο αγροδιατροφικός τοµέας στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς 

κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Χαρακτηρίζεται από έντονες ιδιαιτερότητες και 

διαφοροποιείται όσον αφορά την υφιστάµενη κατάσταση και τις αναπτυξιακές 

προοπτικές ανάλογα µε τους επιµέρους τοµείς (υποτοµείς κρέατος, γάλακτος, αυγών, 

µελιού, ελαιούχων προϊόντων, οίνου και οπωροκηπευτικών). 
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Ο αγροδιατροφικός τοµέας απασχολεί περίπου 124 χιλιάδες εργαζόµενους (έτος 

2003) που αντιπροσωπεύει το 3,2% των απασχολούµενων της χώρας, όταν το 

αντίστοιχο µέγεθος στο σύνολο της EU–25 είναι 2,3 % (4,5 περίπου εκατοµµύρια). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου είναι ο πολύ µικρός αριθµός 

επιχειρήσεων ο οποίος συγκεντρώνει το 85% της παραγωγής και του µεριδίου της 

αγοράς. Αντίθετα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός µικρών επιχειρήσεων παράγει το 

υπόλοιπο µέρος των τροφίµων υπό µορφή οικοτεχνιών και βιοτεχνιών στις αγροτικές 

περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο 

και επίπεδο κατάρτισης στελεχών, συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση στις 

αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίµων, καθώς και στην 

ποικιλία της διατροφής.  

Ακόµη, ο κλάδος υστερεί σε προστιθέµενη αξία και ταυτόχρονα απειλείται από 

έντονες εισαγωγές όµοιων προϊόντων. Επίσης, τα ισοζύγια εµπορίου στους διάφορους 

υποκλάδους είναι αρνητικά γεγονός που επισηµαίνει την ανάγκη εκσυγχρονισµού του 

τοµέα. 

Οι βασικές προκλήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα περιλαµβάνουν τον αυξανόµενο 

ανταγωνισµό, τη διαφοροποίηση των καταναλωτικών τάσεων, τις περιβαλλοντικές 

εξελίξεις καθώς και τους  κινδύνους  των αγορών. Από την άλλη πλευρά, στις 

δυνατότητες του τοµέα περιλαµβάνονται η παγκόσµια αύξηση της ζήτησης των 

τροφίµων, οι αυξανόµενες προσδοκίες των καταναλωτών για τρόφιµα ασφαλέστερα, 

υψηλής πιστοποιηµένης ποιότητας, διαφοροποιηµένα και αναγνωρίσιµα, ως προς τα 

χαρακτηριστικά και την διαδροµή τους στην παραγωγική και εµπορική αλυσίδα.  

Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτοµίας θεωρείται καθοριστικός για την προώθηση 

ενός ανταγωνιστικού µοντέλου αγροτικής οικονοµίας, προσανατολισµένο στην αγορά 

και στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. 

∆ασοκοµικός τοµέας 

Τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα καλύπτουν 6.651.280 Ha στο 

σύνολο της χερσαίας έκτασης της χώρας, από τα οποία 2.255.901 ha (17,9%) 

χαρακτηρίζονται ως δάση, 4.182.000 Ha (31,7%) χαρακτηρίζονται ως συνδυασµοί 

θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης και 213.379 Ha (1,6%) χαρακτηρίζονται ως 

εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση.  
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Η κατάσταση τους από άποψη πυκνότητας, ύψους και ποιότητας ξυλαποθέµατος δεν 

είναι ικανοποιητική εξαιτίας κυρίως ανθρωπογενών επιδράσεων του παρελθόντος 

όπως πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη βοσκή, εκχερσώσεις, παράνοµες υλοτοµίες καθώς και 

από έλλειψη συστηµατικής καλλιέργειας τους. Όµως τόσο οι παραγωγικές (ξυλώδη 

και µη ξυλώδη προϊόντα) όσο και οι πολυάριθµες λειτουργίες και υπηρεσίες που 

προσφέρουν (υδρονοµικές, αισθητικές, περιβαλλοντικές) είναι σηµαντικές για την 

οικονοµία της χώρας και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

Η συµβολή του δασοκοµικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας είναι γενικά χαµηλή και 

κυµαίνεται περίπου στο 1,32%. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον, στο γεγονός 

ότι τα δάση της χώρας µας είναι χαµηλής παραγωγικότητας αφού στο σύνολό τους 

έχουν προστατευτικό χαρακτήρα και δεύτερον, οι ωφέλειες, που προκύπτουν από 

αυτή τους τη λειτουργία, δεν αποτιµώνται σε χρήµα και δεν καταχωρούνται στους 

εθνικούς λογαριασµούς (ΕΣΣΑΑ).  

Από την πλευρά των διαθέσιµων πόρων για την ανάπτυξη της δασοπονίας 

παρουσιάζονται σηµαντικές δυσκολίες, γιατί, σε σύγκριση µε άλλες δραστηριότητες, 

η περίοδος αναµονής για την απόδοση των επενδύσεων στον τοµέα αυτό είναι 

συγκριτικά πολύ µεγάλη.  

Οι προοπτικές ανάπτυξης του δασοκοµικού τοµέα είναι µεγάλες. Τα τελευταία χρόνια 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία εναλλακτικών µορφών απασχόλησης µε τη 

συµµετοχή και άλλων εδαφικών πόρων οι οποίοι παράγουν διαφορετικά προϊόντα 

πέρα από τρόφιµα. Ακόµη, παρέχουν ευκαιρίες για αγροτική παραγωγή και 

συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας µιας 

περιοχής, στη βελτίωση ή τη διαφοροποίηση των παραγόµενων αγαθών και 

υπηρεσιών δηµιουργώντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας ή βελτιώνοντας τις ήδη 

υπάρχουσες (Arabatzis,2005). 

Ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας είχε και εξακολουθεί να έχει σηµαντική θέση, 

τόσο ως τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και ως παράγοντας διατήρησης 

της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής για πολλές περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας. Συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, 

απασχολεί ένα µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού, ενώ παράλληλα, δηµιουργεί 

προϋποθέσεις ανάπτυξης σε σηµαντικό αριθµό άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων 

και ιδιαίτερα της µεταποίησης (βιοµηχανία τροφίµων). Χαρακτηρίζεται εντούτοις ως 
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τοµέας «έντασης εργασίας» βασιζόµενος σε δραστηριότητες χαµηλής προστιθέµενης 

αξίας, στις οποίες η ποιότητα και η καινοτοµία (δηλ. η ενσωµατωµένη εξειδίκευση – 

γνώση) των παραγόµενων αγαθών (υπηρεσιών & προϊόντων) παραµένει χαµηλή. Για 

το λόγο αυτό, ο πρωτογενής τοµέας είναι πάντα ευπαθής σε πιέσεις, όπως αυτές που 

δηµιουργεί η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η απελευθέρωση του 

εµπορίου των προϊόντων και για αυτό χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας και υποστήριξης.  

Περιγραφή περιβαλλοντικής κατάστασης  

Βιοποικιλότητα, Υδατικοί πόροι και Κλιµατική αλλαγή 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του πολυποίκιλου ανάγλυφου και των 

παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων, είναι από τις πλουσιότερες σε όλα τα 

συστατικά που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα. Η σηµασία της βιοποικιλότητας των 

ειδών είναι προφανής για την οικολογική ισορροπία, σταθερότητα και λειτουργία των 

αναδραστικών µηχανισµών ενός οικοσυστήµατος.  

Τα κυριότερα άµεσα αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας και αλλαγών στις 

λειτουργίες των οικοσυστηµάτων είναι: η αλλαγή των ενδιαιτηµάτων, µη αειφορική 

άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ρύπανση, η εισβολή των 

χωροκατακτητικών ξενικών ειδών και τα τελευταία χρόνια η κλιµατική αλλαγή.  

Η χώρα µας δεδοµένου της γεωγραφικής της θέσης και των αυξανόµενων 

απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής 

προστασίας, παρέχει το πλαίσιο για την εντατικοποίηση των παρεµβάσεων και την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των προληπτικών πολιτικών και των κατασταλτικών 

µηχανισµών του κράτους στο ευαίσθητο αυτό πεδίο. 

Η αναφορά στον αριθµό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), των Τόπων 

Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), στην έκταση των περιοχών Natura και γενικά στις 

προστατευόµενες περιοχές, απεικονίζει σαφώς τη δραστηριοποίηση στο θέµα αυτό 

αλλά παρόλα αυτά δεν είναι επαρκής για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης στις 

εν λόγω περιοχές. Απαιτείται, µια πιο ενδελεχής εκτίµηση για την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των παρεµβάσεων η οποία θα µπορούσε να συµβάλλει 

αφενός στη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας της κατάστασης αλλά και αφετέρου 

στη χάραξη πορείας για µια καλύτερη στρατηγική προς την ανωτέρω κατεύθυνση 

(ΕΚΒΥ). 
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Η κλιµατική αλλαγή και η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν µία δυναµική και 

αλληλοεξαρτώµενη σχέση. Η κλιµατική αλλαγή αναδεικνύεται ως κρίσιµη απειλή για 

τα οικοσυστήµατα και τα είδη ενώ η διατήρηση της βιοποικιλότητας συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.  

Συνεπώς, έµφαση µέσω κατάλληλων πολιτικών, πρέπει να δοθεί και στη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω των στόχων του επιδιώκεται να συµβάλει σε σηµαντικό 

βαθµό στην ικανοποίηση των προαναφερθέντων αναγκών  

Όσον αφορά τους υδάτινους πόρους, η Ελλάδα διαθέτει σχετικά επαρκείς µε 

ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ποσότητες υδάτινων πόρων. Στην 

προσπάθεια εξοικονόµησης νερού, έχουν ενταχθεί αρκετά έργα µε τη µορφή 

φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών για το σκοπό αυτό (ΕΚΒΥ). 

Η διαµόρφωση της ποιότητας του νερού στο έδαφος και τους υπόγειους υδροφορείς 

εξαρτάται από τη µεταφορά µάζας των διαφόρων ουσιών και στοιχείων που την 

καθορίζουν. Η ανθρώπινη επέµβαση προσδιορίζεται σε περιοχές µε σηµαντική χρήση 

της γης, όπως στις αστικοποιηµένες περιοχές, µεταλλεία και αγροτικές περιοχές. Με 

την εφαρµογή των λιπασµάτων στο έδαφος, που συνήθως περιέχουν ανόργανα 

στοιχεία, προκαλείται αύξηση των λιπασµατικών στοιχείων στο εδαφικό διάλυµα. 

Η εκτίµηση της ποιότητας των υπόγειων νερών είναι µια πολύπλοκη και σηµαντική 

διαδικασία η οποία συµβάλει στην αποτύπωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων 

καθώς στη δυνατότητα πρόβλεψης µιας ενδεχόµενης κατάστασης γεγονός που µπορεί 

να βοηθήσει στην εφαρµογή νέων µεθόδων και δράσεων για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος χωρικά είτε εθνικά.  

2.2  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Κάθε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης υπόκειται σε διαδικασίες παρακολούθησης 

και αξιολόγησης. Σύµφωνα µε το Άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 η 

∆ιαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθούν την ποιότητα 

της εφαρµογής του προγράµµατος. Βασικά «εργαλεία» για την παρακολούθηση είναι 

οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες καθώς και οι δείκτες επιδόσεων και αποτελεσµάτων 

και επιπτώσεων. Η παρακολούθηση συµβάλλει σε µια πιο υπεύθυνη διαχείριση των 

δηµόσιων δαπανών και προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για την αξιολόγηση των 

µέτρων. 
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Η αξιολόγηση εξετάζει τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των προγραµµάτων και 

την καταλληλότητα στόχων και µέτρων. Παράλληλα, συµβάλλει στη χάραξη και στον 

επαναπροσανατολισµό των πολιτικών. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό στα δεδοµένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται µε την παρακολούθηση 

του Προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι οι δύο αυτές  δραστηριότητες είναι 

αλληλένδετες. Σηµειώνεται ότι οι αξιολογήσεις πρέπει να διενεργούνται από 

ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι προέρχονται από οργανισµούς µη άµεσα 

εµπλεκόµενους στην υλοποίηση, τη διαχείριση και τη χρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες καθορίζονται 

και εφαρµόζονται βάσει της εταιρικής σχέσης των κρατών µελών ώστε να 

καλύπτονται αποτελεσµατικά οι ειδικές ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης.  

Εταιρική σχέση είναι η αρχή βάσει της οποίας οι φορείς, εθνικοί, περιφερειακοί και 

τοπικοί βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

προετοιµασία και εκτέλεση των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και µεριµνούν για την ορθή υλοποίησή τους. Η αρχή αυτή 

αποτελεί µια από τις καινοτοµίες της µεταρρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων του 

1988 (Λεξικό όρων Γ’ ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, Ψηφιακή Σύγκληση). 

H προσέγγιση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης για την 4η προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013, βασίζεται στις ρυθµίσεις που ίσχυαν κατά τις προηγούµενες 

περιόδους, αλλά εφαρµόζεται µε πιο συστηµατικό τρόπο, προσαρµοσµένο σε 

ορισµένες από τις νέες απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 περί αγροτικής 

ανάπτυξης. Το ΚΠΠΑ  δίνει έµφαση στη συνέχεια και την αναπροσαρµογή των 

υφιστάµενων κατευθυντήριων οδηγιών για την περίοδο 2000-2006, µε βάση την 

αποκτηθείσα εµπειρία και τις απαιτήσεις του νέου Κανονισµού.  

Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1698/2005 περί αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει µια στρατηγική 

παρακολούθηση των κοινοτικών και των εθνικών στρατηγικών, συνδεόµενη µε τις 

προτεραιότητες της ΕΕ και απαιτεί τον καθορισµό κοινών δεικτών και την 

ποσοτικοποίησή τους. Η οµαδοποίηση των επιδόσεων, των αποτελεσµάτων και των 

επιπτώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβάλλει στην εκτίµηση της 

σηµειούµενης προόδου προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων της Κοινότητας. 

Παράλληλα, στην παρούσα προγραµµατική περίοδο, η διενέργεια παράλληλων 
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αξιολογήσεων αναµένεται να διασφαλίζει την καλύτερη προπαρασκευή των 

εκθέσεων της ενδιάµεσης και της εκ των υστέρων αξιολογήσης.  

Με τις νέες αυτές ρυθµίσεις καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης και 

αξιολόγησης όλων των παρεµβάσεων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Με το πλαίσιο αυτό γίνεται µία προσπάθεια κοινής αντιµετώπισης της 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και διατήρησης της ευελιξίας των κρατών µελών. Τα 

κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης συνδέονται µε τους αντίστοιχους δείκτες 

συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στον ποιοτικό σχολιασµό τους. Στις περιπτώσεις 

που οι δείκτες δεν είναι δυνατό να εκφραστούν µόνο µε ποσοτικά µεγέθη,  µπορούν 

να υπολογιστούν και µε ποιοτικές εκτιµήσεις ή λογικές υποθέσεις. Εξάλλου, το 

ΚΠΠΑ παρέχει την ευελιξία στα κράτη -  µέλη να χρησιµοποιήσουν πρόσθετους 

ειδικούς δείκτες επιπτώσεων και ειδικά ερωτήµατα αξιολόγησης, εφόσον κρίνεται ότι 

θα καλυφθούν πληρέστερα τυχόν εξειδικευµένες ανάγκες των προγραµµάτων τους. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ο καθοριστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη (European Evaluation Network for 

Rural Development – EENRD) σε ό,τι αφορά θέµατα αξιολόγησης. Το ευρωπαϊκό 

δίκτυο αξιολόγησης, αποτελεί µέρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το οποίο ασχολείται µε την ανάπτυξη ορθών πρακτικών βελτιώνοντας 

κατ’ αυτό τον τρόπο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ως εργαλεία 

διαχείρισης των προγραµµάτων. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αξιολόγησης υποστηρίζει τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη 

µεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, δηµιουργούνται θεµατικές 

οµάδες εργασίας. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης σε επίπεδο προγραµµάτων 

συµπληρώνονται από συνοδευτικές θεµατικές µελέτες και σύνθεση των 

αξιολογήσεων σε κοινοτικό επίπεδο. 

Κατά την 4η προγραµµατική περίοδο 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του 

Κανονισµού 1698/2005, τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα 

παράλληλης αξιολόγησης, στηριζόµενο στις κατευθυντήριες γραµµές του ΚΠΠΑ. 

Επιπλέον, οφείλουν να παρέχουν τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που 

είναι αναγκαίοι για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Η παράλληλη αξιολόγηση 

περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να 

διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
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εκ των προτέρων, των ενδιάµεσων και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων, καθώς και 

των άλλων αξιολογήσεων που η αρµόδια για το εκάστοτε πρόγραµµα αρχή µπορεί να 

κρίνει χρήσιµες για τη βελτίωση της διαχείρισης του προγράµµατος. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της κατανοµής των 

πόρων του προϋπολογισµού και στη βελτίωση της ποιότητας του προγραµµατισµού. 

Θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήµατος αξιολόγησης, δεδοµένου ότι 

προσδιορίζει τους στόχους, τα επιδιωκόµενα επίπεδα, και τις γραµµές βάσης του 

προγράµµατος.  

 Από το 2008, και για κάθε έτος συντάσσεται η έκθεση για τις δραστηριότητες 

παράλληλης αξιολόγησης. Το 2010, η παράλληλη αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή 

ξεχωριστής ενδιάµεσης Εκθεσης, η οποία προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας των προγραµµάτων και της υλοποίησής τους. Το 2015, η παράλληλη 

αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή Έκθεσης εκ των υστέρων αξιολόγησης. 

Η πρόοδος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση µε τους στόχους τους µετρώνται µέσω δεικτών που 

αφορούν την κατάσταση εκκίνησης, καθώς και τη δηµοσιονοµική εκτέλεση, τις 

αποδόσεις, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των προγραµµάτων. Με το ΚΠΠΑ 

καθιερώνονται πέντε τύποι δεικτών που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία αξιολόγησης 

του βαθµού επίτευξης των προβλεπόµενων στόχων ανά µέτρο και ανά ολόκληρο 

πρόγραµµα. Οι τύποι των κοινών δεικτών αξιολόγησης, σύµφωνα µε το ΚΠΠΑ είναι 

οι εξής: 

∆είκτες εισροών: αναφέρονται στους δηµοσιονοµικούς ή άλλους πόρους που 

διατίθενται σε κάθε επίπεδο υποστήριξης. Χρησιµοποιούνται δείκτες 

χρηµατοοικονοµικών εισροών για την παρακολούθηση της προόδου, από την άποψη 

της (ετήσιας) δέσµευσης και καταβολής των κονδυλίων που διατίθενται για 

οποιαδήποτε πράξη, µέτρο ή πρόγραµµα σε σχέση µε τις αντίστοιχες επιλέξιµες 

δαπάνες. 

∆είκτες επιδόσεων ή εκροών: µετρούν τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων που 

εκτελούνται άµεσα στα πλαίσια των προγραµµάτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι 

το πρώτο βήµα προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της παρέµβασης και 

µετρώνται σε φυσικές ή νοµισµατικές µονάδες. 
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∆είκτες αποτελεσµάτων: µετρούν τα άµεσα και τα έµµεσα αποτελέσµατα της 

παρέµβασης. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις αλλαγές, για παράδειγµα, της 

ικανότητας ή των επιδόσεων των άµεσων δικαιούχων και µετρώνται σε φυσικές ή 

νοµισµατικές µονάδες. 

∆είκτες επιπτώσεων: αναφέρονται στα οφέλη του προγράµµατος πέραν της άµεσης 

επίδρασης στους άµεσους δικαιούχους του, τόσο σε επίπεδο παρέµβασης όσο και 

γενικότερα στον τοµέα του προγράµµατος. Συνδέονται µε τους ευρύτερους στόχους 

του προγράµµατος. Εκφράζονται κατά κανόνα σε “καθαρούς” όρους, δηλαδή 

αφαιρουµένων των επιπτώσεων που δεν µπορούν να καταλογισθούν στην παρέµβαση 

(π.χ. διπλή µέτρηση, αδράνεια), και λαµβανοµένων υπόψη των έµµεσων επιπτώσεων 

(µετατόπιση και πολλαπλασιαστές). 

∆είκτες εκκίνησης ή βάσης: χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις SWOT και στον 

καθορισµό της στρατηγικής των προγραµµάτων. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- ∆είκτες εκκίνησης σε σχέση µε τους στόχους: συνδέονται άµεσα µε τους ευρύτερους 

στόχους του προγράµµατος. Χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση της ανάλυσης 

SWOT σε σχέση µε τους στόχους που προσδιορίζονται στον κανονισµό. 

Χρησιµοποιούνται επίσης ως γραµµή βάσης (ή γραµµή αναφοράς) για την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραµµάτων. Οι δείκτες εκκίνησης 

αντικατοπτρίζουν την κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού 

και τις µακροπρόθεσµες τάσεις.  

- ∆είκτες εκκίνησης σε σχέση µε το πλαίσιο: εξυπηρετούν δύο σκοπούς: συµβάλλουν 

i) στον εντοπισµό των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών της εκάστοτε 

περιφέρειας, και  

ii) στην ερµηνεία της επίδρασης του προγράµµατος σε σχέση µε τις γενικές 

οικονοµικές, κοινωνικές, διαρθρωτικές ή περιβαλλοντικές τάσεις. 

∆εδοµένου ότι προτεινόµενοι από το ΚΠΠΑ κοινοί δείκτες µπορεί να µην 

αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις επιπτώσεις της δραστηριότητας των 

προγραµµάτων, και ιδίως των εθνικών προτεραιοτήτων και των ειδικών κατά τόπους 

µέτρων, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη - µέλη και τις περιφέρειες (όπου τα ΠΑΑ 

εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο) να καθορίσουν πρόσθετους δείκτες στα 

πλαίσια της αξιολόγησης των προγραµµάτων τους. Οι πρόσθετοι αυτοί δείκτες θα 

πρέπει να αναπτυχθούν µε ευέλικτο τρόπο από τα κράτη µέλη και τα εταιρικά 
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σχήµατα που συµµετέχουν στο εκάστοτε πρόγραµµα, αλλά πάντοτε σύµφωνα µε τις 

γενικές αρχές που διέπουν τη χρήση των δεικτών στο ΚΠΠΑ. 

Όλοι οι δείκτες πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, αποδεκτοί/ρεαλιστικοί 

από άποψη οικονοµικής αποδοτικότητας, συναφείς µε το πρόγραµµα, και να 

παρακολουθούνται έγκαιρα (SMART).  

Εκτός από τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, το ΚΠΠΑ εισάγει και 156 

κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης, τα οποία βασίζονται στις συλλογιστικές της 

παρέµβασης και συµβάλλουν σε µία πιο ολοκληρωµένη αξιολόγηση. 51 από τα κοινά 

ερωτήµατα αξιολόγησης αναφέρονται στον Άξονα 1, 51 στον Άξονα 2, 27 στον 

Άξονα 3 και 8 στον Άξονα 4. Τα υπόλοιπα 19 οριζόντια ερωτήµατα αξιολόγησης 

σχετίζονται µε τους οριζόντιους στόχους και τις προτεραιότητες της Κοινότητας. 

Απαντήσεις για το σύνολο των οριζόντιων κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης πρέπει 

να δοθούν στο πλαίσιο της ενδιάµεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Όσο 

αφορά στα υπόλοιπα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης, απαντώνται µόνο εκείνα, τα 

οποία αναφέρονται στα ενεργοποιηµένα στο Πρόγραµµα µέτρα κατά την περίοδο της 

αξιολόγησης. Τέλος, η ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος – µέλος να 

χρησιµοποιήσει ειδικά ερωτήµατα αξιολόγησης, προκειµένου να εξασφαλίσει 

βαθύτερη αποτύπωση των διαδικασιών εφαρµογής του προγράµµατός του και να 

καλύψει της ανάγκες αξιολόγησης των ειδικών στόχων της σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο.  

Η νοµική βάση της ενδιάµεσης αξιολόγησης θεµελιώνεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 

1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, από τον 

εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 1974/2006 και τον Κανονισµό (ΕΚ) 74/2009 και τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές Αξιολόγησης του ΚΠΠΑ. 

Η αξιολόγηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί νοµική απαίτηση. 

Το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου ορίζει 

ότι: 

«Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

Αποτιµούν την επίπτωση των προγραµµάτων σε σχέση µε τις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας που προβλέπονται στο άρθρο 9 και τα 

ειδικά προβλήµατα αγροτικής ανάπτυξης στα συγκεκριµένα κράτη µέλη και 
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περιφέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής 

κοινοτικής νοµοθεσίας.» 

Το άρθρο 86 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου ορίζει τη διαχείριση 

και τα καθήκοντα αξιολόγησης ως εξής: 

1.  Τα κράτη µέλη δηµιουργούν ένα σύστηµα παράλληλης αξιολόγησης για κάθε 

πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. 

2. Η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος και η επιτροπή παρακολούθησης 

χρησιµοποιούν την παράλληλη αξιολόγηση για να:   

• εξετάζουν την πρόοδο του προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του µέσω 

δεικτών αποτελεσµάτων και, ενδεχοµένως, δεικτών επιπτώσεων 

• βελτιώνουν την ποιότητα των προγραµµάτων και την εφαρµογή τους 

• εξετάζουν προτάσεις για ουσιαστικές αλλαγές στα προγράµµατα 

• την ενδιάµεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση 

3.  Από το 2008, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τις 

           δραστηριότητες παράλληλης αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης.  

4. Το 2010, η παράλληλη αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή ξεχωριστής ενδιάµεσης 

έκθεσης. Η εν λόγω ενδιάµεση αξιολόγηση προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας των προγραµµάτων και της υλοποίησής τους.  

5. Το 2015, η παράλληλη αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή ξεχωριστής έκθεσης εκ 

των υστέρων αξιολόγησης. 

6. Οι ενδιάµεσες και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις εξετάζουν τον βαθµό 

χρησιµοποίησης των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα 

του προγραµµατισµού του ΕΓΤΑΑ, τις κοινωνικοοικονοµικές του επιπτώσεις και 

την επίπτωσή του επί των κοινοτικών προτεραιοτήτων. Καλύπτουν τους στόχους 

του προγράµµατος και αποσκοπούν στην άντληση διδαγµάτων σχετικά µε την 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Προσδιορίζουν τους παράγοντες, οι οποίοι 

συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία της εφαρµογής των προγραµµάτων, 

µεταξύ άλλων και από την άποψη της αειφορίας, και προσδιορίζουν τη βέλτιστη 

πρακτική 

7. Η παράλληλη αξιολόγηση οργανώνεται µε πρωτοβουλία των διαχειριστικών 

αρχών σε συνεργασία µε την Επιτροπή.  
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8. Η Επιτροπή, µε πρωτοβουλία της, διοργανώνει µέτρα κατάρτισης, ανταλλαγών 

βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών για τους αξιολογητές της παράλληλης 

αξιολόγησης, τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και τα µέλη της 

επιτροπής παρακολούθησης, και εκπονεί θεµατικές και συνοπτικές 

αξιολογήσεις.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παράγραφος 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005 

του Συµβουλίου, οι αξιολογήσεις εκτελούνται από ανεξάρτητους αξιολογητές. 

 

2.2.1 Ανακεφαλαίωση της συγγραφής υποχρεώσεων 

Η συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζει το πλαίσιο των δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

κατά τα διάφορα στάδια της παράλληλης αξιολόγησης (εκ των προτέρων αξιολόγηση, 

ενδιάµεση αξιολόγηση, εκ των υστέρων αξιολόγηση). Η συγγραφή υποχρεώσεων 

πρέπει να καθορίζει τις νοµικές απαιτήσεις αξιολόγησης, τις αρχές αξιολόγησης όπως 

αυτές εκτίθενται επιγραµµατικά στο έγγραφο καθοδήγησης, καθώς και τους όρους 

της αξιολόγησης, όπως αυτοί καθορίζονται στα επιµέρους έγγραφα προγραµµατισµού 

της αγροτικής ανάπτυξης. Το βασικότερο στοιχείο της συγγραφής υποχρεώσεων των 

έργων αξιολόγησης είναι ο κατάλογος κοινών και ειδικών κατά πρόγραµµα 

ερωτηµάτων αξιολόγησης τα οποία καθορίζουν τα θέµατα αξιολόγησης και 

παραπέµπουν στους καθορισθέντες δείκτες. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των φάσεων οι οποίες ακολουθήθηκαν από την 

οµάδα έργου του Αναδόχου Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) για την κατάρτιση της 

έκθεσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013, σύµφωνα µε τη 

υπογεγραµµένη σύµβαση. Αυτές συνίστανται σε τέσσερις ενότητες ήτοι ∆ιάρθρωση, 

Παρατήρηση, Ανάλυση, Κρίση.  

Η ενδεικτική µεθοδολογία, η οποία θα ακολουθηθεί και τα αντίστοιχα παραδοτέα 

περιγράφονται και αναλύονται µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια.  

∆ιάρθρωση 

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης προχώρησε σε: 

• αξιοποίηση των στοιχείων που παράγονται από την παράλληλη αξιολόγηση, 

• εξαγωγή των τιµών βάσης από την εκ των προτέρων αξιολόγηση, 

• εκτίµηση τη συνεχιζόµενης αξίας της ανάλυσης SWOT που περιλαµβάνεται 

στην εκ των προτέρων αξιολόγηση και να προτείνει τυχόν αλλαγές, 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
39 

• εντοπισµό των κύριων στοιχείων των ερωτηµάτων αξιολόγησης, ανάπτυξη 

κριτηρίων κρίσης και προσδιορισµών επιπέδων – στόχων, 

• προσδιορισµό της µεθοδολογίας για την απάντηση στα ερωτήµατα 

αξιολόγησης. 

Όσον αφορά στις τιµές βάσης που περιλαµβάνονται στην εκ των πρότερων 

αξιολόγηση, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης αξιολόγησε την αναγκαιότητα της 

επικαιροποίησή τους, για την περίπτωση κατά την οποία θα προέκυπταν δεδοµένα 

που περιγράφουν καλύτερα την υφιστάµενη κατάσταση κατά την έναρξη του 

προγράµµατος.  

Στη συνέχεια ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εντόπισε τα κύρια στοιχεία των ερωτηµάτων 

αξιολόγησης, ώστε να αναπτύξει κριτήρια κρίσης, προκειµένου να καταστεί δυνατό 

να απαντηθεί κάθε ερώτηµα αξιολόγησης, και να προσδιοριστούν τυχόν επίπεδα – 

στόχοι. Για το σκοπό αυτό εξέτασε τη διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα των 

δεδοµένων που συλλέγονται για την ικανοποίηση των ανωτέρω. Τέλος, ο Σύµβουλος 

Αξιολόγησης προσδιόρισε την ενδεδειγµένη µεθοδολογία για την απάντηση στα 

ερωτήµατα αξιολόγησης. 

Παρατήρηση 

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης προέβη στην: 

• ανάπτυξη αναγκαίων εργαλείων για την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση 

των δεδοµένων 

• συλλογή των στοιχείων και των ποιοτικών πληροφοριών που χρειάζονται για 

να απαντήσουν σε κάθε ερώτηµα αξιολόγησης 

• πραγµατοποίηση µετρήσεων σε σχέση µε την αντίστροφη κατάσταση καθώς 

και µε τα επίπεδα-στόχους 

• περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του κάθε µέτρου/ δράσης  

Τα εργαλεία για την ανάλυση των δεδοµένων συµπεριέλαβαν οδηγούς συνεντεύξεων, 

ερωτηµατολόγια, οµάδες εστίασης, ερωτήµατα για την εξαγωγή δεδοµένων από τις 

βάσεις δεδοµένων, αιτήµατα χαρτών, περιπτωσιολογικές µελέτες και κάθε άλλο 

εργαλείο συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων που ο Σύµβουλος Αξιολόγησης έκρινε 

απαραίτητο. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε αναλυτική τεκµηρίωση της µεθοδολογίας 

µέτρησης σε σχέση µε την αντίστροφη κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση που θα 

είχε δηµιουργηθεί απουσία των παρεµβάσεων του ΠΑΑ 2007 - 2013.. 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
40 

Όσον αφορά στη συλλογή των στοιχειών, αυτή βασίστηκε στις µεθοδολογίες που 

έχουν προσδιοριστεί στη φάση της ∆ιάρθρωσης.  

Ανάλυση 

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης στη συνέχεια προέβη σε: 

• προσδιορισµό των σχέσεων µε τις τιµές βάσης που περιλαµβάνονται στην εκ 

των προτέρων αξιολόγηση, 

• προσδιορισµό κατάλληλων τυπολογιών µέτρων ή/ και δικαιούχων, 

• επεξεργασία και σύνθεση των διαθέσιµων δεδοµένων και πληροφοριών, 

• σύγκριση µε την αντίστροφη κατάσταση. 

Για την αξιολόγηση της συντελούµενης προόδου ελήφθησαν υπόψη οι τιµές βάσης 

που περιλαµβάνονται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράµατος. 

Στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδοµένων 

προκύπτουν κενά η χρήση των τεχνικών µοντελοποίησης χρησιµοποιείται για την 

κάλυψή τους και οι τεχνικές αυτές τεκµηρίωνονται αναλυτικά. 

Παρουσιάζεται επίσης αναλυτική τεκµηρίωση της συλλογιστικής και των µεθόδων 

υπολογισµού της αντίστροφης κατάστασης. 

Κρίση 

Αποτελεί τη σηµαντικότερη φάση της αξιολόγησης, κατά την οποία ο Σύµβουλος 

Αξιολόγησης µερίµνησε για να: 

• δώσει απάντηση σε όλα τα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης, 

• αποτιµήσει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγράµµατος, 

• κρίνει τα µέτρα σε σχέση µε την ισορροπία τους στο πλαίσιο του 

προγράµµατος, 

• κρίνει τον βαθµό στον οποίο το πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων που καθορίζονται στην εθνική και την κοινοτική στρατηγική, 

• προσδιορίσει τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία 

του προγράµµατος, 

• διατυπώσει συµπεράσµατα και συστάσεις µε βάση τις διαπιστώσεις, 

• διατυπώσει προτάσεις για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του 

προγράµµατος. 

Ειδικότερα σε κάθε ερώτηµα αξιολόγησης, η απάντηση αντικατοπτρίζει τους κοινούς 

δείκτες καθώς και τυχόν άλλες συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

υπόψη δράσεων. Στις απαντήσεις που σχετίζονται µε οριζόντια ερωτήµατα ο 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
41 

Σύµβουλος Αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη του τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 

όλων των µέτρων που εφαρµόζονται.  

Τα συµπεράσµατα που εξάγονται προκύπτουν από την ανάλυση των κριτήριων 

κρίσης που ορίσθηκαν κατά τη φάση της διάρθρωσης και βασίζονται αποκλειστικά 

και µόνο στα στοιχεία της ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης. 

Για την καλύτερη εκτέλεση των ανωτέρω φάσεων της αξιολόγησης και την 

εναρµόνιση των αξιολογήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύµβουλος 

Αξιολόγησης αξιοποιεί στο έπακρο τις πληροφορίες και τα εργαλεία που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης. Για το σκοπό 

αυτό ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να συµµετέχει στις συνόδους της 

Evaluation Expert Committee –εφόσον είναι εφικτό- και να καταβάλει κάθε 

προσπάθεια ώστε να είναι πάντοτε ενήµερος για τις δραστηριότητες του δικτύου.  

Ακολουθώντας τη δοµή των γενικών φάσεων που περιγράφεται παραπάνω, το έργο 

της ενδιάµεσης αξιολόγησης υλοποιήθηκε σε τρεις διακριτές χρονικά Φάσεις, για 

κάθε µία από τις οποίες ο Σύµβουλος Αξιολόγησης υπέβαλλε στη ∆ιαχειριστική Αρχή 

του ΠΑΑ το αντίστοιχο παραδοτέο.  

Με την ολοκλήρωση της 1
ης

 Φάσης ο Σύµβουλος Αξιολόγησης υπέβαλε στην 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ το 1ο παραδοτέο, το οποίο, περιλαµβάνει:  

 

Το πλαίσιο της αξιολόγησης: 

− Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά  µε το πλαίσιο του ΠΑΑ συναφείς εθνικές 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή 

συνδροµής, προσδιορισµός των δικαιούχων ή άλλων οµάδων-στόχων 

− Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης: ανακεφαλαίωση της συγγραφής 

υποχρεώσεων, του σκοπού και του πεδίου της αξιολόγησης 

− Συνοπτική παρουσίαση προηγούµενων αξιολογήσεων που αφορούν το ΠΑΑ 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

− Λεπτοµερής περιγραφή του συστήµατος και των µεθόδων αξιολόγησης. 

− Περιγραφή των κύριων στοιχείων των κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης, των 

κριτηρίων κρίσης, των επιπέδων-στόχων του ΠΑΑ.  

− Πηγές δεδοµένων, τεχνικές συλλογής δεδοµένων (ερωτηµατολόγια, 

συνεντεύξεις· µέγεθος και κριτήρια επιλογής των δειγµάτων) πληροφορίες για 
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τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται οι δείκτες για την αξιολόγηση της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδοµένων και τον εντοπισµό τυχόν 

συστηµατικών σφαλµάτων. 

− Τεχνικές απάντησης στα ερωτήµατα αξιολόγησης και συναγωγής 

συµπερασµάτων. 

− Προβλήµατα ή περιορισµοί της µεθοδολογικής προσέγγισης. 

 

Με την ολοκλήρωση της 2
ης

 Φάσης ο Σύµβουλος Αξιολόγησης υπέβάλε στην 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ το 2
ο
 παραδοτέο, το οποίο περιλαµβάνει:  

Επικαιροποιηµένη έκδοση του 1
ου

 Παραδοτέου 

Περιγραφή του ΠΑΑ, των µέτρων, και του προϋπολογισµού: 

− Υλοποίηση του ΠΑΑ: εµπλεκόµενοι φορείς, θεσµικό πλαίσιο 

− Σύνθεση του ΠΑΑ·περιγραφή των  προτεραιοτήτων και των µέτρων 

− Συλλογιστική της παρέµβασης µεµονωµένων µέτρων του ΠΑΑ 

− Προβλεπόµενος προϋπολογισµός για την όλη περίοδο προγραµµατισµού 

− Απορρόφηση και πραγµατική δαπάνη δηµοσιονοµικών πόρων 

− Επικαιροποιηµένα στατιστικά στοιχεία και πίνακες σχετικά µε την αγροτική 

ανάπτυξη  

 

Με την ολοκλήρωση της 3
ης

 Φάσης ο Σύµβουλος Αξιολόγησης υπέβαλε στην 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ την Τελική Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, η οποία, 

ενσωµατώνοντας τα επικαιροποιηµένα προηγούµενα παραδοτέα, περιλαµβάνει και τα 

ακόλουθα: 

 

Απαντήσεις στα ερωτήµατα αξιολόγησης 

− Ανάλυση και σχολιασµός των δεικτών σε σχέση µε τα κριτήρια και τα 

επίπεδα-στόχους που αναφέρονται στα τα ερωτήµατα αξιολόγησης.   

− Ανάλυση και σχολιασµός των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών  που 

προέρχονται από δηµοσιές στατιστικές, ειδικές έρευνες/µελέτες  ή άλλες 

πηγές. 

 

Συµπεράσµατα και συστάσεις 

− Συνεκτικότητα µεταξύ των εφαρµοζόµενων µέτρων και των επιδιωκόµενων 

στόχων, ισορροπία µεταξύ των διαφόρων µέτρων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
43 

− Βαθµός επίτευξης των ειδικών στόχων του ΠΑΑ καθώς και των στόχων που 

ορίζονται στην εθνική στρατηγική και στην  κοινοτική στρατηγική. 

− Συστάσεις βασιζόµενες στα πορίσµατα της αξιολόγησης, και τυχόν προτάσεις 

τροποποίησης του ΠΑΑ.   

 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο χρονοδιάγραµµα, η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε 

στις 30/9/2010, η δεύτερη στις 15/11/2010 και η τρίτη στις 16/12/2010. 

Σχήµα 1: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου της ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 

 

2.2.2 Σκοπός της ενδιάµεσης αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση είναι µία στρατηγική διαδικασία που εξετάζει την εφαρµογή του 

προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις που 

επιτυγχάνονται. Σύµφωνα µε το άρθρο 86 του κανονισµού 1698/2005 του 

Συµβουλίου, η ενδιάµεση αξιολόγηση αξιολογεί τη χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, 

την αποτελεσµατικότητα του τρόπου µε τον οποίο αυτή έχει προγραµµατιστεί, τα 

αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των παρεµβάσεων των ΠΑΑ για την επίτευξη των 

προτεραιοτήτων της Κοινότητας. Μελετά επίσης την καταλληλότητα, την 

αποτελεσµατικότητα και την υλοποίησή του προγράµµατος, καθώς και τους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία ή την αποτυχία της εφαρµογής του 

προγράµµατος. Με βάση τα πορίσµατα της αξιολόγησης, προτείνονται µέτρα για τη 

βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και των διαδικασιών εφαρµογής 

των προγραµµάτων. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση αποτελεί ένα επίσηµο µέσο που ενηµερώνει και προτείνει 

αναπροσαρµογές των τρεχόντων προγραµµάτων και συµβάλει στον σχεδιασµό των 

επόµενων προγραµµάτων. Υπογραµµίζεται ότι η ενδιάµεση αξιολόγηση δεν πρέπει να 

θεωρείται ως µια µεµονωµένη και αποσπασµατική διαδικασία, αλλά ως στοιχείο µιας 
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δυναµικής διαδικασίας αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι µία συνεχής και ενιαία 

διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αλληλουχία µεταξύ της εκ των 

προτέρων, της ενδιάµεσης, της εκ των υστέρων και των παράλληλων αξιολογήσεων. 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης, θα πρέπει να υπάρχει και 

σύνδεση µε τις προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού.  

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης αποσκοπώντας στη βέλτιστη εφαρµογή του. Ο 

ρόλος της αξιολόγησης εξειδικεύεται στο να εξετάσει την πρόοδο του προγράµµατος 

σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί, να βελτιώσει την ποιότητα του 

προγράµµατος και την εφαρµογή του και να εξετάσει προτάσεις για ουσιαστικές 

αλλαγές στο πρόγραµµα όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.   

Συγκεκριµένα, αξιολογείται: 

• η καταλληλότητα του προγράµµατος, η συνοχή και ο βαθµός που αυτό 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες που τέθηκαν κατά τα προηγούµενα στάδια του 

προγραµµατισµού 

• η αποδοτικότητα του προγράµµατος και αν έγινε η βέλτιστη δυνατή 

αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων  

• η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και ειδικότερα, ο προσδιορισµός 

των παραγόντων που συνέβαλλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία υλοποίησης 

των στόχων του προγράµµατος 

• η χρησιµότητα και η προσβασιµότητα των απαραίτητων πληροφοριών για την 

υλοποίηση του προγράµµατος τόσο στους εµπλεκόµενους φορείς όσο και 

στους ωφελούµενους  

Τα συµπεράσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης θα παρέχουν στους φορείς λήψης 

αποφάσεων τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιµήσεις ώστε να είναι 

δυνατή η διαµόρφωση έγκαιρης πολιτικής για τη βελτίωση της υλοποίησης του 

προγράµµατος, των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης.  

Με βάση τους προαναφερθέντες σκοπούς της αξιολόγησης κρίνεται σκόπιµο να 

εξεταστεί ο χρόνος εκπόνησης της έκθεσης της ενδιάµεσης αξιολόγησης ανάλογα µε 

την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος έτσι ώστε να προκύπτουν ουσιαστικά 

συµπεράσµατα. 
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2.2.3 Περιγραφή του πεδίου της ενδιάµεσης αξιολόγησης  

Η παρούσα Έκθεση Ένδιάµεσης Αξιολόγησης αναφέρεται στην χρονική περίοδο 

υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2007-2013 

από το Νοέµβριο του 2007 µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2009. Γίνεται περιγραφή της 

πορείας υλοποίησης για όλα τα µέτρα και του προγράµµατος συνολικά. Για τα µέτρα 

που παρουσιάζουν δαπάνες κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, παρατίθενται οι 

δείκτες εκροών, υπολογίζονται οι δείκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων και 

δίνονται απαντήσεις στα ερωτήµατα αξιολόγησης που αναφέρονται στα µέτρα αυτά. 

Επιπροσθέτως, για το σύνολο του προγράµµατος υπολογίζονται οι ανάλογοι δείκτες 

επιπτώσεων και απαντώνται τα οριζόντια ερωτήµατα αξιολόγησης.  

Συγκεκριµένα, τα µέτρα που παρουσιάζουν δαπάνες για την περίοδο από το Νοέµβριο 

του 2007 µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2009 αναφέρονται στους δύο Άξονες 

προτεραιότητας 1 και 2 και είναι τα εξής: 

Από τον Άξονα 1: 

1.2.5. Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 

προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 

1.3.1. Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοστούν σε απαιτητικά πρότυπα 

βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία του Κανονισµού 1698/2005                                                                              

Από τον Άξονα 2: 

2.1.1. Ενισχύσεις για τα φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

του Κανονισµού 1698/2005 

2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα εκτός των ορεινών 

περιοχών του Κανονισµού 1698/2005 

2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Κανονισµού 1698/2005 

2.1.6. Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις του Κανονισµού 1698/2005 

2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών του Κανονισµού 1698/2005 

 

Η Ενδιάµεση Αξιολόγηση αντιµετωπίζει την ξεχωριστή πρόκληση ως προς το τι 

µπορεί να παρατηρηθεί από την άποψη αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Παρόλο που 

πραγµατοποιείται στο µέσον της περιόδου του προγράµµατος, τα περισσότερα 

προγράµµατα, µεταξύ αυτών και το ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδας, βρίσκονται σε 

αρχικό στάδιο υλοποίησης. Πολλές από τις επιπτώσεις απαιτούν την πάροδο µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος για να γίνουν εµφανείς, και ως εκ τούτου ελάχιστες από αυτές 

αναµένεται να είναι µετρήσιµες στην ενδιάµεση αξιολόγηση. Η συχνότητα συλλογής 
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και η διαθεσιµότητα των δεδοµένων είναι επίσης δύο πολύ καθοριστικοί παράγοντες 

που δυσχεραίνουν, και πολλές φορές καθιστούν αδύνατο, τον υπολογισµό κάποιων 

δεικτών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων.  

2.3 Συνοπτική παρουσίαση προηγούµενων αξιολογήσεων του ΠΑΑ 

2007-2013  

Οι αξιολογήσεις, που προηγήθηκαν της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι η Εκ των 

Προτέρων Αξιολόγηση, η οποία κατατέθηκε το 2007 ως παράρτηµα του 

Προγράµµατος, η Έκθεση Παράλληλης Αξιολόγησης του 2008, η Έκθεση 

Παράλληλης Αξιολόγησης του 2009 και η έκθεση της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης 

του ΕΠΑΑ. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων τους.  

2.3.1 Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση του ΕΠΑΑ 2000-2006 

Σύµφωνα µε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης (ΣΑ), το ΕΠΑΑ, και αναφορικά µε τον 

προγραµµατικό σχεδιασµό του, κρίνεται ως ένα ορθολογικά σχεδιασµένο Πρόγραµµα 

που αφορά στην εξειδίκευση των συνοδευτικών Μέτρων της ΚΓΠ. Η βασική 

αναπτυξιακή του φιλοσοφία και στρατηγική εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και 

ορθές.  

Το γενικό συµπέρασµα του ΣΑ είναι ότι το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 

προγράµµατος παραµένει σε γενικές γραµµές αµετάβλητο, όσον αφορά στο 

περιεχόµενό του και την γενική αναπτυξιακή του φιλοσοφία. Ουσιαστική αλλαγή 

είναι η έναρξη κρισιακών φαινοµένων και η εµφάνιση νέων προκλήσεων που 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την συζήτηση για τις βέλτιστες πολιτικές και ενδέχεται 

να οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε µεταβολή της φιλοσοφίας των δηµοσιονοµικών 

προοπτικών. Σε κάθε περίπτωση η µακροοικονοµική σταθερότητα, η οποία υπήρξε 

µία από τις βασικές υποθέσεις της ανάλυσης SWOT, ενδέχεται να µην ισχύει πλέον, 

τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε εθνικό.  

Η αναθεώρηση της ΚΓΠ επέβαλε την τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού του 

προγράµµατος, δεδοµένου ότι στο µέσον της προγραµµατικής περιόδου οι αρχές 

σχεδιασµού κλήθηκαν να ενσωµατώσουν νέες παρεµβάσεις. Σηµειώνεται βέβαια ότι 

αυτές δεν δηµιούργησαν ασυνέπειες στην προσπάθεια επίτευξης των γενικών στόχων 

του έγγραφου προγραµµατισµού. Τα νέα συνοδευτικά µέτρα που συσχετίζονται µε τη 

βελτίωση της ποιότητας των τροφίµων, τη βελτίωση των όρων παραγωγής και 

ευζωίας των ζώων και την τήρηση των προτύπων που έχουν θεσπισθεί από τους 
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κοινοτικούς Κανονισµούς, ενίσχυσαν πρωτίστως την ανταγωνιστικότητα των 

αγροτικών προϊόντων και την διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.  

Στο εσωτερικό περιβάλλον, αν και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα κυρίως στις 

υποδοµές, ο ΣΑ διαπίστωσε ότι τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα (ηλικιακή 

σύνθεση του αγροτικού πληθυσµού, συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, η 

βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που συσχετίζεται µε το µικρό µέγεθος 

και την πολυδιάσπαση του γεωργικού κλήρου, κλπ), εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ισχύει επίσης και µία σειρά άλλων προβληµάτων που σχετίζονται µε το πλέγµα της 

διατήρησης της κοινωνικής συνοχής των αγροτικών περιοχών και τους µηχανισµούς 

εµπορίας των αγροτικών προϊόντων κλπ, τα οποία απαιτούν συνεχή και συστηµατική 

αντιµετώπιση για να επιτευχθεί η σύγκλιση µε το µέσο επίπεδο της Ε.Ε.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΑ κρίνει πως ο προγραµµατικός σχεδιασµός του ΕΠΑΑ 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή εσωτερική συνάφεια και συνέργεια. Τα επιµέρους Μέτρα 

του Προγράµµατος εµφανίζουν ισχυρή συνάφεια µε τους στρατηγικούς του στόχους, 

τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που εντοπίστηκαν στην ανάλυση SWOT, 

τους βασικούς στόχους των οριζόντιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ενώ εµφανίζουν και σηµαντική συνέργεια µεταξύ τους.  

Ειδικότερα: 

o Η συσχέτιση των Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων µε τις αδυναµίες – 

απειλές και δυνατότητες – ευκαιρίες της S.W.O.T. ανάλυσης ανέδειξε ότι το 

Έγγραφο Προγραµµατισµού συνέχισε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του και 

έως την ολοκλήρωσή του να παραµένει κατάλληλο µέσο για την αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων διαρθρωτικών προβληµάτων, όπως είναι η ηλικιακή σύνθεση 

του αγροτικού πληθυσµού, η βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων και η 

βελτίωση και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας. Έως και την ολοκλήρωσή του, το ΕΠΑΑ συνέχισε να 

εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους Γενικούς του Στόχους, όπως επίσης και τους 

στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της οποίας ουσιαστικά αποτελεί 

έκφραση. 

o Το Πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε άλλες 

παρεµβάσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν την ίδια περίοδο στον 

ελληνικό χώρο. Η ολοκληρωµένη παρέµβαση στον αγροτικό χώρο 
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επιτυγχάνεται από την συνδυασµένη δράση όλων των προγραµµάτων 

αγροτικού περιεχοµένου αλλά και από τις ευρύτερες επιδράσεις και άλλων 

προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Η ανάλυση της 

συνέργειας του ΕΠΑΑ µε τα άλλα προγράµµατα που υλοποιούνταν στο 

πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και συσχετίζονται µε τον αγροτικό τοµέα και τον τοµέα 

του περιβάλλοντος, αναδεικνύει την συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος, 

αλλά και την αναγκαιότητά του δεδοµένου ότι καλύπτει τοµείς όπου τα άλλα 

προγράµµατα δεν αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά.  

o Ισχυρή συνέργεια έχει το ΕΠΑΑ µε την ΚΠ Leader+, που καλύπτει 

γεωγραφικά τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και µε το ΕΠΑΑ-ΑΥ και 

ιδιαίτερα µε τους ΑΠ 3 και 4 αυτού. Ιδιαίτερη συνέργεια εντοπίζεται µε τα 

Μέτρα του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ τα οποία υλοποιούνται γεωγραφικά σε 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.  

o Με το Ε.Π. του Περιβάλλοντος καθώς και µε τα 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα το πρόγραµµα παρουσιάζει συνέργεια µε 

συγκεκριµένα µέτρα τα οποία αφορούν δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος (ΕΠ-ΠΕΡ), είτε µέτρα που κυρίως συγχρηµατοδοτούνται από 

το ΕΓΤΠΕ στα ΠΕΠ. 

Αναφορικά µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Σύµβουλο Αξιολόγησης στα 

Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης, σηµειώνεται ότι σε ορισµένα από αυτά δεν µπορούν 

να δοθούν τεκµηριωµένες απαντήσεις, καθώς παρουσιάζεται σηµαντική έλλειψη 

αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων, η οποία δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της 

σχετικής διαδικασίας.  

Η διαδικασία συγκρότησης του πλέγµατος των δεικτών ανέδειξε µία σειρά 

προβληµάτων τα οποία συσχετίζονται µε το σύστηµα παρακολούθησης του 

Εγγράφου Προγραµµατισµού και την ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων του 

πρωτογενούς τοµέα. Οι Άξονες 3 (Γεωργοπεριβαλλοντικά) και 4 (∆ασώσεις 

Γεωργικών Γαιών) εµφανίζουν προβλήµατα στα πληροφοριακά τους συστήµατα, 

γεγονός που επηρεάζει την ποσοτικοποίηση των δεικτών και ειδικότερα αυτών που 

συσχετίζονται µε τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις.  

Ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Γεωργοπεριβαλλοντικά) και λόγω των 

τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα περισσότερα από τα Μέτρα του, 
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απαιτούνται ειδικές δοµές παρακολούθησης (µε στόχο την διενέργεια 

δειγµατοληπτικών ερευνών και εργαστηριακών αναλύσεων στα Μέτρα που 

απαιτούνται) από όπου µπορούν να συλλέγουν οι απαραίτητες πληροφορίες κυρίως 

για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων.  

Το πληροφοριακό σύστηµα του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Εξισωτική Αποζηµίωση) 

παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις, όσον αφορά τις αναφορές (output reports) µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή, στο επιθυµητό επίπεδο, η αποτίµηση των 

επιπτώσεων των παρεµβάσεων του Άξονα. 

Εξαίρεση αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα του Άξονα Προτεραιότητας 1 

(Πρόωρη Συνταξιοδότηση) το οποίο παρουσιάζει πληρότητα και σχετικά µεγάλο 

βαθµό αξιοπιστίας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της διαχείρισης και παρακολούθησης 

του προγράµµατος, αλλά και τις ανάγκες της αξιολόγησης. Λόγω της αρχιτεκτονικής 

του έχει µεγάλο βαθµό προσαρµογής και µπορεί να προγραµµατιστεί ώστε να 

εξάγονται αναφορές πέραν των 20 που εξάγονται τώρα.  

Σε ο,τι αφορά την πρόοδο του Εγγράφου Προγραµµατισµού µέχρι την ολοκλήρωση 

του, ο ΣΑ διαπιστώνει ότι η πορεία οικονοµικής ολοκλήρωσής του είναι 

ικανοποιητική, καθώς η απορρόφηση επί της συνολικής προγραµµατικής δηµόσιας 

δαπάνης είναι ίση µε 96,34% (στοιχεία από ΟΠΕΚΕΠΕ και ∆ιαχειριστική Αρχή 

Εγγράφου Προγραµµατισµού). Σηµειώνεται ότι µέχρι το τέλος του 2006 στο πλαίσιο 

του Ε.Π.Α.Α είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 230 χιλ. δικαιούχοι, µε ενισχύσεις που 

ανήλθαν σε άνω των 2,324 δις. Ευρώ . 

Σε σχέση µε τη φυσική ολοκλήρωση του Προγράµµατος διαπιστώνεται πολύ 

ικανοποιητική πρόοδος, µε δεδοµένο τον χρόνο θεσµικής και οργανωτικής 

προετοιµασίας που απαιτήθηκε για την ενεργοποίηση ορισµένων Μέτρων (Άξονας 3), 

ιδίως µε τις αυξηµένες κανονιστικές και διαχειριστικές απαιτήσεις του Κανονισµού 

(Καν. 1257/99 και τροποποιήσεις του), αλλά και το περιεχόµενο των 

γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων. Σε σχέση µε την φυσική ολοκλήρωση, ενδεικτικά 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

� στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση) 

ενισχύθηκαν περισσότεροι από 61.000 δικαιούχοι, 

� στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Εξισωτική Αποζηµίωση) ενισχύονται 

κατά µ.ο σε ετήσια βάση περισσότεροι από 103.000 δικαιούχοι, 
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� ενισχύονται περισσότερα από 152.000 ha για την εφαρµογή πρακτικών 

βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 3.1 – Βιολογική Γεωργία), 

� ενισχύονται 2.050 δικαιούχοι για την εφαρµογή πρακτικών βιολογικής 

κτηνοτροφίας (Μέτρο 3.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία), 

� ενισχύονται περισσότερα από 176.000 ha για την εφαρµογή πρακτικών για 

αποτροπή της νιτρορύπανσης στις περιοχές Θεσσαλίας, Πηνειού Ηλείας και 

Κωπαϊδας (Μέτρο 3.5 – Μείωση της νιτρορύπανσης), 

� ενισχύονται περισσότεροι από 2.700 δικαιούχοι για την προστασία έκτασης 3.383 

Ha στον Ελαιώνα της Άµφισσας (Μέτρο 3.14), 

� ενισχύονται περισσότεροι από 23.000 δικαιούχοι για την δάσωση περισσότερων 

από 27.000 ha (Άξονας 4 – ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιών), 

� ενισχύονται περισσότερες από 4.000 εκµεταλλεύσεις για  την ηλεκτρονική 

σήµανση 749.000 αιγοπροβάτων (Μέτρο 5.1: Εφαρµογή και Τήρηση Προτύπων). 

Οι δείκτες φυσικού αντικειµένου σε αρκετές περιπτώσεις πλησιάζουν τους 

αντίστοιχους στόχους που είχαν τεθεί για το έτος 2006, το έτος δηλαδή ολοκλήρωσης 

του Ε.Π.Α.Α. Η αποτελεσµατικότητα του Ε.Π.Α.Α µέχρι την ολοκλήρωσή του, 

υπολογίζεται σε 0,93 (ή 93% υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειµένου), τιµή 

που αξιολογείται από τον ΣΑ ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε δεδοµένες τις 

ιδιαιτερότητες του Ε.Π.Α.Α (καθυστέρηση στην λειτουργία της ∆.A, εµπλοκή 

µεγάλου αριθµού φορέων στην εφαρµογή των προγραµµάτων, κλπ), αλλά και το 

χρόνο θεσµικής και οργανωτικής προετοιµασίας που απαιτήθηκε για την 

ενεργοποίηση ορισµένων «δύσκολων» Μέτρων (το σύνολο των νέων Μέτρων του 

Άξονα Προτεραιότητας 3). Σηµειώνεται, ότι σηµαντική είναι η διαφοροποίηση που 

παρουσιάζεται διαχρονικά µεταξύ των δεικτών σταθµισµένης αποτελεσµατικότητας 

των Αξόνων Προτεραιότητας. Ενώ οι Άξονες Προτεραιότητας 1 (Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση) και 2 (Εξισωτική Αποζηµίωση) και 4 (∆ασώσεις Γεωργικών 

Γαιών), έχουν ιδιαίτερα σταθερές τιµές αποτελεσµατικότητας ως αποτέλεσµα του 

ρυθµού υλοποίησης τους, ο Άξονας 3 εµφανίζει αυξητικές τάσεις από το 2004 και 

έπειτα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο Άξονας 3 περιλαµβάνει πολλά Μέτρα 

που εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα και ενεργοποιήθηκαν µε σχετική 

καθυστέρηση, αλλά παράλληλα και στις τροποποιήσεις του Ε.Π.Α.Α., οι οποίες 

βελτίωσαν και απλούστευσαν τον τρόπο εφαρµογής των δράσεων. Αντίθετα, οι 
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Άξονες 1 και 2, αλλά και ο Άξονας 4, αποτελούν δράσεις που έχουν ξεκινήσει από 

την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (ή και παλαιότερα), συνεπώς ήταν 

γνωστές, ενώ είχε αναπτυχθεί και ο σχετικός µηχανισµός υλοποίησης. 

Με τα ανωτέρω δεδοµένα της αποτελεσµατικότητας και απορρόφησης του 

Προγράµµατος, ο δείκτης αποδοτικότητας του Ε.Π.Α.Α είναι ίσος µε 0,97 τιµή πολύ 

ικανοποιητική. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι η αποδοτικότητα 

εκφράζει τη σχέση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου µε την απορρόφηση 

(οικονοµική ολοκλήρωση). ∆ιαφαίνεται λοιπόν από την τιµή που λαµβάνει ο δείκτης 

για το Ε.Π.Α.Α., ότι η υλοποίηση του έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το σχετικό 

προγραµµατισµό, µε πολύ µικρές αποκλίσεις. Το γεγονός αυτό (καθώς βάση των 

αναλυτικών στοιχείων σε επίπεδο Άξονα δεν συµβαδίζει σε µεγάλο βαθµό η φυσική 

υλοποίηση µε την απορρόφηση), οφείλεται κυρίως: 

- στην οµαλή υλοποίηση των ΑΠ 1, 2 και 4,  

- την υπερκάλυψη των στόχων σε συγκεκριµένα Μέτρα του ΑΠ3 (π.χ 3.1 και 3.5), 

αλλά και  

- την ένταξη δικαιούχων, οι οποίοι όµως αποτελούν ανειληµµένες υποχρεώσεις 

στην περίοδο 2007 – 2013.  

Σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Εγγράφου Προγραµµατισµού όπως αυτή 

αποτυπώνεται στους δείκτες εκροών και την καταγραφή των αποτελεσµάτων και 

επιπτώσεων µέσω των κοινών ερωτηµάτων και των σχετικών δεικτών από τον ΣΑ, το 

Ε.Π.Α.Α παρουσιάζει την εξής εικόνα σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τις 

επιπτώσεις:  

� Άξονας 1 : Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

Στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1 αποτέλεσε η άµβλυνση του οξυµένου 

δηµογραφικού προβλήµατος των απασχολούµενων στη γεωργία και η ενίσχυση της 

δηµιουργίας οικονοµικά βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της αύξησης 

του µεγέθους της. Με βάση τα αποτελέσµατα της υλοποίησης την  περίοδο 2000 – 

2006, οι στόχοι του Άξονα 1 επιτεύχθηκαν. Ειδικότερα :  

− Η µέση ηλικία των διαδόχων γεωργών είναι περίπου 30 έτη. 

− Η µέση διαφορά ηλικίας µεταξύ αποχωρούντος γεωργού και διαδόχου είναι 

περίπου 27 έτη.  
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− Επιτεύχθηκε αύξηση στο µέσο µέγεθος των νέων εκµεταλλεύσεων, η οποία 

ανήλθε σε 10,7 ha, σχεδόν διπλάσια από το µέσο µέγεθος σε εθνικό επίπεδο 

(4,4 ha, στοιχεία 99/2000), αλλά αρκετά χαµηλότερο από το µέσο κοινοτικό 

(18,2ha).  

− Σχετικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων που 

προκύπτουν, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την εκτίµηση της επίτευξης 

του σχετικού στόχου.   

Σηµειώνεται, ότι η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων του Άξονα 1 εξαρτάται 

και από άλλες παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γ΄ Προγραµµατικής 

Περιόδου σε επίπεδο χώρας, καθώς και από τις γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές 

εξελίξεις, οι επενέργειες των οποίων δεν είναι ευδιάκριτες και µετρήσιµες. Ως εκ 

τούτου και λαµβάνοντας υπόψη και το συµπληρωµατικό χαρακτήρα του 

προγράµµατος, τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Άξονα 1 αναδεικνύουν τη 

σηµαντική συνεισφορά του Άξονα 1 στην άρση των διαρθρωτικών προβληµάτων του 

αγροτικού τοµέα, δεν αποτυπώνουν όµως τις καθαρές επενέργειες του οι οποίες δεν 

µπορούν να διαχωριστούν από άλλες παρεµβάσεις.  

� Άξονας 2: Εξισωτική Αποζηµίωση 

Σκοπός του Άξονα Προτεραιότητας 2 αποτέλεσε η άµβλυνση των προβληµάτων που 

απορρέουν από τα φυσικά µειονεκτήµατα των µειονεκτικών και ορεινών περιοχών, 

αντισταθµίζοντας µέρος της απώλειας εισοδήµατος.   

Από τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του Άξονα 2 για την περίοδο 2000 -2006 

προκύπτει υψηλός βαθµός φυσικής υλοποίησης (περίπου 80%) και υψηλός βαθµός 

απορρόφησης (100,88%), γεγονός που υποδηλώνει την υλοποίηση των στόχων του 

Άξονα 2. Εν τούτοις, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων στοιχειών και 

πληροφοριών δεν µπορούν να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις από 

την υλοποίηση του Άξονα. Η παρέµβαση συµβάλει περισσότερο στην επιβράδυνση 

της πληθυσµιακής αποψίλωσης των ορεινών περιοχών, δεδοµένου ότι η συγκράτηση 

του πληθυσµού και η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό και από άλλους παράγοντες όπως είναι η άρση της φυσικής αποµόνωσης των 

περιοχών, η γειτνίαση µε µεγάλα αστικά κέντρα και αγορές, οι κοινωνικές και 

οικονοµικές συνθήκες κλπ. που αντιµετωπίστηκαν από άλλες παρεµβάσεις στα 

πλαίσια της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου.  
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Επισηµαίνεται ότι αν και η ενίσχυση που λαµβάνουν οι δικαιούχοι σε απόλυτα 

µεγέθη δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική, εντούτοις συµβάλει σηµαντικά στην βελτίωση 

του γεωργικού εισοδήµατος (εκτίµηση για κάλυψη ποσοστού 5-8%). 

� Άξονας 3: Αγροπεριβαλλοντικά 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 για την περίοδο 2000 – 2006 είχαν τεθεί οι 

εξής στόχοι:  

− Εφαρµογή µεθόδων γεωργικής παραγωγής που κρίνονται συµβατικοί µε την 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του 

εδάφους και της γενετικής ποικιλοµορφίας.  

− Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο 

περιβάλλον και ειδικότερα στην ποιότητα του νερού, του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας. 

− Εισαγωγή αειφορικών πρακτικών, πέραν των συνήθων, για την προστασία του 

εδάφους και τον έλεγχο της φυσικής, χηµικής και βιολογικής υποβάθµισή του.  

Οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν σε διαφορετικό βαθµό από τα 17 µέτρα που 

περιλάµβανε, µέσω των οποίων υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις αγροπεριβαλλοντικού 

χαρακτήρα. Από τα 17 Μέτρα υλοποιήθηκαν τελικά 15, ενώ ένα κάλυψε υποχρεώσεις 

της προηγούµενης περιόδου (1994-1999). Ο βαθµός υλοποίησης του Άξονα ανήλθε 

στο 160%, ενώ η απορρόφηση στο 68,22%. 

Η αποτίµηση των επιπτώσεων παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της 

πολυµορφίας των παρεµβάσεων, του σηµειακού χαρακτήρα των περισσότερων 

Μέτρων (εφαρµόστηκαν σε συγκεκριµένες περιοχές), και του πιλοτικού χαρακτήρα 

του Άξονα (µε εξαίρεση κάποια Μέτρα, π.χ βιολογική γεωργία).  

Παρ΄ όλα αυτά οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του  Άξονας 3 εκτιµώνται από τον 

ΣΑ ως θετικές. Η σηµαντικότερη θετική επίπτωση που καταγράφεται είναι η διάχυση 

των περιβαλλοντικών πρακτικών, καθώς και ο περιβαλλοντικός προβληµατισµός που 

εισήγαγε στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, µέσω των πιλοτικών δράσεων που 

εφαρµόστηκαν, ανεξάρτητα από το βαθµό φυσικής υλοποίησης των Μέτρων και του 

Άξονα συνολικά. 
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� Άξονας 4: ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιώ 

Κύριος σκοπός του Άξονα 4 ήταν η ανάπτυξη των δασικών πόρων, η βελτίωση της 

βιοποικιλότητας, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, η προστασία των 

φυσικών πόρων, των εδαφών, καθώς επίσης και η διατήρηση του τοπίου και του 

φυσικού χώρου γενικότερα.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της υλοποίησης ο Άξονας 4 παρουσίασε υψηλή φυσική 

υλοποίηση (91,41%) και απορρόφηση 94,84%.  Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά 

(αλλά και τους επιµέρους στόχους του Άξονα / Μέτρου), οι στόχοι του άξονα 

επιτεύχθηκαν σε υψηλό βαθµό.  

Να σηµειωθεί ότι η µη ολοκλήρωση του πληροφορικού συστήµατος δηµιούργησε 

προβλήµατα στην παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεµβάσεων του Άξονα.  

� Άξονας 5 : Τήρηση Προτύπων  

Σκοπός του Άξονα Προτεραιότητας 5 ήταν η καθιέρωση καθεστώτων ενίσχυσης 

στους γεωργούς, προκειµένου να τους ενθαρρύνει να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά 

και βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία πρότυπα στους τοµείς του περιβάλλοντος, 

της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων 

και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας µε στόχους: Την ταχύτερη εφαρµογή και 

τήρηση των ανωτέρω προτύπων, τη χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών 

συµβουλών, προκειµένου οι γεωργοί να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις δαπάνες 

που συνεπάγονται οι υπηρεσίες αυτές για την εφαρµογή των ανωτέρω προτύπων πλην 

αυτού που αναφέρεται σε θέµατα ασφάλειας  στο χώρο της  εργασίας.  

Ο Άξονας περιλάµβανε δύο Μέτρα. Το Μέτρο 5.1 «Εφαρµογή και Τήρηση των 

προτύπων» και το Μέτρο 5.2 «Χρήση υπηρεσιών παροχής συµβουλών στον τοµέα 

της γεωργίας». Κατά την περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος υλοποιήθηκε το 

Μέτρο 5.1 το οποίο περιλάµβανε τη συµβατική και ηλεκτρονική σήµανση των 

αιγοπροβάτων. Υλοποιήθηκε µόνο η ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων σε 

ποσοστό 2,67% δηλαδή εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 4.039 αιγοπροβατοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις σε σύνολο 130.000 (σύνολο χώρας). Το Μέτρο 5.2 δεν υλοποιήθηκε.  

Οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν µερικώς και σε µικρό βαθµό. Σηµειώνεται ότι η 

υλοποίηση των µέτρων του Άξονα θα συνεχισθεί και τη νέα προγραµµατική περίοδο 

2007 – 20013 στα πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.   
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� Άξονας  6 :  Ποιότητα Τροφίµων  

Σκοπός του Άξονα 6 ήταν η στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων και την προώθηση 

τους µε στόχο :  

• την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές,  

• την επίτευξη προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του γεωργικού 

τοµέα και στη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά και  

• τη βελτίωση της ενηµέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα 

και τις προδιαγραφές των προϊόντων ποιότητας.  

Ο Άξονας περιλάµβανε δύο Μέτρα. Το Μέτρο 6.1 «Συµµετοχή σε καθεστώτα 

ποιότητας τροφίµων» και το Μέτρο 6.2 «Καθεστώς ενίσχυσης για την προώθηση των 

προϊόντων ποιότητας».  

Ο Άξονας δεν ενεργοποιήθηκε την περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος. Θα 

υλοποιηθεί τη νέα προγραµµατική περίοδο (2007-2013) στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Αναφορικά µε τους µηχανισµούς εφαρµογής, ο ΣΑ διαπίστωσε ότι υπήρξαν µια σειρά 

από προβλήµατα, τα οποία εστιάστηκαν στα ακόλουθα: 

• την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής της ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, 

• την µη ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, 

• το χαµηλό βαθµό δηµοσιοποίησης των δράσεων του ΕΠΑΑ, 

• τις δυσκολίες παρακολούθησης του ΕΠΑΑ, µε την έλλειψη ενός κεντρικού 

πληροφοριακού συστήµατος, αλλά και τις αδυναµίες των υφιστάµενων 

πληροφοριακών συστηµάτων,  

• την εµπλοκή µεγάλου αριθµού φορέων στον σχεδιασµό και εφαρµογή του. 

Εντούτοις, η ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του ΕΠΑΑ και 

σε συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία, να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, µε 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τόσο σε επίπεδο φυσικού, όσο και οικονοµικού 

αντικειµένου. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για την νέα προγραµµατική περίοδο, 

όπου το µεγαλύτερο τµήµα των δράσεων του ΕΠΑΑ θα συνεχισθεί. 
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2.3.2 Εκ των προτέρων αξιολόγηση ΠΑΑ 2007-2013 

Βασικός σκοπός της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι ο καθορισµός και η 

ιεράρχηση των αναγκών της αγροτικής ανάπτυξης για την τρέχουσα προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013. Ο αξιολογητής που ανέλαβε την εκπόνηση της έκθεσης της εκ 

των προτέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ προέβη στη διαδικασία αυτή και παράθεσε 

οµαδοποιηµένες τις ανάγκες, οι οποίες συνοψίζονται ως  εξής: 

• Ενίσχυση πολυαπασχόλησης και αγροτουρισµού 

• Ανταγωνιστικότητα πρωτογενή τοµέα 

• Αύξηση κατά κεφαλήν ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στον πρωτογενή 

τοµέα 

• Αύξηση προστιθέµενης αξίας παραγόµενων προϊόντων 

• Μεταβολή διάρθρωσης της φυτικής παραγωγής για ανάπτυξη βιολογικής 

γεωργίας και παραγωγή ενεργειακών φυτών 

• Ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας 

• Μεταβολή σχέσης φυτικής – ζωικής παραγωγής προς όφελος της δεύτερης 

• Αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 

• Μείωση κατακερµατισµού κλήρου 

• Αποτελεσµατικότητα συλλογικών φορέων αγροτών 

• Εξυγίανση κυκλώµατος διακίνησης και εµπορίας 

• Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού 

• Βελτίωση συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης παραγωγών 

• Αποτελεσµατικοί έλεγχοι δηµοσίου για το περιβάλλον, την προστασία του 

καταναλωτή, την ποιότητα των προϊόντων 

• Ενίσχυση συµβολαιακής γεωργίας 

• ∆ηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για τις συγκοινωνίες, την υγεία, την 

παιδεία, τον πολιτισµό στις ορεινές νησιωτικές µειονεκτικές περιοχές 

• Πληθυσµιακή αναγέννηση της υπαίθρου 

• Οικονοµικά βιώσιµες µικρές επιχειρήσεις 

• Θετική µεταβολή της ηλικιακής διάρθρωσης των απασχολούµενων στη 

γεωργία 

• Νέες αγορές στο εξωτερικό 
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Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των δεικτών οι 

οποίοι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το ΚΠΠΑ, το οποίο ισχύει κατά την τρέχουσα 

περίοδο. Επισηµάνθηκαν ελλείψεις στον υπολογισµό των δεικτών που αφορούν το 

περιβάλλον, αφού σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία. 

Επίσης, από τον αξιολογητή τονίζεται η ανάγκη διαµόρφωσης ενός δείκτη 

παρακολούθησης των µεταβολών των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ο οποίος θα 

αναδείξει κατά ένα µέρος και την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής του 

προγράµµατος. Στη συνέχεια, εκτιµούνται και καταγράφονται τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Επιπλέον, 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο προϊόν, την απασχόληση και την προστιθέµενη αξία.  

Η επίπτωση στο προϊόν θεωρείται θετική και κατά µέσο όρο αναµένεται να 

διαµορφωθεί σε 989 εκατ € (0,4% της συνολικής ακαθάριστης αξίας της παραγωγής). 

Στον τοµέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας αναµένεται να είναι επίσης θετική και θα 

διαµορφωθεί στα 445 εκατ € (3% της συνολικής ακαθάριστης αξίας της γεωργίας-

κτηνοτροφίας-δασών). 

Αναµένεται επίσης θετική επίπτωση στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία η οποία  θα 

διαµορφωθεί στα 547 εκατ € που αντιστοιχεί στο 0,35% της συνολικής 

προστιθέµενης αξίας της χώρας. Στον αγροτικό τοµέα η επίπτωση θα είναι θετική και 

θα διαµορφωθεί σε 271 εκατ € που αντιστοιχεί στο 3,2% της συνολικής 

προστιθέµενης αξίας του τοµέα. Όσον αφορά την απασχόληση, το πρόγραµµα 

δηµιουργεί µόλις 3645 νέες θέσεις απασχόλησης στον αγροτικό χώρο. Τέλος, η 

συµβολή της εταιρικής σχέσης στη βελτίωση της ποιότητας παρακολούθησης και 

υλοποίησης του προγράµµατος εκτιµάται  ότι είναι ικανοποιητική.  

Εκτιµάται ότι η επιλεγείσα στρατηγική οδηγεί στην αξιοποίηση των ισχυρών 

σηµείων, στην αντιµετώπιση των αδυναµιών και στην εκµετάλλευση των ευκαιριών. 

Η πρόληψη πιθανών κινδύνων αντιµετωπίζεται έµµεσα από την επιδίωξη της 

στρατηγικής να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει το περιβάλλον µε 

την εφαρµογή του µοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, να βελτιώσει το επίπεδο 

διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές και να διαφοροποιήσει την οικονοµική τους 

δραστηριότητα. Αν και οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι, έγινε προσπάθεια να 

κατανεµηθούν αποτελεσµατικά έτσι ώστε να καλυφθούν στο µέγιστο δυνατό οι 

υπάρχουσες ανάγκες. 
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Το πρόγραµµα παρουσιάζει ολοκληρωµένο και όχι αποσπασµατικό χαρακτήρα, 

σύµφωνα µε την ανάλυση της σχέσης και αλληλοσυµπληρωµατικότητας των 

προτεραιοτήτων, γεγονός που σηµαίνει ότι η επιδίωξη επίτευξης των τεθέντων 

στόχων σχεδιάστηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

Στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης  επισηµαίνεται ότι οι δράσεις για τη 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και οι δράσεις προσέγγισης LEADER  θα 

έπρεπε να αυξηθούν σηµαντικά γιατί προσφέρουν συµπληρωµατικές/εναλλακτικές 

πηγές απασχόλησης και εισοδήµατος στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.  

Κατά την εκ των προτέρων αξιολόγηση, οι δείκτες εκροών (επιδόσεων) και οι λοιποί 

δείκτες που δεν αφορούν προστιθέµενη αξία και απασχόληση υπολογίστηκαν από την 

ΕΥ∆ ΠΑΑ, ενώ ο Σύµβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης εφαρµόζοντας την 

ανάλυση εισροών-εκροών υπολόγισε τους δείκτες που αφορούν οικονοµικά µεγέθη 

και απασχόληση. ∆υσκολία υπάρχει, λόγω έλλειψης δεδοµένων, για τον υπολογισµό 

δεικτών που αφορούν στη βιοποικιλότητα. 

Τέλος, ο Σύµβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης εκτίµησε ότι το πολιτικο-

διοικητικό σύστηµα σχεδιασµού, εφαρµογής/υλοποίησης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του ΠΑΑ είναι επαρκές και ικανό να φέρει εις πέρας το έργο του. Οι 

ενδεχόµενοι κίνδυνοι και δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος, κατά το 

Σύµβουλο, εστιάζονται στα εξής: 

1) Στην καθυστέρηση λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήµατος 

2) Στη δυσκολία αντιµετώπισης/περιορισµού των σύνθετων διοικητικών 

διαδικασιών 

3) Στη συναρµοδιότητα των υπουργείων 

4) Στην καθυστέρηση ενηµέρωσης των ωφελούµενων έτσι ώστε έγκαιρα να 

παρουσιαστεί η αναγκαία προσέλευση. 

2.3.3 Έκθεση παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2008 

Κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η παρούσα έκθεση ενδιάµεσης 

αξιολόγησης (Νοέµβριος 2007 - ∆εκέµβριος 2009) κατατέθηκαν δύο Ετήσιες 

Εκθέσεις Παράλληλης Αξιολόγησης, τον ∆εκέµβριο του 2008 και τον ∆εκέµβριο του 

2009. Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε κοινή δοµή, η οποία περιλαµβάνει 

εισαγωγή, περιγραφή του συστήµατος της παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ, των 

δραστηριοτήτων της παράλληλης αξιολόγησης, της συλλογής δεδοµένων, καθώς και 
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των δυσκολιών που έχουν ανακύψει και των αναγκών ανάληψης συµπληρωµατικών 

εργασιών.  

Η Έκθεση για τις δραστηριότητες της Παράλληλης Αξιολόγησης του έτους 2008 

συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΥ∆ ΠΑΑ). Τονίζεται η ανάγκη για εύρεση ενός νέου πλαισίου για τον 

καθορισµό των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας γεωργικής και δασικής γης αφού τα 

κράτη µέλη της ΕΕ έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήµατος και η διεύρυνση 

της µεθοδολογίας για το δείκτη επιπτώσεων του προγράµµατος «βελτίωση της 

ποιότητας των υδάτων».  

Το 2008 συστάθηκε η Οµάδα Αξιολογήσεων, µε την υπ’ αριθµόν 4588 / 27.5.2008 

Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του ΥπΑΑ&Τ. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους  

πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις (4) συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητήθηκαν κυρίως 

θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Οµάδας Αξιολόγησης, η εκπόνηση 

συγγραφής υποχρεώσεων του Συµβούλου Αξιολόγησης, η σύνταξη εγγράφων µε 

οδηγίες προς τους Φορείς Εφαρµογής για το ΚΠΠΑ, καθώς και η σύνταξη κειµένου 

για τον τρόπο επικοινωνίας της Οµάδας Αξιολογήσεων µε το Σύµβουλο 

Αξιολόγησης.  

Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση να πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε τους 

εκπροσώπους του Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk) του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Αξιολόγησης, συζητήθηκε η προετοιµασία και ο τρόπος ενσωµάτωσης των 

ερωτηµάτων αξιολόγησης και των δεικτών στη δηµιουργία του συστήµατος 

αξιολόγησης και η αναφορά τους στη συγγραφή υποχρεώσεων για την αξιολόγηση 

και κρίθηκε απαραίτητη η προετοιµασία συνάντησης εργασίας µε αρµόδιους φορείς 

εµπλεκόµενους σε θέµατα ποιότητας υδάτων και αξιολόγησης 

γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων για τον προσδιορισµό της µεθοδολογίας 

υπολογισµού του δείκτη επιπτώσεων «Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων».  

Η ΕΥ∆ ΠΑΑ ανέθεσε στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) την εκπόνηση 

αυτής της µελέτης µε τίτλο: «Καθορισµός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

Γεωργικής και ∆ασικής γης». Η µελέτη ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2007 και 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2008. 

Εκτός από τον προσδιορισµό των περιοχών ΥΦΑ υπήρξε και προβληµατισµός στην 

ΕΥ∆ ΠΑΑ για τον υπολογισµό του κοινού δείκτη επιπτώσεων «Βελτίωση της 

ποιότητας των υδάτων». Ο συγκεκριµένος δείκτης περιγράφεται µε τη µεταβλητή 
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εκτίµησης «αλλαγές στο ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών των υδάτων» µε 

παραµέτρους, οι οποίες αποτελούν και δείκτες βάσης το «πλεόνασµα νιτρικών», το 

«πλεόνασµα φωσφορικών» και τη «ρύπανση υδάτων από νιτρικά και φυτοφάρµακα». 

Η Οµάδα Αξιολόγησης προετοίµασε συνάντηση στο τέλος του 2008 κοινής 

συνεργασίας, µε εκπροσώπους των αρµόδιων φορέων, που εµπλέκονται στον 

προσδιορισµό των δεικτών και των παραµέτρων που αφορούν την ποιότητα των 

υδάτων καθώς και µε φορείς εµπλεκόµενους σε θέµατα αξιολόγησης 

γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων. Βασικός σκοπός ήταν η διερεύνηση, ο ορισµός, και 

η αναζήτηση µεθοδολογιών για τον υπολογισµού τους και τον τρόπο συλλογής των 

απαιτούµενων δεδοµένων.   

Τέλος, το 2008 πραγµατοποιήθηκαν και 2 συναντήσεις: 

- στις 18 Απριλίου 2008 µεταξύ του αρµόδιου για τη χώρα µας σύµβουλου 

αξιολόγησης για την σύνθεση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων των ΠΑΑ σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και των στελεχών της Μονάδας Α της ΕΥ∆ ΠΑΑ και της 

ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, και  

- στις 18 Σεπτεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας της 

Οµάδας Εντοπισµού (Focus Group), η οποία αποτελούνταν από το Γεωγραφικό 

Εµπειρογνώµονα του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Αξιολόγησης στην Ελλάδα, στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ, της ΕΥ∆ Leader και 

εκπροσώπους άλλων εµπλεκόµενων φορέων.  

Στην πρώτη συνάντηση, συζητήθηκαν οι µελλοντικές ανάγκες για την εφαρµογή της 

παράλληλης (on-going) αξιολόγησης του ΠΑΑ, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις για 

την µελλοντική προσφορά των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από το Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Αξιολόγησης και οι γενικές προτάσεις / ιδέες για πιθανή αναθεώρηση του 

ΚΠΠΑ.  

Σκοπός της δεύτερης συνάντησης εργασίας ήταν η ενηµέρωση για το Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο Αξιολόγησης και το Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk), καθώς και η συζήτηση 

- κατάθεση των απόψεων της ΕΥ∆ ΠΑΑ σε θέµατα αξιολόγησης επί συγκεκριµένων 

ερωτηµάτων. 

2.3.4 Έκθεση παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2009 

Για την καλύτερη οργάνωση της παράλληλης αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαία η 

δηµιουργία ενός άτυπου και αποτελεσµατικού δικτύου αξιολόγησης. Η Οµάδα 

Αξιολογήσεων, η οποία συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 893 / 10.4.2009 Απόφαση του 
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Ειδικού Γραµµατέα του Υπ.Α.Α.&Τ. για το έτος 2009, όπως τροποποιήθηκε η 

ισχύουσα απόφαση του 2008, πραγµατοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, κατά τις οποίες 

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν την εκπόνηση συγγραφής υποχρεώσεων του 

Συµβούλου Αξιολόγησης, την σύνταξη εγγράφων µε οδηγίες προς τους Φορείς 

Εφαρµογής για το ΚΠΠΑ σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων, αλλά και στην αλλαγή 

της µεθοδολογίας για τον υπολογισµό της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 

(ΑΠΑ). Οι περιοχές ΥΦΑ καθορίστηκαν αλλά οι ενέργειες για τη διεύρυνση 

µεθοδολογίας για τον δείκτη επιπτώσεων «βελτίωση της ποιότητας των υδάτων» 

συνεχίστηκαν και αυτή τη χρονιά. 

Στις 28 Σεπτεµβρίου του 2009 πραγµατοποιήθηκε η 2η συνάντηση εργασίας της 

Οµάδας Στόχου (Focus Group), η οποία αποτελούνταν από το Γεωγραφικό 

Εµπειρογνώµονα του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Αξιολόγησης στην Ελλάδα, στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ, της ΕΥ∆ ΕΠΑΑ, της ΕΥ∆ 

Leader, στελέχη από ιδιωτικές επιχειρήσεις Συµβούλων εξειδικευµένων στην 

αξιολόγηση καθώς και πανεπιστηµιακούς. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε κατόπιν 

αιτήµατος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης διαµέσου του Γεωγραφικού 

Εµπειρογνώµονα του Helpdek και απευθυνόταν σε όλους τους φορείς, που είχαν 

εµπλακεί µε την ενδιάµεση αξιολόγηση κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006. 

Η εν λόγω συνάντηση αποδείχθηκε πολύ χρήσιµη. Υπήρξε µια ανάλυση και 

συζήτηση των κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης, ενώ έγινε ευρέως γνωστό ότι θα 

πρέπει  να δοθεί έµφαση στα Μέτρα 121, 125 και 214 κυρίως για τους λόγους 

ελλείψεων σε ό,τι αφορά δείκτες αποτελέσµατος. Άλλο κοινό συµπέρασµα 

αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν µπορούν να δοθούν επαρκείς απαντήσεις στα 

οριζόντια θέµατα των κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης.  

Εκτός από τα παραπάνω, εκπρόσωποι της ΕΥ∆ ΠΑΑ συµµετείχαν στις τρεις ετήσιες 

συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκαν και 

συνέβαλαν στις συζητήσεις για την αξιολόγηση του Προγράµµατος. Επίσης, 

δηµιουργήθηκε από την ΕΥ∆ ΠΑΑ εσωτερική ιστοσελίδα όπου δηµοσιεύονται τα 

κείµενα, παρουσιάσεις και άλλα σχετικά µε την αξιολόγηση αρχεία. Τέλος, 

καθορίστηκαν λεπτοµερώς τα καθήκοντα της Οµάδας Αξιολογήσεων που εστιάζουν 

στη συνολική εποπτεία και ευθύνη του έργου της αξιολόγησης του ΠΑΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

3.1 Σύστηµα και µέθοδοι αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση αποτελεί µια διαδικασία κρίσης των παρεµβάσεων ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα, τις επιπτώσεις τους και τις ανάγκες που επιδιώκουν να καλύψουν. Η 

αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσµατικότητα (τον βαθµό επίτευξης τον στόχων), την 

αποδοτικότητα (την καλύτερη σχέση µεταξύ των πόρων που χρησιµοποιούνται και 

των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται), και την καταλληλότητα µιας παρέµβασης 

(τον βαθµό στον οποίο οι στόχοι της παρέµβασης ανταποκρίνονται σε ανάγκες, 

προβλήµατα και ζητήµατα). 

Η αξιολόγηση της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την υλοποίηση και τις επιπτώσεις των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

Στόχος είναι, αφενός, η αύξηση της λογοδότησης και της διαφάνειας στις νοµικές και 

δηµοσιονοµικές αρχές και στο κοινό και, αφετέρου, η βελτίωση της υλοποίησης των 

προγραµµάτων µε η συµβολή στην καλύτερη ενηµέρωση (τεκµηρίωση) κατά τον 

σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις ανάγκες, τους µηχανισµούς 

υλοποίησης και την κατανοµή των πόρων. 

Αναλυτικότερα η µεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης του ΠΑΑ λαµβάνει 

υπόψη τα εξής: 

� Το αντικείµενο του έργου της αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στο κεφ. 

1.3.1 Συγγραφή υποχρεώσεων. 

� Το περιεχόµενο της προτεινόµενης µεθοδολογίας του Συµβούλου 

Αξιολόγησης. 

� Το κανονιστικό / θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ενδιάµεση αξιολόγηση 

των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013. 

� Τις κατευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα της Γ.∆. AGRI 

περί µεθοδολογίας της αξιολόγησης, όπως διατυπώνονται στα σχετικά 

έγγραφα εργασίας και Κατευθυντήριες Γραµµές του ΚΠΠΑ. 

� Κείµενο εργασίας για κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Αξιολόγηση των ΠΑΑ – 

Helpdesk 
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� Κείµενο εργασίας για τις επιπτώσεις του Leader και των µέτρων 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την 

Αξιολόγηση των ΠΑΑ – Helpdesk 

� Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τα Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης και 

συστάσεις για την έκθεση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου για την Αξιολόγηση των ΠΑΑ – Helpdesk 

� Το εγκεκριµένο Πρόγραµµα καθώς και τις προηγούµενες αξιολογήσεις. 

� Την πολυεπίπεδη εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν τα µέλη της 

Οµάδας Έργου του Συµβούλου Αξιολόγησης στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος RUDI. 

� Τα συµπεράσµατα των τεχνικών συσκέψεων που έγιναν ενόψει της 

υποβολής της Έκθεσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης.  

� Τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ 

� Τα στοιχεία της βάσης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 

� Τη µέχρι σήµερα ενηµέρωση του Συµβούλου Αξιολόγησης και των µελών 

της οµάδας αξιολόγησης, από τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ και των 

Φορέων Εφαρµογής των Μέτρων του ΠΑΑ, σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία και την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος. 

Ακολουθώντας τη δοµή της συγγραφής υποχρεώσεων σύµφωνα και µε τα ενδεικτικά 

περιεχόµενα των κατευθυντήριων οδηγιών του ΚΠΠΑ η προσέγγιση του έργου της 

ενδιάµεσης αξιολόγησης αναφέρεται διακριτά στις συγκεκριµένες ενότητες: 

1. Σύνοψη 

2. Εισαγωγή/ ∆ιάρθρωση έκθεσης 

3. Πλαίσιο της Αξιολόγησης  

4. Μεθοδολογική Προσέγγιση 

5. Περιγραφή του ΠΑΑ, των Μέτρων και του προϋπολογισµού 

6. Απαντήσεις στα Ερωτήµατα Αξιολόγησης 

7. Συµπεράσµατα και συστάσεις  
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Στο πλαίσιο κάθε µιας από τις προαναφερόµενες ενότητες γίνεται αναφορά: 

• Στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχθούν. 

• Στα ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν για τη συλλογή 

και επεξεργασία στοιχείων και στον προτεινόµενο τρόπο αντιµετώπισής τους. 

• Στις έρευνες πεδίου ή µελέτες περιπτώσεων που θεωρούνται αναγκαίες για 

την εκπόνηση της Αξιολόγησης, µε το αντίστοιχο θέµα προς εξέταση ή/και 

ερωτηµατολόγια. 

• Στις πρόσθετες πληροφορίες που θα αποτελέσουν «εργαλείο λήψης 

αποφάσεων» από τους αρµόδιους φορείς. 

• Στις µεθόδους προσέγγισης των βασικών ζητηµάτων. 

Η µεθοδολογία - προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της αξιολόγησης 

έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Είναι κυρίως ποσοτική µε τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων δεικτών. 

� Είναι πολυεπίπεδη, αναφερόµενη παράλληλα τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και 

σε τοµεακό / θεµατικό. 

� Εναλλάσσεται «εκ των άνω» και «εκ των κάτω» (top down – bottom up), µε 

δεδοµένο ότι αναφέρεται σε Ενδιάµεση Αξιολόγηση, η οποία απαιτεί τη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της ολοκλήρωσης του Προγράµµατος (bottom 

up) µε τα αντίστοιχα προγραµµατικά µεγέθη (top down). H προσέγγιση αυτή 

εξυπηρετεί τον εντοπισµό αποκλίσεων µεταξύ προγραµµατισµένου και 

υλοποιούµενου, προκειµένου να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις από τους 

αρµόδιους φορείς. 

3.2 Περιγραφή των κύριων στοιχείων των κοινών ερωτηµάτων 

αξιολόγησης, των κριτηρίων κρίσης, των επιπέδων – στόχων και 

τεχνικές απάντησης στα ερωτήµατα αξιολόγησης 

 

Το ΚΠΠΑ εισάγει νέες περισσότερο λεπτοµερείες διαδικασίες για την αξιολόγηση 

των εθνικών και των περιφερειακών προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης για την 

τέταρτη προγραµµατική περίοδο. Αυτό περιλαµβάνει κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης, 

που λειτουργούν ως µια ελάχιστη δέσµη ερωτηµάτων που εξασφαλίζει ότι οι βασικές 
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επιπτώσεις των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης αναλύονται στο σύνολο των 27 

κρατών – µελών. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, 

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν πρόσθετα 

ειδικά ανά πρόγραµµα ερωτήµατα αξιολόγησης, προκειµένου να καλύψουν τυχόν 

ειδικούς στόχους και να εξασφαλίσουν πληρέστερη αποτύπωση της κατάστασης από 

αυτή που µπορούν να παράσχουν τα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης. Για την Ελλάδα, 

παρότι παρουσιάζονται ειδικές συνθήκες τοπικού ή ευρύτερα µεσογειακού 

εδιαφέροντος, δεν έχουν διατυπωθεί ειδικά ερωτήµατα αξιολόγησης για το ΠΑΑ 

2007-2013. 

Τα ερωτήµατα αξιολόγησης του ΚΠΠΑ παρέχουν εισροές για τη λήψη αποφάσεων 

και το σχεδιασµό της πολιτικής. Αναφέρονται συνήθως σε κάποιο αποτέλεσµα ή 

επίπτωση ή σε ένα σύνολο επιπτώσεων. Η πλειονότητα των ερωτηµάτων 

αξιολόγησης του ΚΠΠΑ είναι αιτιώδη ερωτήµατα, που έχουν ως στόχο να 

διερευνήσουν τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος. Με αυτό τον τρόπο, συµβάλλουν 

σε έναν από τους κύριους στόχους της αξιολόγησης που είναι ο προσδιορισµός των 

αιτιωδών σχέσεων µεταξύ της εφαρµογής της πολιτικής και των παρατηρούµενων 

επιπτώσεων. 

Τα ερωτήµατα αξιολόγησης αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές που εγγυώνται 

µια ολοκληρωµένη και συνεκτική προσέγγιση της διαδικασίας της αξιολόγησης. 

Βασίζονται στις συλλογιστικές παρέµβασης, οι οποίες έχουν απλοποιηθεί σηµαντικά 

κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Συνολικά 156 κοινά ερωτήµατα 

αξιολόγησης πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο της Ενδιάµεσης και της εκ των 

υστέρων αξιολόγησης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα µέτρα έχουν ενεργοποιηθεί από τα προγράµµατα. Τα 

οριζόντια κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης εκτιµούν την συνεισφορά του συνόλου του 

προγράµµατος στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων.   

Είναι σηµαντικό τα κριτήρια κρίσης να αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα 

αξιολόγησης. Στην τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού, δεν έχουν διατυπωθεί κοινά 

κριτήρια κρίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτά πρέπει να καθορίζονται 

από τους αξιολογητές των προγραµµάτων. Τα ερωτήµατα αξιολόγησης του ΚΠΠΑ 

απαιτούν κριτήρια κρίσης που σχετίζονται µε τη συνάφεια, την αποτελεσµατικότητά 

και την αποδοτικότητά του προγράµµατος. 
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Η χρήση των κριτηρίων κρίσης αποτελεί θεµελιώδη ποιοτική προϋπόθεση για την 

τεκµηριωµένη απάντηση των ερωτηµάτων αξιολόγησης. Η σχέση µεταξύ ερωτήµατος 

αξιολόγησης - κριτηρίων κρίσης και δεικτών αξιολόγησης πρέπει να είναι διαφανείς. 

Τα ερωτήµατα αξιολόγησης αποτελούν βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και για τη βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων 

αξιολόγησης. Τα ερωτήµατα της αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο που «συνοψίζει» τα 

εξαιρετικά πολύπλοκα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε έναν πιο κατανοητό τρόπο 

για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.  

Στο Σχήµα 2 που ακολουθεί απεικονίζεται η σχέση που συνδέει το κάθε µέτρο µε τα 

κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης, τα κριτήρια κρίσης και τους δείκτες που του 

αντιστοιχούν. Αναλυτικά, τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις της εφαρµογής του 

κάθε µέτρου εκτιµώνται ποσοτικά µε συγκεκριµένους δείκτες, µε βάση τους οποίους 

ο Σύµβουλος Αξιολόγησης καλείται να επιλέξει τα κριτήρια κρίσης σύµφωνα µε τα 

οποία θα δώσει τεκµηριωµένες απαντήσεις στα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης που 

αναφέρονται στο µέτρο αυτό. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι οι δείκτες που 

αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο µέτρο είναι ουσιαστικά η «ποσοτικοποίηση» των 

κριτηρίων κρίσης. 

 

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα συσχέτισης των µέτρων µε τα αντίστοιχα κοινά ερωτήµατα 

αξιολόγησης, κριτήρια κρίσης και δείκτες 
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Οι απαντήσεις στα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης καθορίζονται µε βάση τα κριτήρια 

κρίσης που έχουν οριστεί. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη η σχέση µεταξύ των 

κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης µε τα κριτήρια κρίσης και τους αντίστοιχους 

δείκτες. Κρίθηκε επίσης αναγκαίο, για την πιο ακριβή και εµπεριστατωµένη 

απάντηση των οριζόντιων κοινών ερωτηµάτων αξιολόγησης που αφορούν το πολιτικό 

- διοικητικό σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ να πραγµατοποιηθεί συνάντηση τεχνικής 

οµάδας εργασίας (focus group). Σε αυτή τη συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι 

όλων των φορέων που εµπλέκονται στις φάσεις σχεδιασµού, υλοποίησης/εφαρµογής, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.  

Για την εκπλήρωση των στόχων της ενδιάµεσης αξιολόγησης, πραγµατοποιήθηκαν 

τρεις συναντήσεις εργασίας µε στελέχη της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ). 

Επίσης, στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ και των Φορέων Εφαρµογής συµµετείχαν σε ηµερίδα 

που οργανώθηκε στις 8/10/2010 από την ΕΥ∆ ΠΑΑ µε θέµα «Αξιολόγηση του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο και της νέας µεταρρύθµισης της 

ΚΓΠ» καθώς και σε τεχνική συνάντηση εργασίας µε θέµα «Επανεκτίµηση των 

αναγκών της αξιολόγησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και 

δυνατότητες βελτίωσης του ΚΠΠΑ για την περίοδο µετά το 2013» που διοργάνωσε 

στις 21/10/2010 η ΕΥ∆ ΠΑΑ σε συνεργασία µε τον Γεωγραφικό Εκπρόσωπο του 

HELP DESK του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη. 

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη καθώς και µε 

τοπικούς φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή/υλοποίηση του ΠΑΑ για 

διευκρινίσεις. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν και προσωπικές συνεντεύξεις µε στελέχη φορέων που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή / υλοποίηση του ΠΑΑ και συγκεκριµένα από: τη 

∆ιαχειριστική Αρχή ΠΑΑ, την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Μέτρων 

και Πράξεων, τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, τη ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 

∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, την Οργάνωση Κτηνοτρόφων, το ΓΕΩΤΕΕ και την ΠΑΣΕΓΕΣ. 
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3.3 Πηγές δεδοµένων αξιολόγησης –Τεχνικές Συλλογής ∆εδοµένων 
 

Τα κράτη µέλη έχουν την νοµική υποχρέωση να παρέχουν τα απαραίτητα δεδοµένα 

στους αξιολογητές. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) «Τα κράτη µέλη παρέχουν τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που 

είναι αναγκαίοι για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, οργανώνουν την παραγωγή και 

τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων και χρησιµοποιούν τα διάφορα 

στοιχεία που προσφέρει το σύστηµα παρακολούθησης». Προς αυτό το σκοπό, τα 

κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον καταλληλότερο τρόπο οργάνωσης του 

συστήµατος για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδοµένων.  

 

3.3.1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 

Για τις ανάγκες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), 

προβλέπονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΟΠΣΑΑ) δυνατότητες καταχώρησης των απαιτούµενων δεδοµένων.  

Συγκεκριµένα, όσον αφορά τους δείκτες εκροών, παρέχεται η δυνατότητα 

καταχώρησης, σε επίπεδο πράξης, όλων των δεδοµένων που απαιτούνται, ώστε να 

είναι δυνατή η αυτόµατη συµπλήρωση των σχετικών πινάκων. Τα δεδοµένα αυτά θα 

περιλαµβάνονται στην αίτηση, που θα υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους 

και θα καταχωρούνται είτε απευθείας στο ΟΠΣΑΑ είτε µέσω ενός υποσυστήµατος 

συλλογής αιτήσεων. Οι Πίνακες που θα παράγονται θα διαβιβάζονται στη συνέχεια, 

από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, µέσω διεπαφής (web services) στο SFC2007, στο πλαίσιο 

αποστολής των Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου του ΠΑΑ.  

Ακόµη, θα υπάρχει η δυνατότητα οι Πίνακες Παρακολούθησης του ΚΠΠΑ να 

παράγονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή απαιτηθεί, ώστε να αποτελέσουν ένα 

χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση του ΠΑΑ τόσο σε θέµατα εφαρµογής και 

υλοποίησης, όσο και σε θέµατα αξιολόγησης.   

Σχετικά µε τους δείκτες αποτελέσµατος, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης, σε 

επίπεδο πράξης, όλων των δεδοµένων που απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η 

αυτόµατη συµπλήρωση των σχετικών πινάκων. Τα δεδοµένα αυτά θα 

περιλαµβάνονται στην αίτηση που θα υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους 

και θα καταχωρούνται είτε απευθείας στο ΟΠΣΑΑ είτε µέσω ενός υποσυστήµατος 

συλλογής αιτήσεων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης της εξέλιξης 
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των σχετικών δεδοµένων στη λήξη της πράξης ή µετά την ενδιάµεση ή την εκ των 

υστέρων αξιολόγηση ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή απαιτηθεί. Οι Πίνακες 

Παρακολούθησης του ΚΠΠΑ, οι οποίοι θα παράγονται θα διαβιβάζονται στη 

συνέχεια, µέσω διεπαφής (web services) στο SFC2007. 

Τέλος, τα δεδοµένα που θα καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ θα συµβάλουν στον 

υπολογισµό των δεικτών επιπτώσεων µε τη βοήθεια του Συµβούλου Αξιολόγησης του 

ΠΑΑ. Επιπλέον, αφενός λόγω της παραµετρικής φύσης του συστήµατος και 

αφετέρου στα πλαίσια της συντήρησης του, θα υπάρχει η δυνατότητα εµπλουτισµού 

των πληροφοριών που καταχωρούνται, εφόσον προκύψει ανάλογη ανάγκη. 

 

3.3.1.1 ∆ιαχείριση δεικτών από το ΟΠΣΑΑ  

Οι ∆είκτες του Προγράµµατος αποτελούν µία από τις Παραµέτρους του Συστήµατος 

και ως εκ τούτου καταχωρούνται πρωταρχικά σε ξεχωριστή Λειτουργική Ενότητα της 

Λειτουργικής Μονάδας (ΛΜ) Παραµέτρων του ΟΠΣΑΑ. 

Η εν λόγω Λειτουργική Ενότητα (ΛΕ) Καθορισµού των ∆εικτών δοµείται σε δύο 

Λειτουργικές Υπο-ενότητες (ΛΥ). Την ΛΥ στην οποία καταχωρούνται οι 

διαφορετικές Κατηγορίες ∆εικτών όπως π.χ. Επιπτώσεων, Εκροών, Αποτελέσµατος 

και στην  ΛΥ στην οποία καταχωρούνται οι ∆είκτες αυτοί καθ’ εαυτοί. 

Η καταχώρηση των δεικτών συµπεριλαµβάνει, εκτός της περιγραφής, τον κωδικό 

αριθµό του δείκτη, την επεξήγηση του δείκτη, την µονάδα µέτρησης, καθώς και την 

κατηγορία του δείκτη. 

Στην εν λόγω Λειτουργική Υπό-ενότητα παρέχεται επίσης η δυνατότητα να ορισθούν 

και σύνθετοι δείκτες, οι οποίοι αποτελούνται από επί µέρους δείκτες, τα ονοµαζόµενα 

συνθετικά. Ένας δείκτης µπορεί να καταχωρηθεί ταυτόχρονα ως απλός δείκτης, αλλά 

και ως σύνθετος, µε διαφορετικό όµως Κωδικό. 

Στην συνέχεια κατά την αποτύπωση των δεδοµένων του Προγράµµατος στην ΛΜ 

Προγραµµατισµού και ειδικότερα στην ΛΥ ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος, 

επιλέγονται από το σύνολο των ∆εικτών που έχουν ήδη καταχωρηθεί στις 

Παραµέτρους του συστήµατος, εκείνοι οι δείκτες που αφορούν το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Εποµένως σε αυτό το επίπεδο επιλέγονται και καταχωρούνται όλοι οι δείκτες που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά την υλοποίηση του εν λόγω Προγράµµατος και 

προστίθενται δεδοµένα, που αφορούν τις τιµές Βάσης και Στόχου για κάθε έναν 

δείκτη. 
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Επιπρόσθετα, σε αυτό το επίπεδο καταχωρούνται και όλες οι παράµετροι που 

απαιτούνται  για την κατηγοριοποίηση των πράξεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

συµπλήρωση των πινάκων των ∆εικτών Εκροών του Κοινού Πλαισίου 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ). Τα εν λόγω δεδοµένα καταχωρούνται 

σε οµάδες παραµέτρων και κάθε οµάδα εξειδικεύεται περεταίρω σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που αποτυπώνονται στους πίνακες του ΚΠΠΑ, όπως π.χ µία Οµάδα 

παραµέτρων αποτελεί ο Τοµέας στον οποίο υπάγεται µια πράξη, ο οποίος περεταίρω 

εξειδικεύεται σε Γεωργία, ∆ασοκοµία, Βιοµηχανία Τροφίµων. 

Στην ΛΥ ∆ιαχείρισης Αξόνων καταχωρούνται οι δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν για 

κάθε Άξονα επιλέγοντας από τους δείκτες που καταχωρήθηκαν στο επίπεδο του 

Προγράµµατος ανωτέρω. Είναι προφανές ότι ένας δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε περισσότερους από έναν Άξονες αλλά όχι περισσότερο από µία φορά στον ίδιο 

Άξονα. 

Στην συνέχεια, στο επίπεδο διαχείρισης του Μέτρου παρέχεται αντίστοιχα η 

δυνατότητα καταχώρησης των δεικτών που αφορούν το κάθε Μέτρο ξεχωριστά 

επιλέγοντας µόνον από τους δείκτες που καταχωρήθηκαν στον Άξονα στον οποίο 

ανήκει το εν λόγω Μέτρο. Φυσικά ο ίδιος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

περισσότερα από ένα Μέτρα αλλά όχι περισσότερο από µία φορά στο ίδιο Μέτρο. 

Στο επίπεδο του Μέτρου, επιπρόσθετα, οι χρήστες καλούνται να καταχωρήσουν τις 

παραµέτρους για την κατηγοριοποίηση των πράξεων του Μέτρου αναφορικά µε τους 

δείκτες εκροών του ΚΠΠΑ, επιλέγοντας από τα παραµετρικά χαρακτηριστικά που 

καταχωρήθηκαν στο επίπεδο ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος. Έτσι λοιπόν σε αυτό το 

επίπεδο ουσιαστικά οριστικοποιούνται οι δείκτες του Μέτρου σε σχέση µε τα 

απαιτούµενα από το ΚΠΠΑ. 

Αντίστοιχη είναι και η λειτουργία στο επίπεδο της ∆ράσης. Εφόσον ένα Μέτρο 

εξειδικεύεται σε µία ή περισσότερες ∆ράσεις τότε όσον αφορά τους ∆είκτες, 

καταχωρούνται οι δείκτες που αφορούν την ∆ράση επιλέγοντας µόνον από αυτούς 

που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο επίπεδο του Μέτρου στο οποίο ανήκει η ∆ράση. 

Αντίστοιχα επιλέγονται από τα παραµετρικά χαρακτηριστικά του ΚΠΠΑ που 

καταχωρήθηκαν στο επίπεδο του Μέτρου αυτά που αφορούν στην ∆ράση. 

Με τα προαναφερόµενα ολοκληρώνεται ο προσδιορισµός και ο καθορισµός των 

δεικτών του Προγράµµατος σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως στα επίπεδα του Μέτρου 

και της ∆ράσης στα οποία θα ενταχθούν έργα. 
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Στην συνέχεια οι ∆είκτες εµφανίζονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου, στο οποίο ο 

χρήστης επιλέγει και καταχωρεί από τους δείκτες του Μέτρου ή της ∆ράσης που 

ανήκει το έργο, εκείνους τους δείκτες που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο. 

Επιπρόσθετα καταχωρούνται και η τιµή στόχος του κάθε δείκτη. 

Στην περίπτωση που ο δείκτης είναι σύνθετος τότε ο χρήστης θα καταχωρήσει και τα 

συνθετικά του εν λόγω δείκτη σε ξεχωριστό πίνακα. Τα συνθετικά παρέχονται 

αυτόµατα από το σύστηµα (όπως καταχωρήθηκαν στις Παραµέτρους) εφόσον ο 

δείκτης που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη είναι σύνθετος. Τέλος στο Τ∆Ε παρέχεται 

η δυνατότητα κατηγοριοποίησης της κάθε πράξης µε βάση τις παραµέτρους που 

απαιτούνται για την συµπλήρωση των πινάκων των δεικτών εκροών του ΚΠΠΑ. Στο 

επίπεδο αυτό οι δυνατότητες επιλογής παραµέτρων περιορίζονται στις παραµέτρους 

που έχουν καταχωρηθεί στο Μέτρο ή τη ∆ράση στην οποία υπάγεται η πράξη. 

Στην περίπτωση που το έργο συµπεριλαµβάνει υποέργα τότε οι δείκτες 

οριστικοποιούνται περαιτέρω στο επίπεδο του υποέργου και ισχύουν τα ίδια που 

αναφέρονται για το έργο ανωτέρω. Στο επίπεδο του υποέργου επιλέγονται δείκτες και 

παραµετρικά χαρακτηριστικά του ΚΠΠΑ, από τα δεδοµένα που καταχωρήθηκαν στο 

Έργο. 

Έως το επίπεδο του έργου και υποέργου οριστικοποιούνται πλέον οι δείκτες που θα 

αποτελέσουν αντικείµενο παρακολούθησης της εξέλιξης της τιµής στόχου που 

καταχωρήθηκε και εποµένως θα µετρηθεί και θα καταχωρηθεί η εξέλιξη της τιµής 

του δείκτη κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ή υποέργου. 

Στην συνέχεια η ΛΕ Παρακολούθησης Έργων, η οποία υπάγεται στην ΛΜ 

Παρακολούθησης, έχει δοµηθεί σε 3 ξεχωριστές Λειτουργικές Υπό-ενότητες. 

Η ΛΥ Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειµένου αποτελεί το επίπεδο στο οποίο 

καταχωρούνται οι τιµές που επιτυγχάνονται για κάθε δείκτη κατά την υλοποίηση του 

ενός έργου ή υποέργου. Εφόσον το έργο υλοποιείται µέσω υποέργων τότε στην ΛΥ 

Συγκεντρωτικής Παρακολούθησης του έργου υπολογίζεται και αποτυπώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα η εξέλιξη των τιµών των δεικτών συγκεντρωτικά 

αθροίζοντας τις τιµές που καταχωρήθηκαν για κάθε υποέργο στην ΛΥ 

Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειµένου. 

Οι πραγµατοποιηθείσες τιµές ανά δείκτη σε επίπεδο υποέργου και συγκεντρωτικά σε 

επίπεδο έργου σε συνδυασµό µε την οριστικοποίηση των παραµετρικών 

χαρακτηριστικών του ΚΠΠΑ για τους δείκτες ενός έργου παρέχει την δυνατότητα 

αυτόµατου υπολογισµού των δεικτών του ΚΠΠΑ του Μέτρου. 
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Η αποτύπωση της εξέλιξης των τιµών του δεικτών του ΚΠΠΑ ανά Μέτρο του 

Προγράµµατος παρέχεται από το σύστηµα στην ΛΕ Παρακολούθησης 

Μέτρων/∆ράσεων και ειδικότερα µέσω της ΛΥ Εξέλιξης Υλοποίησης Μέτρου-

ΚΠΠΑ, όπου ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει αναφορά-εκτυπωτικό για κάθε 

Μέτρο ξεχωριστά, στο οποίο απεικονίζεται ο αντίστοιχος πίνακας του ΚΠΠΑ για το 

Μέτρο που επέλεξε ο χρήστης. 

Τέλος οι δείκτες και οι τιµές, που λαµβάνουν κατά την υλοποίηση των έργων, 

µπορούν να αθροισθούν σε όποιο επιθυµητό επίπεδο πέραν του Μέτρου, δηλαδή στον 

Άξονα και στο Πρόγραµµα µέσω ειδικότερων αναφορών-εκτυπωτικών, που θα 

προσδιορισθούν ανάλογα µε τις ανάγκες.  

 

3.3.2  ∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής και Πληροφόρησης - Εµπιστευτικότητα       

 και πρόσβαση σε δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο 

Το ∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής και Πληροφόρησης (∆Ι.ΓΕ.Λ.Π.) αποτελεί τη 

σηµαντικότερη και ίσως τη µόνη διαθέσιµη πηγή τεχνικών και οικονοµικών 

δεδοµένων για την παρακολούθηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π. και τα Εθνικά Στατιστικά Συστήµατα 

Πληροφοριών παρέχουν πληροφορίες για τους δικαιούχους και µη των µέτρων του 

Προγράµµατος Η προσβασιµότητα, η πληρότητα, η ποσότητα και η καταλληλότητα 

των δεδοµένων του ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π για την αξιολόγηση της αγροτικής ανάπτυξης, 

κρίνεται και εκτιµάται ότι θα µπορούσε να ενισχυθεί εάν οι διάφορες µορφές 

στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης αναλύονταν σε µεγαλύτερο βαθµό. Ειδικότερα 

προτείνεται να συµπεριλάβει µεταβλητές ειδικά σχετιζόµενες µε τις απαιτήσεις 

αξιολόγησης που απορρέουν από το ΚΠΠΑ του ΠΑΑ (π.χ. διαφοροποίηση των 

ποικίλων αγρο-περιβαλλοντικών µέτρων  ή τα είδη των επενδύσεων). 

Στην 5
η
 συνάντηση για την αξιολόγηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης που 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 2010, ορισµένα κράτη µέλη επισήµαναν ότι οι 

∆ιαχειριστικές Αρχές αντιµετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση δεδοµένων από το 

∆Ι.ΓΕ.Λ.Π., καθώς αυτά θεωρούνται εµπιστευτικά και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται 

στη ∆ιοίκηση, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την αξιολόγηση των προγραµµάτων 

αγροτικής ανάπτυξης (Fifth meeting of the Expert Committee on Evaluation of Rural 

Development Programmes, 2010).  

Επίσης, κάποια κράτη µέλη απάντησαν στο θέµα αυτό µε την πρόταση δηµιουργίας 

ειδικής βάσης δεδοµένων όπου όλα τα στοιχεία (κρυπτογραφηµένα) θα ήταν 
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διαθέσιµα για τους αξιολογητές. Ένα άλλο κράτος-µέλος ανέφερε ότι έχει 

συµπεριληφθεί µια ρήτρα στο έντυπο της αίτησης συµµετοχής στο ΠΑΑ, η οποία 

υποχρεώνει τους δικαιούχους να παρέχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που απαιτούνται 

για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

Η Επιτροπή τόνισε, ότι δεν µπορεί να παρεµβαίνει σε εθνικό επίπεδο και προτείνει σε 

κάθε κράτος µέλος να συντάξει ένα σύµφωνο εµπιστευτικότητας σε εθνικό επίπεδο, 

όπως συµβαίνει και σε επίπεδο ΕΕ, για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ατοµικά 

δεδοµένα σε εξωτερικούς αναδόχους ή αξιολογητές. 

Ορισµένα κράτη µέλη εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον σχετικά µε το βαθµό στον οποίο 

τα δεδοµένα του ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για τη διενέργεια 

των αξιολογήσεων. Οι χώρες αναφέρουν ότι αν και είχαν πρόσβαση σε 

συγκεντρωτικά δεδοµένα, δεν θα µπορούσαν να έχουν διαθέσιµα δεδοµένα για 

ατοµικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, λόγω εµπιστευτικότητας των δεδοµένων. 

Η Επιτροπή εξήγησε ότι χρησιµοποιεί τα δεδοµένα αυτά µέσα από εκθέσεις που 

συµπεριλαµβάνουν συγκριτικές αναλύσεις διαρθρωτικών και οικονοµικών δεικτών 

µεταξύ δικαιούχων και µη δικαιούχων των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Όλα 

τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα για όλα τα κράτη µέλη ώστε να κάνουν 

συγκρίσεις αλλά προς το παρόν τα δεδοµένα είναι συγκεντρωτικά. Η Επιτροπή 

προσπαθεί να διευρύνει τη δηµόσια βάση δεδοµένων και όλα τα κράτη µέλη µπορούν 

να απευθύνονται πάντοτε στην Επιτροπή για περισσότερες πληροφορίες. 

3.3.3  Πρόσθετα στατιστικά στοιχεία και έρευνες 

Στατιστικές και άλλες περιοδικές εκθέσεις µπορούν να συµπληρώσουν απαιτούµενα 

για την αξιολόγηση στοιχεία που προέρχονται από το ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π. ειδικά για τον µη  

γεωργικό τοµέα, για τον οποίο η διαθεσιµότητα δευτερογενών δεδοµένων είναι 

σπάνια. ∆ιάφορα ευρωπαϊκά (Eurostat) και εθνικά στατιστικά στοιχεία ποικίλων 

οικονοµικών τοµέων ή νοικοκυριών (π.χ. έρευνες εργατικού δυναµικού) µπορεί να 

είναι διαθέσιµα, αλλά η διαθεσιµότητα αυτή ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των 

κρατών µελών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιες έρευνες ίσως είναι η µοναδική πηγή 

πληροφοριών για την αξιολόγηση των µη γεωργικών δραστηριοτήτων.  

3.3.4 Τεχνικές υπολογισµού των µικρο και µακρο επιπτώσεων του 

Προγράµµατος 

Γενικά, η εκτίµηση των επιπτώσεων ενός προγράµµατος σε περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο (π.χ. Καθαρή/Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε µονάδες αγοραστικής 

δύναµης), είναι µια σύνθετη διαδικασία για την οποία προτείνονται διαφορετικές 
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συµπληρωµατικές ή εναλλακτικές προσεγγίσεις. Από τη σχετική διερεύνηση, 

ανάµεσα στις πλέον καρατούσες, προτείνονται πέντε εναλλακτικές µεθοδολογικές 

τεχνικές αξιολόγησης, ενώ η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε ακαδηµαϊκό επίπεδο 

για την καταλληλότητα των εκάστοτε µεθοδολογιών σε σχέση µε τις απαιτήσεις του 

ΚΠΠΑ. Αυτές είναι : 

– Στατιστικές / οικονοµετρικές µέθοδοι   

– Περιφερειακά µοντέλα εισροών – εκροών 

– Μικρο και µακρο-οικονοµικά µοντέλα (συµπεριλαµβανοµένου του Μοντέλου 

Γενικής Ισορροπίας) 

– Σύστηµα δυναµικής µοντελοποίησης ειδικά για την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

– Εργαλεία του Γεωγραφικού Συστήµατός Πληροφοριών (GIS)  

Υπάρχουν επίσης και τεχνικές Κοινωνιο-Πληροφορικής για τυχόν ζητήµατα που 

σχετίζονται µε δοµικές επιπτώσεις. 

Στη συνέχεια αναλύεται η ερµηνεία και η µεθοδολογική προσέγγιση εκτίµησης των 

δεικτών επιπτώσεων του Προγράµµατος 

∆είκτης επιπτώσεων 1. Οικονοµική ανάπτυξη 

Οικονοµική ανάπτυξη 

Προτεραιότητα προγράµµατος Συµβολή στην ολοκλήρωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

(Λισσαβόνα και Γκέτεµποργκ) 

Προτεραιότητα στόχου Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκοµικού τοµέα 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

Μέτρηση του δείκτη Καθαρή προστιθέµενη αξία σε µονάδες αγοραστικής δύναµης 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Καθαρή επιπλέον προστιθέµενη αξία είναι η µεταβολή στην προστιθέµενη 

αξία που δηµιουργείται άµεσα µέσω των υποστηριζόµενων σχεδίων και 
έµµεσα στην περιοχή του προγράµµατος η οποία µπορεί να αποδοθεί στη 

παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της διπλής µέτρησης, αδράνειας, 

µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων 

Μέθοδος συλλογής στοιχειών - Εκτίµηση των άµεσων επιπτώσεων του προγράµµατος που συµβαίνουν 

στο επίπεδο των άµεσων δικαιούχων του προγράµµατος                                       

- Εκτίµηση των έµµεσων επιπτώσεων του προγράµµατος σε επίπεδο 

δικαιούχων (Μεθοδολογίες που συνίστανται για την εκτίµηση της 

αντίστροφης κατάστασης και της µετατόπισης) 

Απαιτούµενα δεδοµένα Απαιτούµενα στοιχεία                                                                                            

- ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και δεδοµένα εκµεταλλεύσεων (ετήσιες 

δαπάνες, µεταβλητό κόστος, ακαθάριστο κέρδος) πριν και µετά την 

υλοποίηση του προγράµµατος για τους δικαιούχους  

- το ίδιο για τους µη δικαιούχους του προγράµµατος 

- ακαθάριστη προστιθέµενη αξία πριν και µετά την υλοποίηση του 

προγράµµατος για επιλεγµένους µη δικαιούχους που επηρεάζονται έµµεσα 

από το πρόγραµµα 

-ακαθάριστη προστιθέµενη αξία που υπολογίζεται σε τοµεακό επίπεδο            

-ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, όπως καταρτίζονται από την Eurostat σε 

ετήσια βάση 
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Προσδιορισµός της αιτιώδους συνάφειας 

Ο καθορισµός της αιτιώδους συνάφειας σηµαίνει τη διαφοροποίηση της 

παρατηρηθείσας (σε µικρο ή περιφερειακό επίπεδο) αλλαγής στην Ακαθάριστη 

Προστιθέµενη Αξία ανά εκµετάλλευση. Αυτή µπορεί θεωρητικά να συνδέεται µε ένα 

µέτρο του προγράµµατος και µπορεί πράγµατι να αποδοθεί (στο σύνολό ή εν µέρει) 

στην (ή προκαλείται από) παρέµβαση της πολιτικής (European Evaluation Network 

for Rural Development, 2010).  

 

Περιορισµός της επιλογής σε µικρο-και µακρο-επίπεδο 

Η µεροληψία επιλογής (µικρο και µακρο επίπεδο) όσον αφορά στην αξιολόγηση των 

επιπτώσεων του Προγράµµατος προκύπτει, εάν το µέσο αποτέλεσµα (π.χ. ΑΠΑ ανά 

εκµετάλλευση) των εκµεταλλεύσεων εκείνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

διαφέρει από το αποτέλεσµα της οµάδας ελέγχου (µη υποστηριζόµενες 

εκµεταλλεύσεις), ακόµη και εν απουσία στήριξης. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που 

ανακύπτει συνήθως, συγκρίνοντας απλώς τα οικονοµικά δεδοµένα των 

συµµετεχόντων και των µη συµµετεχόντων είναι ότι πολλά µέτρα στοχεύουν σε 

συγκεκριµένους δικαιούχους και επίσης ότι ορισµένες συνθήκες µπορούν να 

εκπληρωθούν µόνο από τις δυναµικές εκµεταλλεύσεις.  

Οι διάφορες άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις του προγράµµατος (µετρούµενες σε 

όρους ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας ανά εκµετάλλευση) εκτιµώνται σε επίπεδο 

των άµεσων και έµµεσων ωφελούµενων (π.χ. άλλες εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις 

που επηρεάζονται από το πρόγραµµα) σε µια δεδοµένη περιοχή προγραµµατισµού ή 

σε επίπεδο χώρας. 

∆είκτης επιπτώσεων 2. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας 

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας 

Προτεραιότητα προγράµµατος Συµβολή στην ολοκλήρωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

(Λισσαβόνα και Γκέτεµποργκ) 

Προτεραιότητα στόχου Βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών και ενθάρρυνση 

της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

Μέτρηση του δείκτη Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (Ισοδύναµα πλήρους 

απασχόλησης) 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Καθαρό επιπλέον ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης είναι ο αριθµός των 

πρόσθετων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν άµεσα από τα 

υποστηριζόµενα έργα και έµµεσα, στην περιοχή του προγράµµατος η 

οποία µπορεί να αποδοθεί στην παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της 

διπλής µέτρησης, αδράνειας, µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσµάτων. Ένα ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης θεωρείται ότι 
διαρκεί τουλάχιστον 10 χρόνια. 
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Μέθοδος συλλογής στοιχειών -Σε µικροοικονοµικό επίπεδο, ακαθάριστες συνέπειες για την 

απασχόληση µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε τον υπολογισµό της 

αντίστροφης κατάστασης  αλλά όχι µε τη µετατόπισης και των 

πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων.                                                                           

-Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, γίνεται µια εκτίµηση των καθαρών 

αποτελεσµάτων της απασχόλησης και της συµβολής τους στη γενική 

απασχόληση 

Απαιτούµενα δεδοµένα Απαιτούµενα στοιχεία                                                                                      

Μίκρο-επίπεδο 

- στοιχεία για δικαιούχους και µη δικαιούχους (µικροοικονοµικό επίπεδο) 

Μάκρο-επίπεδο 

- στοιχεία  για την απασχόληση (π.χ. µισθοί, διάρθρωση της επιχείρησης). 

-δεδοµένα από τους οργανισµούς πληρωµών σε µικροοικονοµικό 

επίπεδο, κατανεµηµένες ανά είδος υποστηριζόµενης δραστηριότητας, 

δικαιούχων κ.τ.λ. 

 

Το ΚΠΠΑ προτείνει να αναλυθούν οι επιπτώσεις της απασχόλησης σε επίπεδο 

δικαιούχων (µικροοικονοµικό επίπεδο) και να εκτιµηθεί η συνεισφορά αυτών των 

µικρο-επιπτώσεων σε επίπεδο προγράµµατος (µακροοικονοµικό επίπεδο). Αυτό 

δείχνει την ανάγκη εύρεσης µεθόδων αξιολόγησης που να εφαρµόζονται σε µικρο-και 

µακρο-επίπεδο. 

Οι κύριες µεθοδολογικές προκλήσεις µιας ολοκληρωµένης αξιολόγησης των 

επιπτώσεων είναι οι εξής:  

− Παροχή  εµπειρικών στοιχείων από µια αληθινή σχέση αιτίας-αποτελέσµατος 

µεταξύ των δεικτών και του προγράµµατος 

− Προσδιορισµός της Αντίστροφη Κατάστασης 

− Προσδιορισµός επακριβώς των επιδράσεων ενός προγράµµατος από τις εξωγενείς 

επιδράσεις άλλων παραγόντων που µπορεί επίσης να επιδράσουν στον 

υπολογισµό του δείκτη σε περιφερειακό / µακροοικονοµικό επίπεδο. Οι επιρροές 

αυτές µπορεί να προέρχονται από άλλες παρεµβάσεις π.χ. ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων. 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον υπολογισµό των ∆εικτών επιπτώσεων 

«Οικονοµική Ανάπτυξη» &  «∆ηµιουργία θέσεων εργασίας»  

Λόγω της πολυπλοκότητας των επιδράσεων για τον υπολογισµό των δεικτών 

επιπτώσεων «Οικονοµική Ανάπτυξη» και «∆ηµιουργία θέσεων εργασίας» σε µικρο- 

και µακρο- επίπεδο, προτείνεται µία εναλλακτική µεθοδολογική προσέγγιση για την 

εκτίµηση της ανάπτυξης µίας περιοχής µελέτης σε οικονοµικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Ειδικότερα η αξιολόγηση µεγάλων έργων υποδοµής συνήθως περιορίζεται σε 

χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα βασιζόµενη στα παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης 
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επενδύσεων (Καθαρά Παρούσα Αξία και Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης). Ωστόσο, 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενός αναπτυξιακού έργου εκτός από την οικονοµική 

επίπτωση υπάρχει και η επίπτωση στην απασχόληση και το περιβάλλον, προκύπτουν 

δηλαδή µια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριµένη 

αγορά και εποµένως δεν έχουν µια αγοραία τιµή (Μέργος, 2002). Τέτοια αγαθά είναι 

η ανθρώπινη υγεία, η πρόκληση ασθενειών, ο χρόνος µεταφοράς, η ποιότητα ζωής, η 

ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, κλπ. Η ποσοτικοποίηση αυτών των αγαθών και 

ιδιαίτερα η αποτίµηση τους σε χρηµατικούς όρους συχνά παραλείπεται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της σηµαντικής δυσκολίας εκτίµησης. Έτσι, αρκετές 

φορές αγνοούνται από την ανάλυση µε συνέπεια να µην υπολογίζονται µια σειρά από 

αναπτυξιακές επιπτώσεις ενός έργου.  

Στην Ελλάδα η έρευνα στο συγκεκριµένο τοµέα βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. 

Έχουν γίνει κάποιες µεµονωµένες προσπάθειες µελέτης των εξωτερικών επιδράσεων 

που προκύπτουν από γενικότερα έργα υποδοµής, οι οποίες όµως εξετάζουν 

διαφορετικές πλευρές του θέµατος (Βάκρου κ.ά., 1996. Αραµπατζής κ.ά., 2002). Στην 

διεθνή βιβλιογραφία, οι Aylward et al.. (2001) διακρίνουν τις επιπτώσεις από την 

κατασκευή και λειτουργία ενός εγγειοβελτιωτικού έργου (πχ., φράγµατος) σε 

δαπάνες, ωφέλειες και εξωτερικές επιδράσεις. Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν 

υπάρχουν σχετικές έρευνες εκτός από µία διδακτορική διατριβή (Μιχαηλίδης, 2004). 

Εποµένως, απαιτούνται σηµαντικές προσαρµογές στις ανάγκες της ελληνικής 

πραγµατικότητας και δηµιουργία ενός ιδιαίτερα αναλυτικού ερωτηµατολογίου που να 

παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων και αποτίµησης και 

ποσοτικοποίησης των εξωτερικών επιδράσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, και µε δεδοµένο ότι οι δαπάνες του Άξονα 1, σε ένα 

σηµαντικό βαθµό συνίστανται σε χρηµατοδοτήσεις εγγειοβελτιωτικών µέτρων, 

θεωρείται σκόπιµο να διερευνηθεί η µέγιστη προθυµία πληρωµής (willingness to pay) 

των κατοίκων, των γεωργών και των επαγγελµατιών µιας τυπικής αγροτικής 

περιοχής, για την πραγµατοποίηση των θετικών εξωτερικών επιδράσεων και τη µη 

πραγµατοποίηση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων από την κατασκευή και 

λειτουργία ενός έργου υποδοµής.  

Κύριος στόχος της προτεινόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης είναι η 

κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση ενός έργου υποδοµής στην Ελλάδα, σε συνθήκες 

αβεβαιότητας. Για τη διερεύνηση του παραπάνω στόχου, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν επιπλέον οι προσεγγίσεις του επιχειρηµατικού κινδύνου και της 
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αµετακλητότητας (irreversibility), όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους Dixit και 

Pindyck (1994), αξιοποιώντας τη θεωρία των χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων 

(options) στη χρηµατοοικονοµική αγορά.  

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία αναµένεται να συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής 

µελέτης σε επίπεδο οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Πιο συγκεκριµένα θα 

συντελέσει: 

- στον υπολογισµό του υφιστάµενου κόστους παραγωγής των αγροτικών 

προϊόντων και των προοπτικών µείωσης αυτού, 

- στην αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος σε αποµονωµένες και µειονεκτικές 

περιοχές, 

- στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση του πληθυσµού 

σχετικών περιοχών, 

Με την υλοποίηση της προτεινόµενης έρευνας, η περιοχή µελέτης θα έχει στη 

διάθεση της ένα αναλυτικό εργαλείο που θα παρέχει µια λεπτοµερή και 

αντιπροσωπευτική εικόνα της αγροτικής της οικονοµίας.  

∆είκτης επιπτώσεων 3. Παραγωγικότητα εργασίας   

Παραγωγικότητα εργασίας 

Προτεραιότητα προγράµµατος Συµβολή στην ολοκλήρωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

(Λισσαβόνα και Γκέτεµποργκ) 

Προτεραιότητα στόχου Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκοµικού 

τοµέα                                                                                                            

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών και ενθάρρυνση 

της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

Μέτρηση του δείκτη Μεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά θέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Μεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας στους δικαιούχος που µπορεί 
να αποδοθεί στην παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της διπλής 

µέτρησης, αδράνειας, µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσµάτων. 

Μέθοδος συλλογής στοιχειών Η παραγωγικότητα της εργασίας µετράται και υπολογίζεατι  στο επίπεδο 

των ατοµικών εκµεταλλεύσεων( ΑΠΑ / ΙΠΑ).                                               

Μέθοδοι µέτρησης 

-ΑΠΑ : Αξία της παραγωγής µείον την αξία της ενδιάµεσης κατανάλωσης 

σε Ευρώ 

- ΙΠΑ: Θέσεις εργασίας, που ορίζεται ως το σύνολο των δεδουλευµένων 

ωρών διαιρούµενο δια µέσου ετήσιου ωρών εργασίας σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Απαιτούµενα δεδοµένα ∆εδοµένα γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

  

Η εκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην απασχόληση και την 

παραγωγικότητα στην εργασία για τις ανάγκες της παρούσας αξιολόγησης, 

εκτιµώνται µε τη χρήση του υποδείγµατος Εισροών-Εκροών, όπως αναλύεται στη 

συνέχεια. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον υπολογισµό του ∆είκτη επιπτώσεων 3 

«Παραγωγικότητα εργασίας»  

Έγινε εκτεταµένη έρευνα τόσο βιβλιογραφική όσο και εγγράφων για τον 

προσδιορισµό καταλλήλων µεθοδολογιών για τον υπολογισµό των δεικτών 

επιπτώσεων του προγράµµατος, ιδιαίτερα υπό το πρίσµα της περιορισµένης 

υλοποίησης Μέτρων των Αξόνων 1 και 3. Μία εναλλακτική µεθοδολογική 

προσέγγιση, η οποία µελλοντικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. Βάσει µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για τον 

υπολογισµό της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (Α.Π.Α.) η οποία στηρίζεται στα 

στοιχεία του  R.I.C.A. ισχύει η εξίσωση Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ)= 

Ακαθάριστη Πρόσοδο1
  - Ενδιάµεση κατανάλωση2

.  

Από τα στοιχεία του R.I.C.A. που αναφέρονται στην ΑΠΑ και στο Γεωργικό 

Εισόδηµα εκτιµήθηκε ένας δείκτης για κάθε κλάδο παραγωγής-προϊόν (∆i), ο οποίος  

εάν πολλαπλασιασθεί µε το αντικειµενικό γεωργικό εισόδηµα ανά στρέµµα ή ανά 

κεφαλή ζώου (ΓΟΕi) του αντίστοιχου κλάδου παραγωγής-προϊόντος (i) της εφορίας 

υπολογίζει την αντίστοιχη Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά στρέµµα ή ανά 

κεφαλή ζώου (ΑΠΑi) του κλάδου παραγωγής – προϊόντος, στον οποίο αναφέρεται.  

Επίσης, υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε κλάδο παραγωγής-προϊόν, η συνεισφορά 

αυτών στη Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της γεωργικής εκµετάλλευσης 

προσδιορίζοντας δείκτες ΑΠΑ ανά στρέµµα ή ανά κεφαλή ζώου ανάλογα (για φυτική 

ή ζωική παραγωγή), οι οποίοι εκτιµήθηκαν ως µέσοι όροι διετίας από τα στοιχεία του 

R.I.C.A. 2004-2005. Ετσι για τα οικονοµικά έτη 2005-2006 χρησιµοποιήθηκαν οι 

επίσηµοι δείκτες (ανά στρέµµα ή ανά  κεφαλή ζώου) που χρησιµοποιεί το Υπουργείο 

Οικονοµικών (Εφορία). Οι παραπάνω δείκτες (∆i) πολλαπλασιάζονται στη συνέχεια 

µε το δείκτη αντικειµενικού προσδιορισµού των ετών 2005-2006 του γεωργικού 

εισοδήµατος της εφορίας και προκύπτει έτσι η ΑΠΑ αναφοράς για κάθε κλάδο 

παραγωγής – προιόν της γεωργικής εκµετάλλευσης για τα έτη 2005-2006.  

Σηµειώνεται ότι οι δείκτες της εφορίας των ετών 2005-2006 αναφέρονται στα 

γεωργικά εισοδήµατα, που αποκτήθηκαν το 2004 και το 2005 και για αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του R.I.C.A. της διετίας 2004 - 2005. 

                                                
1 Ακαθάριστη Πρόσοδος = Συνολική Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής + (επιδοτήσεις, αποζηµειώσεις και επιστροφές 

Φ.Π.Α.) 
2 Ενδιάµεση κατανάλωση =αµοιβή κατ’ αποκοπή για µηχανολογικό εξοπλισµό, συντήρηση εξοπλισµού, καύσιµα  

και λιπαντικά, δαπάνες αγροτικού αυτοκινήτου, ζωοτροφές, σπόροι – φυτάρια-δενδρύλλια, λιπάσµατα, 

φυτοφάρµακα λοιπές δαπάνες καλλιεργειών  και  γενικές δαπάνες ( συντήρηση κτιρίων εγ. Βελτιώσεων, 

ηλεκτρική ενέργεια, καύσιµα, νερό , ασφάλιστρα και λοιπές γενικές δαπάνες)   
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Πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω ΑΠΑ αναφοράς µε τα συνολικά στρέµµατα ή 

κεφάλια ζώων (ΣΤΡΚΖi), που διαθέτει µια γεωργική εκµετάλλευση στο συγκεκριµένο 

κλάδο παραγωγής- προϊόν προκύπτει η  Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία του κλάδου 

παραγωγής (ΣΑΠΑi). Αθροίζοντας  τις Ακαθάριστες Προστιθέµενες Αξίες όλων των 

Κλάδων παραγωγής µιας γεωργικής εκµετάλλευσης υπολογίζεται η Συνολική 

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της γεωργικής εκµετάλλευσης (ΣΑΠΑΓΕ) (1).  

 

1

( )
n

i i i

i=

ΣΑΠΑΓΕ= ΓΟΕ ∗∆ ∗ΣΤΡΚΖ∑  

 

Ο παραπάνω τύπος (1) χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Συνολικής 

Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας της γεωργικής εκµετάλλευσης.  

.Η Συνολική ΜΑΕ της εκµετάλλευσης (ΣΜΑΕΓΕ) στην υφιστάµενη κατάσταση 

υπολογίζεται αθροίζοντας τις συνολικές ώρες εργασίας κάθε κλάδου παραγωγής-

προϊόν και διαιρώντας µε τις 1750
3
 ώρες,  που είναι η 1ΜΑΕ [τύπος (2)]. Στον κάθε 

κλάδο παραγωγής οι συνολικές ώρες εργασίας υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα 

συνολικά στρέµµατα της καλλιεργούµενης έκτασης ή τον αριθµό κεφαλών ζώων 

(ΣΤΡΚΖi) αν πρόκειται για  κλάδο ζωικής  παραγωγής, µε τον αντίστοιχο δείκτη 

Ο∆ΓΕ (Ωρες εργασίας/Στρεµ ή /Κεφ. Ζώου) (ΩΡΕΣi ). 

1

( )/1750
n

i i

i=

ΣΜΑΕΓΕ= ΩΡΕΣ ∗ΣΤΡΚΖ∑  

Αναπτύχθηκε βάση δεδοµένων µε κατάλληλες πινακοποιήσεις και κωδικοποιήσεις 

για την αξιόπιστη εφαρµογή των υπολογισθέντων συντελεστών µετατροπής σε 

Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία παραγωγής και γεωργική απασχόληση, βασισµένη 

στην κωδικοποίηση των προϊόντων που χρησιµοποιεί το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (δείκτες Εφορία) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Η µεθόδος αυτή αποτελεί ένα διεισδυτικό και αρκετά αναλυτικό εργαλείο για έναν 

πειστικό υπολογισµό της «Παραγωγικότητας Εργασίας» που βασίζεται σε 

συντελεστές χορηγούµενους από κρατικές υπηρεσίες (εφορία) και καθαρά 

οικονοµετρικής φύσης παραµέτρους. Επιλέον, η µέθοδος αυτή δεν είναι ιδιαίτερα 

λειτουργική για τη διαχρονική ανάλυση και την παρακολούθηση της εξέλιξης µιας 

µεταβλητής.  

                                                
3 Που είναι οι ώρες µιας ΜΑΕ στα Σχέδια Βελτίωσης 

(1) 

(2) 
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Μεθοδολογία υπολογισµού των δεικτών επιπτώσεων «Οικονοµική ανάπτυξη» 

«∆ηµιουργία θέσεων εργασίας» και «Παραγωγικότητα εργασίας»  

Από την βιβλιογραφική αναζήτηση για την επιλογή της µεθοδολογίας υπολογισµού 

των τριών δεικτών επιπτώσεων «Οικονοµική ανάπτυξη» «∆ηµιουργία θέσεων 

εργασίας» και «Παραγωγικότητα εργασίας» προέκυψε ότι η πλέον ενδεδειγµένη 

µέθοδος είναι η Ανάλυση Εισροών – Εκροών (Input-Output Analysis) η οποία και 

χρησιµοποιήθηκε.  

Η Ανάλυση Εισροών-Εκροών αποτελεί «µια προσαρµογή της νεοκλασικής θεωρίας 

της γενικής ισορροπίας µε την εµπειρική µελέτη της ποσοτικής αλληλεξάρτησης 

µεταξύ των αλληλένδετων οικονοµικών δραστηριοτήτων» (Leontief, 1953). 

Πρόκειται για µια ποσοτική τεχνική για τη µελέτη των σχέσεων αλληλεξάρτησης 

µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στο πλαίσιο µιας οικονοµίας. Μέσα σε ένα 

µακροοικονοµικό πλαίσιο, η Ανάλυση Εισροών – Εκροών δηµιουργεί µια βάση για 

την αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών όσον αφορά τους εθνικούς και 

περιφερειακούς στόχους όπως είναι το ΑΕΠ, η απασχόληση και το εµπορικό 

ισοζύγιο. 

Η πιο δηµοφιλής εφαρµογή των µοντέλων εισροών εκροών είναι η τεχνική ανάλυση 

των επιπτώσεων των πολιτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το µοντέλο χρησιµοποιείται 

για την εκτίµηση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων που προκύπτουν τόσο στους 

συναφείς τοµείς όσο και σε ολόκληρη την οικονοµία. Οι επιπτώσεις αυτές µετρώνται 

ως αλλαγές στην παραγωγή, το εισόδηµα και την απασχόληση και 

αντικατοπτρίζονται στους τοµεακούς πολλαπλασιαστές. Η Ανάλυση Εισροών – 

Εκροών είναι µια ιδιαίτερα χρήσιµη τεχνική για το σχεδιασµό των αναπτυξιακών 

πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Ο βασικός πίνακας Εισροών – Εκροών ονοµάζεται «Πίνακας Συναλλαγών». Ο 

πίνακας αυτός ορίζει σε χρηµατικούς όρους τις οικονοµικές ροές στην οικονοµία 

κατά τη διάρκεια ενός έτους αναφοράς. Επίσης, δείχνει τις διακλαδικές διασυνδέσεις 

µεταξύ των διάφορων τοµέων (που ταξινοµούνται ανάλογα µε το είδος της 

οικονοµικής δραστηριότητας) ή µε άλλα λόγια την αξία των µεταξύ τους 

συναλλαγών. Ο αριθµός των τοµέων που καταγράφονται στον πίνακα των 

συναλλαγών εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και τους στόχους της 

εκάστοτε µελέτης. Οι εκροές του κάθε τοµέα είναι καταγράφονται στις αντίστοιχες 

γραµµές του πίνακα, ενώ κάθε στήλη δείχνει την αξία των εισροών που 

απορροφώνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο πίνακας συναλλαγών είναι ένας 
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συστηµατικός τρόπος καταγραφής που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 

οικονοµική δοµή οι οποίες συνήθως δεν είναι διαθέσιµες στους Εθνικούς 

Λογαριασµούς. Ακολουθεί µία σχηµατική απεικόνιση του Πίνακα Εισροών – 

Εκροών. 

 

Πίνακας 1:Σχηµατική απεικόνιση του Πίνακα Εισροών – Εκροών  

 

Πωλήσεις 

από: 

Κατανάλωση ανά Τοµέα 

(εισροές): 

1         2          ...          n 

Τελική Ζήτηση (Y) 

1         ...            m 

Ακαθάριστη 

Παραγωγή 

(εκροές) 

Τοµέας:   1 

    2 

    n 

w11  w12                  w1n 

w21  w22                  w2n    

wn1 wn2                   wnn 

f11                  f1m 

f21                  f2m 

fn1                  fnm 

     x1 

     x2 

     xn 

Πρωτογενείς 

Εισροές:   1                 

     h 

p11  p12                    p1n 

 

ph1 ph2                     phn 

      pt1 

 

     pth 

Ακαθάριστες 

Εισροές 

x1   x2                       xn ft1                  ftm  

 

Oι συναλλαγές που καταχωρούνται στον πίνακα αναλύονται µε την ακόλουθη 

εξίσωση ισοζυγίου:  

 

Xi  =  wi1  +  wi2  + ... +  win  +  fi1  + ... +  fim    (i  =  1, 2, ..., n)           

 

Το επόµενο βήµα στη διαδικασία κατάρτισης µοντέλου είναι η εισαγωγή των 

τεχνικών όρων και των πολλαπλασιαστών. Οι πολλαπλασιαστές µετρούν τη συνολική 

επίπτωση στην απασχόληση, το εισόδηµα και την παραγωγή που προκύπτει από µια 

δεδοµένη µεταβολή των επενδύσεων. Οι πολλαπλασιαστές που χρησιµοποιούνται 

είναι πολλαπλασιαστές εκροών, εισοδήµατος και απασχόλησης.  
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∆είκτης επιπτώσεων 4. Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας 

Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας 

Προτεραιότητα προγράµµατος Ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας και του 

Γγκετεµποργκ για την ανταγωνιστικότητα και την βιώσιµη ανάπτυξη 

Προτεραιότητα στόχου Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της σωστής 

διαχείρισης του εδάφους 

Μέτρηση του δείκτη Μεταβολή του πληθυσµού των πτηνών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Αλλαγή στην τάση µείωσης της βιοποικιλότητας στην περιοχή 

παρέµβασης είναι η ποσοτική και ποιοτική µεταβολή στο είδος του 

πληθυσµού που µπορεί να αποδοθεί στην παρέµβαση 

συµπεριλαµβανοµένων της διπλής µέτρησης, αδράνειας, µετατόπισης και 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων  

Μέθοδος συλλογής στοιχειών Μέθοδοι µέτρησης 

- Χρήση του σχετικού δείκτη βάσης σε εθνική κλίµακα, αν και δεν 

προορίζεται για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ενός 

συγκεκριµένου µέτρου                                                                                                

- Έρευνες και µελέτες περίπτωσης που θα πραγµατοποιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα 

Απαιτούµενα δεδοµένα Στοιχεία που συλλέγονται από Φορείς ή Συµβούλους ή Αρµόδιες 

Υπηρεσίες 

 

Προτεινόµενη µεθοδολογία υπολογισµού του ∆είκτη επιπτώσεων 4 «Αναστροφή 

της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας» στο ΠΑΑ 2007-2013 

Ο ∆είκτης επιπτώσεων «Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας» 

εκτιµάται µε τη µεταβολή του πληθυσµού των αγροτικών πουλιών στις γεωργικές 

εκτάσεις. Στην Ελλάδα παρουσιάζει προβλήµατα η εκτίµησή του, καθώς 

υπάρχουν µόνο αποσπασµατικά και ελλιπή στοιχεία για να συνθέσουν το δείκτη 

βάσης. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού η ΕΥ∆ ΠΑΑ ανέπτυξε 

συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), στην οποία θα 

αναθέσει από το έτος 2011 και µετά να καταγράψει τα 23 επιλεγέντα πουλιά, ενώ 

θα γίνει µια προσπάθεια να αξιολογηθούν και στοιχεία που θα προκύψουν από τις 

προηγούµενες περιόδους µετρήσεων µέσω του εθελοντικού Προγράµµατος 

‘Hellenic Common Bird Monitoring (HCBM). 

To Πρόγραµµα ‘Hellenic Common Bird Monitoring (HCBM)’, που υλοποιείται 

πιλοτικά από την ΕΟΕ τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2007-2010), είναι ένα 

πρόγραµµα παρακολούθησης των πληθυσµών των κοινών ειδών πουλιών της 

Ελλάδας. Σκοπός του προγράµµατος είναι αφενός να συγκεντρώνει στοιχεία 

σχετικά µε την τάση των πληθυσµών των ειδών και αφετέρου να συµµετάσχει µε 

τα στοιχεία του στο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 

πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
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Τα στοιχεία αυτά αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαντικό δείκτη για τη 

βιοποικιλότητα και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, σε 

εθνικό επίπεδο το κράτος υποχρεούται να ενσωµατώσει τον δείκτη των πουλιών 

στους υπολοίπους εθνικούς δείκτες για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό δείχνει ότι η 

σηµασία αυτού του προγράµµατος τα επόµενα χρόνια θα αυξάνει συνεχώς. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε την τετραετία 2007-2010 παρουσιάζεται 

περιληπτικά στη συνέχεια. 

Αρχικά, οι εθελοντές επέλεξαν µια ή περισσότερες επιφάνειες έκτασης 10x10 

χλµ. Μέσα στην επιφάνεια (Grid) των 10Χ10χλµ έγινε τυχαία επιλογή (random) 

ενός µικρότερου τετράγωνου 2Χ2χλµ από τους υπευθύνους του προγράµµατος. 

Μέσα σε κάθε τετράγωνο 2Χ2χλµ ορίστηκαν 25 σηµεία (points) πάνω σε έναν 

κάναβο 200x200µ. Στην συνέχεια, από τα 25 αυτά σηµεία, επιλέχθηκαν τυχαία 

(random) 15 βασικά, στα οποία θα γίνονταν οι καταµετρήσεις, και άλλα 10 

αναπληρωµατικά σε περίπτωση που χρειαζόταν να αντικατασταθεί κάποιο από τα 

βασικά. 

Αφού προηγήθηκαν σεµινάρια για την παρουσίαση της µεθοδολογίας στους 

εθελοντές, στη συνέχεια οι εθελοντές -από τα τέλη Απριλίου µέχρι και τα τέλη 

Ιουνίου- συνέλλεξαν τα δεδοµένα που τους ζητήθηκαν. Πριν από τις Επισκέψεις 

Καταγραφής, προηγήθηκε µια πρώτη επίσκεψη (Περιγραφής των Σηµείων) στο 

τετράγωνο 2Χ2χλµ, για να καταγράψουν τους βιοτόπους που υπήρχαν στο 

τετράγωνο τους και για να βρουν τα σηµεία που τους είχαν δοθεί και να 

καθορίσουν την διαδροµή που θα ακολουθούσαν όταν θα έκαναν την καταγραφή. 

Μετά από αυτήν την επίσκεψη ακολούθησαν οι δύο επισκέψεις συλλογής των 

στοιχείων για τα πουλιά, οι οποίες είχαν διαφορά µεταξύ τους 30 ηµέρες. Αφού 

συλλεχθούν τα στοιχεία από τους καταγραφείς/εθελοντές, συγκεντρώνονται από 

τον συντονιστή του προγράµµατος και καταχωρούνται σε µια Βάση δεδοµένων 

για την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση τους. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά, 

αφού περάσουν από την φάση της επεξεργασίας µε τη δηµιουργία δεικτών και 

χαρτών, γίνονται γνωστά στο κοινό, ενώ οι δείκτες που έχουν προκύψει από την 

επεξεργασία προωθούνται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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∆είκτης επιπτώσεων 5. ∆ιατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της 

δασοκοµίας υψηλής φυσικής αξίας   

 ∆ιατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής φυσικής αξίας   

Προτεραιότητα προγράµµατος Ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας και του Γκετεµποργκ 

για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

Προτεραιότητα στόχου Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της σωστής 

διαχείρισης του εδάφους 

Μέτρηση του δείκτη Αλλαγές στις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Αλλαγή στην περιοχή παρέµβασης µέσω της εκάστοτε παρέµβασης είναι 
η ποσοτική και ποιοτική µεταβολή σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 

που µπορεί να αποδοθεί στην παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της 

διπλής µέτρησης, αδράνειας, µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσµάτων.                                                                                                       

Ο δείκτης παραµένει σε σχετικά χαµηλό βαθµό ανάπτυξης σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος-µέλος µπορεί να κάνει χρήση των 

εθνικών προσεγγίσεων για τον εντοπισµό αυτών περιοχών καθώς και 
άλλων εθνικών ή περιφερειακών δεικτών για ερµηνεύουν τις περαιτέρω 

αλλαγές στις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 

Μέθοδος συλλογής στοιχείων Μέθοδοι µέτρησης                                                                                                  

-δεδοµένα σχετικά µε τους τύπους γεωγραφικής έκτασης                                        

- στοιχεία σχετικά µε τις γεωργικές πρακτικές εφαρµογής (χαµηλή 

πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, χαµηλές εισροές λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων 

- δειγµατοληπτικές έρευνες 

Απαιτούµενα δεδοµένα Στοιχεία που συλλέγονται από Φορείς ή Συµβούλους ή Αρµόδιες 

Υπηρεσίες 

 

 

Προτεινόµενη µεθοδολογία υπολογισµού του ∆είκτη επιπτώσεων 5 «∆ιατήρηση 

των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής φυσικής αξίας» στο ΠΑΑ 

2007-2013 

Το πρώτο βήµα είναι να εκτιµηθεί η αρχική κατάσταση σε σχέση µε τις αλλαγές στη 

γεωργία και τη δασοκοµία. Ο δείκτης βάσης ορίζεται µε ποσοτικά δεδοµένα σύµφωνα 

µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ΚΠΠΑ. Υπάρχουν δύο σηµεία που χρειάζονται 

διευκρίνιση:  

− Ο δείκτης βάσης καλύπτει τις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας (γεωργικής και 

δασικής γης)  

− Ο όρος περιοχές υψηλής φυσικής αξίας δεν πρέπει να θωρηθεί ότι καλύπτει µόνο 

γη (έκταση) µέσα στη γεωργική εκµετάλλευση, όπως συµβαίνει µε τις έρευνες 

γεωργικών διαρθρώσεων (Farm Structures Survey - FSS). Η γεωργική έκταση της 

εκµετάλλευσης και ιδιαίτερα η γη (έκταση) για βόσκηση, θα πρέπει να 

συµπεριληφθεί στις εκτιµήσεις του δείκτη. Βόσκηση εκτός της γεωργικής 

εκµετάλλευσης, αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό των εκτάσεων υψηλής γεωργικής 

αξίας.  
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Προκειµένου να διερευνηθούν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για τον υπολογισµό των 

περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (γεωργικής και δασικής έκτασης), κάθε κράτος 

µέλος πρέπει να διευκρινίσει το είδος γεωργίας που χαρακτηρίζει την επικράτειά του, 

ερµηνεύοντας τους ορισµούς της ΕΕ για τις γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής 

αξίας. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σχετική µε τις συνθήκες στο 

ευρωµεσογειακό φυσικό περιβαλλον µε τα έντονα  διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά 

του σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων περιοχών της ΕΕ. 

Ο δείκτης για τη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής 

φυσικής αξίας σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας µπορεί να υπολογιστεί βασιζόµενος 

στο δείκτης βάσης 19 (Β19) «Σύνθεση ειδών δένδρων». Ο δείκτης βάσης (Β19) 

κατανέµει την σύνθεση των ειδών δένδρων σε κωνοφόρα, πλατύφυλλα και µεικτά. Η 

χρήση των συγκεκριµέων ειδών δέντρων για τον χαρακτηρισµό ως προς την φυσική 

αξία µια περιοχής δεν µπορεί να γίνει ασφαλώς, καθώς οι συγκεκριµένοι παράγοντες 

αφορούν µόνο τα υψηλά δάση και όχι τα πρεµνοφυή δάση τα οποία και καλύπτουν 

ένα µεγάλο ποσοστό στην ελληνική επικράτεια (προσωπική συνέντευξη Θ. Ζάγκας 

Θεοχάρης, Καθηγητης Σχολής ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.). 

Κατά συνέπεια, η µεταβολή στη σύνθεση των ειδών δένδρων που προκύπτει ως 

επίπτωση από τα εφαρµοζόµενα µέτρα σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας δεν θα 

αποτυπώσει τις επιπτώσεις µε τον υπολογισµό του σχετικού δείκτη επίπτωσης.  

Ο δείκτης επίπτωσης θα υπολογιστεί µε βάση τα δεδοµένα του Corine land cover land 

use και σε αντιπαραβολή ή συσχέτιση µε τα δεδοµένα από τη µελέτη 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ «HIGH NATURE VALUE AGRICULTURAL AND  

FORESTRY LAND».  

Σε ότι αφορά τον τρόπο παρακολούθησης των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας  

(ΥΦΑ) ή (HNV), θα προσεγγιστεί µε τον ακόλουθο τρόπο: 

•  Εκτιµήση της έκτασης των HNV µέσω δεδοµένων κάλυψης γης (CORINE, 

Εθνικές χαρτογραφήσεις) διερευνώντας και την δυνατότητα εµπλουτισµού µε 

δεδοµένα από το RICA  

• Εκτίµηση της ποιότητας των HNV µέσω δειγµατοληψιών για την καταγραφή 

της εξέλιξης των HNV elements (φυτοφράχτες, field margins, dry stone walls, 

ponds etc.) κάθε δύο ή τρία χρόνια, αλλά µε µεθοδολογία, η οποία να έχει 

κάποια κοινά στοιχεία συγκρισιµότητας σε επίπεδο ΚΜ. 
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Ειδικά για την Ελλάδα, ο καθορισµός των περιοχών HNV έχει βασιστεί κυρίως σε 

δεδοµένα κάλυψης γης CORINE (European Environmental Agency-EEA) και 

συλλογή / αξιολόγηση περαιτέρω στοιχείων όπως µεταξύ άλλων τη βιοποικιλότητα, 

κατανοµή αρπακτικών πουλιών και άλλων ζώων, τα οποία παρέχουν µερική 

πληροφορία για την ποιότητα των HNV. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία η κατανοµή 

της έκτασης των περιοχών ΥΦΑ γεωργικής και δασικής γης στην Ελλάδα έχει ως 

εξής:  

α) 2.044.902 εκτάρια βοσκόµενης δασικής γης (Τύπου 1 και 3 ΥΦΑ)  

β) 2.423.186 εκτάρια καλλιεργούµενης γεωργικής γης (τύπου 2 και 3 ΥΦΑ) 

γ) 2.422.577 εκτάρια ΥΦΑ ∆ασών.  

Υπενθυµίζεται ότι ο τύπος 1 περιλαµβάνει βοσκόµενη δασική γη µε µεγάλο 

ποσοστό ηµιφυσικής βλάστησης, ο τύπος 2 καλλιεργούµενη γη που 

διακρίνεται από ένα µωσαϊκό εκτατικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και φυσικών 

δοµικών στοιχείων (όπως φυτοφράκτες, ξερολιθιές κ.α. και ο τύπος 3 

γεωργική και κτηνοτροφική γη που υποστηρίζει σπάνια είδη ή ένα µεγάλο 

ποσοστό ευρωπαϊκών και παγκόσµιων πληθυσµών σηµαντικών ειδών 

(τυπολογία JRC, Andersen et al). Ο τύπος 3 δεν είναι διακριτός χωρικά από 

τους τύπους 1 και 2 και συνήθως συµπίπτει ή µε τον τύπο 1 ή µε τον τύπο 2. 

Στην Ελλάδα, µε βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε να υιοθετηθεί τελικά η 

προσέγγιση που βασίζεται στα δεδοµένα του EEA,(βλ. παραπάνω), αφού µε βάση τη 

διαθεσιµότητα στατιστικών και άλλων χαρτογραφικών δεδοµένων για την χώρα µας, 

αυτή είναι η µοναδική ρεαλιστική λύση. Η προσέγγιση αυτή, δέχεται συµπληρώσεις 

όπου τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα το επιτρέπουν (π.χ. βιοποικιλότητα ή 

εντατικότητα καλλιέργειας ελιάς), ώστε να γίνει κατά το δυνατόν ακριβέστερη. Όπου 

υπάρχει σοβαρή έλλειψη απαραίτητων στατιστικών δεδοµένων, αυτή καλύπτεται µε 

τη χρήση της γνώµης εµπειρογνωµόνων και ειδικών. 

Παρόµοια προσέγγιση µε τις αγροτικές περιοχές, υιοθετείται και για τους 

βοσκοτόπους και για τις δασικές περιοχές.  

Αποτέλεσµα της παρούσας προσέγγισης είναι η παραγωγή χαρτών για ολόκληρη τη 

χώρα, και σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας, καθώς και παραγωγή στατιστικών 

δεδοµένων ΥΦΑ εκτάσεων, σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας, Νοµού και ∆ήµου. 

Εφόσον καταστούν διαθέσιµα τα δεδοµένα ΟΣ∆Ε για το σύνολο της χώρας, τα 

αποτελέσµατα της παρούσας προσέγγισης θα πρέπει να συµπληρωθούν, ώστε να 
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αποτελέσουν αντικειµενικό εργαλείο αξιολόγησης του προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης µε βάση το σύστηµα του ΚΠΠΑ. 

Τέλος, η παρακολούθηση του δείκτη ΗΝV κατά την διάρκεια του Προγράµµατος 

αναµένεται να δώσει κάποια στοιχεία για την εφικτότητα χρήσης αυτής της 

µεθοδολογίας σε µεγάλη έκταση, ταυτόχρονα µε την καλύτερη εικόνα για την 

προσέγγιση και την χρησιµότητα του δείκτη. 

∆είκτης επιπτώσεων 6. Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 

Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 

Προτεραιότητα προγράµµατος Ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας και του 

Γγκετεµποργκ για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

Προτεραιότητα στόχου Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της σωστής 

διαχείρισης του εδάφους 

Μέτρηση του δείκτη Αλλαγές στο ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών των υδάτων 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Ποσοτική µεταβολή στις εκτιµήσεις του ακαθάριστου ισοζυγίου 

θρεπτικών ουσιών των υδάτων µπορεί να αποδοθεί στην 

παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της διπλής µέτρησης, αδράνειας, 

µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων.  

Μέθοδος συλλογής στοιχειών Περιπτωσιολογικές µελέτες 

Απαιτούµενα δεδοµένα Στοιχεία που συλλέγονται από Φορείς ή Συµβούλους ή Αρµόδιες 

Υπηρεσίες.                                                                                                     

∆ράσεις σχετικά µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 

ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, την προστασία της 

ποιότητας των υδάτων, καθώς επίσης την ενίσχυση των παραγωγών των 

ορεινών και µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής 

δραστηριότητας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους. 

 

Φυσικές καταστάσεις καθορίζουν τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής στην 

ποιότητα των υδάτων άµεσα και έµµεσα, µέσω της διαχείρισης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. Όσον αφορά τις άµεσες επιδράσεις, οι φυσικές συνθήκες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την απόπλυση των θρεπτικών ουσιών. 

Έµµεσες επιδράσεις είναι οι συνέπειες από τη διαχείριση των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που περιλαµβάνει την εφαρµογή των µέτρων του προγράµµατος 

αγροτικής ανάπτυξης. Με βάση αυτό το φόντο, οι βασικές προκλήσεις όσον αφορά τη 

µέτρηση των δεικτών επιπτώσεων και η ερµηνεία αυτών σχετικά µε την ποιότητα του 

νερού είναι οι εξής:  

− ∆ιαχωρισµός των αποτελεσµάτων των µέτρων αγροτικής  ανάπτυξης, που 

εφαρµόζονται σχετικά µε την αλλαγή του ισοζυγίου των θρεπτικών ουσιών. Λόγω 

των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, η συνολική 

επίδραση (που εκφράζεται σε αλλαγές στο ισοζύγιο των θρεπτικών ουσιών) δεν 

µπορεί να υπολογιστεί απλά ως το άθροισµα των επιπτώσεων των µεµονωµένων 
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µέτρων. Θέµατα διπλής µέτρησης, αδράνειας και µετατόπισης διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν το ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.  

− Το ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών καθορίζει το ποσό των θρεπτικών ουσιών που  

µπορούν δυνητικά να υπάρχουν στο νερό και θα πρέπει να ερµηνευθεί ως ένα 

πιθανό δείκτη κινδύνου για την ποιότητα του νερού. Πράγµατι, υπάρχουν πολλές 

µεταβλητές που επηρεάζουν τη µεταφορά των θρεπτικών ουσιών από το έδαφος 

στον υδάτινο όγκο. 

Προτεινόµενη µεθοδολογία υπολογισµού του ∆είκτη επιπτώσεων 6 «Βελτίωση 

της ποιότητας των υδάτων» στο ΠΑΑ 2007-2013 

Ο δείκτης για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων θα υπολογιστεί σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα του δείκτη βάσης 21 – Ρύπανση από νιτρικά άλατα και φυτοφάρµακα. Ο 

υπολογισµός του δείκτη βάσης 21 (Β21) βασίζεται στα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται και µελετώνται από διάφορους φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα κ.λ.π.) ώστε 

να προσδιοριστεί η τάση συγκέντρωσης των φυτοφαρµάκων και των νιτρικών τόσο 

στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά. Οι τιµές που θα βρεθούν θα 

αξιολογηθούν ώστε να αποτελέσουν για τη χώρα τους δείκτες βάσης της ποιότητας 

των νερών από τη ρύπανση των φυτοφαρµάκων και των νιτρικών (∆ΕΙΚΤΗΣ Β21). 

Οι µεταβολές στις συγκεντρώσεις των παραµέτρων από το έτος βάσης και σύµφωνα 

µε το χρόνο και τον τόπο εφαρµογής των µέτρων του ΠΑΑ θα αποδώσουν τον δείκτη 

επίπτωσης. Η µεθοδολογία του δείκτη επίπτωσης δεν είναι γνωστή καθώς 

αναπτύσσεται σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 

και τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο δείκτης ανά περιοχή εφαρµογής των µέτρων. 

Η συγκέντρωση των δεδοµένων, τόσο για τον δείκτη βάσης όσο και για τις ανάγκες 

του δείκτη επίπτωσης, γίνεται µέσω επισκέψεων και επαφών µε τους αρµόδιους 

φορείς ώστε να διερευνηθούν όλες οι δυνατές πηγές για την άντληση των αναγκαίων 

δεδοµένων και να επιτευχτεί η πληρότητα των δεδοµένων. Η συγκέντρωση των 

δεδοµένων ξεκινάει από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Ειδική Γραµµατεία Υδάτων) 

καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) τόσο στη κεντρική 

διοίκηση όσο και στις αρµόδιες περιφερειακές διοικήσεις. Επιπλέον, θα συλλεχθούν 

στοιχεία από τους φορείς των νοµαρχιακών και δηµαρχιακών αυτοδιοικήσεων όσο 
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και από εποπτευόµενους φορείς. Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί διεπαφή µε 

περιβαλλοντικούς φορείς όπως είναι οι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών και διάφορα περιβαλλοντικά Ινστιτούτα τα οποία συγκεντρώνουν συγγενή 

στοιχεία και αποτελούν πηγές άντλησης σχετικών δεδοµένων. Τέλος, θα αντληθούν 

δεδοµένα από τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρα τα οποία 

κατά καιρούς έχουν πραγµατοποιήσει έργα µετρήσεων στα πλαίσια ερευνητικών 

έργων. Παράλληλα θα αντληθούν δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων του 

∆ιαβαλκανικού Κέντρου περιβάλλοντος η οποία διαθέτει δεδοµένα για τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Βόρειας Ελλάδας. 

Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα στους αρµόδιους φορείς και 

συγκέντρωση νέων δεδοµένων µέσω προσανατολισµένων µετρήσεων δεν είναι 

εφικτή, προτείνεται η πιθανή χρήση µοντέλων εκτίµησης του φορτίου αζώτου προς 

τους επιφανειακούς υδατικούς αποδέκτες ή και τους υπόγειους. Η δράση αυτή δεν 

είναι το ίδιο εφικτή για την εκτίµηση των φυτοφαρµάκων καθώς η χωρική διασπορά 

λόγω διαφορετικής αγροτικής χρήσης δεν επιτρέπει την συνολική εκτίµηση παρά 

µόνο σε τοπικό επίπεδο.  

Τα δεδοµένα που είναι αναγκαία να συγκεντρωθούν θα πρέπει να επεξεργαστούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να περιγραφεί η κατεύθυνση και η ένταση της τάσης των 

συγκεντρώσεων νιτρικών και φυτοφαρµάκων για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να διαφανεί η διαφορά στις συγκεντρώσεις 

των παραµέτρων ώστε να αποτυπώνεται η όποια επιρροή από τα σχετικά 

εφαρµοζόµενα µέτρα ανά περίοδο και περιοχή.  

Τέλος, αξιολογώντας το δείκτη επίπτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υδάτων, πρέπει να τονισθεί και ότι σύµφωνα και µε τη διεθνή  βιβλιογραφία, οι 

συγκεντρώσεις νιτρικών και φυτοφαρµάκων δεν σχετίζονται αποκλειστικά µε την 

ποιότητα ως σύνολο των υδάτων παρά µόνο µε την χηµική ποιότητα υδάτων, γεγονός 

που έχει εδραιωθεί µε ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία (Οδηγία 2000/60/Ε.Κ., 

Ν.3199/2003, Π.∆. 51/2007, Κ.Υ.Α. 1909/Β/8-12-2010). Εποµένως, προτείνεται ο 

δείκτης επίπτωσης να ακολουθεί τα πρότυπα των παραπάνω νοµοθετικών κειµένων, 

αντλώντας περισσότερα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων όπως βιολογικά, 

υδροµορφολογικά και φυσικοχηµικά, ώστε να επιτυγχάνεται η διάκριση της 

επίπτωσης από τα σχετικά εφαρµοζόµενα µέτρα του ΠΑΑ και να αποτυπώνεται η 

όποια επιβάρυνση εξαιτίας των αγροτικών δραστηριοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, 

προτείνεται επίσης η µελέτη των αγροτικών πιέσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα της   
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Οδηγίας 2000/60/Ε.Κ. και την προτεινόµενη µεθοδολογία στο πλαίσιο της ανάλυσης 

δεικτών (D.P.S.I.R.) από τον Ευρωπαικό Οργανισµό Περιβάλλοντος 

(www.eea.europa.eu), στις περιοχές όπου εφαρµόζονται τα µέτρα του ΠΑΑ. 

 

∆είκτης επιπτώσεων 7. Συµβολή στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών 

Συµβολή στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών 

Προτεραιότητα προγράµµατος Ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας και του Γκετεµποργκ 

για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

Προτεραιότητα στόχου Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της σωστής 

διαχείρισης του εδάφους 

Μέτρηση του δείκτη Αύξηση της παραγωγής ανανεώσιµης πηγής ενέργειας κιλοτόνοι 

Επεξήγηση µέτρησης του δείκτη Ποσοτική και ποιοτική µεταβολή στην παταγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 

µπορεί να αποδοθεί στην παρέµβαση συµπεριλαµβανοµένων της διπλής 

µέτρησης, αδράνειας, µετατόπισης και πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσµάτων.  

Μέθοδος συλλογής στοιχειών Ποιοτικές µέθοδοι                                                                                                  
-συνεντεύξεις, συγκρίσεις γεωργών που καλλιεργούν σιτηρά ή 

έχουν την ικανότητα να παράγουν βιοαέριο, αιολική ενέργεια  

Περιπτωσιολογικές µελέτες 

Απαιτούµενα δεδοµένα Στοιχεία που συλλέγονται από Φορείς ή Συµβούλους ή Αρµόδιες 

Υπηρεσίες                                                                                                                   

-∆εδοµένα για συγκεκριµένες καλλιέργειες (πριν / µετά το πρόγραµµα, 

είδος και µέγεθος εκµετάλλευσης)                                                                              

-Πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα για παραγωγή βιοαερίου και 
αιολικής ενέργειας 

 

Προτεινόµενη µεθοδολογία υπολογισµού του ∆είκτη επιπτώσεων 7 «Συµβολή 

στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών» στο ΠΑΑ 2007-2013 

Ο δείκτης για την συµβολή στην καταβολέµηση των κλιµατικών αλλαγών ως 

συνέπεια της αύξησης παραγωγής της ανανεώσιµης πηγής ενέργεια δεν βρίσκει πεδίο 

εφαρµογής στην Ελλάδα καθώς δεν σχετίζεται µε κανένα από τους κοινούς δείκτες 

βάσης και σύµφωνα µε τα κατευθυντήρια κείµενα για τους δείκτες επιπτώσεων από 

την Ευρωπαική Επιτροπή, ο συγκεκριµένος δείκτης βασίζεται στην παραγωγή 

αναεώσιµων πηγών ενέργειας από ενεργειακά φυτά, συγκεκριµένα από ελαιοκράµβη 

και αµυλοπροϊόντα, για τα οποία δεν χρηµατοδοτούνται οι αντίστοιχες δράσεις στην 

Ελλάδα στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 

 

3.3.5 Η εκτίµηση της «Αντίστροφης Κατάστασης» (Counterfactual) 

 

Ο διάλογος για την αναγκαιότητα και την πρόκληση του υπολογισµού της 

«Αντίστροφης Κατάστασης» (ΑΚ) γίνεται όλο και πιο έντονος στη διεθνή πολιτικο-

διοικητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η σπουδαιότητα της ΑΚ έγκειται στην ανάγκη 
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υπολογισµού του επιπρόσθετου οφέλους που θεωρείται ότι απέφερε το πρόγραµµα 

και χωρίς αυτό δεν θα προέκυπτε. Με τον υπολογισµό της ΑΚ καθίσταται δυνατή η 

σύγκριση µεταξύ προγραµµάτων, τόσο από άποψη περιεχοµένου, όσο και από άποψη 

διαχείρισης, και αποτελεί ένα βασικό επιχείρηµα για τη συνέχιση χρηµατοδότησης 

των προγραµµάτων. Η απλή µέτρηση δεικτών δεν αρκεί για να πείσει για κάτι τέτοιο, 

ενώ η βαθύτερη διάγνωση αιτιών (Martini 2008), που αποτελεί µια καθαρά 

επιστηµονική διεργασία, πέρα από την «αξιολόγηση» που διαχωρίζει το «άξιο» απ’ 

το «ανάξιο» βάσει πολιτικώς καθορισµένων κριτηρίων και έχει έτσι πάντα εκ 

ορισµού µια έντονη πολιτική χροιά γίνεται όλο και πιο αναγκαία, προκειµένου να 

γίνουν βελτιώσεις σε µελλοντικούς σχεδιασµούς. 

Οι τεχνικές που έχουν προταθεί µέχρι στιγµής για τον υπολογισµό (ή τον «ορισµό») 

της ΑΚ δεν έχουν τις αδυναµίες αποδοχής π.χ των µεθόδων της Εκτιµητικής 

Περιβάλλοντος. Ένα πλήθος µεθόδων –απλούστερες ή πολυπλοκότερες, 

«επιφανειακότερες» ή «διεισδυτικότερες»- έχουν προταθεί, τόσο για τον υπολογισµό 

(ή «ορισµό») µιας ΑΚ αυξηµένης αποδοχής καθώς και για τη δειγµατοληψία των 

οµάδων ελέγχου (control groups) (European Evaluation Network for Rural 

Development, 2010).  

Επιγραµµατικά αναφέρονται εδώ η σύγκριση των ίδιων επιχειρηµατιών/φορέων 

«προ- και µετά» την συµµετοχή τους (before-after estimator- “reflexive comparison”), 

η σύγκριση συµµετεχόντων µε µη συµµετέχοντες, η σύγκριση συµµετεχόντων µε 

ανάµεικτο δείγµα από συµµετέχοντες και µη, η απλή σύγκριση βάσει προδιαγραφών 

απόδοσης, η σύγκριση της διαφοράς «προ- και µετά» στους συµµετέχοντες µε τη 

διαφορά «προ- και µετά» στους µη συµµετέχοντες (“Difference in Difference”- DiD) 

κ.α.  

Όλες αυτές οι τεχνικές είναι ευάλωτες σε διάφορες επικρίσεις που σχετίζονται µε 

τυχόν άλλους και άγνωστους παράγοντες εκτός του υπό αξιολόγηση προγράµµατος 

και οι οποίοι παίζουν ρόλο στη διαφοροποίηση της απόδοσης, µε τυχόν βασικές 

διαφορές µεταξύ συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων (πχ τυχόν επιλογή των 

συµµετεχόντων βάσει κριτηρίων επιχειρησιακής υποδοµής που επηρεάζουν ριζικά 

την απόδοσή τους και τους τοποθετούν σε άλλες τάξεις µεγεθών από αυτές που 

ανήκουν πολλοί από τους µη συµµετέχοντες), µε ενδεχόµενη δυναµική αλλαγή 

παραγόντων σε συνάρτηση µε το χρόνο µόνο για του συµµετέχοντες ή τους µη 

συµµετέχοντες κ.λπ.  
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Εγείρεται επίσης και το ζήτηµα, αν η δειγµατοληψία µπορεί (ή «πρέπει») να είναι 

τυχαία µε τον αυστηρό στατιστικό ορισµό της έννοιας ή κατευθυνόµενη (πχ επιλογή 

των πιο εύρωστων εκµεταλλεύσεων ή των πιο αδύναµων σύµφωνα µε ορισµένα 

κριτήρια ώστε να γίνει σύγκριση «ίσοις όροις»), ή αν είναι πιο ορθολογική µια 

καθαρή µοντελοποίηση µε µεθόδους αναλυτικής στατιστικής χωρίς επιπρόσθετη 

επιλογή δείγµατος ως οµάδας ελέγχου. 

Πριν από κάθε διεργασία ως προς την επιλογή της µεθοδολογικής προσέγγισης, είναι 

καθοριστικός παράγοντας το είδος των στοιχείων που διαθέτουµε. Από εκεί ξεκινά εκ 

των πραγµάτων κάθε εφηρµοσµένη έρευνα, και φυσικά πρέπει απαραιτήτως να 

εκτίθενται αναλυτικά τυχόν περιορισµοί, αν υπάρχουν, οι οποίοι αυτοµάτως εγείρουν 

ζητήµατα για µελλοντική βελτίωση και έρευνα κ.ο.κ. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γενικότερο νόηµα της ΑΚ και τις προαναφερθείσες 

προσεγγίσεις ΑΚ, όπως περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία µε τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν την κάθε µια, και 

αναζητώντας µια αποδεκτή προσέγγιση για τις ανάγκες της συγκεκριµένης 

αξιολόγησης στα πλαίσια του «εφικτού» και βάσει των ακόλουθων οµάδων στοιχείων 

Α, Β, και Γ:    

Α) Απαιτούµενα αρχειακά στοιχεία εκµεταλλεύσεων ενταγµένων στο ΠΑΑ 2007-13 

Β) Αρχειακά στοιχεία των ίδιων εκµεταλλεύσεων, όπως στην οµάδα Α, πριν ενταχθούν 

στο ΠΑΑ 2007-13 και ήταν στο ΕΠΑΑΥ 2000-6 (ιδανική περίπτωση) 

Γ) Αρχειακά στοιχεία εκµεταλλεύσεων που δεν συµµετείχαν ούτε στο ΠΑΑ 2007-13, 

ούτε στο ΕΠΑΑΥ 2000-6, και θα είναι παρόµοιου µεγέθους και συγκρίσιµων υπολοίπων 

γνωστών χαρακτηριστικών µε αυτές της οµάδας Α 

Μπορεί να επιχειρηθεί η εκτίµηση της ΑΚ µε τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις οι 

οποίες προτείνονται εδώ ενδεικτικά:  

1) σε περίπτωση που συµπληρωθούν µόνο τα δεδοµένα της οµάδας Α, και 
συσχετισθούν όλες οι µεταβλητές εισροών, εκροών και τυχόν χαρακτηριστικών 

που ισχύουν στο ΠΑΑ 2007-2013, να γίνει βάσει πολυωνύµου που θα προκύψει 
από πολυµεταβλητή ανάλυση ως εξής:  

y= c+ a0x0+ a1x1 

όπου, 

c: βασικός δείκτης έκφρασης της ΑΚ µετά από αναγωγή των µεταβλητών x σε 

κοινή κλίµακα 

y: εκροή  

x0, x1: εισροές 

Αυτή η προσέγγιση φαίνεται απαλλαγµένη από αρκετές από τις αδυναµίες που 

προαναφέρθηκαν και να παράγει καθαρό αποτέλεσµα σε υποθετική κατάσταση 

µηδενισµού των εισροών. 
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Παράδειγµα: 
Έστω ότι έχουµε το ακόλουθο στατιστικό φύλλο Ν πλήθους 

επιχειρήσεων/εκµεταλλεύσεων: 

 
Επιχείρηση Συνολική εκροή Υ (*1000 Ευρώ) Εισροές Άξονα 1 (*1000 Ευρώ) 

  Χ1 

125 (υποδοµές) 

Χ2 

131 (προσαρµογή) 

1 100 45 0 

2 70 35 0 

3 80 0 50 

4 75 67 0 

5 90 0 65 

6 70 0 70 

….. ….. ….. ….. 

Ν ….. …. ….. 

 

και έστω ότι προκύπτει από αυτό µε παλινδρόµηση το ακόλουθο πολυώνυµο:  

y= -67 +1,4*X1+7,6*X2 

Η εκροή y των επιχειρήσεων σε περίπτωση που δεν είχαν είχαν συµµετάσχει στο 

ΠΑΑ, δηλαδή σε περίπτωση που ήταν Χ1=0 και Χ2=0, θα ήταν y=-67,  

δηλαδή θα ήταν ΑΚ=-67000 Ευρώ που θα αφαιρούνταν από τη σηµερινή τους 

κατάσταση εκροής. 

Μια πιο λεπτοµερειακή έκφραση της ΑΚ είναι η διαφορά ∆=ymin-c ή ∆=ymax-c  ή 

η διαφορά ∆=ymean-c, οπότε µπορεί να γίνει λόγος για ΑΚmin, ΑΚmax και AKmean 

αντίστοιχα.  

∆εδοµένου ότι οι λοιπές µεταβλητές x1, x2,… είναι οι εισροές, τότε οι αντίστοιχοι 

συντελεστές a1, a2,…, µπορούν χρησιµοποιηθούν ως επιµέρους διαστάσεις της 

ΑΚ, µέσα από έναν κατάλληλο αλγόριθµο, αφού εκφράζουν το ρυθµό µεταβολής 

που προκαλεί στην εκροή y κάθε µεταβλητή, και την «αποµακρύνει» έτσι 

περισσότερο ή λιγότερο έντονα από τη µηδενική κατάσταση ή την µειώνει αν 

είναι αρνητικοί. Με τη συλλογιστική αυτή, µια πιο ενισχυµένη έκφραση της ΑΚ 

θα ήταν (σε επίπεδο min, max, mean, όπως παραπάνω): 

ΑΚ=(y-c)*( a1+ a2) 

Θα µπορούσε επίσης να γίνει και σύγκριση µεταξύ ΑΚ του ΠΑΑ 2007-13 µε την 

ΑΚ του ΕΠΑΑΥ 2000-6, ανάλογα µε τα διαθέσιµα στοιχεία. 

 

2) σε περίπτωση που συµπληρωθούν τα δεδοµένα της οµάδας Γ, να γίνει βάσει 

πολυωνύµου που θα προκύψει από πολυµεταβλητή ανάλυση ως εξής:  

y= c+ a0x0+ a1x1+a2x2 

όπου, 

a0: η ΑΚ µετά από αναγωγή των µεταβλητών x σε κοινή κλίµακα 

y: εκροή ενταγµένων και µη ενταγµένων στο ΠΑΑ 2007-2013 σε όλα τα 

παράλληλα έτη για τα οποία θα βρεθούν στοιχεία 
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x0: η ιδιότητα δικαιούχου (beneficiary)=1, µη δικαιούχου (non-beneficiary)=0 

x1, x2: εισροές όλων των εκµεταλλεύσεων σε όλα τα έτη που θα βρεθούν στοιχεία 

 

 
∆εδοµένα ΠΑΑ 2007-13  

Επιχείρηση Συνολική εκροή Υ (*1000 Ευρώ)  Εισροές Άξονα 1 (*1000 Ευρώ) 

  Χ0 

∆ικαιούχος σε ΠΑΑ 2007-13 

ή ΕΠΑΑΥ 2000-6= 1,  

Μη ∆ικαιούχος γενικά=0 

Χ1 
125 

(υποδοµές) 

Χ2 
131 

(προσαρµογή) 

1 100 1 45 0 

2 70 1 35 0 

3 80 1 0 50 

4 75 1 67 0 

5 90 1 0 65 

6 70 1 0 70 

….. ….. 1 ….. ….. 

Ν ….. 1 …. ….. 

Κατάσταση όσων δεν συµµετείχαν ούτε στο ΠΑΑ 2007-13 ούτε στο ΕΠΑΑΥ 2000-6 

Επιχείρηση Συνολική εκροή Υ (*1000 Ευρώ)  Επενδύσεις αντίστοιχες των εισροών 

του σηµερινού Άξονα 1 (*1000 
Ευρώ) 

   Χ1 

125 
(υποδοµές) 

Χ2 

131 
(προσαρµογή) 

1 50 0 45 0 

2 40 0 35 0 

3 90 0 0 50 

4 100 0 67 0 

5 80 0 0 65 

6 60 0 0 70 

….. ….. 0 ….. ….. 

Κ ….. 0 …. ….. 

 

Έστω ότι προκύπτει το ακόλουθο πολυώνυµο: 

y= 40+ 3*x0+ 2*x1+ 4*x2 

η ΑΚ µπορεί να οριστεί ακριβέστερα ως εξής: 

ΑΚ= a0/(a1+a2….)=3/(2+4)=3/6=0,5  

µε τη συλλογιστική ότι όσο µεγαλύτερη είναι η βαρύτητα του παράγοντα 

«δικαιούχος» προς τη βαρύτητα των συντελεστών των υπολοίπων παραγόντων 

(ανάµεικτων επενδύσεων που έγιναν εντός και εκτός προγραµµάτων αγροτικής 

ανάπτυξης), τόσο ισχυρότερη η επίδραση του τρέχοντος προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Μια πιο ενισχυµένη έκφραση της ΑΚ στην περίπτωση αυτή είναι:  
ΑΚmin= (ymin-c)*a0/(a1+a2….) 

ΑΚmax= (ymax-c)*a0/(a1+a2….) 

ΑΚmean= (ymean-c)*a0/(a1+a2….) 
 

3) σε περίπτωση που βρεθούν τα δεδοµένα της οµάδας Β, να γίνει βάσει λόγου: 

ΑΚ=εκροές ΠΑΑ 2007-13/ εκροές στο ΕΠΑΑΥ 2000-6 (ή διαφοράς) 

που θα ληφθούν από τις στήλες Α και Β και θα αναφέρονται στις ίδιες 

εκµεταλλεύσεις, 

(ή εναλλακτικά ο ίδιος λόγος αλλά χρησιµοποιώντας τις εκροές των 

εκµεταλλεύσεων της οµάδας Γ στον παρονοµαστή) 
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Παράδειγµα: 

Έστω ότι έχουµε το ακόλουθο στατιστικό φύλο: 
 

∆εδοµένα ΠΑΑ 2007-13  

Επιχείρηση Συνολική εκροή Υ (*1000 Ευρώ)  Εισροές Άξονα 1 (*1000 Ευρώ) 

  Χ0 

∆ικαιούχος σε ΠΑΑ 2007-13 
ή ΕΠΑΑΥ 2000-6= 1,  

Μη ∆ικαιούχος γενικά=0 

Χ1 

125 
(υποδοµές) 

Χ2 

131 
(προσαρµογή) 

1 100 1 45 0 

2 70 1 35 0 

3 80 1 0 50 

4 75 1 67 0 

5 90 1 0 65 

6 70 1 0 70 

….. ….. 1 ….. ….. 

Ν ….. 1 …. ….. 

∆εδοµένα ίδιων επιχειρήσεων στο ΕΠΑΑΥ 2000-6 

Επιχείρηση Συνολική εκροή Υ (*1000 Ευρώ)  Επενδύσεις αντίστοιχες των εισροών 

του σηµερινού Άξονα 1 (*1000 

Ευρώ) 

   Χ1 

125 

(υποδοµές) 

Χ2 

131 

(προσαρµογή) 

1 50 0 45 0 

2 40 0 35 0 

3 90 0 0 50 

4 100 0 67 0 

5 80 0 0 65 

6 60 0 0 70 

….. ….. 0 ….. ….. 

Ν ….. 0 …. ….. 

 

ΑΚ=(100+70+80+75+90+70+…)/(50+40+90+100+80+60+…) 

ή 

ΑΚ=(100+70+80+75+90+70+…)-(50+40+90+100+80+60+…) 

 

Συµπληρωµατικά θα χρησιµοποιηθούν επίσης ερωτηµατολόγια ώστε να 

συµπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία και να εξετασθούν η πρόσληψη της επιτυχίας 

του προγράµµατος από αγρότες και πολιτικο-διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ θα γίνει 

και χρήση διερευνητικών συνεντεύξεων και άλλων ποιοτικών µεθόδων για 

κατανόηση αιτιών. 

Λόγω του ότι τα στοιχεία του RICA ενηµερώθηκαν τελευταία φορά το 2007 δε 

µπορούν να εφαρµοστούν τα παραπάνω µοντέλα για τον υπολογισµό της αντίστροφης 

κατάστασης µέχρι στιγµής. Απώτερος στόχος είναι να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά, 

εφόσον υπάρξουν τα κατάλληλα στοιχεία. 

 

3.4 Προβλήµατα - περιορισµοί – προκλήσεις της µεθοδολογικής 

προσέγγισης 
 

Οι προκλήσεις που ανακύπτουν στα πλαίσια των µεθοδολογικών προσεγγίσεων για 

την εκτίµηση των επιπτώσεων του προγράµµατος είναι τα εξής:  
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– Η απαίτηση να εκτιµηθούν, στο µέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις του 

προγράµµατος σε σχέση µε την Αντίστροφη Κατάσταση, δηλαδή 

υπολογίζοντας το αποτέλεσµα που θα είχε προκύψει χωρίς την παρέµβαση 

µέσω του προγράµµατος 

– Η απαίτηση για τη µέτρηση τόσο των µικρο και µακρο-επιπτώσεων µε τη  

χρήση ειδικών µεθοδολογιών 

– Η απαίτηση για την εκτίµηση των καθαρών αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος µε την αφαίρεση της αδράνειας (deadweight) και της 

µετατόπισης (displacement) 

– Η απαίτηση για την κατασκευή µιας βάσης δεδοµένων και πληροφοριών που 

να επιτρέπει τον αµερόληπτο υπολογισµό των επιπτώσεων  

– Η γεφύρωση του χάσµατος µέτρησης των δεικτών και της κριτικής 

λειτουργίας του προγράµµατος στο σύνολό του. 

Η χαµηλή υλοποίηση των Αξόνων 1 και 3 του Προγράµµατος αποτέλεσε το κύριο 

πρόβληµα στη διαδικασία της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. ∆εδοµένα στον τοµέα των 

τροφίµων και των δασών είναι ακόµη πιο δύσκολο να αποκτηθούν σε σχέση µε το 

γεωργικό τοµέα. Επιπλέον, η ποιότητα των δεδοµένων, όπως τα στοιχεία που 

παρέχονται από τα λογιστικά βιβλία είναι συχνά ανεπαρκής και χρειάζεται να γίνει 

νέα εκτίµηση. Η χρήση συγκεντρωτικών στοιχείων κεντρικών βάσεων δεδοµένων 

παρουσιάζει επίσης σηµαντικές δυσχέρειες, που σχετίζονται µε την προσβασιµότητα, 

την αξιοπιστία, τη χρονική συνέχεια και επικαιροποίηση των δεδοµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Αρµόδιες Αρχές και Φορείς 
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 74 (2) του Καν. 1698/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

για την εφαρµογή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 

(ΠΑΑ 2007-2013) αρµόδιες αρχές είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α), o 

∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών  και o Οργανισµός Πιστοποίησης. Οι εν 

λόγω οριζόµενες αρχές και οι αρµοδιότητες αυτών περιγράφονται στις ακόλουθες 

ενότητες. 

 

4.1.1 ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) 

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006, η οποία συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

334247/21-02-2001 (ΦΕΚ 187/23-02-2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, και Γεωργίας τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 222816/23-04-2003 

(ΦΕΚ 555/Β) και 301480/22-10-2004 (ΦΕΚ 1632/Β) όµοιες αποφάσεις και 

µετονοµάστηκε µε το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) σε Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» 

(ΕΥ∆ ΠΑΑ).  

Η ΕΥ∆ ΠΑΑ η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του  Προγράµµατος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 324005/09-

09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β/12-09-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με την εν 

λόγω Απόφαση ορίζονται οι επιµέρους Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας µε τις  

αρµοδιότητες αυτών και την αντίστοιχη κατανοµή προσωπικού.  

Η Υπηρεσία διαρθρώνεται στις ακόλουθες µονάδες: 

α) Μονάδα Α΄  − Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης. 

β) Μονάδα Β΄  − Παρακολούθησης και Εφαρµογής. 

γ) Μονάδα Γ΄ − Ελέγχου. 

δ) Μονάδα ∆΄ − Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης. 

ε) Μονάδα Ε΄ − Συντονισµού του Έργου του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου 

στ) Μονάδα ΣΤ΄  − Πληροφοριακού Συστήµατος 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ & 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

Ε. Υ. ∆. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ   

2007-2013  

ΜΟΝΑ∆Α Α’ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΜΟΝΑ∆Α Β’ 

ΠΑΡΑΚ/ΘΗΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΜΟΝΑ∆Α Γ’ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΜΟΝΑ∆Α ∆’ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

ΜΟΝΑ∆Α Ε’ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α ΣΤ’ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανόγραµµα 1:  ∆ιάρθρωση της ΕΥ∆ ΠΑΑ 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 είναι αρµόδια για τη διαχείριση 

και εφαρµογή του Προγράµµατος µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο, και 

ιδίως για τα ακόλουθα: 

i. είναι ο κύριος συνοµιλητής της χώρας µε την Επιτροπή για θέµατα του Εθνικού 

Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ) και του ΠΑΑ  

ii. προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του ΠΑΑ, παρακολουθεί την πορεία 

εφαρµογής του ΠΑΑ και συντάσσει προτάσεις αναθεώρησής του τις οποίες, µετά 

την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει προς έγκριση στην 

Επιτροπή. 

iii. έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 

Προγράµµατος. 

iv. εξασφαλίζει ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του Προγράµµατος έχει 

συσταθεί µε τρόπο ώστε  να επιτυγχάνει την αποτελεσµατική του λειτουργία σε 

όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος και εξασφαλίζει σαφή κατανοµή και 

διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων 

οργανισµών και φορέων. 

v. εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύστηµα για την καταγραφή και τήρηση σε 

µηχανογραφική µορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή, 

κατάλληλων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. 
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vi. µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της Ετήσιας ∆ιάσκεψης Προέδρων 

των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας. 

vii. συντάσσει την έκθεση στρατηγικής παρακολούθησης του άρθρου 13 του 

κανονισµού 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

viii. συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΥΠΟΙΟ, την ΕΥ∆ του Ε.Π 

Αλιείας και τις αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές για θέµατα συντονισµού 

των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης  

(ΕΓΤΑΑ), των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής και του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) και παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας  Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων. 

ix. µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζοντας τις 

αποφάσεις της αρµόδιας επιτροπής που υποστηρίζει την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού του ΥΠΟΙΟ (άρθρο 10(4)(γ) του Ν. 3614/2007).  

x. επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

εφαρµόζονται στο ΠΑΑ και διασφαλίζει τη συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες 

κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.  

xi. εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί οργανισµοί που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση των πράξεων: α)ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τη χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό 

σύστηµα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που 

σχετίζονται µε την πράξη και β) είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν 

την παροχή στοιχείων στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων 

και των αποτελεσµάτων 

xii. θεσπίζει, σε συνεργασία µε άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες, κανόνες 

επιλεξιµότητας δαπανών µε την επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται 

από τον Κανονισµό 1698/2005 και τα προβλεπόµενα στις Κοινές Οργανώσεις 

Αγορών (ΚΟΑ).  

xiii. οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ και διασφαλίζει τη 

διεξαγωγή τους εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στον Κανονισµό 

1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη συµµόρφωσή τους προς το κοινό 

πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλει τις αξιολογήσεις που 
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πραγµατοποιήθηκαν στις αρµόδιες εθνικές αρχές και στην Επιτροπή και λαµβάνει 

τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους. 

xiv. εξασφαλίζει ότι ο Οργανισµός Πληρωµών λαµβάνει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και µε τους 

ελέγχους που διενεργούνται σε σχέση µε τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για 

χρηµατοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωµές.  

xv. συντάσσει και, µετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει 

στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση του 

ΠΑΑ. 

xvi. εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιότητα που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 του Κανονισµού 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

xvii. επιβεβαιώνει την διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν ληφθεί απόφαση 

ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ. 

xviii. προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά 

τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης  

xix. διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων 

προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση , καθώς και 

των λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ. Είναι υπεύθυνη 

για την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.    

xx. ηγείται της Επιτροπής Παρακολούθησης και της διαβιβάζει τα αναγκαία έγγραφα 

για την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΑΑ σε σχέση µε τους ειδικότερους 

στόχους του. 

xxi. προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της 

πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος ελέγχου και ενηµερώνει τον 

Οργανισµό Πληρωµών προκειµένου να προβεί στις σχετικές ενέργειες ανάκτησης 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.   

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος δύναται να εκχωρήσει µέρος των 

αρµοδιοτήτων της σε άλλες υπηρεσίες, διατηρώντας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 75 του Καν.1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την πλήρη ευθύνη 

για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των 

καθηκόντων αυτών.  
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Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα εκχώρησης των αρµοδιοτήτων (v, x, xi, xiv,xvi, 

xvii, xviii, xix, xxi) σε φορείς του δηµοσίου, που αναφέρονται ως «Ενδιάµεσοι 

Φορείς ∆ιαχείρισης ή Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές». Με τις κατάλληλες 

κανονιστικές πράξεις οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζονται και αναλαµβάνουν 

µέρος των αρµοδιοτήτων της ∆ιαχειριστικής Αρχής ενεργώντας υπό την ευθύνη της 

και εκτελώντας καθήκοντα για λογαριασµό της σε σχέση µε δικαιούχους που 

υλοποιούν πράξεις. Επίσης, στις σχετικές κανονιστικές πράξεις καθορίζονται: 

Ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση συγκεκριµένων µέτρων 

Τα µέτρα που αναλαµβάνει και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών 

Οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την κατάλληλη εξειδίκευση 

ανάλογα µε το είδος των µέτρων 

Οι υποχρεώσεις των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης / Ενδιάµεσων 

∆ιαχειριστικών Αρχών και της ∆ιαχειριστικής Αρχής  

Το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Στην ίδια κανονιστική πράξη, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο Ενδιάµεσος Φορέας διαχείρισης. Για 

συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 δύνανται να ορισθούν ως 

Ενδιάµεσοι Φορείς διαχείρισης οι 13 υφιστάµενες ΕΥ∆ των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006. 

Επιπρόσθετα, για συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 ορίσθηκε ως 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης στον οποίο εκχωρούνται αρµοδιότητες της ΕΥ∆ 

ΠΑΑ, η ΕΥ∆ Ειδικών Παρεµβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΥ∆ 

ΕΠΑΑ)  για περιβαλλοντικές και λοιπές δράσεις. Για τα µέτρα δε του Άξονα 4 

ορίσθηκε ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +. Τέλος, Η διαχειριστική 

Αρχή του ΠΑΑ διατηρεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων i έως xxi ανωτέρω όσον 

αφορά στη διαχείριση των µέτρων του Άξονα 3 και ορισµένων µέτρων του Άξονα 1. 

Σε όλο το ανωτέρω πλαίσιο και  σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 

53/Β/31-03-2010) η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚΠ Leader +, η οποία 

συστάθηκε δυνάµει του ν. 2860/2000 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση». Επίσης, η ΕΥ∆ του προγράµµατος Έγγραφο 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συστάθηκε δυνάµει του Ν. 

2892/2001 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον». Η 
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, 

η οποία συστάθηκε δυνάµει του ν. 3156/2003 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 

Παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία συστάθηκε δυνάµει του ν. 

3156/2003 καταργείται µετά την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 

οργάνωσης και προσδιορισµού αρµοδιοτήτων των ειδικών υπηρεσιών.  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η επικαιροποίηση των Φορέων 

εφαρµογής στους οποίους εκχωρούνται αρµοδιότητες της ΕΥ∆ ΠΑΑ όπως 

προτείνεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

 

4.1.2 ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών  

Ως Οργανισµός Πληρωµών, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Καν. 1290/2005 για τη 

χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ορίσθηκε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 3 του Ν. 3508 (ΦΕΚ 249/Α/16-11-2006). Σε εφαρµογή της 

παρ. 1 του άρθρου 6 του Καν 1290/2005, η εκτέλεση καθηκόντων του Οργανισµού 

Πληρωµών µπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότησή του, µε εξαίρεση την καταβολή των 

κοινοτικών ενισχύσεων.  

Σε εφαρµογή: 

• του άρθρου 6  Καν. (ΕΚ) 1290/2005  

• του άρθρου 71 Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και 

• του άρθρου 17, παρ.1 και του άρθρου 1, παρ. 5, του Καν. (ΕΚ) 885/2006, ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισµός Πληρωµών έλαβε οριστική διαπίστευση στις 11-

10-2007 µε την υπ’ αριθ. 327739/11-10-2007 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για την άσκηση του εν λόγω ρόλου στις 

ενισχύσεις που αφορούν στο ΕΓΤΑΑ. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαπιστευµένος ως Οργανισµός Πληρωµών έως την παρούσα 

στιγµή  για:  

− τον Άξονα 1  (µέτρα 112, 113, 114, 121, 123Α, 125Α1-Α2-Α5, 131)  

− τον Άξονα 2 (µέτρα 211, 212, 214, 214.3.4, 216.2.2, 221) 

−  τον Άξονα 3 (δηµόσια έργα) 

− τον Άξονα  4 (LEADER) και τη τεχνική βοήθεια. 

Ως Οργανισµός Πληρωµών για τις πληρωµές στις οποίες προβαίνει καθώς και για τη 

γνωστοποίηση και διατήρηση στοιχείων παρέχει επαρκή εχέγγυα, ότι: 
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− Η επιλεξιµότητα των αιτήσεων, η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, 

καθώς και η συµφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την 

εντολή πληρωµής ελέγχονται 

− Οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρίζονται επακριβώς και πλήρως στα 

λογιστικά βιβλία 

− ∆ιενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία 

− Τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός προθεσµιών και µε τη µορφή 

που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες 

− Τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα και διατηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει 

την πληρότητα την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητά τους διαχρονικώς, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των 

κοινοτικών κανόνων. 

 

4.1. 3 Οργανισµός Πιστοποίησης  

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Καν. 1290/2005, δύναται 

να είναι οντότητα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος επιλέγεται µετά από 

ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις ισχύοντες 

ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι ∆ηµόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του 

διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την 

ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.  

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης των λογαριασµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τα 

οικονοµικά έτη 2006, 2007 και 2008, ήταν η εταιρεία «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί 

Λογιστές -Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (Σ.Ο.Λ.-Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές),  

η οποία ορίσθηκε µε διαδικασίες ανοικτού διαγωνισµού σύµφωνα µε την οδηγία 

Ε.Κ.18/2004. Από το έτος 2009 ορίσθηκε η εταιρεία «DRM Στυλιανού» ως νέος 

Οργανισµός Πιστοποίησης  

4.1.4 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωµένων µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή, οι 

οποίες αναπτύσσουν επί µέρους δραστηριότητες µε αντικειµενικό σκοπό τη χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων (οικονοµία, αποτελεσµατικότητα, 

αποδοτικότητα). 
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Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) βεβαιώνει ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραµµατισµού 2007−2013 εφαρµόζεται 

µε αποτελεσµατικό και λειτουργικό τρόπο και εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός των 

καθηκόντων της ∆ιαχειριστικής Αρχής και των άλλων φορέων που εµπλέκονται στη 

διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος. 

Την εποπτεία εφαρµογής του Σ.∆.Ε έχει η ΕΥ∆ ΠΑΑ η οποία διασφαλίζει την ορθή 

εφαρµογή του Σ∆Ε από τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω  

προγραµµατισµένων ετησίων ελέγχων Συστήµατος και εφαρµογής Πράξεων οι οποίες 

καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ. 

 

4.1.4.1 ∆ιαχείριση πράξεων καθεστώτων ενισχύσεων- παρακολούθηση 

Μέσω του Σ∆Ε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) 

βεβαιώνει ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος εφαρµόζεται µε 

αποτελεσµατικό και λειτουργικό τρόπο και εξασφαλίζει το σαφή διαχωρισµό των 

αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων. Λόγω της ιδιαιτερότητας των επιµέρους 

µέτρων και για τις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, έχουν ενσωµατωθεί στο 

Σ∆Ε επιπλέον διαδικασίες, κατά περίπτωση, που όµως δεν αλλοιώνουν την 

γενικότερη φιλοσοφία εφαρµογής του, όπως αυτή περιγράφεται στην συνέχεια. 

Μέσω του Σ∆Ε προβλέπονται οι ακόλουθες λειτουργικές περιοχές στις οποίες 

εντάσσονται συγκεκριµένες διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω. 

1. Λειτουργική περιοχή I: ∆ιαδικασίες επιλογής και έγκρισης πράξεων. 

i. Ενηµέρωση των φορέων από την ∆Α ή τον ΕΦ∆ όσον αφορά το θεσµικό 

πλαίσιο και τις γενικότερες κατευθύνσεις για την εφαρµογή των µέτρων 

αρµοδιότητας τους. 

ii. Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης. Στόχο αποτελεί η 

ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από το 

εκάστοτε µέτρο. Περιλαµβάνει πληροφοριακά στοιχεία για το περιεχόµενο της 

πρόσκλησης, την δηµοσιοποίηση, την ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος, 

την χρηµατοδότηση. 

iii. Επιλογή και έγκριση πράξης. Ορίζονται οι απαιτούµενες ενέργειες για την 

υποβολή, αξιολόγηση βάση κριτηρίων, επιλογή πράξεων για χρηµατοδότηση, έκδοση 

αποφάσεων έγκρισης κ.λ.π.). 
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Όσον αφορά τα δηµόσια έργα για την επιλογή και έγκριση πράξεων προβλέπονται οι 

ακόλουθες διαδικασίες: 

i. Έκδοση Επιστολής Ενηµέρωσης προς τους Φορείς Εφαρµογής για υποβολή 

αιτήσεων (προετοιµασία, αποστολή, δηµοσίευσης κ.λ.π.) 

ii. Επιλογή και έγκριση πράξεων (παραλαβή, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, 

επιλογή πράξεων προς χρηµατοδότηση κ.λ.π.) 

2. Λειτουργική περιοχή ΙΙ: ∆ιαδικασίες παρακολούθησης 

i. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων. Ορίζεται η διαδικασία 

παρακολούθησης της πράξης ως προς το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, το φυσικό και 

το οικονοµικό αντικείµενο. 

ii. Τροποποίηση απόφασης έγκρισης πράξης. Ενέργειες που αφορούν τον 

χειρισµό των µεταβολών της απόφασης έγκρισης πράξης, ενηµέρωση του 

πληροφοριακού συστήµατος κ.λ.π. 

iii. Ανάκληση απόφασης έγκρισης πράξης. Ορίζονται ενέργειες για την ακύρωση 

της δέσµευσης χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης σε περιπτώσεις αδυναµίας 

υλοποίησης, ύπαρξης αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης έγκρισης κ.λ.π. 

iv. Ολοκλήρωση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης. 

Προβλέπονται οι διαδικασίες επιβεβαίωσης από τον αρµόδιο φορέα της 

ολοκλήρωσης και ικανοποίησης των στόχων της επένδυσης, της ορθότητας και της 

κανονικότητας επιλεξιµότητας. 

Όσον αφορά τα δηµόσια έργα για την λειτουργική περιοχή II προβλέπει τις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

i. Προέγκριση δηµοπράτησης 

ii. Προέγκριση σύµβασης 

iii. Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης 

iv. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης 

v. Ανάκληση απόφασης ένταξης 

vi. Τροποποίηση απόφασης ένταξης 

vii. Ολοκλήρωση πράξης 

3. Λειτουργική περιοχή III:Επαλήθευση των πράξεων 

i. ∆ιοικητική και επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση της δαπάνης της πράξης. 

Περιλαµβάνει τις ενέργειες για υποβολή αιτηµάτων πληρωµής δικαιούχων, επιτόπιας 

και διοικητικής επαλήθευσης, σύνταξη του πρακτικού Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 

κ.λ.π. 
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4.1.4.2 Έλεγχοι  

Με τον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες για 

την εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και της πολλαπλής συµµόρφωσης 

όσον αφορά τη συγχρηµατοδότηση των µέτρων στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, 

τα οποία καθορίζονται βάσει του Καν. (ΕΚ) 1698/2005. 

Έλεγχοι που διενεργούνται από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης 

και Φορείς Εφαρµογής 

 Οι έλεγχοι που διενεργούνται από την ΕΥ∆ ΠΑΑ ή άλλο αρµόδιο Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης/Φορέα Εφαρµογής στον οποία έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες 

διαχείρισης και εφαρµογής µέτρων του ΠΑΑ, έχουν ως αντικείµενο την αξιολόγηση 

των αιτήσεων ενίσχυσης, την επαλήθευση της υλοποίησης – παράδοσης των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, προϊόντων και υπηρεσιών, τήρησης των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος και την επαλήθευση της 

πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και τη 

συµµόρφωσή τους µε τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης – ένταξης 

πράξης/σύµβασης/νοµικές δεσµεύσεις και την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών 

κανόνων. 

Η διαδικασία εφαρµόζεται στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης και σε κάθε αίτηση 

πληρωµής, είναι επαναλαµβανόµενη και λήγει µε την οικονοµική εκκαθάριση της 

δαπάνης της πράξης. Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι αφορούν διοικητικούς, 

επιτόπιους δειγµατοληπτικούς και εκ των υστέρων ελέγχους (Σχήµα 2): 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: ∆ιάκριση ελέγχων που διενεργούνται από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης και Φορείς Εφαρµογής 

 

Έλεγχοι που διενεργούνται από την 

ΕΥ∆ ΠΑΑ, Ενδιάµεσους Φορείς 

∆ιαχείρισης και Φορείς Εφαρµογής 

∆ιοικητικοί έλεγχοι επί των 

αιτήσεων ενίσχυσης και 
αιτήσεων πληρωµής 

 

Επιτόπιοι δειγµατοληπτικοί 
έλεγχοι 

 

Εκ των υστέρων έλεγχοι σε 

επενδυτικές πράξεις 
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Επίσης, η ΕΥ∆ ΠΑΑ ή ο αρµόδιος Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης/Φορέας 

Εφαρµογής µπορεί να: 

1. τηρεί στο ΟΠΣΑΑ αρχεία σχετικά µε τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου.  

2. εισηγείται τη µείωση ή ακύρωση µέρους ή του συνόλου της 

χρηµατοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ στην περίπτωση διαπίστωσης 

παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, η οποία επιβάλλεται ως 

αποτέλεσµα ελέγχου και ενηµερώνει τον Οργανισµό Πληρωµών 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

3. προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου, εφόσον έχει σοβαρές 

ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,  

ενηµερώνει τον Οργανισµό Πληρωµών και όπου απαιτείται ζητά την 

αναστολή της χρηµατοδότησης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση ο 

Οργανισµός .Πληρωµών λαµβάνει γνώση των συµπερασµάτων των 

διενεργούµενων ελέγχων. 

4. να διενεργεί ελέγχους σε ενδεικνυόµενους φορείς που εντάσσονται στο 

Σ.∆.Ε και σε κατάλληλο δείγµα πράξεων. Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνονται προβλήµατα και παραλείψεις, η ΕΥ∆ ΠΑΑ προβαίνει στις 

κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.  

 

Έλεγχοι που διενεργούνται από τον Οργανισµό Πληρωµών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ)1975/2006, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ο Οργανισµός Πληρωµών έχει το δικαίωµα να επαληθεύει την ποιότητα των 

ελέγχων που διενεργούνται από άλλους φορείς και να λαµβάνει όλες τις πληροφορίες 

που χρειάζεται για την εκτέλεση της αποστολής του .  

Στα πλαίσια αυτά ο Οργανισµός Πληρωµών διενεργεί: 

1. ανεξάρτητους ελέγχους εποπτείας, ελέγχοντας δειγµατοληπτικά τις αιτήσεις 

πληρωµής των δικαιούχων στις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί διοικητικός 

έλεγχος από τους εξουσιοδοτηµένους Φορείς  

2. επιτόπιους ελέγχους σε επενδυτικές ενέργειες  

3. διασταυρούµενους ελέγχους µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε)   
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Σχήµα 3: Είδη ελέγχων που διενεργούνται από τον Οργανισµό Πληρωµών 

 

4.1.4.3 Χρηµατορροές  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους περιγράφεται 

συνοπτικά στο ακόλουθο σχήµα: 

 

 
Σχήµα 6: ∆ιαδικασία διενέργειας πληρωµών στον δικαιούχο 

 

Έλεγχοι που διενεργούνται από τον 

Οργανισµό Πληρωµών  

Ανεξάρτητοι έλεγχοι εποπτείας 

επί των αιτήσεων πληρωµής 

 

Επιτόπιοι έλεγχοι σε 

επενδυτικές ενέργειες  

 

∆ιασταυρούµενοι έλεγχοι µε τα 

στοιχεία του ΟΣ∆Ε 
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4.2 Περιγραφή του Προγράµµατος, των Μέτρων και του 

Προϋπολογισµού 
 

4.2.1  Περιγραφή των προτεραιοτήτων του ΠΑΑ 

Οι προτεραιότητες και τα µέτρα του προγράµµατος διαµορφώνονται σύµφωνα µε 

τέσσερις στρατηγικούς στόχους, σε καθέναν από τους οποίους αντιστοιχεί µια οµάδα 

ειδικών στόχων.   

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1 αφορά τη διατήρηση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροτοδιατροφικού τοµέα 

και οι ειδικοί στόχοι αποσκοπούν στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του 

µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην αναδιάρθρωση και 

ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας, στην αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών 

του πρωτογενή τοµέα και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για 

την προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις.  

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί το 2ο 

Γενικό Στρατηγικό Στόχο. Οι ειδικοί στόχοι αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος, την προστασία των υδατικών πόρων, την άµβλυνση των κλιµατικών 

µεταβολών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την προστασία και τη διατήρηση του 

αγροτικού τοπίου και τη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών. 

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3 περιέχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονοµίας µε την οµάδα των ειδικών στόχων να επικεντρώνονται στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας.  

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4 αφορά τη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης 

Leader και οι ειδικοί στόχοι περιλαµβάνουν την εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας και 

την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και την κινητοποίηση του 

πληθυσµού για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.  

Το ΠΑΑ αποτελείται από τέσσερις άξονες προτεραιότητας και την τεχνική 

υποστήριξη του προγράµµατος:  
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Ο Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας» µε πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης που ανέρχονται σε 1.975,7 εκατ. € 

Ο Άξονας 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» µε πιστώσεις 

∆ηµόσιας ∆απάνης που ανέρχονται σε 1..638,7 εκατ. € 

Ο Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας, µε πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 696,7 εκατ.€ 

Ο Άξονας 4 «Προσέγγιση Leader µε πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης 260 εκατ.€.  

Τέλος, η Τεχνική Βοήθεια µε πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης που ανέρχονται σε 91 

εκατ.€.  

Χρηματοδοτική Βαρύτητα ανα Άξονα

Άξονας 1

38%

Άξονας 2

32%

Άξονας 3

14%

Άξονας 4

14%

Άξονας 5

2%

 

Γράφηµα 1: Χρηµατοδοτική βαρύτητα ανά άξονα 

 

 

4.2.2 Υλοποίηση και Αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ 

 

Οι άξονες προτεραιότητας καθώς και η περιγραφή και πορεία υλοποίησης των 

µέτρων του κάθε Άξονα παρουσιάζονται αναλυτικότερα αµέσως παρακάτω:. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της 

γεωργίας και της δασοκοµίας  

Ο άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας» δέχεται τη µεγαλύτερη χρηµατοδότηση στη νέα προγραµµατική περίοδο 

κι αυτό γιατί αφενός λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τους άλλους άξονες και 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
112 

αφετέρου γιατί περιλαµβάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές του αγροτικού τοµέα 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος. Για να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα απαιτούνται µέτρα που θα ενισχύσουν την 

επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία, ώστε να έχει ο τοµέας οικονοµικά οφέλη, 

που θα επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναµικό για να βελτιωθεί η ηλικιακή διάρθρωση, 

το µορφωτικό επίπεδο, το επίπεδο κατάρτισης και η ποιότητα των παραγόµενων 

γεωργικών προϊόντων. Ο άξονας αποσκοπεί στην αναστροφή της ηλικιακής 

διάρθρωσης και του µικρού µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω προώθησης του 

τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναµικού για την προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις.  

 

Μέτρο 111: ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων 

πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των 

τροφίµων και της δασοκοµίας 

1. Περιγραφή  

Η ελλειπής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούµενων στους 

τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας καλείται να αντιµετωπιστεί 

µέσω του µέτρου αυτού. Με στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την 

ανάπτυξη στρατηγικών και οργανωτικών δεξιοτήτων στη διαχείριση της γεωργικής 

και δασοκοµικής εκµετάλλευσης, σχεδιάζονται δράσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, ενηµέρωσης και πληροφόρησης που σχετίζονται α) µε την παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας, β) µε την προστασία του 

περιβάλλοντος, γ) την προώθηση και διαφοροποίηση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, δ) την προώθηση της καινοτοµίας και την εισαγωγή και χρήση 

ΤΠΕ.  

Φορέας εφαρµογής των δράσεων έχει καθοριστεί η ∆ιεύθυνση Γεωργικών 

Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι δράσεις  του 

µέτρου 111 θα χρηµατοδοτηθούν σε ποσοστό 100% από Κοινοτικούς και Εθνικούς 

πόρους (δηµόσια δαπάνη). Αναλυτικότερα:  
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2. Συλλογιστική της παρέµβασης  

Το µορφωτικό επίπεδο των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα αναδείχθηκε 

στην SWOT ανάλυση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ σαν ένα από τα 

αδύνατα σηµεία. Παράλληλα, το χαµηλό ποσοστό εκπαίδευσης και κατάρτισης (µόλις 

2,9% το 2000) και η µικρή συµµετοχή των αγροτισσών και των αγροτών σε 

προγράµµατα δια βίου µάθησης (2,1% το 2004), αποτελούν σηµαντικά εµπόδια στη 

διαµόρφωση «ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος». Η έλλειψη βασικών γνώσεων σε 

πολύ µεγάλο ποσοστό των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα, σε συνδυασµό 

µε τη µεγάλη γεωγραφική διασπορά τους διαµορφώνει την ανάγκη για έναν ειδικό 

σχεδιασµό των δράσεων κατάρτισης και δια βίου µάθησης.  

Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, ο αγρότης παύει να 

είναι απλά παραγωγός προϊόντων και θα πρέπει να προσανατολίσει την γεωργική του 

εκµετάλλευση και σε άλλες δραστηριότητες (µεταποίηση, αγροτουρισµός κτλ.). Το 

γεγονός αυτό, δηµιουργεί την ανάγκη για παροχή εξειδικευµένων συµβουλών και 

κατάρτισης σε πεδία που σχετίζονται µε την: 

α) παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας (τρόφιµα)  

β) προστασία του περιβάλλοντος  

γ) προώθηση και διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων  

δ) προώθηση της καινοτοµίας και την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ 

Οι στόχοι του µέτρου θα επιτευχθούν µέσω της υλοποίησης ∆ράσεων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Ενηµέρωσης - Πληροφόρησης, οι 

οποίες θα υλοποιηθούν στο σύνολο της χώρας και αφορούν τους δικαιούχους των 

Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2. Οι δράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης θα 

υλοποιηθούν µέσω προγραµµάτων κατάρτισης. Οι δράσεις Ενηµέρωσης – 

Πληροφόρησης, αφορούν στη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδριών και βραχυχρόνιων 

εκπαιδευτικών συναντήσεων (έως 3 ηµέρες), σε συνεργασία µε επιστηµονικούς 

φορείς και ερευνητικά κέντρα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δράσεις του Μέτρου 1.1.1 

δεν σχετίζονται µε παρεµβάσεις ενηµέρωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

Εθνικού Αγροτικού δικτύου. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: αγρότες, πληθυσµός της υπαίθρου 
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3. Πορεία υλοποίησης 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού µόνον οι δικαιούχοι των Μέτρων του Άξονα 2 

καταρτίζονται µέσω του Μέτρου 111 µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

αντίθετα οι δικαιούχοι των Μέτρων του Άξονα 1 (Νέοι γεωργοί, Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, Προστιθέµενη αξία γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων), του Άξονα 3 και του Άξονα 4, καταρτίζονται και ενηµερώνονται στο 

πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε 

συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός συµµετεχόντων σε 

δράσεις κατάρτισης 

 

30.000 

 
- - 

Αριθµός ηµερών 

κατάρτισης 

750.000 

 
- - 

 

Το Μέτρο δεν έχει δαπάνες κατά την περίοδο που εξετάζει η Έκθεση της 

Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. Η επαγγελµατική κατάρτιση των δικαιούχων του 

Προγράµµατος αποτελεί προτεραιότητα της Στρατηγικής του Προγράµµατος και 

γίνεται µε χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ για τους δικαιούχους των Αξόνων 1, 3 και 

4 και µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για τους δικαιούχους του Άξονα 2. 

Όσον αφορά στην κατάρτιση των δικαιούχων του Άξονα 2, υπάρχει βούληση 

τόσο κυβερνητική όσο και των δύο εµπλεκοµένων Yπουργείων ΥΠΑΑ&Τ και 

Εργασίας, να υλοποιηθεί και αυτή µέσω ΕΚΤ, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι 

καταρτίσεις στο Υπ. Εργασίας ( - ΕΚΤ), για λόγους ίσης αντιµετώπισης 

δικαιούχων του συνόλου του ΠΑΑ, αλλά και της ιδιαίτερης εµπειρίας που έχει το 

Υπ. Εργασίας στο συγκεκριµένο αντικείµενο.   
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4. Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι δράσεις επαγγελµατικής 

κατάρτισης, ενηµέρωσης και διάδοσης γνώσεων 

και καινοτόµων πρακτικών έχουν βελτιώσει την 

παραγωγικότητα της εργασίας ή/και άλλα 

στοιχεία συνδεόµενα µε την ανταγωνιστικότητα 

στον τοµέα της γεωργίας, των τροφίµων και της 

δασοκοµίας; 

- Ποσοστό καταρτιζόµενων που είναι 
δικαιούχοι µέτρων του Άξονα 1 που 

συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 

ii) Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες 

επαγγελµατικής κατάρτισης συνέβαλαν στη 

βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των γαιών, 

συµπεριλαµβανοµένης της αειφόρου διαχείρισης 

των φυσικών πόρων; 

- Αριθµός συµµετεχόντων που έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς 

- Μείωση γεωργικών εισροών που επιβαρύνουν 

το περιβάλλον 

- Είδος και πεδίο των πακέτων των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης και 
ενηµέρωσης 

111 Επαγγελµατική κατάρτιση και 
ενηµέρωση  

iii) Σε ποιο βαθµό η ενισχυόµενη κατάρτιση 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και συνάδει µε τα 

άλλα µέτρα του προγράµµατος; 

- Ποσοστό καταρτιζόµενων σε σχέση µε το 

σύνολο των δικαιούχων ανά άξονα  

- Ποσοστιαία αναλογία των οµάδων- 

στόχων µε κριτήρια φύλου, ηλικίας, 

επιπέδου συµβατικής εκπαίδευσης, 

γεωγραφικής διασποράς, τύπου 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων των 

καταρτιζόµενων, δικτύωσης των 

καταρτιζόµενων µε άλλες πηγές δια βίου 

εκπαίδευσης 

- Βαθµός θεµατικής εξειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών πακέτων 

Απαντήσεις: 
i) Η υλοποίηση του Μέτρου 111 δεν είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης (2007-

2009). Στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου δεν θα προβλέπονται δράσεις κατάρτισης για την 

ανταγωνιστικότητα επειδή οι επιλέξιµοι δικαιούχοι θα είναι µόνο των Μέτρων του Άξονα 2. 

Πιθανότατα στα προγράµµατα των δράσεων κατάρτισης να υπάρχει και ενηµερωτικό υλικό για την 

ανταγωνιστικότητα αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελεί και το βασικό θέµα αφού οι 
συµµετέχοντες θα είναι δικαιούχοι του Άξονα 2. Ως εκ τούτου, οι δράσεις κατάρτισης που θα 

χρηµατοδοτηθούν από το Μέτρο 111 του ΠΑΑ αναµένεται να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση σε 

περιβαλλοντικά θέµατα. Αντίστοιχες δράσεις κατάρτισης για την ανταγωνιστικότητα θα 

χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΚΤ. Συνεπώς το ΠΑΑ δεν αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά µε 

δράσεις κατάρτισης στην ανταγωνιστικότητα του τοµέα της γεωργίας, των τροφίµων και της 

δασοκοµίας αφού δεν θα συµµετέχουν σε αυτές δικαιούχοι του Άξονα 1 που στοχεύει στην 

ανταγωνιστικότητα. 

ii) Οι δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης που θα χρηµατοδοτηθούν από το Μέτρο 111 του ΠΑΑ 

αναµένεται να έχουν θετική συµβολή στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Το γεγονός ότι οι 
συµµετέχοντες στις δράσεις αυτές θα είναι δικαιούχοι µέτρων του Άξονα 2 ενισχύει την εκτίµηση αυτή 

µε την προϋπόθεση κατάρτισης ειδικά στοχευµένων εκαιδευτικών πακέτων. Όµως, κατά την περίοδο 

αξιολόγησης δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του µέτρου. Ως εκ τούτου δε µπορεί να υπάρξει εκτίµηση 

για την πραγµατική συµβολή του Μέτρου 111 στην αειφόρο διαχείριση των γαιών. 

iii) Στις δράσεις κατάρτισης που θα χρηµατοδοτηθούν από το Μέτρο 111 θα συµµετέχουν µόνο 

δικαιούχοι Μέτρων του Άξονα 2. Συνεπώς η ενισχυόµενη κατάρτιση συνάδει µόνο µε τα µέτρα αυτά. 

Μετά την υλοποίηση του Μέτρου 111 θα έχει ενδιαφέρον η ανάλυση του ποσοστού των δικαιούχων 

του Άξονα 2 που συµµετείχαν σε δράσεις κατάρτισης χρηµατοδοτούµενες από το Μέτρο 111, όπως και 
η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε συνάρτηση µε τα 

αντίστοιχα των εΚΓΠιδευοµένων . 
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5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συστηµατικά επαναλαµβανόµενη απογραφή επαγγελµατικών-εκπαιδευτικών 

αναγκών γεωργικού πληθυσµού και εξαγωγή τυπολογίας αναγκών και 

θεµατικής ενδιαφερόντων µε στατιστική ανάλυση 

� Συστηµατική στρατηγική ενηµέρωσης για τη διάδοση της ιδέας της «δια βίου 

κατάρτισης» στο γεωργικό πληθυσµό 

 

Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 

1. Περιγραφή  

Η ελληνική γεωργία δέχεται σήµερα ένα µεγάλο πλήγµα: αυτό της γήρανσης του 

πληθυσµού που απασχολείται σ’ αυτή. Το δηµογραφικό αυτό πρόβληµα γίνεται πιο 

έντονο στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Το µέτρο 112 αποσκοπεί 

στην πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, δίνοντας κίνητρα για την 

εγκατάσταση νέων γεωργών (δικαιούχοι νέοι γεωργοί κάτω των 40 ετών) και την 

αύξηση του µέσου µεγέθους των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αυτών. Στόχος είναι η 

εγκατάσταση 12.000 νέων γεωργών στις αγροτικές περιοχές. Το µέτρο δρα 

συµπληρωµατικά µε άλλα µέτρα του ίδιου άξονα, συγκεκριµένα µε το µέτρο 114 

«Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχή 

δασοκοµικών συµβουλών», µέτρο 121 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων», 

µέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» και µέτρο 

133 «∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης», ώστε να διατηρηθεί ο υπάρχον 

πληθυσµός και να διευκολυνθεί η εγκατάσταση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις 

αγροτικές περιοχές, να γίνει ελκυστική η ενασχόλησή τους µε τη γεωργία και να 

διευκολυνθεί η προσαρµογή τους.  

Φορέας εφαρµογής είναι η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» 

του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τις Αρµόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες.  

Όσον αφορά στην χρηµατοδότηση, αυτή γίνεται σε ποσοστό 100% από ∆ηµόσια 

∆απάνη.  
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2. Συλλογιστική της παρέµβασης  

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της Ελληνικής Γεωργίας αλλά και των 

αγροτικών περιοχών γενικότερα είναι η γήρανση του πληθυσµού. Το γεγονός της 

προχωρηµένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών στην χώρα µας αποτελεί 

τροχοπέδη για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την υιοθέτηση νέων πρακτικών, την 

εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες στη 

διεθνή αγορά των «γεωργικών» προϊόντων. 

Ήδη µέχρι σήµερα και µετά την εφαρµογή του µέτρου κατά την 2η και 3η 

Προγραµµατική περίοδο έχουν εγκατασταθεί περίπου 30.000 νέοι γεωργοί σε 

αγροτικές περιοχές µε ενασχόληση στην γεωργία γεγονός που συντελεί ουσιαστικά 

στην άµβλυνση των ανωτέρω προβληµάτων.  

Σκοπός του Μέτρου 1.1.2 είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις 

αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους µε την γεωργία γεγονός που θα συµβάλει 

θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι «διάδοχοι» 

πρόωρης συνταξιοδότησης (Μέτρο 1.1.3) θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, 

δηµιουργώντας έτσι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του µεγέθους των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση νέων πρακτικών 

και καινοτοµιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ηλικίας κάτω 

των 40 ετών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη και να 

εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως αρχηγοί της. Για τον 

ενταγµένο στο Μέτρο 1.1.2 νέο γεωργό προβλέπεται η αυτόµατη πρόσβαση/ 

επιλεξιµότητα στα εξής µέτρα: 

Μέτρο 1.1.4 «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην εκµετάλλευση 

και παροχή δασοκοµικών συµβουλών» 

Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

Μέτρο 1.3.2. «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» 

Μέτρο 1.3.3. «∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης» 

Αυτή η «συνέργεια» των µέτρων παρέχει επιπλέον κίνητρα σε νέους αγρότες να 

ασχοληθούν µε γεωργικές δραστηριότητες αφού δεν λαµβάνουν απλώς µία ενίσχυση 
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για να εγκατασταθούν. Τους παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν µία πιο 

«ολοκληρωµένη» υποστήριξη στο ξεκίνηµα της επαγγελµατική τους δραστηριότητας. 

Είναι πολύ σηµαντικό για έναν νέο επαγγελµατία να ενισχύεται οικονοµικά για τη 

λήψη συµβουλών, την κατάρτιση σχεδίου βελτίωσης της εκµετάλλευσης, την 

ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων που παράγει και την προώθησή τους στην 

εγχώρια και διεθνή αγορά. Άλλωστε, οι νεώτεροι σε ηλικία είναι συνήθως πιο 

δεκτικοί στην υιοθέτηση νέων πρακτικών και τεχνολογιών και πιο 

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.   

Ωφελούµενοι από το µέτρο είναι οι νέοι γεωργοί. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Εκδόθηκε απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 2603 Β΄/22-12-2008) της ΕΥ∆ 

ΠΑΑ προς τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών οι οποίες 

αναλαµβάνουν µέρος των αρµοδιοτήτων της σε ότι αφορά στην εφαρµογή και 

παρακολούθηση του Μέτρου.  

Στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου πραγµατοποιήθηκαν τεχνικές ενηµερωτικές 

συναντήσεις µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων της χώρας καθώς και τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας - 

επιλογής πράξεων. 

Μετά από διαβούλευση µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς εταίρους, 

εκδόθηκε η µε αριθ. 704 ΚΥΑ «Καθεστώς Ενίσχυσης του µέτρου 112 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2007−2013» (ΦΕΚ 2497 Β΄/9-12-2008)  

Στις 27/01/2009 πραγµατοποιήθηκε πρόσκληση (αρ. πρωτ. 1422/27-1-2009) για το 

2009 και η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας, ήταν 

από 16/2/2009 έως 31/12/2009. Λόγω του µεγάλου αριθµού αιτήσεων και  των θετικά 

αξιολογηθέντων φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν καθώς και της 

υπέρβασης του ορίου πιστώσεων που είχε αρχικά κατανεµηθεί ανά Περιφέρεια, 

ορίστηκε ως νέα ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων 

υποψηφιότητας, η 15/7/2009 βάσει της αρ. πρωτ. 8622/25-6-2009 απόφασης του Υπ. 

Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ωστόσο, µπορεί να εγερθούν ερωτηµατικά για το αν 

αυτός ήταν απαραίτητη µια νέα πρόσκληση, υπό τις συνθήκες αυτές. 
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Κατά την περίοδο από 16/2/2009 έως 15/7/2009 υποβλήθηκαν, στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνολικά 

8.856 αιτήσεις ενίσχυσης και στη συνέχεια εκδόθηκαν ατοµικές αποφάσεις έγκρισης 

µέχρι του αρχικού ορίου πιστώσεων. Αρχικά εκδόθηκαν 2.792 ατοµικές αποφάσεις 

έγκρισης, ενώ οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι υπέγραψαν, εντός του έτους, τις σχετικές 

αποδοχές έγκρισης πράξης.  

Στη συνέχεια, εντός του 2010 υπεγράφη η µε αρ. πρωτ.  2655/30-3-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

429 Β΄/14-4-2010) ρύθµισης, προκειµένου να ενταχθούν στο Μέτρο 112 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όλοι όσοι από τους υποψηφίους κρίθηκαν ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο. Συνολικά εντάχθηκαν 8.500 

δικαιούχοι και για το σκοπό αυτό εγκρίθηκαν από το Π∆Ε, επιπλέον των αρχικά 

εγκεκριµένων πιστώσεων, πιστώσεις ύψους 55.000.000 €, µε αποτέλεσµα το σύνολο 

∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου να ανέλθει σε 155.000.000 €. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αριθµός ενισχυθέντων νέων 

γεωργών 

 

12.000 

 
- - 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 

266.920,749 

 
- - 
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4. Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό διευκόλυνε η ενίσχυση τη 

µακροχρόνια εγκατάσταση νέων γεωργών κάθε 

φύλου; 

- Αριθµός γεωργών µε  έναρξη επαγγελµάτος 

κάτω των 40 ετών στο διάστηµα 2006-2009 

οπότε δεν υπήρχε σε εφαρµογή το σχετικό  

µέτρο σε σύγκριση µε τις ενάρξεις µετά την 

προκήρυξή του 2009 

- Αριθµός δικαιούχων ανά φύλο  

-Αριθµός δικαιούχων που παρέµειναν στη 

γεωργική εκµετάλλευση 

Αριθµός απενταγµένων λόγω µη ολοκλήρωσης 

ii) Σε ποιο βαθµό διευκόλυνε η ενίσχυση τη 

διαρθρωτική αναπροσαρµογή των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µετά την αρχική εγκατάσταση 

των νέων γεωργών; 

- Μεταβολή του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 

εκφρασµένο σε φυσικές µονάδες (έκταση 

γεωργικής εκµετάλευσης µονάδες ανθρώπινης 

εργασίας) 

- Ηλικιακή διάρθρωση γεωργικού πληθυσµού 

(λόγος γεωργών κάτω από 40 ετών προς 

γεωργούς άνω των 55ετών) 

- Ποσοστό των νέων αγροτών που εντάχθηκαν 

σε άλλα µέτρα του άξονα 1(συνέργεια), αλλά 

και των άλλων αξόνων (διαφοροποίηση) 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η ενίσχυση στη 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού στον 

τοµέα της γεωργίας; 

- Ποσοστό νέων αγροτών  

- Ποσοστό συµµετοχής σε προγράµµατα 

κατάρτισης  

- Συµµετοχή σε δια βίου κατάρτιση 

ενηµέρωση, εκδηλώσεις του αροτικού χώρου 

- Βαθµός τοπικής, εθνικής και διεθνούς 

δικτύωσης 

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών  

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η ενίσχυση στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

της γεωργίας; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προσόδου  

- Ρυθµός υιοθέτησης νέων και καινοτόµων 

πρακτικών παραγωγής και εµπορίας 

Απαντήσεις: 

i) Η υλοποίηση του χρηµατοδοτικού σκέλους του συγκεκριµένου Μέτρου δεν είχε ξεκινήσει κατά την 

περίοδο της ενδιάµεσης αξιολόγησης και δεν υπήρχαν εγκεκριµένοι δικαιούχοι. Αναµένεται όµως µετά 

την υλοποίησή του να συµβάλλει καθοριστικά στην εγκατάσταση νέων γεωργών γιατί υπήρξε ιδιαίτερα 

δηµοφιλές Μέτρο, δίνει ένα επιπλέον κίνητρο σε νέους κατοίκους της υπαίθρου να στραφούν ή να 

παραµείνουν στη γεωργία. Βέβαια, πριν την επιλογή των δικαιούχων δε µπορεί να απαντηθεί το 

ερώτηµα σε σχέση µε την αξιολόγηση ανά φύλο. 

ii) Η συνέργεια του Μέτρου 112 µε τα Μέτρα 114, 121, 132 και 133 του Άξονα 1, που στοχεύουν στη 

βελτίωση των εκµεταλλεύσεων µε την παροχή συµβουλών και την τήρηση προτύπων, αναµένεται να 

έχει ολοκληρωµένη και θετική επίδραση στην διαρθρωτική αναπροσαρµογή των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µετά την υλοποίηση όλων των παραπάνω µέτρων.  

iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 112 αναµένεται να συµβάλλει στην βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 

στον τοµέα της γεωργίας κυρίως µέσω της ηλικιακής αναδιάρθρωσης του γεωργικού πληθυσµού. 

Εξάλλου, συνέργεια του εν λόγω Μέτρου µε εκείνο της πρόωρης συνταξιοδότησης (Μέτρο 113), και 
παράλληλα, η πρόσθετη ενίσχυση των νέων γεωργών που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 

112 από άλλα µέτρα του Άξονα 1 για παροχή συµβουλών και τήρηση προτύπων, θα συµπληρώσει τις 

γνώσεις τους και θα τους οδηγήσει σε ορθότερες αποφάσεις που αναµένεται να λειτουργήσουν 

προσθετικά για την επιτευξη των στόχων του µέτρου.. 

iv) Η ακριβής εκτίµηση των επιπτώσεων  στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της 

γεωργίας, µιας και δεν υπάρχουν ακόµη δικαιούχοι, θα αποτιµηθεί σε µελλοντική περίοδο µε την εκ 

των υστέρων αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, αναµένεται να συµβάλλει γιατί ο κάθε δικαιούχος νέος 

γεωργός δεσµεύεται να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της εκµετάλλευσής του κατά 

10%. Επίσης, µε τη δυνατότητα συµµετοχής του σε άλλα µέτρα του Άξονα 1, του παρέχει κίνητρα να 

υιοθετήσει νέες και καινοτόµες πρακτικές παραγωγής και εµπορίας. 

 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
121 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συστηµατική συλλογή χωρικών δηµογραφικών και κοινωνικο-οικονοµικών 

δεδοµένων για καλύτερα επικεντρωµένο σχεδιασµό 

� Συστηµατική επικοινωνιακή στρατηγική και διαβούλευση µε νέους γεωργούς 

για κοινά αποδεκτούς ορισµούς και προδιαγραφές «καινοτοµίας», 

«βιωσιµότητας», «ανταγωνιστικότητας», «πολυλειτουργικότητας». 

 

Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 

1. Περιγραφή  

Η αντιστροφή της ηλικιακής σύνθεσης των απασχολούµενων στο γεωργικό τοµέα 

αποτελεί προτεραιότητα καθώς είναι ένα διαρθρωτικό πρόβληµα που καθυστερεί και 

εµποδίζει οποιαδήποτε πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα.  

Για το λόγω αυτό δίνονται κίνητρα που ενθαρρύνουν την αποχώρηση των 

ηλικιωµένων γεωργών από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα. Το µέτρο 

στοχεύει στη διαρθρωτική βελτίωση των εκµεταλλεύσεων µε την εγκατάσταση νέων 

γεωργών, µε την αύξηση του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων που θα δοθούν στους 

νέους γεωργούς (αφού θα έχει ελευθερωθεί ένα σηµαντικό κοµµάτι αγροτικής 

έκτασης) και µε τη διασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήµατος στο 

γεωργό που αποχωρεί.     

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Το µέτρο χρηµατοδοτείται κατά 100% από δηµόσια δαπάνη.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Η αντίστροφη ηλικιακή σύνθεση και το µικρό µέγεθος των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό µε τον κατακερµατισµό της γης είναι ίσως τα 

σπουδαιότερα διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής γεωργίας. Η πρόωρη 

συνταξιοδότηση των γεωργών µπορεί να συµβάλλει στην άµβλυνση των 

προβληµάτων αυτών, µέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών στη θέση εκείνων που 

συνταξιοδοτούνται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στους κατόχους µικρών 

εκµεταλλεύσεων ένα ελάχιστο εισόδηµα και δυνατότητες στροφής προς άλλους 
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τοµείς της οικονοµίας, συµβάλλοντας και στη µεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων. 

Εξαιτίας της φύσης του µέτρου, θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που 

απειλούνται µε εγκατάλειψη λόγω γήρανσης του πληθυσµού αν και το µέτρο θα 

εφαρµοστεί σε όλες τις γεωργικές περιοχές της Ελλάδας. 

Ο κάθε δικαιούχος του µέτρου 1.1.3 είναι υποχρεωµένος να µεταβιβάσει την 

εκµετάλλευσή του σε κάποιον διάδοχο γεωργό, ο οποίος θα πρέπει να εγκαθίσταται 

σαν νέος γεωργός δικαιούχος του µέτρου 1.1.2 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εν 

λόγω µέτρου ή να είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών και µε την 

µεταβιβασθείσα εκµετάλλευση να αυξάνει το µέγεθος της εκµετάλλευσής του 

τουλάχιστον κατά 50%. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: γεωργοί, νέοι γεωργοί. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 1.1 του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 των δικαιούχων του Καν(ΕΟΚ) 2079/92 (περίοδος 

εντάξεων 1995-1999) και του Καν(ΕΕ) 1257/1999 (περίοδος εντάξεων 2001- 2006) 

από το έτος 2007 και µέχρι το 2013 αποτελούν ενισχύσεις εκτός ΠΑΑ 2007-2013 

(αποκλειστικά εθνική χρηµατοδότηση) και είναι σύµφωνες µε τον Καν(ΕΚ) 

1857/2006 απαλλακτικό κανονισµό κρατικών ενισχύσεων.  

Μέσα στο έτος 2010 πρόκειται να πραγµατοποιηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ώστε να ενταχθούν Νέοι ∆ικαιούχοι, οι οποίοι θα προέρχονται από τις 

πρώην ΚΓΠνοπαραγωγικές περιοχές µετά την έγκριση τροποποίησης του ΠΑΑ 2007-

2013, η οποία περιλαµβάνει σχετική τροποποίηση του Μέτρου 113. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός δικαιούχων 

 

6.000 

 
- - 

Αριθµός εκταρίων που 

ελευθερώθηκαν  
35.500 

 
- - 

Το µέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµη καθώς όπως ειπώθηκε αναµένεται η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό η ενίσχυση για πρόωρη 

συνταξιοδότηση συνέβαλε στη διαρθρωτική 

αλλαγή των εκµεταλλεύσεων, ιδίως σε 

συνέργεια µε άλλα µέτρα; 

- Μεταβολή του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 

εκφρασµένο σε µονάδες ανθρώπινης εργασίας 

- Μεταβολή του αριθµού των γεωργικών 

εκµεταλεύσεων 

- Συνέργεια µε άλλα µέτρα των  Αξόνων 1, 3 

και 4 

- Ηλικιακή διάρθρωση γεωργικού πληθυσµού 

(λόγος γεωργών κάτω από 40 ετών προς 

γεωργούς άνω των 55ετών) 

-Γεωγραφική κατανοµή των ενισχύσεων 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η ενίσχυση στη 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού στον 

τοµέα της γεωργίας; 

Μεταβολή του επιπέδου εκπαίδευσης των 

γεωργών ανά ηλικιακή κλάση ( κάτω των 40 

και άνω των 55 ετών 

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση 

γεωργών και γεωργικών εργατών 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η ενίσχυση στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

της γεωργίας; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προσόδου  

- Μεταβολή στην παραγωγικότητα των 

συνελεστών παραγωγής 

- Ρυθµός υιοθέτηση νέων και καινοτόµων 

πρακτικών παραγωγής και εµπορίας 

Απαντήσεις: 
i) Η υλοποίηση του Μέτρου 113 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν µετρήσιµες επιπτώσεις. Το συγκεκριµένο µέτρο αναµένεται να συµβάλλει στη διαρθρωτική 

αλλαγή των εκµεταλλεύσεων (µέγεθος και αριθµό εκµεταλλεύσεων, αναδιάρθρωση, παραγωγικότητα) 

µιας και οι συνταξιοδοτούµενοι γεωργοί που ενισχύονται, µεταβιβάζουν την εκµετάλλευσή τους σε 

διάδοχο νέο γεωργό, είτε ενισχυόµενο από το Μέτρο 112 είτε σε οποιονδήποτε γεωργό ηλικίας κάτω 

των 40 ετών, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να αυξήσει το µέγεθος της εκµετάλλευσης τουλάχιστον κατά 

50%. Παράλληλα, θα ήταν επιθυµητή συνέργεια και µε άλλα Μέτρα του ΠΑΑ κυρίως από τους Άξονες 

3 και 4 ώστε να υπάρξουν επιπλέον κίνητρα για την έξοδο από το γεωργικό επάγγέλµα από τους 
πρόωρα συνταξιοδοτούµενους γεωργούς 55-65 ετών, οι οποίοι θα αναγκαστούν πιθανότατα να 

αναζητήσουν συµπληρωµατικό εισόδηµα από µη γεωργικές δραστηριότητες. 

ii) Το Μέτρο 113 αναµένεται να συµβάλλει στην αλλαγή της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρώπινου 

δυναµικού στον τοµέα της γεωργίας αφού θα συνταξιοδοτηθούν πρόωρα γεωργοί ηλικίας 55-65 ετών, 

τους οποίους θα διαδεχτούν νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών. 

iii) Οι διάδοχοι νέοι γεωργοί που είναι δικαιούχοι του Μέτρου 112, είναι υποχρεωµένοι να αυξήσουν 

την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της εκµετάλλευσης κατά 10%. Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι 
οι νεώτεροι γεωργοί είναι πιο «ανοικτοί» στην υιοθέτηση νέων και καινοτόµων πρακτικών παραγωγής 

και εµπορίας συµβάλλοντας στους στόχους το ΠΑΑ και της ΚΓΠ . 

 

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Συνεχής διαβούλευση µε αγροτικές οργανώσεις και ΟΤΑ αγροτικών περιοχών 

για ενδεχόµενη ανάγκη αναπροσαρµογής κριτηρίων και προδιαγραφών 

� Συστηµατική αξιοποίηση της συσσωρευµένης εµπειρίας και τοπικής γνώσης 

των παλαιών αγροτών που συνταξιοδοτούνται ώστε να συνεχίσουν να είναι 

χρήσιµοι για τη γεωργία. 
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Μέτρο 114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόµενων στην εκµετάλλευση 

γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 114 αφορά τους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές και τη στήριξή τους, 

παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η αύξηση των ενισχυθέντων 

γεωργών και δασοκαλλιεργητών, η διαρκής τήρηση των κανονιστικών προτύπων και 

η αύξηση της αποδοτικότητας των γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων.  

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Η εφαρµογή εκ µέρους των γεωργών των κανόνων της πολλαπλής συµµόρφωσης 

αποτελεί κανονιστική υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους, προκειµένου 

να µην υποστούν τις προβλεπόµενες από τον Καν. 73/2009 συνέπειες. Η 

πολυπλοκότητα των προτύπων αυτών και κυρίως η ανάγκη της διαρκούς βελτίωσης 

της τήρησής τους και των επιδόσεων των εκµεταλλεύσεών τους προϋποθέτει τη 

χρήση του συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών, η οποία συνεπάγεται 

πρόσθετες δαπάνες για τον γεωργό. Για την αντιµετώπιση ενός µέρους των δαπανών 

αυτών κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των γεωργών στο πλαίσιο της παρούσας 

παρέµβασης. Αντίστοιχης στήριξης θα πρέπει να τύχουν και οι δασοκαλλιεργητές για 

ανάλογες υπηρεσίες. Με τις δράσης του µέτρου 1.1.4, οι γεωργοί και οι 

δασοκαλλιεργητές θα έχουν τη δυνατότητα λάβουν συµβουλές κυρίως για τα εξής 

θέµατα:  

τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα Παραρτήµατα III και IV του 

Κανονισµού (ΕΚ) 73/2009. 

τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσία 

∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, κάτοικοι της υπαίθρου. 

 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το έτος 2008 εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 263514/Α.Α702/25-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2029 

Β΄/1-10-2010) εφαρµογής του Μέτρου και πραγµατοποιήθηκε Πρόσκληση 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπ/σµού ύψους 50.000.000€, µε προθεσµία υποβολής 

αιτήσεων από τους δικαιούχους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές από 25/10/2008 

µέχρι 20/2/2009. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός ενισχυθέντων 

γεωργών 

 

25.000 

 
- - 

Αριθµός ενισχυθέντων 

δασοκαλλιεργητών 

5000 - - 

 

Η υλοποίηση του Μέτρου στο χρηµατοδοτικό του µέρος δεν έχει ξεκινήσει ακόµα. 

Στο µέτρο αυτό εγκρίθηκε η ένταξη 3.882 δικαιούχων γεωργών οι πληρωµές των 

οποίων θα πραγµατοποιηθούν εντός του έτους 2010. 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό το καθεστώς βελτίωσε τη 

διαχείριση και τις οικονοµικές επιδόσεις των 

γεωργικών και των δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων; Να παρασχεθούν λεπτοµερή 

στοιχεία σε σχέση µε:  

- τις τεχνικές παραγωγής 

- τα πρότυπα ποιότητας 

- τις συνθήκες εργασιακής ασφάλειας 

- τη διαχείριση των φυσικών πόρων 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προσόδου 

- Είδος παρεχόµενων συµβουλευτικών 

υπηρεσιών 

- Αριθµός παρεχόµενων συµβουλών 

- Θεµατικό πεδίο παρεχόµενων συµβουλών 

-Ποσοστό µείωσης των λιπασµάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού στον 

τοµέα της γεωργίας; 

- Αριθµός συµµετεχόντων σε δράσεις του 

Μέτρου 114 

- Αριθµός εκπαιδεύσεων, µετεκπαιδεύσεων 

(σεµιναρίων κλπ) των συµβούλων 

114 Χρήση υπηρεσιών παροχής 

γεωργικών συµβουλών στην 

εκµετάλλευση και παροχή 

δασοκοµικών συµβουλών 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

της γεωργίας; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προσόδου 

- Υιοθέτηση νέων και καινοτόµων πρακτικών 

παραγωγής και εµπορίας 

Απαντήσεις: 

i) Η Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην εκµετάλλευση και παροχής δασοκοµικών συµβουλών αναµένεται να 

βελτιώσει τη διαχείριση και τις οικονοµικές επιδόσεις των γεωργικών και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων. Η συµβολή της όµως θα κριθεί 
από το είδος και το πεδίο των παρεχόµενων συµβουλών, όταν αυτές παρασχεθούν στους δικαιούχους. Την περίοδο αξιολόγησης, η 

υλοποίηση του Μέτρου δεν είχε ξεκινήσει. Η παροχή συµβουλών στοχεύει στη παροχή συµβουλών για τήρηση προτύπων και όχι µόνο 

στην πολλαπλή συµµόρφωση   

ii) Με την υλοποίηση του Μέτρου, οι γεωργοί στους οποίους θα παρασχεθούν συµβουλές θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε το 

αντικείµενό τους και θα εφαρµόσουν βελτιωµένες πρακτικές στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης και καλύτερης 

προσαρµογής της στο εξωτερικό περιβάλλον . 

iii) Οι γεωργοί στους οποίους θα παρασχεθούν συµβουλές αναµένεται να αυξήσουν την Ακαθάριστη Πρόσοδο αφού θα υιοθετήσουν νέες 
καινοτόµες πρακτικές παραγωγής, εµπορίας και διαχείρισης των προτύπων και των ορθών πρακτικών . Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν 

την αποδοτικότητα των εκµεταλλεύσεών τους και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της γεωργίας. 
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5. Συστάσεις πολιτικής 

� - Συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την παροχή 

συµβουλών  

� - Συνεχής δηµοσκόπιση για πιο εύστοχη ανίχνευση αναγκών συµβουλευτικής 

� - Στρατηγική ενηµέρωσης για τη διάδοση της αναγκαιότητας της 

συστηµατικής συµβουλευτικής 

 

Μέτρο 121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

1. Περιγραφή  

Συνεχίζεται η προώθηση µέσω του µέτρου 121 του εκσυγχρονισµού των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής και 

να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Στόχος του µέτρου είναι η 

βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της 

στήριξης των επενδύσεων για την επέκταση ή την αντικατάσταση των υφιστάµενων 

κλάδων ή την εισαγωγή νέων κλάδων παραγωγής προϊόντων υψηλής ζήτησης, για τη 

βελτίωση της ποιότητας, για την προστασία του εδάφους, των νερών και την 

ασφάλεια στο χώρο εργασίας, για τη βελτίωση της υγιεινής και της καλής διαβίωσης 

των ζώων και τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος.  

Το Μέτρο θα εφαρµοστεί σε όλη τη χώρα, καθορίζοντας δράσεις που αφορούν την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων µικρού κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και την ολοκλήρωση και 

πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου. 

Στο µέτρο δικαιούνται να συµµετέχουν γεωργοί, φυσικά πρόσωπα και νοµικά 

πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης. Η ενίσχυση που παρέχεται έχει τη 

µορφή της επιδότησης κεφαλαίου.  

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τις Αρµόδιες 

Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά περίπτωση. 
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2. Συλλογιστική της παρέµβασης  

Tο µέτρο 1.2.1 στοχεύει  στην τόνωση του γεωργικού εισοδήµατος και της γεωργικής 

απασχόλησης καθώς και στην µείωση της µακροχρόνιας τάσης απο-επένδυσης που 

χαρακτηρίζει τον αγροτικό τοµέα µέσω της βελτίωσης των παραγωγικών και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκµεταλλεύσεων σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 

διεθνές περιβάλλον.  

 Στο πλαίσιο του µέτρου 1.2.1 θα προωθηθούν δράσεις εκσυγχρονισµού γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Ιδιαίτερη έµφαση θα 

δοθεί στον εκσυγχρονισµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής του τοµέα 

της αιγοπροβατοτροφίας και της αγελαδοτροφίας. Όσο αφορά τον τοµέα της φυτικής 

παραγωγής, προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της 

παραγωγής στους τοµείς του ΚΓΠνού και βάµβακος.  

Επίσης, στo πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της ΚΓΠ καθορίστηκαν οι νέες προκλήσεις 

για την ευρωπαϊκή γεωργία, µεταξύ των οποίων και συνοδευτικά µέτρα της 

αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα.  Προέκυψε, λοιπόν η ανάγκη να 

ληφθούν συνοδευτικά µέτρα κυρίως στο τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας (επενδύσεις 

µικρού κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις) µε ειδική απλουστευµένη διαδικασία 

εφαρµογής. Αυτό θα συµβεί για να διευκολυνθεί η προσαρµογή των παραγωγών 

γαλακτοκοµικών προϊόντων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες ιδιαίτερα στις 

µειονεκτικές περιοχές.  

Τέλος, επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται να ενισχυθούν στο 

πλαίσιο των Κ.Ο.Α των διαφόρων προϊόντων δεν θα ενισχυθούν από το ΠΑΑ.  

Ωφελούµενοι από το µέτρο : γεωργοί - φυσικά και νοµικά πρόσωπα, αγρότες των 

επιλεγµένων περιοχών 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το µέτρο διακρίνεται σε επενδύσεις µικρού κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

(µικρά σχέδια βελτίωσης) και σε σχέδια βελτίωσης µεγαλύτερου κόστους. 

Στην περίπτωση των επενδύσεων µικρού κόστους εκδόθηκε η µε αριθ. 705/2008 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496 Β΄/9-12-2008) εφαρµογής του µέτρου, η Υπουργική Απόφαση 
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Καθορισµού Λεπτοµερειών (ΦΕΚ 1250 Β΄/24-6-2010) και διαµορφώθηκε ο Φάκελος 

Υποψηφιότητας. 

Το Μάιο του 2009, µέσω της γραπτής διαδικασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, διαµορφώθηκαν συµπληρωµατικά κριτήρια 

επιλεξιµότητας που αφορούν αποκλειστικά στην επιλογή Πράξεων για Σχέδια 

Βελτίωσης Μικρού Κόστους. 

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης µεγαλύτερου κόστους φυτικής και ζωικής 

παραγωγής, πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις µε τις συναρµόδιες 

υπηρεσίες και τους κοινωνικούς εταίρους και οριστικοποιήθηκαν οι επιλέξιµες 

κατηγορίες επενδύσεων καθώς και το ύψος του επιλέξιµου κόστους των επενδύσεων. 

Η ΚΥΑ εφαρµογής του Μέτρου βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής από τους 

συναρµόδιους υπουργούς, ενώ στο στάδιο οριστικοποίησης βρίσκονται η ΥΑ 

λεπτοµερειών εφαρµογής και ο φάκελος υποψηφιότητας σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες κάθετες Υπηρεσίες του Υπουργείου. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων 

 

10.300 - - 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 

 

931.372,074 

 
- - 

  

Η οικονοµική υλοποίηση του µέτρου δεν έχει αρχίσει και αφορά την ολοκλήρωση και 

πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου. Εκτιµάται 

πως η υλοποίηση του θα είναι ικανοποιητική εντός του έτους 2010 εντός του οποίου 

αναµένεται και η ΚΥΑ εφαρµογής των επενδύσεων µεγάλου κόστους για την οποία 

έχει λήξει η περίοδος διαβούλευσης και η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής 

από τους συναρµόδιους υπουργούς. 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην καλύτερη χρήση των 

συντελεστών παραγωγής στις γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις; 

-Αριθµός επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς και στοχεύουν στην προστασία του 

εδάφους, των νερών, της άµβλυνσης των 

κλιµατικών αλλαγών και της ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας 

- Μεταβολή στην ΑΠΑ των ενισχυόµενων 

εκµεταλλεύσεων 

- Μεταβολή στην παραγωγικότητα των 

συντελεστών παραγωγής 

∆είκτης πολυδραστηριότητας της γεωργικής 

εκµετάλλευσης  

Ποσοστιαία µεταβολή του γεωργικού τοµέα 

του ΑΕΠ της χώρας  

ii) Ειδικότερα, σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που 

έτυχαν στήριξης διευκόλυναν την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών; 

- Ρυθµός υιοθέτησης καινοτόµων πρακτικών 

στην παραγωγή και την εµπορία.  

iii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης βελτίωσαν την πρόσβαση στην αγορά 

και το µερίδιο αγοράς των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων; 

- Αριθµός επενδύσεων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 

προϊόντων  

- Ρυθµός υιοθέτησης προτύπων-σηµάτων 

ποιότητας από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

iv) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη σταθερότητα και τη 

βιωσιµότητα της δραστηριότητας των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων; 

- Συµβολή στην επίτευξη ικανοποιητικού 

γεωργικού εισοδήµατος 

- Ποσοστό στήριξης ανά κλάση µεγέθους 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

121 Εκσυγχρονισµός των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

v) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας;  

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών 

προϊόντων 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστηθέµενης  

Αξίας των ενταγµένων εκµεταλεύσεων 

- Μεταβολή στην απασχόληση στο γεωργικό 

τοµέα 

- Αριθµός χρηµατοδοτούµενων 

εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής προς 

αριθµό χρηµατοδοτούµενων εκµεταλλεύσεων 

φυτικής παραγωγής  

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του 

γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων 

µέσω δράσης που αφορά σε επενδύσεις µικρού 

κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

-Ποσοστό της παραγωγής πορϊόντων γάλακτος 

που διατίθεται στο εµπορικο δίκτυο διάθεσης 

των προϊόντων 

Απαντήσεις: 
i) Όπως σχεδιάστηκε η εφαρµογή του Μέτρου αναµένεται οι επενδύσεις µε την ολοκλήρωσή τους να 

συµβάλλουν στη βελτίωση της χρήσης των συντελεστών παραγωγής. Με δεδοµένο ότι δεν έχει 
ξεκινήσει η υλοποίηση του Μέτρου δε µπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιµήσεις µε ποσοτικά δεδοµένα  

κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ii) Ως καινοτοµία εκλαµβάνεται η ανανέωση και η µεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των 

υπηρεσιών και των αγορών τους, η εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανοµής 

καθώς και η εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση (µάνατζµεντ) στη γεωργική εκµετάλλευση. Σηµαντικό 

κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτοµίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σηµαντική αλλαγή / 

διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή 

τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι, η εφαρµογή σηµάτων ποιότητας 
(ISO κ.λπ.), η αγορά/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρµογών λογισµικού, η ανάπτυξη 

κοινών ιστοσελίδων προβολής και διαφήµισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές 
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µικρής σηµασίας ή εµβέλειας δε θεωρούνται καινοτόµες παρεµβάσεις. Με βάση την εµπειρία από τις 

προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, µεγαλύτερη συµβολή αναµένεται να έχει το Μέτρο 121 στην 

υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών την εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς και 
διανοµής.  

iii) Προβλέψεις για την συµβολή του Μέτρου 121 στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά δε 

µπορούν να γίνουν εφόσον δεν υπήρξαν δαπάνες από το εν λόγω µέτρο κατά την περίοδο αξιολόγησης. 

Αναµένεται εντούτοις, η υιοθέτηση καινοτόµων διαδικασιών για την παραγωγή ποιοτικών και 
επώνυµων προϊόντων µε ιδιαίτερα τοπικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά η συµµετοχή σε συλλογικές 

διαδικασίες διάθεσης και εµπορίας των προϊόντων να συµβάλει θετικά στην αύξηση του µεριδίου της 

αγοράς µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σ΄αυτήν.    

iv) Οι επενδύσεις που έτυχαν στήριξης αναµένεται να συµβάλουν στη σταθερότητα και τη βιωσιµότητα 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, γιατί µε τις επενδύσεις αυτές θα γίνεται καλύτερη και αποδοτικότερη 

χρήση των συντελεστών παραγωγής. Η µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της πρόσβασης και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών, αναµένεται να συµβάλει θετικά στην οικονοµική βιωσιµότητα των 

ενισχυόµενων εκµεταλλεύσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το υψηλό κόστος κτήσης η/και χρήσης 

της νέας τεχνολογίας - τα µηχανήµατα, συστήµατα ελέγχου ποιότητας προϊόντων κλπ- θα ήταν 

απαγορευτικό, χωρίς την ενίσχυση του Μέτρου, για την ενσωµάτωσή τους στην εκµετάλλευση. 

v) Το Μέτρο 121 αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τοµέα της γεωργίας, αφού οι γεωργοί που θα ενισχυθούν θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε 

εξοπλισµό και υποδοµές αρκετά υψηλού κόστους, που θα βελτιώσουν τη χρήση και την 

παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής. Επίσης, µία από τις βασικές αδυναµίες της Ελληνικής 
γεωργίας είναι η συρρίκνωση του κλάδου της κτηνοτροφίας, που έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια 

στην αύξηση των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων στη χώρα µας. Έτσι, θα δοθεί ιδιαίτερη 

έµφαση στην ενίσχυση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσειων σε αυτή την προγραµµατική περίοδο.  

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Εφαρµογή τεχνικών Επιχειρησιακής Έρευνας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

� Εκτενής διαβούλευση για προσδιορισµό και αναπροσαρµογή προδιαγραφών 

και ορισµού «καινοτοµίας» και «ανταγωνιστικότητας» και «ορθολογικού 

εκσυγχρονισµού».  

 

Μέτρο 122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 122 το οποίο στοχεύει στη στήριξη των ιδιοκτητών δασών και δασικών 

εκτάσεων στην εφαρµογή της πολυλειτουργικής δασικής πολιτικής δεν θα 

εφαρµοστεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 

Με το µέτρο 1.2.2 σχεδιάστηκε ως µια συντονισµένη προσπάθεια βελτίωσης της 

κατάστασης των µη δηµοσίων δασών µέσω τριών βασικών στόχων που είναι η εξής:  
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Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων µε την 

ποιοτική αναβάθµισή τους µε τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών µέτρων.  

∆ηµιουργία έργων υποδοµής για την βελτίωση της προσπελασιµότητας των 

δασών µε πολλαπλά οφέλη (οικονοµικά, προστατευτικά).  

Αξιοποίησή τους ως φυσικό πόρο για προστατευτικούς σκοπούς –καταφύγιο της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας και για λόγους δασικής αναψυχής για οικονοµική 

εκµετάλευση 

Από τους παραπάνω στόχους, είναι φανερό ότι η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 

του Μέτρου 1.2.2 αναµένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τα δάση της χώρας 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των δασών και προστατεύοντας παράλληλα το 

φυσικό περιβάλλον. Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων δασικών προϊόντων 

και υπηρεσιών θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση τόσο του γεωργικού όσο και του 

µη γεωργικού εισοδήµατος των κατοίκων της υπαίθρου, συµβάλλοντας µε αυτό τον 

τρόπο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα αλλά και της 

ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Μία σωστά οργανωµένη δασική έκταση µπορεί να 

αποτελέσει αφορµή για τη πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισµού. Στις περιοχές που υπάρχει µία τέτοια προοπτική, θα ήταν σκόπιµο να 

υπάρξει µία µορφή «συνέργιας» του Μέτρου 1.2.2 µε κάποια από τα µέτρα του 

Άξονα 3.  

Ωφελούµενοι από το µέτρο οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των δασών, 

φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ∆ήµοι ή Κοινότητες, καθώς 

επίσης και µισθωτές δασών και δασικών εκτάσεων. 

2. Πορεία υλοποίησης 

Κατά την προετοιµασία για την υλοποίηση του Μ 122 και µετά από συναντήσεις µε 

αρµόδιους φορείς διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής για το 

µέτρο, γεγονός το οποίο είχε παρατηρηθεί και κατά την προηγούµενη προγραµµατική 

περίοδο και οφείλεται στο πολύ µικρό αριθµό δασοκτηµόνων που υπάρχουν στην 

χώρα και στο µικρό επιχειρησιακό ενδιαφέρον για την οικονοµική διαχείριση των 

δασών τους – έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων. Η ΕΥ∆ ΠΑΑ προτίθεται λόγω των 

ανωτέρω να καταργήσει το Μέτρο.  
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην αύξηση της 

διαφοροποίησης της παραγωγής των 

δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

αξιοποίησή των δασών ως φυσικό πόρο για 

λόγους δασικής αναψυχής και για άλλες 

οικονοµικές δραστηριότητες 

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά και του µεριδίου αγοράς 

των δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων, σε κλάδους 

όπως ο κλάδος της ανανεώσιµης ενέργειας; 

- Αριθµός δράσεων για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά 

- Αριθµός δράσεων για την ενίσχυση του 

πολυλειτουργικού ρόλου του δάσους 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειες από 

δασικές εκµεταλλεύσεις 

iii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη διατήρηση ή στη 

βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης των δασών; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

αξιοποίησή των δασών ως φυσικό πόρο για 

προστατευτικούς σκοπούς της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας και για λόγους δασικής αναψυχής 

122 Βελτίωση της οικονοµικής 

αξίας των δασών 

iv) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

αξιοποίηση των δασών ως φυσικό πόρο για 

λόγους δασικής αναψυχής και στη βελτίωση 

της οικονοµικής αξίας των δασών και δασικών 

εκτάσεων µε την ποιοτική αναβάθµισή τους  

Απαντήσεις: 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 122 ∆Ε ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 

 

Μέτρο 123 Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 123 επικεντρώνεται στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας α) των 

γεωργικών προϊόντων, στηρίζοντας µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

και να αναπτύξουν καινοτοµικές δράσεις και να βελτιώσουν την ποιότητα των 

προϊόντων τους και β) των δασοκοµικών προϊόντων, αυξάνοντας τις επενδύσεις που 

αφορούν τη διατήρηση και αύξηση της προµήθειας πρώτης ύλης, τον εκσυγχρονισµό 

των µικρών επιχειρήσεων µεταποίησης και στη βελτίωση της εµπορίας τους.  

Στόχοι του µέτρου είναι να αυξηθούν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη 

µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων και να 

στηριχθούν ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους, να προωθηθεί η χρήση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες, να παραχθούν 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες και νέες αγορές για 

τα γεωργικά τους προϊόντα. Παράλληλα επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος, 

η επίτευξη εργασιακής ασφάλειας και η διαφύλαξη της υγιεινής και της καλής 

διαβίωσης των ζώων 
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Το µέτρο διαιρείται σε δυο υποµέτρα: α) αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

και β) αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων.  

Υποµέτρο Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Σκοπός του µέτρου είναι η στήριξη των επενδύσεων για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της προώθησης του τοµέα της µεταποίησης και της εµπορίας των 

πρωτογενών γεωργικών προϊόντων.   

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι κάτοχοι πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

σύµφωνα µε την 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το µέγιστο 

ποσοστό στήριξης ανάλογα µε την περιφέρεια που ανήκουν.  

∆εν παρέχεται στήριξη σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την 

διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/1-10-04).  

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών 

∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

Υποµέτρο Β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

Το υποµέτρο στοχεύει στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας και της 

ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων µέσω επενδύσεων που αφορούν στην 

διατήρηση και αύξηση της προµήθειας πρώτης ύλης, στον εκσυγχρονισµό και την 

ίδρυση των πολύ µικρών µονάδων µεταποίησης και στην βελτίωση της εµπορίας των 

προϊόντων. 

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον». 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Α Γεωργικά Προϊόντα 

Ο αγροδιατροφικός τοµέας της Ελλάδας παρουσιάζει σχετικά χαµηλή 

ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων, τη χαµηλή, εν γένει, προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, 

συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναµία προώθησής του στις ξένες αγορές.  

Ο µεταποιητικός τοµέας των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από 

τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Παρόλα αυτά εµφανίζει µια 

έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά τον αριθµό και το µέγεθος παραγωγής µεταξύ 
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των µεγάλων και των µικρών επιχειρήσεων. Ένας συγκριτικά πολύ µικρός αριθµός 

200 περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της παραγωγής και του µεριδίου της 

αγοράς. Αντίθετα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός 17.000 περίπου µικρών επιχειρήσεων 

παράγει το υπόλοιπο µέρος των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στις αγροτικές 

περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο 

και επίπεδο καινοτοµίας και νέων προϊόντων, συµβάλλουν σηµαντικά στην 

απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίµων 

καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. 

Στόχος του είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων των πολύ µικρών, 

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξή τους σε θέµατα υιοθέτησης και 

ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της ποιότητας 

καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.  

Β ∆ασικά προϊόντα 

Η ανταγωνιστικότητα στο δασικό τοµέα της χώρας παρουσιάζει µία στασιµότητα τα 

τελευταία χρόνια ως προς την παραγωγή δασικών προϊόντων ενώ οι εισαγωγές 

ξυλείας είτε πρώτης ύλης (στρογγυλής ξυλείας) είτε προϊόντων πρωτογενούς 

επεξεργασίας, αυξάνονται διαρκώς για να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση.  

Υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολύ µικρών επιχειρήσεων, µε σκοπό τον 

εκσυγχρονισµό της υποδοµής και του σχετικού εξοπλισµού που απαιτούνται σε όλη 

την διαδικασία αποµάκρυνσης των δασικών προϊόντων (υλοτοµία, µετατόπιση και 

µεταφορά) µέχρι την βιοµηχανική επεξεργασία τους. 

Στον τοµέα της εµπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των 

τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιµη 

ξυλεία πολύ µικρών και µικρών διαστάσεων) και την διάθεσή τους στην αγορά. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο : είναι οι Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) 

3. Πορεία υλοποίησης 

 

Α) Το Μάιο του 2009, έγινε τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας-επιλογής 

του Μέτρου.  Στις 3/07/ 2009 υπογράφηκε η αρ. πρωτ. 292313/2622/03-07-2009 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391 Β΄/13-07-2009), µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής 

των αιτήσεων ενίσχυσης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, σε 
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προγράµµατα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 και η διαδικασία καταβολής των 

ενισχύσεων στους δικαιούχους. 

Στις 3/08/2009  δηµοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς τους εν 

δυνάµει δικαιούχους του Μέτρου µε ηµεροµηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων 

ενίσχυσης την 25/08/2009 και λήξης η ηµεροµηνία εξάντλησης των διαθεσίµων 

πιστώσεων του Μέτρου.  

Στις 30/11/2009, µε την αρ. πρωτ. 329423/4311/30-11-2009 απόφαση της Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, αποφασίστηκε η αναστολή, από 04/12/2009, της 

υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, λόγω της επικείµενης αναθεώρησης του ΠΑΑ.  

Μέχρι 03/12/2009 υποβλήθηκαν στο εν λόγω µέτρο 194 αιτήσεις ενίσχυσης, 

συνολικού αιτούµενου προϋπολογισµού 414.759.096 € (αιτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη 

περίπου 189.035.241 €).  

Έχει συνταχθεί σχέδιο τροποποίησης της αρ. πρωτ. 292313/2622/03-07-2009 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 1391 Β΄/13-07-2009), το οποίο βρίσκεται σε εσωτερική διαβούλευση στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

 

Β) Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

επιχειρήσεων 

 

930 

 

 

- - 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 

 

562.678 

 
- - 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και καινοτοµιών; 

- Αριθµός επενδύσεων που στοχεύουν στην 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών 

-Ρυθµός υιοθέτησης καινοτοµιών από τις 

επιχειρήσεις   

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ποιότητας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων; 

- Αριθµός επενδύσεων που περιλαµβάνουν 

εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας  

- Αριθµός επενδύσεων που στοχεύουν στην 

αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των 

βιολογικών προϊόντων και πιστοποιηµένων 

προϊόντων 

-Ποσοστό των παραγόµενων προϊόντων που 

διατίθενται σε οργανωµένα δίκτυα διάθεσης 

προϊόντων εθνικά/διεθνή 
iii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας της µεταποίησης και εµπορίας 

γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Αξίας των ενταγµένων επιχειρήσεων 

- Μεταβολή στο κόστος παραγωγής 

- Μεταβολή στο βαθµός αξιοποίησης της 

δυναµικότητας 

- Ποσοστό µεταβολής στο χρόνο λειτουργίας 

της επιχείρησης ανά έτος   

iv) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά και του µεριδίου αγοράς 

των γεωργικών και δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων, σε κλάδους όπως ο κλάδος της 

ανανεώσιµης ενέργειας; 

- Αριθµός επενδύσεων που περιλαµβάνουν 

δράσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά και τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργιας 

123 Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

v) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και 
της δασοκοµίας; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Αξίας των ενταγµένων επιχειρήσεων 

Μεταβολή στο ποσοστό διείσδυσης των 

προϊόντων στις εξαγωγές 

Απαντήσεις: 

i) Ως καινοτοµία στον αγροτικό τοµέα ορίζεται η ανανέωση και η µεγέθυνση του εύρους των 

προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, η εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς 

και διανοµής καθώς και η εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση (µάνατζµεντ). Σηµαντικό κριτήριο για τη 

διαπίστωση της καινοτοµίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα 

υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές 

δοµές και πρακτικές της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι, η εφαρµογή ποιοτικών σηµάτων (ISO, HAACP 

κ.λπ.), η τεχνολογική αναβάθµιση σε υποδοµές και εφαρµογές λογισµικού ελέγχου ποιότητας, είναι 
δυνατό να συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και την διείσδυση των προϊόντων στην αγορά . Το 

Μέτρο 123 δεν παρουσίασε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης. Η συµβολή του εν λόγω µέτρου 

στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών θα κριθεί από το είδος των χρηµατοδοτούµενων 

επενδύσεων που θα υιοθετηθούν κατά την υλοποίηση των δράσεων.  

ii) Το Μέτρο 123 θα επικεντρωθεί κυρίως στην ενίσχυση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

µεταποίησης γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων προκειµένου να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν 

καινοτόµες δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητά τους. Επενδύσεις που περιλαµβάνουν 

εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και άλλων καινοτόµων πρακτικών αναµένεται να 

βελτιώσουν την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. 

iii & iv) Είναι εµφανές ότι το Μέτρο 123 επικεντρώνεται στη βελτίωση του τελικού προϊόντος µε τη 

µορφή που φτάνει στα χέρια του καταναλωτή. Η βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας ενός 

προϊόντος αυξάει τη ζήτησή του και διευκολύνει την πρόσβασή του στην αγορά µέσα από τα κανάλια 

διανοµής. Επίσης, στους στόχους του µέτρου αναφέρεται και η χήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

αλλά χωρίς να υπάρχουν υλοποιούµενες επενδύσεις δε µπορεί να γίνει κάποια εκτίµηση για τη συµβολή 
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τους στη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργικών και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων στην αγορά 

καθώς και στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

v) Η βελτίωση της ποιότητας και της εικόνας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητά τους δηµιουργώντας προοπτικές διείδυσης στην εγχώρια και στην διεθνή αγορά. 

Βέβαια, ειδικά στην περίπτωση της διεθνούς αγοράς, το ιδανικό θα ήταν να συνδυαστεί µε µία καλά 

οργανωµένη στρατηγική µάρκετινγκ που θα οδηγήσει στην δηµιουργία προοπτικών σε νέες αγορές 
εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη η 

συνέργεια του Μέτρου 123 µε το Μέτρο 133 που ενισχύει δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

προϊόντων, όταν πρόκειται για συλλογικές δράσεις παραγωγών. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συστηµατική τήρηση επιχειρησιακών στατιστικών στοιχείων σε ενιαία και 

διαχρονική βάση δεδοµένων που θα προορίζεται για πολυ-επιστηµονική και 

επιχειρησιακή χρήση και για συνεχώς αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 

συστηµάτων ποιότητας (ISO κλπ) 

� Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα δικτυακής ανάλυσης της αγοράς  

� Παρακολούθηση της εξέλιξης της έννοιας και των διαστάσεων της 

«ποιότητας» στην ελεύθερη αγορά µε σσυτηµατική εµπειρική-εµπορική 

έρευνα 

Μέτρο 125 Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας  

 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 125 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο γεωργικό και όσο και στο δασικό 

κλάδο µέσω των ακόλουθων δράσεων  που περιγράφονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 4: Περιγραφή του µέτρου 125 
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Πιο συγκεκριµένα για τον τοµέα της γεωργίας αναλυτικά οι δράσεις είναι οι εξής: 

∆ράση 1: Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 

Η κατασκευή υποδοµών εγγειοβελτιωτικών έργων κρίνεται απαραίτητη και στην 4η 

Προγραµµατική Περίοδο σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα επάρκειας υδατικού 

δυναµικού.  

Φορέας εφαρµογής του µέτρου ορίζεται η  ∆/νση Τεχνικών Μελετών και 

Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ. 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

∆ράση 2:  Έργα αναδασµών  

Τα έργα της δράσης αυτής αποσκοπούν στην συγκέντρωση της διάσπαρτης 

ιδιοκτησίας και στην αντιµετώπιση µίας από τις σηµαντικότερες διαρθρωτικές 

αδυναµίες του γεωργικού τοµέα στην Ελλάδα, που είναι ο µικρός και 

κατακερµατισµένος κλήρος.  

Φορέας υλοποίησης των δράσεων ορίζεται η ∆ιεύθυνση Τοπογραφικής 

συνεπικουρούµενη από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης και από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ µε τις Αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες . 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

∆ράση 3: Αγροτικός εξηλεκτρισµός  

Στόχος της δράσης είναι η  ηλεκτροδότηση ή και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου 

µε σκοπό την βελτίωση της βιωσιµότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων.  

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

∆ράση 4: Βελτίωση βοσκοτόπων  

Η δράση 4 καταργείται.  

∆ράση 5. Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

(Αγροτική οδοποιία) 
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Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιµότητας του αγροτικού οδικού 

δικτύου και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε στόχο τη µείωση του κόστους 

µεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών 

µηχανηµάτων, την ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά των ευπαθών προϊόντων.  

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τις αρµόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες κατά περίπτωση. 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

Υποµέτρο Β: ∆ασοκοµικός Τοµέας 

 

Στόχος του υποµέτρου είναι  η αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση  των δασών και 

δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού 

πληθυσµού και η ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Οι δράσεις του πρόκειται να 

εφαρµοστούν σε όλη τη χώρα.  

Το σχέδιο της ΚΥΑ εκχωρήσεων αρµοδιοτήτων έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες της 

Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ για παρατηρήσεις, προκειµένου  να οριστικοποιηθεί το σχέδιο της ΚΥΑ. 

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού 

Περιβάλλοντος, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ). 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Α Γεωργικός Τοµέας 

∆ράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 

H Ελλάδα έχει σχετικά επαρκείς – µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά - ποσότητες 

υδατικών πόρων αλλά εντοπίζονται σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά στην 

αξιοποίησή τους και τη βέλτιστη διαχείρισή τους.  

Η έλλειψη αρδευτικών έργων και κυρίως φραγµάτων και ταµιευτήρων για τη 

συγκράτηση των επιφανειακών απορροών, οι ελλείψεις σε αρδευτικά δίκτυα αλλά και 

οι µεγάλες απώλειες που παρουσιάζονται στα υφιστάµενα δίκτυα στρέφουν τους 
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παραγωγούς στην εγκατάσταση γεωτρήσεων, που δηµιουργούν εκτός των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σηµαντικό κόστος στους παραγωγούς. Για την 

ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, στο ΠΑΑ προβλέπεται η βελτίωση της 

ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης και αποθήκευσης του νερού, µέσω δράσεων του 

Μέτρου 1.2.5 του Άξονα 1 και εφαρµογή πρακτικών που αποσκοπούν σε µειωµένη 

χρήση νερού, µέσω δράσεων του Άξονα 2 

Η κατασκευή υποδοµών εγγειοβελτιωτικών έργων κρίνεται απαραίτητη και στην 4η 

Προγραµµατική Περίοδο σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα επάρκειας υδατικού 

δυναµικού και στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση αυτού µε δεδοµένη και την 

επιδείνωση που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή και τα φαινόµενα λειψυδρίας. Η 

κατασκευή των φραγµάτων και εξωποτάµιων λιµνοδεξαµενών, ο εκσυγχρονισµός 

των αρδευτικών δικτύων και η αντικατάσταση των γεωτρήσεων και ανοικτών 

διωρύγων µε υπόγεια άρδευση εκτός της σηµαντικής βελτίωσης που επιφέρει στην 

ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την µείωση του κόστους για 

τον παραγωγό (δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος η ντήζελ που που 

απαιτείται για την λειτουργία των γεωτρήσεων) έχει φιλικό προς το περιβάλλον 

χαρακτήρα, διότι στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής τους αναπτύσσεται ένα νέο 

οικοσύστηµα, µειώνονται οι υπεραντλήσεις των υπόγειων νερών, περιορίζονται οι 

απώλειες των δικτύων και αντιµετωπίζεται το πρόβληµα στις παράκτιες ζώνες. 

Επίσης αναδεικνύονται ως τόποι προσέλκυσης επισκεπτών οι συγκεκριµένες 

περιοχές, αποτελώντας νέους οικοτουριστικούς προορισµούς ενώ παράλληλα ο 

αστικός πληθυσµός εξοικειώνεται µε την βιοποικιλότητα της χώρας µας, που είναι 

µοναδική στην Ευρώπη.  

∆ράση 2. Έργα αναδασµών  

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ότι οι 

περισσότερες από αυτές αποτελούνται από µικρά αγροτεµάχια (µέσο µέγεθος 

αγροτεµαχίου 0,7 Ha), τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Η 

υλοποίηση της δράσης των εκούσιων αναδασµών κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου 

να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις 

περιοχές που θα εφαρµόζονται αναδασµοί µέσω της µείωσης των εισροών και την 

αύξηση της παραγωγικότητας.  
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∆ράση 3. Αγροτικός εξηλεκτρισµός  

Βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εκµετάλλευσης και γενικά των γεωργικών 

υποδοµών, βελτίωση του περιβάλλοντος µε την αποφυγή χρήσης ρυπογόνων πηγών 

ενέργειας (πετρέλαιο), ασφάλεια και εργονοµία για τους χρήστες του 

τροφοδοτούµενου εξοπλισµού. 

 

∆ράση 4. Βελτίωση βοσκοτόπων  

Καταργήθηκε 

∆ράση 5. Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

(Αγροτική οδοποιία) 

Στη χώρα µας, τόσο λόγω της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας που παρουσιάζει (ορεινοί 

όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας) όσο και της διασποράς των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, υπάρχει ανάγκη κατασκευής αλλά και βελτίωσης της 

προσβασιµότητας προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µέσω της βελτίωσης της 

αγροτικής οδοποιίας. Το υπάρχον αγροτικό δίκτυο εµφανίζει προβλήµατα 

προσπελασιµότητας ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, ενώ απαιτείται και η 

διάνοιξη νέου. 

125 Β ∆ασοκοµικός Τοµέας 

∆ράση: ∆ιάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό 

εκµετάλλευση δασών  

Το δασικό οδικό δίκτυο εντός των υπό εκµετάλλευση δηµοσίων δασών αποτελεί τη 

βάση για την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση 

αυτών. Η απαραίτητη προσπέλαση και διάνοιξη των δασών µε δασοδρόµους - 

συµβάλλει αφενός στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου στην αειφόρο ανάπτυξη 

και καλύτερη ποιότητα ζωής. Πέραν αυτού εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης 

των δασικών οικοσυστηµάτων, η υλοποίηση των αναγκαίων αναδασώσεων καθώς και 

η πρόσβαση σε αισθητικά τοπία µε συνέπεια την οικοτουριστική ανάπτυξη.  

Ωφελούµενοι από το µέτρο : Αγρότες και δασοκαλλιεργητές 
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3. Πορεία υλοποίησης  

∆ράση 1: Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 

Μέχρι το Μάιο του 2010 , πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

− Εντάχθηκαν  94 έργα συνολικού προϋπολογισµού  1.204.178.932,03 € εκ των 

οποίων τα 9 είναι έργα – γέφυρες συνολικού προϋπολογισµού 54.300.000 € 

− ∆όθηκαν προεγκρίσεις δηµοπράτησης έργων σε 29 έργα συνολικού  

προϋπολογισµού  363.498.341,75 € 

− ∆όθηκαν προεγκρίσεις υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που 

προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση αυτών, σε 12 έργα προϋπολογισµού 

140.546.108,91 €. 

 

∆ράση 2:  Έργα αναδασµών  

Μέχρι το Μάιο του 2010 , πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

− Εντάχθηκαν  6 έργα συνολικού προϋπολογισµού  17.949.767,50 € 

− ∆όθηκε προέγκριση δηµοπράτησης σε 1 έργο συνολικού  προϋπολογισµού  

4.284.000,00 € 

− ∆όθηκε προέγκριση υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που προέκυψε 

µετά τη δηµοπράτηση αυτού, σε 1 έργο προϋπολογισµού 2.105.196,18 € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

∆ράση 3: Αγροτικός εξηλεκτρισµός  

Σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή της ∆ράσης του Αγροτικού Εξηλεκτρισµού, η δράση 

αυτή δεν ενεργοποιήθηκε. Η δράση είναι έτοιµη να εφαρµοστεί µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς οι οποίοι είναι: το Τµήµα Εξηλεκτρισµού της ∆/νσης 

Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισµού του ΥΠΑΑΤ, τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, τον Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και τις 

Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων. 

 

∆ράση 4: Βελτίωση βοσκοτόπων  

Η δράση 4 καταργείται.  
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∆ράση 5. Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

(Αγροτική οδοποιία) 

 

Μέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

− Εντάχθηκαν  37 έργα συνολικού προϋπολογισµού  32.520.794,34 € 

− ∆όθηκαν προεγκρίσεις δηµοπράτησης έργων σε 4 έργα συνολικού  

προϋπολογισµού  8.390.454,34 € 

− ∆όθηκε προέγκριση υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο, που προέκυψε 

µετά τη δηµοπράτηση αυτού, σε 1 έργο προϋπολογισµού 4.631.874,80 € 

 

 

Υποµέτρο Β: ∆ασοκοµικός Τοµέας 

Το σχέδιο της ΚΥΑ εκχωρήσεων αρµοδιοτήτων έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες της 

Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ για παρατηρήσεις, προκειµένου να οριστικοποιηθεί το σχέδιο της ΚΥΑ. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

πράξεων 

 

872 

 

3 0,3% 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 

 

563.303 

 

6.314,22 1,1% 

 

 

 

Μέσω του Μέτρου 125 στόχος είναι η αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών 

του πρωτογενή τοµέα. Αξιολογείται ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την 

έναρξη υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στη δράση «Εγγειοβελτιωτικά 

έργα».  
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στην 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού 

κεφαλαίου µέσω της βελτίωσης των υποδοµών; 

- Αριθµός έργων που στοχεύουν στην 

ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόµηση 

των υδάτων 

- Αριθµός έργων αναδασµού και βελτίωσης του 

κτηµατικού καθεστώτος  

- Αριθµός έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού  

- Αριθµός έργων αγροτικής και δασικής 

οδοποιίας   

125 Βελτίωση και ανάπτυξη της 

υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της 

γεωργίας και της δασοκοµίας 

ii) Σε ποιο βαθµό προώθησε το καθεστώς την 

ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και των 

δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων µέσω της 

βελτίωσης των υποδοµών; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Αξίας 

Απαντήσεις: 

 i) Κατά την περίοδο αξιολόγησης ξεκίνησαν να υλοποιούνται µόνο έργα της ∆ράσης 1 του Υποµέτρου 

125Α, που αναφέρεται σε εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις στον γεωργικό τοµέα. Τα έργα αυτά είναι 
κυρίως φράγµατα, νέα αρδευτικά δίκτυα ενώ παράλληλα ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται 
υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα που παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές. Με την έναρξη της πλήρους 

λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων αναµένεται να υπάρξει ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων 

πόρων. Επιπλέον µε την ανάπτυξη και των άλλων ∆ράσεων µέσω της δηµιουργίας υποδοµών το Μέτρο 

συµβάλλει στη µείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων (αναδασµός, οδοποιία – 

πρόσβαση, εξηλεκτρισµός). Το ποσοστό υλοποίησης του Μέτρου ανέρχεται στο 0,3% αφού έχουν 

υλοποιηθεί µόλις 3 από τις 872 επενδύσεις που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν σύµφωνα µε τους 
στόχους που έχουν τεθεί κατά το σχεδιασµό του ΠΑΑ. 

ii) Με την κατασκευή φραγµάτων και άλλων αρδευτικών έργων αναµένεται να βελτιωθεί ο τρόπος 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων και  να υπάρξουν αλλαγές που θα συµβάλλουν στην αποδοτικότητα 

και την παραγωγικότητα πολλών γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην περιοχή παρέµβασης. Πολλοί 
γεωργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στα αρδευτικά δίκτυα, ενώ αυτοί που είχαν ήδη πρόσβαση θα 

µπορούν να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου. Με αυτόν τον 

τρόπο πολλοί γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόσουν τα σχέδια παραγωγής τους µε 

βελτιωµένες ποικιλίες και αποδοτικότερες καλλιέργειες που έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό. 

Επίσης, αναµένεται να µειωθεί το κόστος παραγωγής των εκµεταλλεύσεων αφού θα µειωθούν οι 
δαπάνες άρδευσης και δεν θα είναι απαραίτητες ιδιωτικές γεωτρήσεις µε το υψηλό κόστος 

εγκατάστασης (πάγιες δαπάνες) και λειτουργίας (ηλεκτρισµός, ενέργεια). Κατά την περίοδο 

αξιολόγησης υλοποιήθηκαν µόνο 3 έργα, ενώ έχουν εγκριθεί και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 18 

εγγειοβελτιωτικών έργων της δράσης 125
Α
. Τα περισσότερα από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλειξη 

είναι έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισµού και βελτιώσης αρδευτικών δικτύων. Γίνεται αποκατάσταση 

των φθορών και αντικατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού, όπου είναι αναγκαίο. Συµβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και των δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων εκµεταλλεύσεων δεν 

αναµένεται να είναι σηµαντικά εµφανής από τα έργα ανακαίνησης και εκσυγχρονισµού γιατί τα αυτά τα 

αρδευτικά δίκτυα προϋπήρχαν στις συγκεκριµένες περιοχές και δεν επεκτείνονται. Κατά συνέπεια, οι 
επωφελούµενοι θα είναι ακριβώς οι ίδιοι γεωργοί που χρησιµοποιούσαν τα συγκεκριµένα αρδευτικά 

δίκτυα και πριν την ανακαίνισή τους χωρίς οι δράσεις αυτές να αναµένεται να ωθήσει σε 

αναδιάρθρωση και αντικατάσταση καλλιεργητικών σχεδίων και κλάδων παραγωγής. Εντούτοις, τα 

φράγµατα που θα κατασκευαστούν αναµένεται να έχουν θετική συµβολή στη βελτίωση στην 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και των δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων. Παράλληλα, οι εγγειοβελτιωτικές δράσεις και τα αρδευτικά έργα, αναµένεται σε 

ορισµένες περιπτώσεις να συµβάλουν στη διαφοροποίηση στην περιοχή µε ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων, επίσης δε να συµβάλλουν θετικά στην εξοικονόµηση πόρων (υδάτινο δυναµικό, 

ενέργεια κλπ)    
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5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συνέχιση της συστηµατικής δραστηριοποίησης στο πλαίσιο των 

εγγειοβελτιωτικών έργων  

� Κανονιστικές ρυθµίσεις προληπτικού ή επεµβατικού χαρακτήρα και 

ενδεχοµένως µέσω νέων ΚΥΑ ώστε να µην αποτελέσουν εµπόδιο η δασική 

και χωροταξική νοµοθεσία τόσο για την υλοποίηση των έργων όλων των 

δράσεων του Μέτρου 125  

� Συστηµατική συγκέντρωση κοινωνικοοικονοµικών και χωρικών στοιχείων για 

µία πιο εύστοχα επικεντρωµένη ανάπτυξη και λεπτοµερέστερη τεκµηρίωση 

κατανοµής και ενδεχόµενης ανακατανοµής χρηµατοδοτήσεων 

� Κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική και χρήση πληροφοριακών εργαλείων 

για τη γνωστοποίηση της σπουδαιότητας του µέτρου στο ευρύ κοινό και σε 

υπηρεσίες και υπουργεία εκτός του Υπ.Α.Α.Τ. και διασφάλιση της 

κοινωνικοπολιτικής στήριξης ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων 

περιβαλλοντικού προσανατολισµού (πχ υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, 

ΟΤΑ, ΜΚΟ κτλ) 

 

 Μέτρο 126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού, που 

ζηµιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων 

πρόληψης 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο αυτό που αποσκοπεί στην αύξηση της προς στήριξη περιοχής που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές δεν παρουσιάζει χρηµατοδοτική κίνηση ακόµη. 

Οι ζηµιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσµενή 

καιρικά φαινόµενα ή κλιµατικά γεγονότα κλονίζουν σοβαρά την οικονοµία των 

παραγωγών, οι οποίοι µη έχοντας τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν τις δαπάνες 

αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν οµαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα 

έχουν ανάγκη από στήριξη για την κάλυψη των δαπανών αποκατάστασης και 

συµπαράσταση της πολιτείας, µέσω της χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων. 

Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν µερικώς την δυνατότητα των γεωργών και των 

κτηνοτρόφων, που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και να 

παραµείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και συνεχίζοντας 

την οικονοµική τους δραστηριότητα. 
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Ωφελούµενοι από το µέτρο : Κάτοικοι των παραδασόβιων οικισµών και γενικότερα οι 

αγρότες της περιοχής (γεωργοί, κτηνοτρόφοι) 

2. Πορεία υλοποίησης 

Ο προϋπολογισµός του Μέτρου δεν επαρκεί, διότι για µελλοντικές πιθανές ζηµίες δεν 

θα µπορούσαν να δεσµευθούν εκ των προτέρων µεγάλα κονδύλια. Παρ’ όλα αυτά το 

Μέτρο σχεδιάστηκε για να παραµείνει σε ισχύ και να αναβαθµισθεί ανάλογα µε τις 

ανάγκες που θα προκύψουν ∆εν υφίσταται υλοποίηση καθώς το µέτρο αυτό δεν έχει 

ενεργοποιηθεί ακόµη.  

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στηριζόµενη περιοχή 

πληγεισών γεωργικών 

εκτάσεων (Ha) 

400 

 
- - 

 

3. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη διατήρηση των 

οικονοµικών επιδόσεων των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µέσω της αποκατάστασης 

ή/και διαφύλαξης του γεωργικού παραγωγικού 

δυναµικού; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

πρόληψη των πυρκαγιών και των φυσικών 

καταστροφών 

- Αριθµός δράσων που στοχεύουν στην 

αποκατάσταση των πυρκαγιών και των 

φυσικών καταστροφών 

-Αριθµός εκµεταλεύσεων που έλαβαν ενίσχυση 

και συνεχίζουν την δραστηριότητά τους στην 

περιοχή που επλήγη από φυσικές καταστροφές 

126 Αποκατάσταση του γεωργικού 

παραγωγικού δυναµικού που έχει 
πληγεί από φυσικές καταστροφές 

και εισαγωγή των κατάλληλων 

δράσεων πρόληψης 

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και 
της δασοκοµίας; 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προσόδου των 

ενταγµένων εκµεταλλεύσεων 

Απαντήσεις: 

 i & ii) Το Μέτρο 126 δεν είχε ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο αξιολόγησης 

 

Μέτρο 131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 131 πρόκειται να καλύψει τµήµα της δαπάνης που επιβαρύνει τους 

γεωργούς στο πλαίσιο της προσαρµογής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα 

κοινοτικά πρότυπα που αφορούν τη δηµόσια υγεία, την καλή διαβίωση και υγεία των 

ζώων, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Για την υλοποίηση του µέτρου υπεύθυνη έχει οριστεί η Γενική ∆ιεύθυνση 

Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Η χρηµατοδότηση προέρχεται σε ποσοστό 100% από δηµόσια δαπάνη.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην ελληνική 

νοµοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη 

δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και 

την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εµπλέκει σηµαντικό αριθµό γεωργών.  

Για τα πρότυπα αυτά επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες 

υποχρεώσεις που οδηγούν σε µείωση του εισοδήµατός τους είτε άµεσα είτε µέσω του 

πρόσθετου κόστους απαιτείται για να διευκολυνθούν οι γεωργοί ώστε να 

προχωρήσουν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεών τους προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου, κρίνεται απαραίτητο 

να δοθούν ενισχύσεις. Το µέτρο θα καλύψει τµήµα των δαπανών και το διαφυγόν 

εισόδηµα µε στόχο την ταχύτερη εφαρµογή και τήρηση των προτύπων αυτών. Το 

µέτρο αφορά µόνο την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων του προτύπου 

«Ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων».  

Ωφελούµενοι από το µέτρο: κτηνοτρόφοι, κοινωνικό σύνολο 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το µέτρο αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΑ (2000-2006) 

Εφαρµογή και Τήρηση Προτύπων και αυτό που ενισχύεται είναι η Ηλεκτρονική 

Σήµανση Αιγοπροβάτων µε στοµαχικό βώλο. Τον Ιούνιο του 2009 εκδόθηκε η µε αρ. 

πρωτ. 290100/16-6-2009 (ΦΕΚ 1243 Β΄/2009) για τη τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 

263313/655/8-5-2006 ΚΥΑ και έγκριση πιστώσεων για την πληρωµή ανειληµµένων 

υποχρεώσεων του µέτρου 131 «Εκπλήρωση Προτύπων µε βάση την Κοινοτική 

νοµοθεσία – Ηλεκτρονική Σήµανση Αιγοπροβάτων» του ΠΑΑ 2007−2013 (πρώην 

µέτρο 5.1 του ΕΠΑΑ 2000−2006) για το έτος 2009. 

Η συνολική δαπάνη του µέτρου αυτού ανέρχεται σε 7.163.697,25€ (Κοινοτική 

Συµµετοχή 5.950,63 €) και αφορά συνολικό αριθµό 1.832 δικαιούχων.  

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός δικαιούχων 3509 1832 52.20% 
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Η πορεία του µέτρου κρίνεται ικανοποιητική. Ο στόχος που είχε τεθεί αρχικά (10.000 

αιτήσεις) αφορούσε νέες αιτήσεις σε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 

οποία δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω τροποποίησης του Προγράµµατος και αλλαγής 

του εθνικού θεσµικού πλαισίου. 

Ο µικρός αριθµός εγκεκριµένων δικαιούχων της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (3.509 αιτήσεις), που ολοκλήρωσαν τη σύµβασή τους οφείλεται στη 

δυσκολία εγκατάστασης της υποδοµής ηλεκτρονικής σήµανσης (επενδύσεις οι οποίες 

δεν ενισχύονταν στο πλαίσιο του προτύπου), οπότε δεν εκδηλώθηκε το αναµενόµενο 

ενδιαφέρον βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων µέχρι 31/12/2006. 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό η στήριξη βοήθησε τους 

γεωργούς να εφαρµόσουν ταχέως και να 

συµµορφωθούν µε απαιτητικά πρότυπα µε βάση 

την κοινοτική νοµοθεσία; 

- Αριθµός αιτήσεων ανά πρόσκληση 

- Αριθµός ζώων στα οποία έχει εγκατασταθεί 
το πρότυπο 

131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς 

για να προσαρµοστούν σε 

απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα 

στην κοινοτική νοµοθεσία του 

Κανονισµού 1698/2005                                                                                                                                                

(ανειληµµένες υποχρεώσεις) ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

εκµεταλλεύσεων που έτυχαν στήριξης; 

- Μεταβολή Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Αξίας 

- Συµβολή της εφαρµογής του Μέτρου 131 

στην διάγνωση και θεραπεία ασθενειών των 

αιγοπροβάτων (τρεµώδης νόσος -νόσος 

Scrapie και µελιταίος πυρετός -  βρουκέλλωση) 

- Αριθµός ασθενών ζώων που 

αποµακρύνθηκαν από την εκτροφή 

- Μεταβολή στην τιµή παραγωγού 

Απαντήσεις: 
i) Το Μέτρο 131 αφορά αποκλειστικά ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΑΥ από την 

προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2000-2006. Ενισχύονται κτηνοτρόφοι για να καλύψουν τµήµα 

της δαπάνης που απαιτείται για την ηλεκτρονική σήµανση των αιγοπροβάτων, όπως ορίζουν τα 

κοινοτικά πρότυπα για τη δηµόσια υγεία, την καλή διαβίωση και υγεία των ζώων, την ασφάλεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η πορεία του εν λόγω µέτρου κρίνεται ικανοποιητική αφού κατά την 

περίοδο αξιολόγησης έγιναν πληρωµές σε 1.832 δικαιούχους από το σύνολο των 3.509 που 

προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΑΑ (τιµή στόχος). Με την υλοποίηση του Μέτρου και τη 

διασφάλιση και προστασία της υγείας και ασφάλειας στα προϊόντα του αγροδιατροφικό τοµέα – 

αιγοπροβατοτροφία- καλύπτεται η µείωση στο εισόδηµα του παραγωγού-κτηνοτρόφου, λόγω της 

αποµάκρυνσης των ασθενών ζώων από το δίκτυο της διάθεσης και την αγορά.  

ii) Η συµβολή του µέτρου στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των παραγόµενων προϊόντων 

από τις ενταγµένες κτηνοτροφικές µονάδες είναι ιδιαίτερης σηµασίας αφού γίνεται πλέον έγκαιρη και 
αξιόπιστη διάγνωση βασικών ασθενειών των αιγοπροβάτων. Μπορούν, λοιπόν να γίνουν έγκαιρα όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση των ασθενειών αυτών µε τις ελάχιστες δυνατές 

απώλειες για τον κτηνοτρόφο. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων κτηνοτροφικών 

προϊόντων από τις µονάδες που ενισχύθηκαν µπορεί, υπό ορισµένες συνθήκες (πχ πιστοποίησης), να 

οδηγήσει µεσοµακροπρόθεσµα σε αύξηση της ζήτησης ή της τιµής πώλησής τους. 
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5. Συστάσεις πολιτικής 

� ∆ιεύρυνση της εφαρµογής του µέτρου ακολουθώντας το ήδη πετυχηµένο 

πρότυπο εφαρµογής 

� Χρήση των επιστηµονικών αποτελεσµάτων για βελτίωση της ποιότητας των 

τελικών προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη ενδεχοµένως και επιπρόσθετες 

έρευνες µάρκετινγκ  

� Αξιοποίηση των συλλεγόµενων στοιχείων σε βάση δεδοµένων για πολύ-

επιστηµονική χρήση και κυρίως για χρήση των επιστηµονικών κλάδων υγείας 

και διατροφής. Γνωστοποίηση της βάσης αυτή στην ελληνική και διεθνή 

ακαδηµαϊκή κοινότητα 

 

Μέτρο 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 

 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 132 αποσκοπεί στην οικονοµική στήριξη των γεωργών, οι οποίοι θα 

συµµετάσχουν σε εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα, 

ώστε να µη χαθεί µέρος του εισοδήµατός τους, που απαιτείται κατά τη διαδικασία 

ένταξης.  

Φορέας εφαρµογής είναι η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα».  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά 

προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. Επειδή η συµµετοχή στα συστήµατα αυτά 

επιφέρει κατά κανόνα πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις που δεν αντισταθµίζονται 

από την αγορά, θεωρείται απαραίτητη, τουλάχιστον για ένα ορισµένο χρονικό 

διάστηµα, η οικονοµική στήριξη των γεωργών. 

Γεωργοί που είχαν ενταχθεί στα µέτρα 3.1 (Βιολογική Γεωργία) και 3.2. (Βιολογική 

Κτηνοτροφία) του Άξονα 3 (Γεωργοπεριβαλλοντικά) του ΕΠΑΑ ή εντάσσονται στα 

µέτρα 2.1.4 / 1 και 2.1.4 / 2 του Άξονα 2 του ΠΑΑ δύναται να ενταχθούν στο παρόν 

µέτρο υπό τον όρο ότι από τις ενισχύσεις των ανωτέρω µέτρων θα αφαιρούνται τα 

σταθερά κόστη που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό της ενίσχυσης του 

παρόντος µέτρου. 
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Ωφελούµενοι από το µέτρο: γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), κοινωνικό 

σύνολο. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το 2009 εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 1483/5-6-2009 ΚΥΑ εφαρµογής του Μέτρου και 

στη συνέχεια εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 1720/3-7-2009 ΥΑ Λεπτοµερειών εφαρµογής 

αυτού. 

Η 1
η
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δηµοσιοποιήθηκε στις 15/07/2009 µε 

περίοδο υποβολής Αιτήσεων από 22/07/2009 έως 28/09/2009. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 5.586 αιτήσεις από τις οποίες οι 1.510 αιτήσεις αφορούσαν 

Βιολογική Παραγωγή (Καν (ΕΟΚ) 2092/91), οι 4.060 αιτήσεις αφορούσαν το Εθνικό 

καθεστώς ποιότητας AGRO 2  και οι 15 αιτήσεις για το Εθνικό καθεστώς ποιότητας 

AGRO 3. 

Κατά τη διαδικασία πρωτοβαθµίου ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, κρίθηκαν 

ως επιλέξιµες και αξιολογήθηκαν οι 4.583, αλλά µε την ολοκλήρωση των εργασιών 

της πρωτοβάθµιας γνωµοδοτικής επιτροπής κρίθηκαν τελικά ως επιτυχόντες 2.707 

αιτούντες, µε συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό 13.775.543,68 €.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την 

ένταξη των δικαιούχων θα πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές στο τέλος του έτους 2010 

ή/και στις αρχές του έτους 2011. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων 

 

9.500 

 
- - 

 

Το µέτρο δεν έχει χρηµατοδοτικές ροές ακόµα. Η υλοποίηση του µέτρου εκτιµάται να 

ξεκινήσει τον επόµενο χρόνο µιας και τότε υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιηθούν οι 

πληρωµές των δικαιούχων. Η οικονοµική του ολοκλήρωση είναι ως εκ τούτου 

µηδενική. 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας της 

διαδικασίας παραγωγής για τους καταναλωτές; 

- Αριθµός δικαιούχων ανα σύστηµα (βιολογικα 

Agro 2 και 3)  

ii) Σε ποιο βαθµό η στήριξη αύξησε τις 

διεξόδους και το µερίδιο των προϊόντων των 

υποβοηθούµενων γεωργών στην αγορά ή/και 
την προστιθέµενη αξία των προϊόντων αυτών; 

- Αύξηση προσφοράς πιστοποιηµένων 

προιόντων  

132 Στήριξη γεωργών που 

συµµετέχουν σε συστήµατα για την 

ποιότητα τροφίµων 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

της γεωργίας; 

- Μεταβολή Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Αξίας 

Απαντήσεις: 

i) Κατά την περίοδο αξιολόγησης δηµοσιοποιήθηκε η 1
η
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το 

Μέτρο 132 αναµένεται να συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας 

παραγωγής για τους καταναλωτές. Οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωµένοι να πληρούν καθορισµένες 

προϋποθέσεις κατά τις διαδικασίες παραγωγής, µεταποίησης και µεταφοράς των προϊόντων που 

παράγουν προκειµένου να ενταχθούν σε ένα από τα ενισχυόµενα συστήµατα (βιολογικής παραγωγής, 

Agro 2 και Agro 3) και θα ελέγχονται συνεχώς για αυτό. Επίσης, υπάρχουν και καταναλωτές που 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στα συστήµατα ποιότητας τροφίµων και δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στα 

προϊόντα που φέρουν το λογότυπο κάποιου συστήµατος στη συσκευασία τους.  

ii) Η δηµιουργία ανελαστικής ζήτησης των προϊόντων τα οποία παράγονται µε τα ανωτέρω συστήµατα, 

σε συνδυαµό µε δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την προστιθέµενη αξία 

των εν λόγω προϊόντων, αναµένεται να συµβάλλουν σε σταθερές και αυξανόµενες τιµές αυτών  

iii) Τα πιστοποιηµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία στηρίζονται από τα 

συστήµατα ποιότητας βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά του εσωτερικού και του 

εξωτερικού διατηρώντας στον ανταγωνισµό ή αυξάνοντας τις πωλήσεις του. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συστηµατική τήρηση λεπτοµερειακών στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

ικανότητα των επιχειρήσεων στη διατήρηση προδιαγραφών ποιότητας 

τροφίµων 

� Συνεχής κατάρτιση κι ενηµέρωση των παραγωγών κι εµπόρων 

� Στρατηγική ενηµέρωσης προς τους καταναλωτές να προτιµούν ιχνηλάσιµα και 

πιστοποιηµένα προϊόντων 

� Εφαρµογή µηχανισµών ήπιας παρέµβασης/ µηχανισµών αγοράς (πχ απονοµή 

τίτλων ποιότητας σε επιχειρήσεις και προϊόντα)   
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Μέτρο 133: ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο στοχεύει στην παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών, που παράγουν 

προϊόντα ποιότητας για να προβούν σε δραστηριότητες ενηµέρωσης των 

καταναλωτών σε θέµατα που αφορούν τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των 

προϊόντων τους και σε δράσεις προώθησής τους. Οι δαπάνες του µέτρου 

προορίζονται για τη διενέργεια µελετών αγοράς, το σχεδιασµό, την εκτύπωση και 

διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων για τα παραγόµενα προϊόντα, τη διαφήµιση , τη 

διοργάνωση και τη συµµετοχή σε συνέδρια  και εκθέσεις.  

Φορέας εφαρµογής ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα». 

2. Συλλογιστική παρέµβασης 

Μετά τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις απαίτηση των καταναλωτών αποτελεί η 

ενηµέρωσή τους σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των 

προϊόντων διατροφής. Τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο Εθνικών και 

Κοινοτικών προγραµµάτων ποιότητας συνήθως έχουν υψηλότερη τιµή την οποία 

όµως είναι πρόθυµος να καταβάλλει ο καταναλωτής αν έχει ασφαλή εχέγγυα για το 

προϊόν που αγοράζει.  

Συγκεκριµένα, το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε συλλογικές δράσης 

προώθησης και «οµάδες» παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας µε στόχους: 

την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιµότητα και τις 

προδιαγραφές των προϊόντων και την προώθηση των προϊόντων αυτών 

Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών προϊόντων ποιότητας των καθεστώτων 

που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του µέτρου 1.3.2. Μέσω του µέτρου θα 

χρηµατοδοτηθούν δράσεις ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης που 

περιλαµβάνονται σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης µέγιστης διάρκειας τριών ετών. 

Για την εφαρµογή του καθεστώτος, οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν ενηµέρωση, 

προώθηση και διαφήµιση. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: οµάδες παραγωγών, αγρότες, κοινωνικό σύνολο 
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3. Πορεία υλοποίησης 

Προετοιµάσθηκε σχέδιο ΚΥΑ. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει 
µετά την υπογραφή της ΚΥΑ και µετά την ένταξη των ∆ικαιούχων του Μέτρου 132.  

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων 

 

1.500 

 
- - 

 

∆εν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του µέτρου καθώς εκκρεµεί η κοινοποίησή του 

σχεδίου της ΚΥΑ για διαβούλευση. Η οικονοµική του ολοκλήρωση είναι µηδενική. 
 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στην 

αύξηση του µεριδίου των προϊόντων υψηλής 

ποιότητας στην αγορά; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας  

- Ποσότητα των προϊόντων που καλύπτεται 
από το πρόγραµµα 

- Μεταβολή του µεριδίου της αγοράς των 

προϊόντων ποιότητας   

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση των γνώσεων των καταναλωτών 

σχετικά µε τα προϊόντα υψηλής ποιότητας; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

ενηµέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά 

την διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των 

γεωργικών προϊόντων ποιότητας 

- Είδος δράσεων (πχ σεµινάρια, εκποµπές,  

συµµετοχή σε κλαδικές και διεθνείς εκθέσεις, 

διµερείς εµπορικές συναντήσεις) 

- Χωρική κατανοµή των δράσεων 

133 Στήριξη οµάδων παραγωγών 

για δραστηριότητες ενηµέρωσης 

και προώθησης των προϊόντων στο 

πλαίσιο συστηµάτων για την 

ποιότητα τροφίµων 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

της γεωργίας; 

- Μεταβολή Ακαθάριστης Προστιθέµενης 

Προσόδου  

- Μεταβολή στο ποσοστό εξαγωγών των 

προϊόντων που ενισχύονται 

Απαντήσεις: 
i) Οι στοχευµένες δράσεις προώθησης όταν µάλιστα αυτή γίνεται από συλλογικούς φορείς δίνει τη 

δυνατότητα το ποιοτικό προϊόν να γίνει γνωστό σε ευρύτερα καταναλωτικά στρώµατα και σε 

γεωγραφικές ενότητες. 

ii ) Η συχνότητα της ενηµέρωσης του κοινού µέσω των δράσεων προβολής των ποιοτικών προϊόντων 

επιδρά θετικά στις πωλήσεις των ποιοτικών προϊόντων 

iii)  Η ανταγωνστική θέση του γεωργικού τοµέα βελτιώνεται µε την αύξηση του µεριδίου των 

εξαγωγών (σε ποσότητα και αξία) ή των όρων εµπορίας των ποιοτικών προϊόντων, ή µε την 

υποκατάσταση των εισαγωγών οµοειδών ανταγωνιστικών προϊόντων 

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Συστηµατική τήρηση λεπτοµερειακών στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την 

ικανότητα των επιχειρήσεων στη διατήρηση προδιαγραφών ποιότητας 

τροφίµων 

� Συνεχής κατάρτιση κι ενηµέρωση των παραγωγών κι εµπόρων 

� Στρατηγική ενηµέρωσης προς τους καταναλωτές να προτιµούν ιχνηλάσιµα και 
πιστοποιηµένα προϊόντων 

� Εφαρµογή µηχανισµών ήπιας παρέµβασης/ µηχανισµών αγοράς (πχ απονοµή 

τίτλων ποιότητας σε επιχειρήσεις και προϊόντα) 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

Στο πλαίσιο του άξονα 2 προτείνονται παρεµβάσεις ορθολογικής διαχείρισης της 

γεωργικής και δασικής γης που θα συµβάλλουν στην προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος (γενικός στόχος) µέσω της εξυπηρέτησης των ακόλουθων 

προτεραιοτήτων (ειδικών στόχων), της προστασίας του εδάφους, της προστασίας των 

υδατικών πόρων, της άµβλυνσης των κλιµατικών µεταβολών, της προστασίας της 

βιοποικιλότητας, της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου και της 

βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών 

 

Μέτρο 211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών 

περιοχών και Μέτρο 212  Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε 

µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών 

1. Περιγραφή  

Τα µέτρα αυτά προσπαθούν, µέσω οικονοµικών ενισχύσεων, να αντισταθµίσουν τις 

απώλειες στα εισοδήµατα των αγροτών, που οφείλονται στα φυσικά µειονεκτήµατα,  

και να ενθαρρύνει τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές.  

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή των µέτρων ορίζεται η ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Η χρηµατοδότηση γίνεται σε ποσοστό 100% από δηµόσια δαπάνη.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των ορεινών περιοχών είναι τα µεγάλα υψόµετρα και οι 

απότοµες κλίσεις, που αποτελούν και τα κύρια φυσικά µειονεκτήµατα των περιοχών 

αυτών. Τα µειονεκτήµατα αυτά είτε από µόνα τους, είτε σε συνδυασµούς περιορίζουν 

τις επιλογές των γεωργών στα είδη και τις ποικιλίες που επιβιώνουν στις συνθήκες 

αυτές (κυρίως εκτατικές παραγωγές), ενώ αυξάνουν τα κόστη (λειτουργίας και 

συναλλαγής και κατ’ επέκταση επιδρούν αρνητικά στα εισοδήµατα των γεωργών, µε 

συνέπεια µεγάλες εκτάσεις να εγκαταλείπονται ή να επικρατεί τάση εγκατάλειψης µε 

αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου, την προστασία του περιβάλλοντος 

και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Υπό την έννοια αυτή η διατήρηση της 

γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές κρίνεται επιβεβληµένη και ένα µέσον 
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που µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εξισωτική 

αποζηµίωση, µέσω της οποίας αντισταθµίζεται η απώλεια εισοδήµατος και τα κόστη 

από την επίδραση των µόνιµων µειονεκτηµάτων. 

Μεταξύ των φυσικών µειονεκτηµάτων που χαρακτηρίζουν τις µειονεκτικές περιοχές 

είναι το άγονο των εδαφών που έχει σαν αποτέλεσµα µειωµένες αποδόσεις 

τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση µε τον αντίστοιχο εθνικό µέσο όρο και το µεγάλο 

ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων, µειονεκτήµατα που έχουν σαν συνέπεια την µείωση 

των εισοδηµάτων των κατοίκων τους και να δηµιουργούν συνθήκες (τάσεις) µείωσης 

του πληθυσµού, ενός πληθυσµού που η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη για τη 

διατήρηση της υπαίθρου, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και γενικότερα 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: γεωργοί ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, ανθρώπινο 

δυναµικό υπαίθρου. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το έτος 2007 πληρώθηκαν οι ανειληµµένες υποχρεώσεις των αιτήσεων της 

Εξισωτικής Αποζηµίωσης του έτους 2006 και συγχρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ. 

Την 4
η
 Προγραµµατική περίοδο έγιναν τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

τα έτη 2007, 2008 και 2009. 

Εκπονήθηκαν επίσης νέες ΚΥΑ, ΥΑ και Υποδείγµατα Αιτήσεων σύµφωνα µε τις 

Κανονιστικές απαιτήσεις της περιόδου 2007-2013. Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι των 

Αιτήσεων αυτών  πληρώθηκαν εντός του έτους 2008. 

Το έτος 2008 εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 280947/1982/7-3-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 393 Β΄/7-

3-2008) «Πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζηµίωση) σε 

εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013». 

Μέχρι σήµερα οι εντάξεις Χρηµατοδότησης Πράξης στο ΠΑΑ, 

συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΓΤΑΑ, ανέρχονται σε 316.569.210 € ∆ηµόσια 

∆απάνη (Κοινοτική συµµετοχή 239.326.322 €) για το Μέτρο 211 και σε 

140.015.788€ ∆ηµόσια ∆απάνη (Κοινοτική συµµετοχή 105.851.935 €) για το Μέτρο 

212. 

Ο κατάλογος των Ορεινών, Μειονεκτικών και µε ειδικά προβλήµατα περιοχών ισχύει 

µέχρι τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Μετά το έτος 2013 οι 

Μειονεκτικές Περιοχές (ενδιάµεσες περιοχές) τροποποιούνται και ορίζονται µε το 
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σύστηµα των βιοφυσικών κριτηρίων και των κριτηρίων της εκτατικής γεωργίας. Οι 

Ορεινές Περιοχές καθώς και οι περιοχές µε Ειδικά Προβλήµατα παραµένουν ως 

έχουν. 

Με βάση την οριοθέτηση των περιοχών NATURA από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και την 

εκτίµησή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τα Μέτρα των 211 και 

212, ενισχύθηκαν σε περιοχές NATURA 46.048 εκτάρια.  

Οι δικαιούχοι κατ’ έτος στα µέτρα ανέρχονται σε 62.000 για το Μέτρο 211 και σε 

34.000 για το Μέτρο 212 (Σύνολο 96.000 δικαιούχοι). 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων 

 

108.000 

 

 

81.804 

 

76% 

Στηριζόµενη ΧΓΕ (Ha) 

 

1.498.000 

 

1.636.389 

 

109% 

 

 

Η πορεία υλοποίησης των µέτρων αυτών κρίνεται ιδιαίτερα  επιτυχής καθώς δεν 

υπήρξαν προβλήµατα κατά την εφαρµογή των Μέτρων αυτών. Το ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται στο 76%, ενώ η στηριζόµενη ΧΓΕ σε Ha έχει 

υπερκαλύψει την περιοχή στόχο των µέτρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
430.790,58 

(ΕΓΤΑΑ) 

253.846,80 58,9% Προγραµµατισµένες 

∆απάνες (χιλ. €) 

493.775,98 

(∆∆) 
324.700,32 65,7 % 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι αντισταθµιστικές 

αποζηµιώσεις στη διασφάλιση της συνεχούς 

χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών σε 

ορεινές περιοχές; 

- Ποσοστό µεταβολής της έκτασης των 

γεωργικών γαιών στις ορεινές περιοχές σε σχέση 

µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006) 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 211 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι 
αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις στη διατήρηση 

βιώσιµων αγροτικών κοινοτήτων σε ορεινές 

περιοχές; 

- Ποσοστό µεταβολής αγροτικών κοινοτήτων σε 

ορεινές περιοχές σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή 

το τέλος της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (2006) 

- Ποσοστό µεταβολής δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών των περιοχών παρέµβασης 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση ή προαγωγή αειφορικών γεωργικών 

συστηµάτων; 

 - Αριθµός ενταγµένων παραγωγών 

 - Αριθµός διαχειριστικών σχεδίων 

211 Ενισχύσεις για τα φυσικά 

µειονεκτήµατα στους γεωργούς 

ορεινών περιοχών του Κανονισµού 

1698/2005 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 211 σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 
i) Σύµφωνα µε το ποσοστό µεταβολής των γεωργικών γαιών στις ορεινές περιοχές καθώς για το ποσοστό 

υλοποίησης του µέτρου από το 2007 µέχρι και σήµερα όπως φαίνεται από τη παράγραφο υλοποίησης του µέτρου, 

το µέτρο 211 συνέβαλε στη διασφάλιση της συνεχούς χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών σε ορεινές περιοχές. 

ii) Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία δεν µπορεί να διαφανεί αν οι αγροτικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές σε σχέση 

µε το έτος αναφοράς διατηρήθηκαν εποµένως δεν µπορεί να απαντηθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα µε επάρκεια. Το 

ποσοστό υλοποίησης του µέτρου δείχνει ότι υπάρχει µία σχετική διατήρηση ως προς το αριθµό των δικαιούχων. Η 

τάση µείωσης του ενεργού πληθυσµού στις εν λόγω περιοχές αναµένεται να συνεχιστεί κατά την περίοδο 

αξιολόγησης. 

iii) ∆ιαφαίνεται ότι η διατήρηση ή προαγωγή αειρφορικών γεωργικών συστηµάτων που αποτελεί έναν από τους 

στόχους του µέτρου, συντελείται καθώς οι δικαιούχοι χρησιµοποιύν γεωργικές πρακτικές χαµηλών εισροών 

iv) Σύµφωνα µε την υλοποίηση του µέτρου καθώς και την αξιολόγησης των λοιπών µέτρων στις ορεινές περιοχές 

µε σκοπό τη διατήρηση της υπαίθρου και τη προστασία το περιβάλλοντος φαίνεται ότι το µέτρο συνέβαλε προς 

αυτή τη κατεύθυνση αλλά σε µικρό βαθµό καθώς οι κύριες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

ενεργοποιηθήκαν από άλλα µέτρα. 
i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι αντισταθµιστικές 

αποζηµιώσεις στη διασφάλιση της συνεχούς 

χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών σε 

περιοχές µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 

περιοχών; 

- Ποσοστό µεταβολής γεωργικών γαιών εκτός 

των ορεινών περιοχών σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006)  

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 212 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι 
αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις στη διατήρηση 

βιώσιµων αγροτικών κοινοτήτων σε περιοχές µε 

µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών; 

- Ποσοστό µεταβολής αγροτικών κοινοτήτων σε 

ορεινές περιοχές σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή 

το τέλος της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (2006) 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση ή προαγωγή αειφορικών γεωργικών 

συστηµάτων 

Αριθµός ενταγµένων παραγωγών 

 - Αριθµός διαχειριστικών σχεδίων 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς 

περιοχών µε µειονεκτήµατα εκτός 

των ορεινών περιοχών του 

Κανονισµού 1698/2005 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 212 σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 
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Απαντήσεις: 

 
i) Σύµφωνα µε το ποσοστό µεταβολής των γεωργικών γαιών εκτός των  ορεινών περιοχώς καθώς για το ποσοστό 

υλοποίησης του µέτρου από το 2007 µέχρι και σήµερα όπως φαίνεται από τη παράγραφο υλοποίησης του µέτρου, 

το µέτρο 211 συνέβαλε στη διασφάλιση της συνεχούς χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών σε αυτές τις  

περιοχές. 

ii) Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία δεν µπορεί να διαφανεί αν οι αγροτικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές σε σχέση 

µε το έτος αναφοράς διατηρήθηκαν εποµένως δεν µπορεί να απαντηθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα µε επάρκεια. Το 

ποσοστό υλοποίησης του µέτρου δείχνει ότι υπάρχει µία σχετική διατήρηση ως προς το αριθµό των δικαιούχων. 

iii) ∆ιαφαίνεται ότι η διατήρηση ή προαγωγή αειρφορικών γεωργικών συστηµάτων που αποτελεί έναν από τους 

στόχους του µέτρου, συντελείται καθώς οι δικαιούχοι χρησιµοποιύν γεωργικές πρακτικές χαµηλών εισροών 

iv) Σύµφωνα µε την υλοποίηση του µέτρου καθώς και την αξιολόγηση των λοιπών µέτρων στις περιοχές µε 

µειονεκήµατα µε σκοπό τη διατήρηση της υπαίθρου και τη προστασία το περιβάλλοντος φαίνεται ότι το µέτρο 

συνέβαλε προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά σε µικρό βαθµό καθώς οι κύριες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

ενεργοποιηθήκαν από άλλα µέτρα. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συλλογή όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερων κοινωνικο-οικονοµικών, χωρικών 

και δηµογραφικών δεδοµένων για µία πιο εύστοχα επικεντρωµένη ανάπτυξη  

� Συνεχής και συστηµατική επικοινωνία µε ΟΤΑ και γενικότερα µε πληθυσµούς 

ορεινών περιοχών για την ανίχνευση των τοπικών αναγκών  

 

 

Μέτρο 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την 

Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ) 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 213 προσπαθεί µέσω οικονοµικών ενισχύσεων να αντισταθµίσει τις 

απώλειες στα εισοδήµατα των αγροτών, των οποίων τα αγροτεµάχια βρίσκονται εντός 

των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και πρόκειται να ενταχθούν στις ειδικές 

ρυθµίσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης που ισχύουν στις περιοχές αυτές.  

Επανεξετάζεται η εφαρµογή του Μέτρου  

Φορέας υπεύθυνος για την εφαρµογή του µέτρου ορίζεται η ∆/νση Χωροταξίας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Το µέτρο θα εφαρµοσθεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 2000, όπως 

αυτές έχουν καθορισθεί, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε µελλοντικές προσθήκες 

περιοχών στη λίστα περιοχών του δικτύου Natura 2000.  

Η χρηµατοδότηση γίνεται σε ποσοστό 100% από δηµόσια δαπάνη.  
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2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

∆ίνονται κίνητρα σε γεωργούς για την λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας σε 

περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση των 

φυσικών οικοτόπων που εµπίπτουν στην Οδηγία περί Φυσικών Ενδιαιτηµάτων καθώς 

και των οικοτόπων που είναι σηµαντικοί για την προστασία των ειδών των 

παραρτηµάτων της Οδηγίας, καθώς και για να αντισταθµιστούν τα ειδικά 

µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 

92/43/ΕΟΚ και να εξασφαλιστεί αποδοτική και θετική περιβαλλοντική διαχείριση 

των σχετικών περιοχών. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: αγρότες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), κοινωνικό 

σύνολο. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Επανεξετάζεται η 

εφαρµογή του 

Μέτρου.∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων σε 

περιοχές NATURA 

4.000 

 

- - 

Στηριζόµενες γεωργικές 

εκτάσεις σε περιοχές 

NATURA 

 

32.000 

 

- - 

 

Το µέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί διότι επανεξετάζεται η εφαρµογή του. Αυτό 

οφείλεται σε  προβλήµατα υλοποίησης που διαπιστώθηκαν, που σχετίζονται κυρίως 

στην καθυστέρηση εκπόνησης των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων που αφορούν τις περιοχές 

Natura. ∆εν υπάρχει οικονοµική ολοκλήρωση. 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι αντισταθµιστικές 

αποζηµιώσεις στην αειφόρο διαχείριση των 

γαιών στις τοποθεσίες Natura 2000; 

- Ποσοστό µεταβολής γεωργικών γαιών εντός 

περιοχών Natura 2000 σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 213 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι 
αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των γαιών σε 

περιοχές λεκάνης απορροής ποταµών που 

καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τα 

ύδατα; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στην ποιότητα των 

υδάτων και σχετίζονται µε το Μέτρο 213 σε 

σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 

(2006) 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι 
αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις στη διασφάλιση 

της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές 

αυτές; 

- Ποσοστό µεταβολής γεωργικών γαιών από το 

µέτρο 213 σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή το 

τέλος της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (2006) 

213 Ενισχύσεις Natura 2000 και 
ενισχύσεις που συνδέονται µε την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι 
αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις στη διατήρηση 

της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 213 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 

 
i, ii, iii & iv) Το Mέτρο 213 δεν είχε χρηµατοδοτήσεις κατά την περίοδο αξιολόγησης και επανεξετάζεται η 

εφαρµογή του στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 

 

 

 

Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

1. Περιγραφή  

Στόχος του µέτρου είναι η στήριξη των µεθόδων γεωργικής παραγωγής, ώστε 

παράλληλα να προστατευθεί το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, να διατηρηθεί η 

βιοποικιλότητα, το γεωργικό τοπίο και τα χαρακτηριστικά του. Το µέτρο αυτό δρα 

συµπληρωµατικά µε τα υπόλοιπα µέτρα του Άξονα 2 και τα µέτρα του Άξονα 1 και 

µπορεί να επιτευχθεί µε εφαρµογή των µέτρων της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου.  

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι γεωργοί που αναλαµβάνουν σε εθελοντική βάση τις 

γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις. Όπου απαιτείται ενδυνάµωση της παρέµβασης 

για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν 
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και σε άλλους διαχειριστές γης εφόσον αξιοποιούν νόµιµα γεωργικές εκτάσεις στις 

περιοχές παρέµβασης. 

Υπηρεσία Εφαρµογής ορίζεται η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος συνεπικουρούµενη σε ειδικά θέµατα αρµοδιότητάς της από τη 

∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας και τη ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής,  

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον, ∆ιεύθυνση Εισροών Ζωικής 

Παραγωγής. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου εφαρµόζονται τα ακόλουθα υποµέτρα µε τις 

ανάλογες κάθε φορά  δράσεις (Πίνακας 5): 

Πίνακας 5:  Πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου γεωργο-περιβαλλοντικών ενισχύσεων 

 
 

Αναλυτικότερα: 

 

Υποµέτρο 1:  Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον 

∆ράση 1.1: Βιολογική γεωργία 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρα) 

και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προσφορά εγγυήσεων στους 

καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα καθώς και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη. 

∆ράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρα) 

και η εξασφάλιση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. 
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∆ράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας 

Υποµέτρο 2: Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών 

πόρων 

∆ράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 

∆ράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστηµάτων 

∆ικαιούχοι της δράσης κρίνονται αγρότες φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

αξιοποιούν αρδευόµενες εκτάσεις στις περιοχές παρέµβασης εφόσον εφαρµόσουν µια 

από τις ακόλουθες µεθοδολογίες (πρακτικές). 

∆ράση 2.3 Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που 

δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

 

Υποµέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 

∆ράση 3.1 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 

∆ράση 3.2 ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση 

Σκοπός της ∆ράσης είναι η διατήρηση εκτατικών τοπικών καλλιεργειών που 

κινδυνεύουν από Γενετική ∆ιάβρωση. 

∆ράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής 

Εφαρµόζεται σε περιοχές που περιλαµβάνουν γεωργικά ενδιαιτήµατα απειλούµενων 

και σπάνιων ειδών άγριας πανίδας. Προτεραιότητα δίνεται σε περιπτώσεις που 

αφορούν είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 

στο παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. Επίσης θεωρείται σκόπιµο να 

περιλαµβάνονται όλα τα είδη που συνιστούν τον πανευρωπαϊκό δείκτη πτηνών 

αγροοικοσυστηµάτων (farmland birds indicator). 

∆ράση 3.4 ∆ιατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία. 

Η ενίσχυση ορίζεται κατά περίπτωση σε ποσοστό µέχρι 100% του διοικητικού 

κόστους για την καθιέρωση και διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και µητρώων, σε 

ποσοστό µέχρι 70% του κόστους για τον ατοµικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής 

απόδοσης των ζώων και τον προσδιορισµό της γενετικής ποιότητάς τους 

εξαιρουµένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης και σε 

ποσοστό έως 100% του κόστους ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών για τη διάδοση 
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και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού. 

∆ράση 3.5 Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 

∆ικαιούχοι των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων της παρούσας δράσης ορίζονται 

αγρότες φυσικά και νοµικά πρόσωπα εφόσον αξιοποιούν εκτάσεις ή εκτρέφουν ζώα 

στην περιοχή του πάρκου. 

∆ράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών 

 

Υποµέτρο 4: Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαµόρφωσε η γεωργική 

δραστηριότητα 

∆ράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας 

Η δράση εφαρµόζεται στα ελαιοτεµάχια του Ελαιώνα Άµφισσας µε συνολική έκταση 

8.000 Ηα εφόσον τα ελαιοτεµάχια αυτά: 

α) βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα  

β)καλύπτονται από υψίκορµα ελαιόδεντρα µεγάλης ηλικίας 

Στη δράση µπορούν εντάσσονται µόνο αγρότες φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

αξιοποιούν ελαιοτεµάχια που κείνται εντός του πεδίου και αναλάβουν να 

διατηρήσουν τα ελαιόδενδρα στη µορφή που έχουν σήµερα και να µην προβούν σε 

ενέργειες ανανέωσής τους και να µην καταστρέψουν τα χαρακτηριστικά αναχώµατα 

µε τη χρήση µηχανικών µέσων.  

∆ράση 4.2 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας 

Το µέτρο εφαρµόζεται σε γεωργικές εκτάσεις των νησιών Θήρα και Θηρασία. 

∆ικαιούχοι της δράσης ορίζονται φυσικά πρόσωπα νόµιµοι κάτοχοι επιλέξιµων 

αµπελοτεµαχίων  µε την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν το παραδοσιακό κλάδεµα των 

αµπελιών  και θα δηµιουργήσουν χώρο οικολογικής αντιστάθµισης και δεν θα κάνουν 

χρήση χηµικής ή µηχανικής καταπολέµησης των ζιζανίων σ’ αυτό.  

Φορέας υπεύθυνος για την εφαρµογή του µέτρου ορίζεται η ∆/νση Χωροταξίας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
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2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Η γεωργία αποτελεί δραστηριότητα η οποία συµβάλλει στην ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών (θέσεις εργασίας), στην παραγωγή ασφαλών γεωργικών 

προϊόντων και τροφίµων, στη διατήρηση της φυσιογνωµίας της υπαίθρου και του 

κοινωνικού ιστού ενώ παράλληλα µέσω των αιώνων έχει συµβάλλει στη δηµιουργία 

ποικίλων ηµιφυσικών οικοτόπων και τοπίων τα οποία πέραν της αισθητικής 

αποτελούν ενδιαίτηµα για την πλούσια πανίδα και χλωρίδα της χώρας µας. 

Με στόχο την επιτάχυνση της άµβλυνσης των πιέσεων που εξακολουθεί να δέχεται το 

περιβάλλον από τη γεωργική δραστηριότητα αλλά και να ικανοποιηθεί η απαίτηση 

του κοινωνικού συνόλου για προστασία και βελτίωση της περιβαλλοντικής 

κληρονοµιάς κρίνεται απαραίτητο και κατά την τέταρτη Προγραµµατική Περίοδο οι 

γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις να συνεχίσουν να διαδραµατίζουν εξέχοντα ρόλο 

στη στήριξη της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης.  

Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει ο πυλώνας 1 κυρίως µέσω της Πολλαπλής 

Συµµόρφωσης (υποχρεωτικοί κανόνες που εφαρµόζονται απ’ όλες τις 

εκµεταλλεύσεις), η διαφοροποίηση (αύξηση των διαθέσεων πιστώσεων) και η Ενιαία 

Ενίσχυση (αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή). 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: αγρότες, κοινωνικό σύνολο. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 214, πραγµατοποιήθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος µόνο για τη ∆ράση 3.4 «∆ιατήρηση γενετικών πόρων στην 

κτηνοτροφία» µε ηµεροµηνίες από 01/12/2008 µέχρι 31/12/2008 κατόπιν έκδοσης της 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1900 Β΄/17-09-2008). 

Εγκρίθηκαν 27 δικαιούχοι (Ενώσεις Γεωργικών Συν/σµών και Γεωργικοί 

Συνεταιρισµοί ) και η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 11.321.072,80 €. 

Για τις υπόλοιπες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 239591/2-

10-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2204 Β΄/02-10-2009), όµως δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα καµία 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεδοµένου ότι το σύνολο των διαθέσιµων 

πιστώσεων αφορά σε ανειληµµένες υποχρεώσεις. 

 

Υποµέτρο 1:  Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον 

- ∆ράση 1.1: Βιολογική γεωργία 
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Οι ήδη ενταγµένοι στο µέτρο συνεχίζουν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους µέχρι την 

ολοκλήρωση της πενταετίας. Μέχρι 31/12/2009 οι δικαιούχοι µε συµβάσεις σε ισχύ 

ανέρχονται σε 16.872 και οι ενταγµένες εκτάσεις ανέρχονται σε 120.634 εκτάρια. 

- ∆ράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 

Μέχρι τέλους του έτους 2009 ο αριθµός των δικαιούχων µε συµβάσεις ανέρχεται σε 

1.810 µε αντιστοιχία έκτασης σε 128.676 εκτάρια. 

- ∆ράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας 

Μέχρι τέλους του έτους 2009 οι δικαιούχοι µε συµβάσεις που συνεχίζουν την 

εφαρµογή είναι 815. Οι εκτάσεις βοσκότοπου που είναι ενταγµένες στο πρόγραµµα 

ανέρχονται σε 30.700 εκτάρια  

Υποµέτρο 2: Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών 

πόρων 

-∆ράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 

Το Μέτρο εφαρµόστηκε στην περιοχή του Θεσσαλικού πεδίου (Νοµοί Καρδίτσας, 

Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Επαρχία ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας), στην περιοχή 

του Κωπαϊδικού πεδίου και στη λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας. 

Οι δικαιούχοι µε συµβάσεις σε ισχύ ανέρχονται σε 10.347 και οι ενταγµένες εκτάσεις 

σε 109.900 εκτάρια 

-∆ράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστηµάτων 

Στη ∆ράση αυτή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα της 3
ης

 Προγραµµατικής 

περιόδου και συνεχίζονται στην παρούσα περίοδο. 

− «Πρόγραµµα διαχείρισης λιµνών και λιµνοθαλασσών Θράκης. Περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000: ‘∆έλτα Νέστου και Λιµνοθάλασσα Κεραµωτής (Α 

1150010) και οι Λίµνες και Λιµνοθάλασσες της Θράκης (Α 1130009)’». 

− Ενεργές συµβάσεις 817 µε ενταγµένες εκτάσεις 8.805 εκτάρια.  

− Πρόγραµµα διαχείρισης παραλίµνιων εκτάσεων της περιοχής του δικτύου 

NATURA 2000 «Λίµνες Βόλβης και Κορώνειας (Α 1220001)». ∆ικαιούχοι µε 

ενεργές συµβάσεις είναι 82 µε ενταγµένες εκτάσεις 1.404 εκτάρια. 

− «Περιβαλλοντική προστασία των Λιµνών της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας: 

Λίµνες Βεγορίτιδας- Πετρών και Λίµνες Χειµαδίτιδας-Ζάζαρης». ∆ικαιούχοι 

µε ενεργές συµβάσεις 20 µε ενταγµένες εκτάσεις 157 εκτάρια.  
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− Προστασία Λίµνης ∆οϊράνης. ∆ικαιούχοι µε ενεργές συµβάσεις είναι 27 µε 

ενταγµένες εκτάσεις 263,1 εκτάρια 

 

Υποµέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 

- ∆ράση 3.1 ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 

Οι ενεργές συµβάσεις ανέρχονται σε 911 και αντιστοιχούν σε 11.598 Μονάδες 

Ζωϊκού Κεφαλαίου. 

- ∆ράση 3.2 ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση 

Οι ενεργές συµβάσεις της δράσης ανέρχονται σε 308 µε ενταγµένες εκτάσεις 5.104,25 

εκτάρια  

- ∆ράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας 

ζωής 

Οι ενεργές συµβάσεις της δράσης ανέρχονται σε 20 µε ενταγµένες εκτάσεις 137 

εκτάρια. 

- ∆ράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών 

Στο µέτρο παραµένουν 90 δικαιούχοι µε 6.214 εκτάρια.  

Υποµέτρο 4: Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαµόρφωσε η γεωργική 

δραστηριότητα 

- ∆ράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας 

Οι συµβάσεις υπεγράφησαν µέχρι 31/12/2006. Κατά το έτος 2009 οι ενεργές 

συµβάσεις διαµορφώνονται σε 2.638 µε 3.009 εκτάρια ελαιώνα  

- ∆ράση 4.2 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας 

Οι συµβάσεις υπεγράφησαν µέχρι 31/12/2006. Οι δικαιούχοι µε ενεργές συµβάσεις 

ανέρχονται σε 655 µε αµπελοτεµάχια που αντιστοιχούν σε 709 εκτάρια. 

 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός συµβάσεων 

 

40.000 

 

 

40.865 102 % 
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Παρατηρούµε ότι η υλοποίηση (2007-2009) έχει υπερβεί τον αρχικά καθορισµένο 

στόχο. Το σύνολο των διαθέσιµων πιστώσεων αφορά σε ανειληµµένες υποχρεώσεις. 

Το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 102%.  

Το 2009 ολοκληρώθηκε η µηχανογράφηση των στοιχείων των συµβάσεων, που 

είχαν πραγµατοποιηθεί κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και οι 

οποίες εγκρίθηκαν ως ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-13. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το ποσό που είχε αρχικά υπολογιστεί για την πληρωµή των 

ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μ 214  δεν εκτιµήθηκε σωστά µε αποτέλεσµα 

να µην έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα νέες εντάξεις για το σύνολο των 

δράσεων του Μέτρου.  

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη διατήρηση ή 

προαγωγή αειφορικών γεωργικών συστηµάτων; 

- Ποσοστό µεταβολής βιολογικών καλλιεργιών σε 

σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006) 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 214 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη διατήρηση ή 

βελτίωση των ενδιαιτηµάτων και της 

βιοποικιλότητας; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στην διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και σχετίζονται µε το Μέτρο 214 

σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006) 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη διατήρηση ή 

βελτίωση της ποιότητας των υδάτων; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στην ποιότητα των 

υδάτων και σχετίζονται µε το Μέτρο 214 σε 

σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006) 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη διατήρηση ή 

βελτίωση της ποιότητας του εδάφους; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στην ποιότητα των 

εδαφών και σχετίζονται µε το Μέτρο 214 σε 

σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006) 

v) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στην άµβλυνση 

των κλιµατικών αλλαγών; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στην άµβλυνση των 

κλιµατικών αλλαγών και σχετίζονται µε το Μέτρο 

214 σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή το τέλος της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2006); 

vi) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη διατήρηση 

και βελτίωση των τοπίων και των 

χαρακτηριστικών τους; 

 - Υλοποίηση δράσεων που αφορούν το υποµέτρο 

4 και έχουν ενταχθεί περιοχές µε σκοπό να 

διατηρηθεί το αγροτικό τοπίο σε αυτές (Ελαιώνας 

Άµφισας, Αµπελώνας Θήρας) 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις του κανονισµού 

1698/2005 

vii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος;  

Να γίνει διάκριση µεταξύ της συµβολής των 

απαιτητικών και ειδικών κατά τοποθεσία 

γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων και της 

συµβολής λιγότερο απαιτητικών και ευρείας 

εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

 

 

- Ποσοστό εφαρµογής δράσεων σε ευρεία 

κλίµακα (όπως βιολογική γεωργία) και σε τοπική 

κλίµακα (όπως προστασία συγκεκριµένων 

υγροτοπικών συστηµάτων) 
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Απαντήσεις: 

 

i) Σύµφωνα µε το ποσοστό υλοποίησης συνολικά του µέτρου αλλά και τις διάφορες δράσεις που 

χρηµατοτοδοτήθηκαν κατά την περίοδο από 2007 µέχρι σήµερα φαίνεται ότι το µέτρο συνέβαλε προς τη 

κατέυθυνση αυτή καθώς υπήρξε υλοποίηση σε µεγάλη κλίµακα δράσεων από τα Μέτρα 211, 212, 214 που έχουν 

στόχο την αειφορική διαχείριση γης 

ii) Καθώς από το µέτρο χρηµατοδοτήθηκαν διάφορες δράσεις στην κατέυθυνση της διατήρησης ή βελτίωσης των 

ενδιαιτηµάτων και της βιοποικιλότητας, όπως οι δράσεις 3.1, 3.2, 3.3 κτλ φαίνεται ότι µέτρο συνέβαλε θετικά και 
σε µεγάλο βαθµό για προστασία της βιοποικιλότητας. 

iii) Καθώς από το µέτρο χρηµατοδοτήθηκαν διάφορες δράσεις στην κατέυθυνση της διατήρησης ή βελτίωσης της 

ποιότητας των υδάτων, όπως οι δράσεις 2.1 & 2.2, φαίνεται ότι µέτρο συνέβαλε θετικά και σε µεγάλο βαθµό για 

προστασία της ποιότητας των υδάτων. Επιπλέον οι εκτάσεις που εντάχθηκαν για τη προστασία υγροτοπικών 

συστηµάτων και ως ευαίσθητες για νιτρορύπανση αυξήθηκαν σε σχέση µε το έτος αναφοράς. 

iv) Καθώς από το µέτρο χρηµατοδοτήθηκαν διάφορες δράσεις στην κατέυθυνση της διατήρησης ή βελτίωσης της 

ποιότητας του εδάφους, όπως οι δράσεις 1.1, 1.2 & 1.3, φαίνεται ότι µέτρο συνέβαλε θετικά και σε µεγάλο βαθµό 

για προστασία της ποιότητας του εδάφους. Επιπλέον οι εκτάσεις που εντάχθηκαν στη βιολογική καλλιέργεια, 

κτηνοτροφία και εκτατικοποίηση κτηνοτροφία αυξήθηκαν σε σχέση µε το έτος αναφοράς. 

v) Καθώς από το µέτρο δεν χρηµατοδοτήθηκαν δράσεις στην κατέυθυνση της άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών, 

οπότε φαίνεται ότι µέτρο δεν συνέβαλε στη κατεύθυνση αυτή. 

vi) Μέσω υλοποίησης δράσεων που αφορούν το υποµέτρο 4 έχουν ενταχθεί περιοχές µε σκοπό να διατηρηθεί το 

αγροτικό τοπίο σε αυτές (Ελαιώνας Άµφισας, Αµπελώνας Θήρας)  

vii) Οι διάφορες δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν από το µέτρο 214 έχουν διαφορετική κλίµακα εφαρµογής. Οι 
δράσεις 1.1, 1.2 & 1.3 έχουν κλίµακα εφαρµογής όλη τη χώρα οπότε και χαρακτηρίζονται ευρείας εφαρµογής. Η 

Υλοποίηση του µέτρου από τις δράσεις αυτές δείχνουν σηµαντική συµβολή στη συµβολή του περιβάλλοντος. Οι 
υπόλοιπες δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν 2.1, 2.2, 3.1 κτλ. έχουν τοπικό πεδίο εφαρµογής και χαρακτηρίζονται 
ως πιο απαιτικές κατά τοποθεσία. Καθώς όµως υπήρχε σηµαντική υλοποίηση και ως προς τις δράσεις αυτές, το 

µέτρο συνέβαλε και µε τις δράσεις αυτές στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συλλογή όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερων φυσιο-γεωγραφικών και 

οικολογικών δεδοµένων για µία πιο εύστοχα επικεντρωµένη πολιτική 

προστασίας του περιβάλλοντος  

� Συστηµατική πληροφοριακή και επικοινωνιακή στρατηγική µε ΟΤΑ, 

παραγωγικές τάξης πληθυσµούς υψηλής φυσικής αξίας αλλά και µε ιδιαίτερες 

οµάδες χρηστών του συγκεκριµένου φυσικού περιβάλλοντος (πχ εκδροµείς, 

κυνηγούς, γεωργούς) για τη διασφάλιση της ουσιαστικής συµβολής τους σε 

πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης  
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Μέτρο 216  Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

 

1. Περιγραφή  

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο µέτρο αυτό, αποσκοπούν στην οικονοµική  

στήριξη των γεωργών προκειµένου να ενταχθούν στις παρεµβάσεις του Μέτρου 214 

και να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους όσον αφορά την περιβαλλοντική .  

Υποµέτρο 1. Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής 

Στόχος του υποµέτρου ορίζεται η προστασία της βιοποικιλότητας και η διατήρηση 

της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

Περιλαµβάνει δράσεις οι οποίες αφορούν την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου 

περίφραξης, την αγορά και διατήρηση του ελληνικού ποιµενικού και την αγορά και 

εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού για την προστασία  της άγριας ορνιθοπανίδας. 

 Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η  ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Υποµέτρο 2. Προστασία Φυτοφρακτών και αναβαθµίδων 

Το υποµέτρο αποσκοπεί στην καθιέρωση οικονοµικών ενισχύσεων στους γεωργούς 

που θα προβούν στην επαναδηµιουργία των φυτοφρακτών και των αναβαθµίδων τους 

µε στόχο την αποκατάσταση της αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας του 

αγροτικού τοπίου. 

Αφορά το µέτρο «Ανακατασκευή Αναβαθµίδων σε Επικλινείς Εκτάσεις για την 

Προστασία των Εδαφών από τη ∆ιάβρωση» της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου.  

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η  ∆/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Ορισµένες επενδύσεις παρότι η εκτέλεσή τους θα συνέβαλλε πολλαπλασιαστικά στην 

προστασία του περιβάλλοντος δεν πραγµατοποιούνται επειδή από οικονοµικής 

πλευράς κρίνονται ασύµφορες (υψηλό κόστος χωρίς παράλληλα να βελτιώνουν την 

οικονοµική θέση της εκµετάλλευσης). Από την άποψη αυτή και προκειµένου να 

ενδυναµωθεί η αποτελεσµατικότητα των περιβαλλοντικών δράσεων κρίνεται 
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απαραίτητη η στήριξη των γεωργών να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις, που είναι 

συµβατές και συµπληρωµατικές µε τις αναληφθείσες περιβαλλοντικές δράσεις και 

µεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό όφελος. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο:  αγρότες (γεωργοί µελισσοκόµοι κτηνοτρόφοι), ΟΤΑ, 

σύλλογοι, Ινστιτούτα και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το Μέτρο παρέµεινε ανενεργό λόγω της µεταφοράς των πιστώσεων στα µέτρα για 

τους ΚΓΠνοπαραγωγούς. 

Από το µέτρο πληρώνονται µόνο οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της ∆ράσης 2.2. 

«Αποκατάσταση αναβαθµίδων». Οι δικαιούχοι µε ενεργές συµβάσεις ανέρχονται σε 

393 µε ενταγµένες εκτάσεις 1.000 εκταρίων. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων  

500 

 

400 80 % 

 

Η πορείας υλοποίησης κρίνεται ικανοποιητική µε την πληρωµή ανειληµµένων 

υποχρεώσεων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (2000-2006) σε 

ποσοστό 80%  υλοποίησης του στόχου.  

 

 

Η απορρόφηση η οποία αντιστοιχεί στο 2,1% δεν είναι ικανοποιητική δεδοµένου  

προβληµάτων που προέκυψαν σχετικά µε τους µηχανισµούς υλοποίησης γεγονός που 

συνέβαλαν ώστε το µέτρο να παραµείνει ανενεργό. Επίσης, στην κατάσταση αυτή 

συνέβαλε και η  µεταφορά των πιστώσεων στα µέτρα για τους ΚΓΠνοπαραγωγούς. 

Η στρατηγική του Προγράµµατος δεν επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από το µέτρο 

αυτό καθώς οι στόχοι της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της προστασίας του 

εδάφους, της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και της µείωσης των κινδύνων που 

συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση σε περιοχές λιγότερο ευνοηµένες 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
15.119,7 (ΕΓΤΑΑ) 326,77 2,1 % Προγραµµατισµένες 

∆απάνες (χιλ. €) 17.330,30 (∆∆) 365,55 2,1 % 
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επιτυγχάνονται κατά περίπτωση και µέσω των υλοποιούµενων µέτρων 211, 212, 214 

και 221. 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην επίτευξη 

γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων; 

- Ποσοστό µεταβολής για την αποκατάσταση 

αναβαθµίδων σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή 

το τέλος της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (2006)  

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 216 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην επαύξηση της αξίας, 

προς τέρψη του κοινού, περιοχών Natura 2000 

ή/και άλλων περιοχών µεγάλης φυσικής αξίας; 

- ∆εν φαίνεται από τις δράσεις του µέτρου 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές 

επενδύσεις του κανονισµού 

1698/2005 

iii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη διατήρηση της 

υπαίθρου και στη βελτίωση του περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή της επίπτωσης στη 

βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, 

στην κλιµατική αλλαγή, στην ποιότητα του 

εδάφους λόγω της αποκατάστασης 

αναβαθµίδων σε σχέση µε το έτος αναφοράς ή 

το τέλος της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 

 
i) Καθώς ο στόχος του µέτρου είναι η µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού απολέσµατος µέσω µη παραγωγικών 

επενδύσεων και υπήρξε υλοποίηση του µέτρου µέσω της δράσης για την αναδηµιουργία φυτοφρακτών, 

συνεπαγεται ότι οι επενδύσεις συνέβαλαν σηµαντικά στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων από το 

2007 µέχρι και σήµερα. 

ii) Η υλοποίηση του µέτρου δεν συνέβαλλε προς την κατεύθυνση αυτή. 

iii) Καθώς η υλοποίηση του µέτρου περιείχε µόνο την αναδηµιουργία φυτοφρακτών & αναβαθµίδων οι οποίοι 
έχουν συµβολή προς της βελτίωση του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της ποιότητας υδάτων και 
εδάφους, οι επενδύσεις που χρηµατοδοτήθηκαν συνέβαλαν σε ένα µικρό βαθµό στη διατήρηση της υπαίθρου 

και στη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς η κλίµακα εφαρµογής του µέτρου ήταν µικρή.   

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συλλογή όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερων φυσιο-γεωγραφικών και 

οικολογικών δεδοµένων για µία πιο εύστοχα επικεντρωµένη πολιτική 

προστασίας του περιβάλλοντος  

� Συστηµατική πληροφοριακή και επικοινωνιακή στρατηγική µε ΟΤΑ, 

παραγωγικές τάξης πληθυσµούς υψηλής φυσικής αξίας αλλά και µε ιδιαίτερες 

οµάδες χρηστών του συγκεκριµένου φυσικού περιβάλλοντος (πχ εκδροµείς, 

κυνηγούς, γεωργούς) για τη διασφάλιση της ουσιαστικής συµβολής τους σε 

πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης. 
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Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

1. Περιγραφή  

Μέσω του µέτρου 221 στηρίζεται η πρώτη δάσωση της γεωργικής γης µε στόχο την 

προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την άµβλυνση των κλιµατικών 

µεταβολών.  

Το µέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των ∆ασικών πόρων, µέσω της 

στήριξης της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών, µε στόχο την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος και ιδίως: την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, τη  διατήρηση της βιοποικιλότητας και την άµβλυνση των κλιµατικών 

µεταβολών. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα γίνει µέσω της συνέχισης εφαρµογής 

του παλαιού µέτρου και την καθιέρωση νέου. 

Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ - 

Περιβάλλον».  

 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Για την µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων για την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα, την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και την αύξηση της φυτικής µάζας για την άµβλυνση των 

κλιµατικών µεταβολών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση και βελτίωση των 

δασικών πόρων µε παράλληλη άµβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί πόροι 

και η βιοποικιλότητα από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Αποτέλεσµα 

που µπορεί να επιτευχθεί µέσω του µέτρου της δάσωσης γεωργικών γαιών. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: γεωργοί, κοινωνικό σύνολο. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η καταβολή οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του Μέτρου 221 «Πρώτη 

δάσωση γεωργικών γαιών» αφορά στις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν µέχρι τις 

31/12/2006, δηλαδή οι µέχρι σήµερα δαπάνες αφορούν αποκλειστικά ανειληµµένες 

υποχρεώσεις. Το συνολικό ποσό πληρωµών των ετών 2007-2009 ανέρχεται σε 

49.761.692,03 Ευρώ. 

Η ΕΥ∆ ΠΑΑ προτίθεται να υποβάλει τροποποίηση του ΠΑΑ, έτσι ώστε να 

πραγµατοποιηθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύψους 10.000.000 €, η 
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οποία θα αφορά µόνο ΚΓΠνοπαραγωγούς. Αυτή την περίοδο προετοιµάζεται σχέδιο 

ΚΥΑ για τον καθορισµό των διαδικασιών υλοποίησης του Μέτρου µετά την 

τροποποίηση του ΠΑΑ. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Έτη 2007-2008-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ % 

 

18. 500 Αριθµός δικαιούχων 

 

33.000 Αριθµός εκταρίων 

δασωµένης γης 

 

 

27.319 

 

33.495 

 

147,6 % 

 

101,5% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

2007-2013 

χιλιάδες ΕΥΡΩ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ 

2007-2008-2009 

χιλιάδες ΕΥΡΩ 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

% 

 

Εκ των οποίων ΕΓΤΑΑ: 

105.838,220 

39.285,73 37,1 % 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 121.312,706 

 

49.761,69 

 

41,0 % 

 

Ο αριθµός 18.500 δικαιούχων που είχε αρχικά τεθεί ως στόχος, αφορούσε στους 

δικαιούχους που δε θα είχε ολοκληρωθεί η αποπληρωµή της σύµβασής τους έως το 

2013. Με το σκεπτικό αυτό δεν διαφαίνεται ο πραγµατικός αριθµός δικαιούχων ο 

οποίος θα αφορά νέες και ανειληµµένες συµβάσεις που θα πληρωθούν σε όλη την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του Μέτρου, δεδοµένου ότι οι 

ανειληµµένες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 27.319 δικαιούχους. Προτείνεται σε 

επικείµενη αναθεώρηση του Προγράµµατος να τροποποιηθεί η τιµή στόχου των 

δεικτών. 

 

Το συνολικό ποσό των πληρωµών σε ∆ηµόσια ∆απάνη των ετών 2007-2009 

ανέρχεται σε 49.761.692,03 Ευρώ που σε όρους απορρόφησης ισοδυναµεί µε 41,0 % 

πορεία, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική για το χρόνο εφαρµογής του 

προγράµµατος. 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

δηµιουργία σηµαντικών δασοφυτευµένων 

εκτάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα προστασίας 

του περιβάλλοντος; 

- Ποσοστό µεταβολής νέων δασώσεων 

γεωργικών γαιών σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) ; 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 221 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

δηµιουργία δασοφυτευµένων εκτάσεων των 

οποίων η διαχείριση είναι σύµφωνη µε τις αρχές 

της αειφορίας και συµβάλλει στη διατήρηση της 

οικολογικής λειτουργίας των δασών και στην 

πρόληψη των φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών; 

- Αριθµός δασοφυτευµένων εκτάσεων  

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών 

γαιών του κανονισµού 1698/2005 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 221 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 

i) Το µέτρο συνέβαλε σηµαντικά στη δηµιουργία δασοφυτευµένων εκτάσεων σύµφωνα µε την 

υλοποίηση που έχει από το έτος αναφοράς µέχρι και σήµερα 

ii) Οι περιοχές Παρέµβασης είναι όλη η χώρα µε προτεραιότητα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από τα εξής κριτήρια: Επικλινείς εκτάσεις µε κλίση πάνω από 10%, για την προστασία των εδαφών 

από την διάβρωση. Εκτάσεις που γειτνιάζουν µε δασικά οικοσυστήµατα, έτσι ώστε η δάσωση σε 

αυτές τις εκτάσεις να γίνει µε είδη που θα είναι στην ίδια ζώνη βλάστησης και θα είναι 

προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και την 

αύξηση του ποσοστού της δασοκάλυψης µε σκοπό την άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 

Εκτάσεις που σύµφωνα µε το σχέδιο πυροπροστσίας έχουν χαρακτηριστεί σε ζώνη µέτριου ή 

υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα τα είδη καθορίζονται σε εγκεκριµένη µελέτη από τις 

∆/νσεις ∆ασών, και που θα προσιδιάζουν στις τοπικές συνθήκες. Συνεπώς το Μέτρο συµβάλλει στη 

διατήρηση της οικολογικής λειτουγίας των δασών και στην πρόληψη των φυσικών κινδύνων και 

πυρκαγιών. 

iii) Το µέτρο συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του περιβάλλοντος 

καθώς οι νέες δασώσεις έχουν άµεση επίπτωση στη βιοποικηλότητα, κλίµα, ποιότητα υδάτων και 

εδάφους. 
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5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συλλογή όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερων φυσιο-γεωγραφικών και 

οικολογικών αλλά και κοινωνικο-οικονοµικών δεδοµένων για µία πιο εύστοχα 

επικεντρωµένη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος  

 

Μέτρο 223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης 

Το εν λόγω µέτρο δεν υλοποιείται µέχρι σήµερα στο πλαίσιο του ΠΑΑ και η ΕΥ∆ 

ΠΑΑ προτίθεται σε επικείµενη τροποποίηση να το καταργήσει, καθώς κατά την 

προετοιµασία για την υλοποίηση του Μέτρου 223 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θεσµικό 

έλλειµµα για τον ορισµό των µη γεωργικών γαιών και ως εκ τούτου το παρόν Μέτρο 

µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες υλοποίησης στην τρέχουσα 

προγραµµατική περίοδο. 

Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

δηµιουργία σηµαντικών δασοφυτευµένων 

εκτάσεων; 

- Ποσοστό µεταβολής νεων δασώσεων µη 

γεωργικών γαιών σε σχέση µε το έτος 

αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006)  

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 223 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

δηµιουργία δασοφυτευµένων εκτάσεων των 

οποίων η διαχείριση είναι σύµφωνη µε τις αρχές 

της αειφορίας και συµβάλλει στη διατήρηση της 

οικολογικής λειτουργίας των δασών και στην 

πρόληψη των φυσικών κινδύνων και πυρκαγιών; 

- ∆εν φαίνεται από τις δράσεις του µέτρου 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών 

γαιών 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 221 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006); 

Απαντήσεις: 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 223 ∆Ε ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 
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Μέτρο 224 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο 224 στοχεύει στην αντιστάθµιση του κόστους και του εισοδήµατος  των 

ιδιωτών ιδιοκτητών δασών και δασικών εκτάσεων, που χάνεται εξαιτίας των 

περιορισµών από την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ στις 

περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000. Απώτερος στόχος είναι η διαφύλαξη, η 

διατήρηση και αποκατάσταση µιας επαρκούς ποικιλίας και έκτασης βιοτόπων και 

οικοτόπων και η διατήρηση κατάλληλων συνθηκών αναπαραγωγής ειδών. 

Οι περιοχές εφαρµογής του µέτρου περιλαµβάνουν δάση και δασικές εκτάσεις που 

ανήκουν στο δίκτυο Νatura 2000 καθώς και σε περιοχές Natura, για τις οποίες 

υπάρχει εγκεκριµένη ειδική περιβαλλοντική µελέτη (ΕΠΜ), αλλά όχι ακόµη 

νοµοθετήµατα κήρυξής τους σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από αυτό το µέτρο µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, στις οποίες ενδιαιτούν είδη για 

τα οποία υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, 

προτεραιότητα έχουν οι πληγείσες από δασικές πυρκαγιές περιοχές.  

Φορέας Εφαρµογής του Μέτρου η ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας της 

Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ. 

Η χρηµατοδότηση γίνεται σε ποσοστό 100% από δηµόσια δαπάνη.  

 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Κίνητρα σε ιδιώτες δασοκτήµονες (Ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους, και 

µισθωτές των ιδιόκτητων αυτών εκτάσεων) για την λήψη κατάλληλων µέτρων 

προστασίας σε περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η 

υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι 

ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη, εφ’ όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα 

µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που τίθενται 

από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ και για την διευθέτηση 

συγκεκριµένων προβληµάτων που απορρέουν από την εφαρµογή τους. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: ιδιώτες δασοκτήµονες δασών ή ενώσεις τους  
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3. Πορεία υλοποίησης 

Το σχέδιο της ΚΥΑ εκχωρήσεων αρµοδιοτήτων έχει αποσταλεί στις υπηρεσίες της 

Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ για παρατηρήσεις, προκειµένου να οριστικοποιηθεί το σχέδιο της ΚΥΑ.  

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

δασικών εκµεταλλεύσεων 

 

330 

 

- - 

Στηριζόµενη δασική γη 

 

6.600 

 

- - 

Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί και η πορεία υλοποίησης του, τόσο του φυσικού 

όσο και του οικονοµικού αντικειµένου είναι µηδενική. 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διασφάλιση συνεχούς δασοκοµικής διαχείρισης 

στις περιοχές Natura 2000; 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 224 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση ή προαγωγή της αειφόρου 

διαχείρισης της δασικής γης; 

- - Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 224 από το 

έτος 2007 µέχρι σήµερα 

224 Ενισχύσεις Natura 2000 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το καθεστώς στη 

διατήρηση της υπαίθρου και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 224 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 
i, ii & iii) Η υλοποίση του Μέτρο 224 δεν είχαν ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς, δε 

µπορούν να δωθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα του συγκεκριµένου µέτρου µε ποσοτικά δεδοµένα.  

 

 

Μέτρο 226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης  

1. Περιγραφή  

Για να διασφαλιστεί η προστασία της βιοποικιλότητας, να διατηρηθεί η υδατική 

ισορροπία, να ληφθούν µέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους και από την 

κλιµατική αλλαγή, σχεδιάζονται παρεµβάσεις πρόληψης και αποκατάστασης του 

δασοκοµικού δυναµικού.  
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Ως φορέας εφαρµογής ορίζεται η ∆/νση Προστασίας ∆ασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος – ΥΠΕΚΑ. 

∆ικαιούχοι των ∆ράσεων 1,2, και 3 είναι οι περιφερειακές ∆ασικές Υπηρεσίες δηλ. τα 

∆ασαρχεία και οι ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών άνευ ∆ασαρχείων, καθώς και οι 

ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των ανωτέρω δασών και συγκεκριµένα: φυσικά 

πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ∆ήµοι ή Κοινότητες. 

Φορέας εφαρµογής την δράσεων 2 και 3 είναι η ∆/νση Αναδασώσεων και Ορεινής 

Υδρονοµίας- ΥΠΕΚΑ. 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και ειδικότερα 

στα δάση της χώρας µας, προκαλώντας την έντονη διάβρωση, απερήµωση, απώλεια 

της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτηµάτων, καθώς επίσης και την υποβάθµιση της 

ποιότητας του νερού. Για την αποτροπή αυτών των φαινοµένων υπάρχει ανάγκη 

άµεσης αποκατάστασης του δασοκοµικού δυναµικού σε δάση και δασικές εκτάσεις 

που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές και την εισαγωγή των 

κατάλληλων δράσεων πρόληψης σε δάση και δασικές εκτάσεις που χαρακτηρίζονται 

ως υψηλού ή µέσου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές σύµφωνα µε τα σχέδιο 

δασοπροστασίας. 

Οι συχνές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα έχουν σαν αποτέλεσµα την σηµαντική 

οικολογική καταστροφή πολύτιµων δασικών οικοσυστηµάτων.  

Το µεγάλο πρόβληµα µετά από µια δασική πυρκαγιά και που χρειάζεται άµεση 

αντιµετώπιση είναι ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών, τα οποία έχουν χάσει το 

προστατευτικό τους κάλυµµα. Γι’ αυτό πριν από οποιαδήποτε αναδάσωση πρέπει να 

γίνουν τα κατάλληλα έργα αποτροπής της διάβρωσης µέσω της συγκράτησης των 

επιφανειακών ρεόντων υδάτων. Γι’ αυτό προτείνονται παρεµβάσεις µε ορεινά 

αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων. 

Όσον αφορά στα έργα αναδάσωσης, αυτά θα γίνουν µε την ευθύνη και εποπτεία της 

δασικής υπηρεσίας και της αρµόδιας διεύθυνσης αναδασώσεων ή των οικείων 

δασαρχείων. Η αναδάσωση θα πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς και σύµφωνα µε 

τις αρχές της αναδάσωσης και µετά από µελέτες αναδάσωσης, οι οποίες θα είναι 

σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αναδάσωσης µιας περιοχής που έχει ορίσει η ∆/νση 

Αναδασώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έτσι ώστε να 
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τηρούνται οι όροι και τα κριτήρια που τίθενται µε αυτές τις προδιαγραφές για την 

εξασφάλιση της επιτυχίας των αναδασώσεων. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο είναι: οι κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης και το 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα λόγω της προστασίας του περιβάλλοντος .  

3. Πορεία υλοποίησης 

Το Μέτρο δεν παρουσιάζει ακόµη υλοποίηση φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου, καθώς βρίσκεται στο στάδιο καθορισµού του εθνικού θεσµικού 

πλαισίου εφαρµογής του.  

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων πρόληψης 

 

420 

 

 

- - 

Στηριζόµενη περιοχή 

πληγέντων δασών  

192.500   

Συνολικό ποσό 

επενδύσεων σε χιλ. Ευρώ 

178.902   

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι δράσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην αποκατάσταση του 

δασοκοµικού δυναµικού δασών που είχαν 

υποστεί βλάβες; 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 226 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό οι εισαχθείσες δράσεις 

πρόληψης συνέβαλαν στη διατήρηση των 

δασών; 

-Ποσοστό µεταβολής δασικών εκτάσεων λόγω 

του µέτρου 226 

iii) Σε ποιο βαθµό οι δράσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην αύξηση της αειφόρου 

διαχείρισης της δασικής γης; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 226 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

226 Αποκατάσταση του 

δασοκοµικού δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

iv) Σε ποιο βαθµό οι δράσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 226 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 
i, ii, iii & iv) Η υλοποίηση του Μέτρο 226 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς, 

δε µπορούν να δωθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα του συγκεκριµένου µέτρου. 
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Μέτρο 227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο αποσκοπεί στη δηµιουργία µη κερδοφόρων επενδύσεων σε δάση και 

δασικές εκτάσεις που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 

Επιπλέον, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αναψυχής αποτελεί 

προτεραιότητα ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών για 

διαβίωση.  

Περιλαµβάνει δυο δράσεις: Η δράση 1 αφορά έργα δασικής αναψυχής σε δηµόσια 

δάση και δασικές εκτάσεις και φορέας εφαρµογής ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον».  Ενώ η δράση 2 αφορά την εκπόνηση µελέτης και 

εκτέλεση των προβλεπόµενων από αυτή µικρών έργων για την καταπολέµηση του 

έλκους της καστανιάς. 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Στη σηµερινή εποχή υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για δασική αναψυχή λόγω του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα δάση και οι δασικού χαρακτήρα περιοχές αποτελούν 

πόλο έλξης ενός συνεχώς αυξανόµενου αριθµού επισκεπτών, που επιδιώκουν την 

ικανοποίηση συγχρόνων αναγκών, µε την συµµετοχή τους σε διάφορες µορφές 

υπαίθριας αναψυχής και φυσιολατρικού, περιηγητικού ή οικολογικού τουρισµού, που 

έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η επίσκεψη και παραµονή τους στην 

ύπαιθρο, συνδέεται και µε την επιδίωξη διαφόρων δραστηριοτήτων δασικής 

αναψυχής, που διευκολύνουν την παραµονή τους στην ύπαιθρο και παρέχουν την 

ευκαιρία για ευχάριστες δραστηριότητες και περιβαλλοντικού τύπου αναψυχή. 

Ακόµη θα γίνουν παρεµβάσεις που συνδέονται µε την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων, όπως η βιολογική καταπολέµηση της ασθένειας του έλκους της καστανιάς 

που θα συµβάλλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην άµβλυνση των 

κλιµατικών αλλαγών. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Το Μέτρο δεν παρουσιάζει υλοποίηση. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 

ενισχυθέντων 

κατόχων δασών 

112 

 

- - 

Συνολικό ποσό 

επένδυσης (χιλ.  €) 

12.848 - - 
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Οι λόγοι που οδήγησαν στη µη ενεργοποίηση των Μέτρων 224, 226 και 227 µέχρι τις 

31/12/2009 αφορούν σε θεσµικές αλλαγές στους φορείς εφαρµογής των ∆ασικών 

Μέτρων. 

5. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη διατήρηση ή προαγωγή 

αειφορικών δασοπονικών συστηµάτων; 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 227 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην επαύξηση της αξίας 

δασικών εκτάσεων προς τέρψη του κοινού; 

- Ποσοστό υλοποίησης µέτρου 227 από το έτος 

2007 µέχρι σήµερα. 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές 

επενδύσεις 

iii) Σε ποιο βαθµό οι δράσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και στη διατήρηση της υπαίθρου; 

- Μεταβολή στις εκτάσεις που διαχειρίζονται 
επιτυχώς και συµβάλλουν στη βιοποικιλότητα, 

στην ποιότητα των υδάτων, στην κλιµατική 

αλλαγή, στην ποιότητα του εδάφους και 
σχετίζονται µε το Μέτρο 226 σε σχέση µε το 

έτος αναφοράς ή το τέλος της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου (2006) 

Απαντήσεις: 
i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρο 227 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς, δε 

µπορούν να δωθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα του συγκεκριµένου µέτρου µε ποσοτικά δεδοµένα. 

 

∆είκτης αποτελέσµατος Άξονα 2 

∆ιαθέσιµα δεδοµένα υλοποίησης για την εκτίµηση αποτελεσµάτων υπάρχουν µόνο 

για τον Άξονα 2 τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά αµέσως παρακάτω:  
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∆είκτης αποτελέσµατος Άξονας 2 

 

Περιοχή µε επιτυχή διαχείριση γης η οποία συµβάλλει στη βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, στην καταπολέµηση 

των κλιµατικών µεταβολών, στην ποιότητα του εδάφους, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης 

 

Περιοχή µε επιτυχή διαχείριση γης 

Πεδίο  Σχετικό Μέτρο 

Βιοποικιλότητα 
Ποιότητα 

υδάτων 

Κλιµατική 

αλλαγή 

Ποιότητα του 

εδάφους 

Αποφυγή της 

περιθωριοποίησης 

Ενισχύσεις για φυσικά 

µειονεκτήµατα σε ορεινές 

περιοχές/άλλες περιοχέςµε 

µειονεκτήµατα (Μ211, Μ212) 

368.388,98     368.388,98 

  
Γεωργία 

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 

(Μ214) 
24.138 120.529 416.712 281.010 

  

 ΣΤΟΧΟΣ  2.031.324 74.384 167.884 1.913.634 
 

 % ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 19,3% 162,0% 248,2% 33,9% 

 

∆ασοκοµία 
Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

(Μ221) 
32.645,20   32.645,20 32.645,20 

  

 ΣΤΟΧΟΣ  225.600  

 

225.600 

 

225.600 

 

 % ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 14,4%  
 

14,4% 

 

14,4%  
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε πως ο στόχος της επιτυχούς διαχείρισης γης, 

η οποία συµβάλλει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, για τον τοµέα της γεωργίας, ο 

οποίος επιτυγχάνεται µέσω των Μέτρων 211, 212 και 214 και σχετίζεται µε την 

επιτυχή διαχείριση γης έχει προσεγγιστεί κατά 19,3% και κρίνεται ικανοποιητική 

δεδοµένης της περιόδου εφαρµογής του προγράµµατος καθώς και των διοικητικών 

και θεσµικών προβληµάτων που προέκυψαν κατά τα έτη 2007-2009. Ο στόχος για 

επιτυχή διαχείριση γης, η οποία συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας υδάτων έχει 

υπερβεί τον αρχικά καθορισµένο (162%) γεγονός το όποιο καταδεικνύει την ύπαρξη 

σωστού προγραµµατισµού και ποιοτικής εφαρµογής των ανάλογων Μέτρων. Επίσης, 

επιτυχής κρίνεται η επίτευξη του στόχου, της διαχείριση γης που συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε ποσοστό υλοποίησης 248,2% του στόχου.  

Τέλος, η διαχείριση γης που σχετίζεται µε τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους  

καλύπτει το 33,9% του στόχου. 

Σχετικά µε τον τοµέα της δασοκοµίας, το Μέτρο 221 συµβάλλει κατά 14,4% επί του 

στόχου για τη επιτυχή διαχείριση γης που αφορά στη βιοποικιλότητα, την κλιµατική 

αλλαγή και την ποιότητα του εδάφους, πορεία η οποία είναι σχετικά ικανοποιητική. 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και η 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, στις 

περιοχές που η τοπική οικονοµία στηρίζεται στον πρωτογενή τοµέα, στις περιοχές 

που παρουσιάζουν πληθυσµιακή συρρίκνωση και σε όσες περιοχές είναι 

αποµακρυσµένες από τα µεγάλα αστικά κέντρα, αποτελούν προτεραιότητα.  

Οι παρεµβάσεις του άξονα στοχεύουν στην ανάπτυξη όλων των τοµέων της 

οικονοµίας µε έµφαση στις δραστηριότητες εκτός της γεωργίας, στην κοινωνική 

αναβάθµιση δηµιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, αναπτύσσοντας υποδοµές και 

προωθώντας ίσες ευκαιρίες σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες του πληθυσµού, και 

στην προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η 

ενίσχυση της µικρής κλίµακας επιχειρηµατικότητας που αναπτύσσεται στις περιοχές 

αυτές, η αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης, δηµιουργώντας συνθήκες που 

καθιστούν τις συγκεκριµένες περιοχές ελκυστικές για επενδύσεις, για εγκατάσταση 

πληθυσµού και την παραµονή του ήδη υπάρχοντος πληθυσµού. Γενικά, προωθείται 

µια ήπιας µορφής ανάπτυξη. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα µέτρα του άξονα 

δίνουν έµφαση στην διάχυση των ΤΠΕ, ενισχύοντας καινοτοµικές δράσεις, αλλά και 

στη συνεργασία και το συντονισµό µεταξύ των εµπλεκόµενων κεντρικών και τοπικών 

φορέων, καθιστώντας αποτελεσµατικότερες τις παρεµβάσεις.   

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ συµπεριλαµβάνεται µία δέσµη Μέτρων και 

∆ράσεων που αφορούν σε δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

Α. ∆ηµόσιες Επενδύσεις  

Μέτρο 321 : Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

Μέτρο 322 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

Μέτρο 323 : ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

Στις 2-7-2008 εκδόθηκε επιστολή ενηµέρωσης προς τους ∆ήµους – Κοινότητες των 

περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 για να υποβάλλουν προτάσεις για µικρά ∆ηµόσια 

έργα. Ο συνολικός προϋπολογισµός ήταν 330.000.000 € για το σύνολο των ανωτέρω 

µέτρων και δράσεων. 
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Το Μάιο του 2009, µέσω της γραπτής διαδικασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, έγινε τροποποίηση των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας-επιλογής των Μέτρων 313, 321, 322 και 323.  

Από την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων έως και τις αρχές Νοεµβρίου 

2009 κατατέθηκαν συνολικά 521 προτάσεις µε αιτούµενο ποσό 249.000.000 €. Μετά 

την αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων εντάχθηκαν τελικά 134 έργα ποσού 

ύψους 61.100.000 € ∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆) από τα οποία : 

− 91 έργα ποσού ύψους 42.600.000€ αφορούν αγροτική οδοποιία 

− 43 έργα ποσού ύψους 18.500.000€ αφορούν δράσεις ανάπλασης οικισµών, 

µικρά αρδευτικά έργα και φράγµατα 

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2009 εντάχθηκαν ως "νέα έργα" 200 µικρά δηµόσια έργα  

(µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΑΑ) ποσού ύψους 57.000.000 € τα οποία 

είχαν νοµική δέσµευση µετά την 1.1.2007 και τα οποία δεν µπορούσαν να 

συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 λόγω 

υπερδέσµευσής τους.  

Στις 12/11/2009 µε την αρ. πρωτ. 9759/12-11-2009 απόφαση της Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκδόθηκε επιστολή προς τους ∆ήµους για 

αναστολή της διαδικασίας υποβολής – αξιολόγησης των προτάσεων λόγω 

αναθεώρησης του προγράµµατος και επαναπροσδιορισµού των προτεραιοτήτων του 

ΠΑΑ 2007-2013 

Συνολικά τα ενταγµένα µικρά δηµόσια έργα στο πλαίσιο του Άξονα 3 είναι 334 και 

αφορούν ποσό ύψους των 118.100.000 € ∆.∆. 

Η περιγραφή των µέτρων όπως και η πορεία υλοποίησης τους θα παρουσιαστούν 

οµαδοποιηµένες σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση σε δηµόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις.  

Β. Ιδιωτικές Επενδύσεις  

Μέτρο 311 : ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

Μέτρο 312 : Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  
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Στις 02/06/2010 εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 4424/721/2-6-2010 ΚΥΑ «Καθεστώτα 

Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του 

Προγράµµατος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)». 

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι οδηγοί εφαρµογής και οι φάκελοι υποψηφιότητας 

των αντίστοιχων ανωτέρω µέτρων και δράσεων, καθώς και η Υπουργική Απόφαση 

Λεπτοµερειών εφαρµογής των µέτρων και δράσεων που αφορούν καθεστώτα 

ενισχύσεων προκειµένου να εκδοθεί άµεσα η σχετική προκήρυξη.  

Ωστόσο, από την ΕΥ∆ ΠΑΑ και την ΕΥ Εφαρµογής Ανταγωνιστικότητα ξεκίνησε 

και πραγµατοποιείται η δηµοσιοποίηση του Άξονα 3 για τους ενδιαφερόµενους εν 

δυνάµει δικαιούχους, φορείς, εµπλεκόµενους Ο.Τ.Α. κλπ.  

Η υλοποίηση των µέτρων του Άξονα 3 δεν έχει πραγµατοποιηθεί έως τώρα. Συνεπώς, 

δεν υπάρχουν καταγεγραµµένες δαπάνες για τον υπολογισµό της οικονοµικής 

υλοποίησης καθώς και του δείκτη αποτελέσµατος. 

 

Α. ∆ηµόσιες Επενδύσεις 

 

Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

1. Περιγραφή  

Η προστασία και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων προκειµένου να βελτιωθούν οι 

συνθήκες εργασίες και διαβίωσης και οι παρεχόµενες υπηρεσίες στον αγροτικό 

πληθυσµό αποτελεί βασικό στόχο του µέτρου.  

Το µέτρο υλοποιείται σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες 

είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των 

Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 

τους, καθώς και συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων στον 

καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων. ∆ικαιούχοι 

για τις δράσεις ανάπτυξης υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης δύναται να είναι 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού, ενώσεις αυτών και εταιρείες που 

ιδρύονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
187 

Ως φορέας εφαρµογής του παρόντος µέτρου για τις ιδιωτικές επενδύσεις ορίζεται η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση» ενώ για τα δηµόσια έργα η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Στις περιοχές παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη µικρών υποδοµών για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων από την εποχική υπερχείλιση ποταµών και χειµάρρων 

που οδηγούν αφενός σε απαξίωση της γεωργικής γης, και αφετέρου σε υποβάθµιση 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα τις τάσεις εγκατάλειψης 

τους, την αποδυνάµωση του τοπικού αγροτικού εισοδήµατος, και τη σταδιακή µείωση 

ροής επισκεπτών στις περιοχές αυτές. Επίσης, το τοπικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας 

συχνά εµφανίζει προβλήµατα βατότητας, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία και µη ασφαλής προσπελασιµότητα προς τις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής. Οι περιοχές παρέµβασης στερούνται επίσης 

υποδοµών και υπηρεσιών στον τοµέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιµόρφωσης 

και πολιτισµού, µε αποτέλεσµα το χαµηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους.  

Οι ανωτέρω συνθήκες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα τόσο στις συνθήκες 

εργασίας του αγροτικού πληθυσµού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού 

πληθυσµού γενικότερα.  

Τέλος, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Σχεδίου για την Ανάκαµψη της Οικονοµίας, όπου µεταξύ άλλων διατίθενται πόροι 

στα ΚΜ µέσω του ΕΓΤΑΑ µε σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού ∆ιαδικτύου στις 

αγροτικές περιοχές  και δεδοµένου ότι στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας υπάρχει 

σηµαντική έλλειψη ευρυζωνικών υποδοµών και παροχής υπηρεσιών µε τη χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διαπιστώνεται η ανάγκη 

επέκτασης/αναβάθµισης των υποδοµών ευρυζωνικού διαδικτύου στις περιοχές 

παρέµβασης του Άξονα 3.  

Ωφελούµενοι από το µέτρο: ΟΤΑ, αγρότες, κοινωνικό σύνολο 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου έχει ανασταλεί. 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης. 
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 ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων 
1370 

- 321 

Βασικές υπηρεσίες 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 
192.581 

- 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι υπηρεσίες που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές; 

- Αριθµός χρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών που 

στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και διαβίωσης του τοπικού 

πληθυσµού  

ii) Σε ποιο βαθµό οι υπηρεσίες που έτυχαν 

στήριξης αύξησαν την ελκυστικότητα των 

αντίστοιχων περιοχών; 

- Αριθµός χρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών που 

στοχεύουν στην ανάδειξη των πολιτιστικών 

στοιχείων, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής 

οικονοµίας των περιοχών παρέµβασης 

- Μεταβολή της επισκεψιµότητας  

- Συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου  

321 Βασικές υπηρεσίες για την 

οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλαν οι υπηρεσίες στην 

αντιστροφή των τάσεων οικονοµικής και 
κοινωνικής υποβάθµισης και απερήµωσης της 

υπαίθρου; 

- Αριθµός χρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών που 

στοχεύουν στην δηµιουργία/αναβάθµιση της 

ευρυζωνικής υποδοµής και στην κάλυψη των 

«λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της 

χώρας 

Απαντήσεις: 

 
i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 321 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του. Από τους στόχους του εν λόγω µέτρου, όπως περιγράφονται 
στο ΠΑΑ, θα χρηµατοδοτηθούν έργα κατασκευής και αναβάθµισης ευρυζωνικών δικτύων και κάλυψης των 

«λευκών κηλίδων» του ευρυζωνικού χάρτη της χώρας.   

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Συνεχής δηµοσκόπηση σε µαζικό επίπεδο και διαβούλευση σε θεσµικό 

επίπεδο για εντοπισµό πραγµατικών αναγκών του κόσµου κατά περιοχή και 

ιδιάιτερη έµφαση στις ηλικιακά νεώτερες οµάδες (επόµενη γενιά) 

� ∆ιάδοση τεχνολογικών διευκολύνσεων  

 

Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο αποσκοπεί στην προστασία και στην ανάδειξη του παραδοσιακού και 

τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι δράσεις του µέτρου θα έχουν ολοκληρωµένο 

χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονοµιά.  
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Το µέτρο υλοποιείται  σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες 

είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των 

Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου.  

∆ικαιούχοι του µέτρου µπορεί να είναι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

εταιρείες τους, καθώς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Ως φορέας εφαρµογής του παρόντος µέτρου για τις ιδιωτικές επενδύσεις ορίζεται η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση» ενώ για τα δηµόσια έργα η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». 

Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 82,15% από δηµόσια δαπάνη και σε 

ποσοστό 17,85% από ιδιωτική συµµετοχή.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Το οικιστικό περιβάλλον των περιοχών παρέµβασης αντανακλά τα προβληµατικά 

χαρακτηριστικά της δηµογραφικής συρρίκνωσης και της κοινωνικής – οικονοµικής 

καθυστέρησης σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της χώρας.  

Ωστόσο, στους οικισµούς στους οποίους συγκρατήθηκε η κρίσιµη µάζα πληθυσµού 

παρατηρείται έλλειψη υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έλλειψη 

παρεµβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας, καθώς και 

εγκατάλειψη και φθορά του αρχιτεκτονικού τους πλούτου. Η διαµόρφωση 

κοινόχρηστων χώρων περιορίστηκε κατά κύριο λόγο στις κεντρικές πλατείες 

ορισµένων οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η λειτουργική και η µορφολογική τους 

σύνδεση µε τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη συνολική αναβάθµισή του. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: ΟΤΑ, κάτοικοι των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός χωριών όπου 

υλοποιήθηκαν δράσεις 
170 

- 322 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη 

χωριών Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 
147.165 

- 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές; 

- Συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου  

-Αύξηση του γεωργικού και εξωγεωργικού 

εισοδήµατος 

- Μεταβολές στις δηµόσιες δαπάνες για τις 

υποδοµές στις περιοχές παρέµβασης 

ii) Σε ποιο βαθµό αύξησε το µέτρο την 

ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών; 

- Αύξηση της επισκεψιµότητας 

- Συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου  

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των 

χωριών 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στην 

αντιστροφή των τάσεων οικονοµικής και 
κοινωνικής υποβάθµισης και απερήµωσης της 

υπαίθρου; 

- Συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου  

- Αύξηση της επισκεψιµότητας 

 

Απαντήσεις: 

 
i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 322 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του. Επιλέξιµες θα είναι οι περιοχές που έχουν καθορισθεί µέσα 

στο ΠΑΑ σύµφωνα µε τον ορεινό, µειονεκτικό χαρακτήρα τους και συγκεκριµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. . 

Η  ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς  και τη χωρικής ταυτότητας σε περιοχές στόχου 

του Μέτρου λειτουργεί ως πόλος έλξης και αύξησης της επισκεψιµότητάς της. Οταν αυτή αποτελεί µέρος ενός 

σχεδίου ολοκληρωµένης τοπικής ανάπτυξης αναµένεται να λειτουργήσει θετικά και πολλαπλασιαστικά στην 

αύξηση του εισοδήµατος και της απασχόλησης στην περιοχή, όπως τόσο η εµπειρία όσο και η έρευνα έχει 
τεκµηριώσει. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Αξιολόγηση τοπίων πολιτιστικής-αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και 

χαρτογράφισή τους µε διεθνή προβολή σε κρατικό ιστοχώρο 

� Λειτουργία ανακαινισµένων χωριών ως ανοιχτά αγροτικά µουσεία και οικο-

µουσεία 

� Ειδική ενίσχυση/ αµοιβή στους κατοίκους που επιθυµούν να διαµορφώσουν 

ως µουσείο ένα χωριό ή συνεχές τµήµα χωριού καθώς και τους ιδιωτικούς 

τους χώρους µέσα σε αυτό, και να υποδέχονται επισκέπτες ορισµένα ωράρια 

και σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα τους έτους, φορώντας παραδοσιακά 

ενδύµατα, ενώ θα επιδίδονται σε παραδοσιακές ασχολίες κλπ 

 

Μέτρο 323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

1. Περιγραφή  

Στόχος του µέτρου είναι η προστασία και η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και 

των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το µέτρο περιλαµβάνει 

δράσεις και παρεµβάσεις σχετικές µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
191 

περιοχών και ειδικά περιοχών υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Σκοπός είναι η 

αύξηση και η ενίσχυση των δράσεων για την ανάδειξη της αγροτικής κληρονοµιάς.  

Το µέτρο υλοποιείται σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες 

είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των 

Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

Ως δικαιούχοι ορίζονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, 

οι συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων 

προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και νοµικά Πρόσωπα. 

Ως φορέας εφαρµογής του παρόντος µέτρου για τις ιδιωτικές επενδύσεις ορίζεται η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση» ενώ για τα δηµόσια έργα η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». 

Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 87,36% από δηµόσια δαπάνη και σε 

ποσοστό 12,64% από την ιδιωτική συµµετοχή.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Παρά την περιορισµένη ανάπτυξη των περιοχών παρέµβασης, παρατηρείται ότι 

ορισµένες δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήµερα 

περιβαλλοντική υποβάθµιση στις περιοχές µε ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, 

καθώς και σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. 

Στις περιοχές παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη κινητοποίησης και ενηµέρωσης του 

τοπικού πληθυσµού καθώς και των επισκεπτών προς την κατεύθυνση της προστασίας 

του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  Επιπλέον, η 

αναπτυξιακή καθυστέρηση των περιοχών παρέµβασης είχε ως αποτέλεσµα να 

διατηρηθούν στην ύπαιθρο σηµαντικά στοιχεία που είναι συνδεδεµένα µε την 

παραδοσιακή αγροτική ζωή της χώρας (µύλοι, λιοτρίβια, γεφύρια κλπ.). Ο 

αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος ο οποίος παρέµεινε ανεκµετάλλευτος επί δεκαετίες και 

κινδυνεύει σήµερα από τη φθορά του χρόνου αποτελεί σοβαρό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα των περιοχών αυτών πάνω στο οποίο µπορεί να στηριχθεί η προβολή 

της φυσιογνωµίας της περιοχής, η προσέλκυση επισκεπτών και ανάπτυξη 

εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Η ανάγκη διατήρησης, προβολής και διάδοσης στις νεώτερες γενιές των αγώνων των 

αγροτών της Ελλάδας για την απόκτηση των δικαιωµάτων τους, απαιτεί τη 
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δηµιουργία µουσείου αµιγώς αγροτικού χαρακτήρα, βασιζόµενη σε ιστορικά 

γεγονότα µείζονος σηµασίας. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: ΟΤΑ. κάτοικοι των συγκεκριµένων περιοχών 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων 
290 

- 323 

∆ιατήρηση της αγροτικής 

κληρονοµιάς Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 
71.114 

- 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό διατήρησε το µέτρο την 

ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών; 
- Αύξηση της επισκεψιµότητας 

- Αύξηση των ηµερών διαµονής στην περιοχή 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στην 

αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των 

τοποθεσιών Natura 2000 ή άλλων τόπων 

υψηλής φυσικής αξίας και στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσµού; 

- Αριθµός επενδύσεων που στοχεύουν στη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και περιοχών 

του ∆ικτύου Natura 2000 

- Ποσοστό των ενισχυόµενων προστατευόµενων 

περιοχών επί της συνολικής έκτασης 

323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές; 

-Συγκράτηση πληθυσµού 

-Μεταβολή στο εισόδηµα και την απασχόληση 

Απαντήσεις: 

 

i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 323 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του.  

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Βλ. συστάσεις Μέτρου 322 µε επέκταση και σε περιοχές µε ιδιαίτερη φυσική 

κληρονοµιά 

� Συστηµατική διοργάνωση εκδροµών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα σε τοπία υψηλής φυσικής αξίας υπό την καθοδήγηση ειδικά 

εκπαιδευµένων/ πιστοποιηµέξων ξεναγών 
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Β. Ιδιωτικές Επενδύσεις 

Μέτρο 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

1. Περιγραφή  

Προκειµένου να µειωθεί η υποαπασχόληση στο γεωργικό τοµέα, να δηµιουργηθούν 

ευκαιρίες απασχόλησης, να αυξηθούν τα εισοδήµατα και να συγκρατηθεί ο αγροτικός 

πληθυσµός στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, παραχωρούνται κίνητρα που θα 

δηµιουργήσουν νέες δραστηριότητες (εκτός της γεωργίας) και θα παρέχουν 

εναλλακτικά εισοδήµατα ώστε να επιτευχθούν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια 

ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης για στήριξη. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση». 

Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50,87% από τη δηµόσια δαπάνη του µέτρου 

και σε ποσοστό 49,13% από την ιδιωτική συµµετοχή.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Ένα από τα σηµαντικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική 

γεωργία είναι η υποαπασχόληση σε σχέση µε την εποχικότητα της γεωργικής 

δραστηριότητας και την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι 

απασχολούµενοι στον τοµέα αυτό έρχονται να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα από 

τις επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ). 

Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτούνται παρεµβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο 

την επέκταση των δραστηριοτήτων των εκµεταλλεύσεων σε τοµείς εκτός της 

γεωργίας, προκειµένου να αµβλυνθούν τα προαναφερόµενα προβλήµατα, 

δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία και επιπλέον εισόδηµα στο αγροτικό 

νοικοκυριό. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, κάτοικοι των 

συγκεκριµένων περιοχών. 
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3. Πορεία υλοποίησης 

Το Μάιο του 2009, µέσω της γραπτής διαδικασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, έγινε τροποποίηση των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας-επιλογής του Μέτρου 311.  

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 

Αριθµός δικαιούχων 570 - 311 

∆ιαφοροποίηση Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 
181.606 

- 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης προήγαγαν τη διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων των αγροτικών νοικοκυριών 

προς µη γεωργικές δραστηριότητες; 

 - Αριθµός επενδύσεων που στοχεύουν στη 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των 

αγροτικών νοικοκυριών προς µη γεωργικές 

δραστηριότητες 

- Ποσοστό απώλειας γεωργικής γης/µεταβολής 

χρήσης γης  

ii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην αύξηση των 

ευκαιριών απασχόλησης, εκτός του τοµέα της 

γεωργίας, για τα αγροτικά νοικοκυριά; 

- Αριθµός δηµιουργούµενων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα  

- Αριθµός απασχολούµενων σε οικογενειακή 

επιχείρηση 

311 ∆ιαφοροποίηση προς µη 

γεωργικές δραστηριότητες 

iii) Σε ποιο βαθµό οι επενδύσεις που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

διαφοροποίησης και της ανάπτυξης της 

αγροτικής οικονοµίας; 

 - Μεταβολή Εξωγεωργικής Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας  

Απαντήσεις: 

 

i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 311 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του. Από τους στόχους του εν λόγω µέτρου, όπως περιγράφονται 
στο ΠΑΑ, αναµένεται να υπάρξει συµβολή στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αγροτικών 

νοικοκυριών προς µη γεωργικές δραστηριότητες και στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης εκτός γεωργικού 

τοµέα.  

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Συλλογή όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερων κοινωνικο-οικονοµικών, χωρικών 

και δηµογραφικών δεδοµένων για µία πιο εύστοχα επικεντρωµένη ανάπτυξη  

� Συνεχής και συστηµατική επικοινωνία µε ΟΤΑ και γενικότερα µε πληθυσµούς 

ορεινών περιοχών για την ανίχνευση των τοπικών αναγκών  

� Το µέτρο αυτό εξαρτάται άµεσα από όλα τα προηγούµενα µέτρα του άξονα 3 
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Μέτρο 312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο στοχεύει στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται να 

υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες θα είναι 

κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της 

Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

∆ικαιούχοι της στήριξης για δηµιουργία και ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311  κάτοικοι ή µη 

των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις 

πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται σε ποσοστό 51,07% από δηµόσια δαπάνη και σε 

ποσοστό 48,93% από την ιδιωτική συµµετοχή.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οργάνωσης των βιοτεχνικών µονάδων καθώς και το 

φαινόµενο της διαρκούς γήρανσης του πληθυσµού, το οποίο στερεί από τις περιοχές 

αυτές τις δυναµικές ηλικίες του πληθυσµού έχουν σαν αποτέλεσµα το χαµηλό επίπεδο 

των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τον ιδιωτικό τοµέα στις περιοχές 

παρέµβασης. Επιπλέον, παρατηρείται η ύπαρξη ορισµένων παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων στον τοµέα της βιοτεχνίας που τείνουν να εξαλειφθούν ή που πρέπει 

να εκσυγχρονιστούν.  

Η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων στις αγροτικές περιοχές 

δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής 

διάρθρωσης. Επιπλέον, συµβάλλει στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός 

του πρωτογενή τοµέα, καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη 

συγκράτηση του πληθυσµού και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 

αυτές. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας. 

Η ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της 

ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, µε την παράλληλη έλλειψη 

συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος που παρατηρείται στις 
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υφιστάµενες βιοτεχνίες των αγροτικών περιοχών απαιτεί την ενίσχυση πρωτοβουλιών 

από τους ιδιώτες που θα εισάγουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη λειτουργία της 

επιχείρησής τους. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, 

Συλλογικοί φορείς επιχειρηµατικών κλάδων και συµβούλων, κοινωνικό σύνολο. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
312 

Ανάπτυξη πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

Αριθµός πολύ µικρών 

στηριζόµενων 

επιχειρήσεων 

750 

 

- 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στην 

προώθηση της διαφοροποίησης και της 

επιχειρηµατικότητας; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

προώθηση της διαφοροποίησης και της 

επιχειρηµατικότητας  

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στην 

αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στις 

αγροτικές περιοχές; 

- Αριθµός δηµιουργούµενων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα  

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της διαφοροποίησης και της 

ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας; 

- Μεταβολή Εξωγεωργικής Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας  

312 Στήριξη της δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές; 

- Αριθµός δηµιουργούµενων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα 

- Επενδύσεις που συµβάλλουν στην αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή 

Απαντήσεις: 

 
i, ii, iii & iv) Η υλοποίηση του Μέτρου 312 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του. Από τους στόχους του εν λόγω µέτρου, όπως περιγράφονται 
στο ΠΑΑ, αναµένεται να υπάρξει συµβολή στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στην ύπαιθρο καθώς και στη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Το µέτρο αυτό εξαρτάται άµεσα από όλα τα προηγούµενα µέτρα του άξονα 3 

� Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί η αξία της «τοπικής γνώσης» και των 

τοπικών πολιτισµικών στοιχείων και προϊόντων. Φυσικά, αφοότου 

ξεκαυαρίσουν αυτά τα τοπικά στοιχεία ως πολιτισµική υποδοµή, πρέπει να 
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προβληθούν κατάλληλα και επαρκώς µε τα µέσα του µαρκετινγκ ώστε να 

καταστούν ανταγωνιστικά εµπορικά προϊόντα/ υπηρεσίες (πχ παραδοσιακός 

ξενώνας, φούρνος, ταβέρνα κλπ). 

   

Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

1. Περιγραφή  

Το µέτρο προσπαθεί να καταπολεµήσει τρία βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 

τοµέας του τουρισµού στις ορεινές, µειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές 

εφαρµογής των παρεµβάσεων: την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και 

προϊόντων που προσφέρονται, την εποχικότητα και την απασχόληση.  

Το µέτρο υλοποιείται σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες 

είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005. 

Για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα οι δικαιούχοι είναι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων. 

Για παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή µη των περιοχών 

παρέµβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ως φορέας εφαρµογής του παρόντος µέτρου για τις ιδιωτικές επενδύσεις ορίζεται η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση» ενώ για τα δηµόσια έργα η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». 

Η χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50,93% από δηµόσια δαπάνη και σε 

ποσοστό 49,07% από την ιδιωτική συµµετοχή.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Στον τοµέα του τουρισµού παρατηρείται η λειτουργία µικρού αριθµού µονάδων, στην 

πλειονότητα των περιοχών παρέµβασης, οι οποίες είναι κυρίως οικογενειακής µορφής 

που ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης. Επιπλέον, παρατηρείται η 

ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού περιοχών οι οποίες στερούνται υποδοµών 

διανυκτέρευσης, µε δυσµενείς επιπτώσεις στις προοπτικές διαφοροποίησης και 
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ανάπτυξης του τοπικού εισοδήµατος και µε αποτέλεσµα τη διαφυγή οικονοµικών 

πόρων.  

Παράλληλα, η ανάγκη δηµιουργίας νέων τουριστικών προορισµών και προϊόντων 

στις αγροτικές περιοχές, λόγω της αυξηµένης ζήτησης των κατοίκων των πόλεων, µε 

την παράλληλη απαίτηση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαιτεί την 

οργάνωση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.  

Ωφελούµενοι από το µέτρο: Οι επιχειρηµατίες και αγρότες των συγκεκριµένων 

περιοχών, τουρίστες, το παραγωγικό δυναµικό που εµπλέκεται στην παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών ή γενικότερα, σε τουριστικές δραστηριότητες. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 

Αριθµός νέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων που 

λαµβάνουν στήριξη 

 

1.100 

- 313 
Ενθάρρυνση 

τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

Συνολικό ποσό επένδυσης 

(χιλιάδες ευρώ) 

314.430 

 

- 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στην 

αύξηση των τουριστικών δραστηριοτήτων; 

- Αριθµός χρηµατοδοτούµενων τουριστικών 

εκµεταλλεύσεων  

- Αριθµός επισκεπτών 

- Αριθµός διανυκερεύσεων  

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στην 

αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στις 

αγροτικές περιοχές; 

- Αριθµός δηµιουργούµενων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα  

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

βελτίωση της διαφοροποίησης και της 

ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας; 

- Μεταβολή Εξωγεωργικής Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας  

313 Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το µέτρο στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές; 

- Αριθµός δηµιουργούµενων θέσεων 

απασχόλησης εκτός του γεωργικού τοµέα 

- Επενδύσεις που συµβάλλουν στην αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή 

Απαντήσεις: 
i) Η υλοποίηση του Μέτρου 313 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Σύµφωνα µε την εµπειρία, 

αναµένεται αύξηση των χρηµατοδοτούµενων έργων, του αριθµού των επισκεπτών και του αριθµού των 

διανυκτερεύσεων. Η τάση αυτή αναµένεται να επηρεαστεί από την κρατούσα οικονοµική συγκυρία.  

ii) η αύξηση της απασχόλησης, η δηµιουργία ευκαιριών εξωγεωργικής απασχόλησης, η συγκράτηση του 

αγροτικού δυναµικού όπως και η προσέλκυση νέων εργαζόµεων αναµένεται να συνεχιστεί κατά την εφαρµγή του 

Μέτρου κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

 iii) µε τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές αναµένεται η διατήρηση  και αναστολή 

της τάσης µείωσης του αγροτικού εισοδήµατος και της απασχόλησης σε εξωγεωργικές δραστηριότητες 

 iv) στις περιοχές ανάπτυξης υποδοµών διαφοροποίηση της οικονοµίας µε εξωγεωργικές δραστηριότητες 

ιδιαίτερα του τριτογενούς τοµέα, παρατηρείται παράλληλα αύξηση των επενδύσεων, δηµοσίων και ιδιωτικών οι 
οποίες συµβάλλουν στην βελτίωση τς ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Συνεχής τήρηση ποσοτικών επιχειρησιακών και χωρικών δεδοµένων από 

µονάδες αγρο- και οικο-τουριστικής δραστηριότητας σε ιστοσελίδες δηµόσιας 

πρόσβασης (µε τήρηση ανωνυµίας) για παρακολούθηση τουριστικών τάσεων 

� ∆ιαφηµιστική στρατηγική ενηµέρωσης για ανάδειξη ιδιαίτερων περιοχών 

� Συνεχής υποχρεωτική κατάρτιση επιχειρηµατιών σε θέµατα τουριστικής 

ανάπτυξης 

� ∆ωρεάν παροχή (ή συνέχιση δωρεάν παροχής) ιστοχώρου και δωρεάν 

κατασκευή ιστοσελίδας σε όσους χρειάζονται βοήθεια αλλά πληρούν 

παράλληλα προδιαγραφές ιδιαίτερης επιχειρησιακής επιµέλειας και 
ωριµότητας  

� ∆ωρεάν παροχή ιστοχώρου και σχετικής τεχνικής υπστήριξης ως βραβείο 

ποιότητας 

� Συστηµατική συνεργασία µε κέντρα τουριστικών πληροφοριών και µε 

σχετικές υπηρεσίες των Υπουργείων Τουρισµού, Πολιτισµού, Παιδείας κλπ 

� Ενθάρρυνση συνεδριακού τουρισµού σε τουριστικές εκµεταλλεύσεις της 

υπαίθρου (πχ διευκολύνοντας τις χερσαίες µετακινήσεις µε κρατικά µέσα ή 

έξοδα, µε ιδιαίτερη διαφήµιση στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα) 
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Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή 

και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  

1. Περιγραφή  

Το µέτρο στοχεύει στην αναβάθµιση της παρεχόµενης υποστήριξης στους κατοίκους 

των αγροτικών περιοχών, ενισχύοντας ειδικότερα τους κατοίκους των ορεινών και 

µειονεκτικών περιοχών.  

Αφορά γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες είναι κυρίως 

ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της 

Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» µε τις  Αρµόδιες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες κατά περίπτωση.  

Η χρηµατοδότηση γίνεται σε ποσοστό 100% από δηµόσια δαπάνη.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Για την υποβοήθηση της προπαρασκευής και της εφαρµογής των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων και υποστηρικτικών 

ενεργειών. Παράλληλα και λαµβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα των παρεµβάσεων και 

τις ιδιαιτερότητες των περιοχών παρέµβασης, κρίνεται αναγκαία η στήριξη της 

εφαρµογής σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

στήριξη του πληθυσµού και η αποτελεσµατικότητα των δράσεων. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης, τοπική κοινωνία. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων 

 

100 - 341 

Απόκτηση δεξιοτήτων και 

εµψύχωση 

Αριθµός συµµετεχόντων 

στις στηριζόµενες δράσεις 

1.000  
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που έτυχαν 

στήριξης αύξησαν τις ικανότητες των αγροτικών 

φορέων να προπαρασκευάζουν, να 

αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης και µέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης; 

- Αριθµός και είδος ενισχυόµενων 

δραστηριοτήτων   

ii) Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στην ενίσχυση της συνοχής 

µεταξύ περιοχών και των συνεργειών µεταξύ 

των µέτρων που προορίζονται για την ευρύτερη 

αγροτική οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό; 

-Ενισχυόµενες δράσεις τοπικής και περιφερεικής 

δικτύωσης των φορέων και των επιχειρήσεων 

-Αριθµός πρωτοβουλιών συµµετοχικής 

διαχείρισης θεµάτων τοπικής ανάπτυξης  

-Αριθµός εγκεκριµένων προτάσεων στο πλαίσο 

των προγραµµάτων ανάπτυξη (ΠΑΑ, ΕΣΠΑ, 

άλλα) 

-Υπάρξη σχεδίου στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης 

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, 

εµψύχωση και εφαρµογή 

iii) Σε ποιο βαθµό οι δραστηριότητες που έτυχαν 

στήριξης συνέβαλαν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές; 

- Αριθµός περιβαλλοντικών προγραµµάτων και 
συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε αυτά  

- Αριθµός δραστηριοτήτων που ενισχύουν την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του 

αγροτικού πληθυσµού 

Απαντήσεις: 

 

i, ii & iii) Η υλοποίηση του Μέτρου 341 δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης. Κατά συνέπεια δε 

µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή του. Από προηγούµενη εµπειρία υλοποίησης ανάλογων δράσεων, 

παρατηρείται σηµαντική χωρική διαφοροποίηση η οποία συσχετίζεται µε παραµέτρους όπως οικονοµικούς και 
κοινωνικούς και ειδικότερα µε  την προσέλκυση, διαµονή και ανάπτυξη του ανθρώπινου και του θεσµικού 

δυναµικού στις περιοχές παρέµβασης.  

 

5. Συστάσεις πολιτικής 

� Εξαρτάται από όλα τα προηγούµενα µέτρα του άξονα 3 

� Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η µαζική, επίµονη, συστηµατική και 

προσεγµένη πληροφοριακή στρατηγική που θα δηµιουργήσει αυτοπεποίθηση 

και ταυτότητα στον πληθυσµό της υπαίθρου σε συνδυασµό µε µια στρατηγική 

γεωργικής/ αγροτικής εκπαίδευσης και γεωργικών/ αγροτικών εφαρµογών 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4 : Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER 

Ο Άξονας 4, αξιοποιώντας την εµπειρία των προηγούµενων ετών της πιλοτικής 

εφαρµογής της πρωτοβουλίας LEADER, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές 

να εφαρµόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό 

χαρακτήρα ακολουθώντας καινοτόµες διαδικασίες διακυβέρνησης µε µια εκ των 

κάτω προς τα άνω (bottom up) διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης της 

ανάπτυξης. Κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία αυτή έχουν τα τοπικά εταιρικά σχήµατα 

δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται 
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στην κάθε περιοχή και γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της περιοχής και 

είναι αντιπροσωπευτικά των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.  

Η πορεία του άξονα µέχρι την περίοδο της αξιολόγησης, συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

Για την επιλογή των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), περιοχών παρέµβασης και των 

αντίστοιχων τοπικών προγραµµάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, εκδόθηκε η 

µε αρ. πρωτ. 5807/29-6-2009 Υπουργική Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού 

σε 41 ΟΤ∆ και η µε αρ. πρωτ. 5954/2-7-2009 απόφαση τροποποίησης αυτής. Με 

βάση τις αποφάσεις αυτές κατανεµήθηκε συνολικά ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 

262.700.000 €. Το χρονικό διάστηµα από 09/07/2009 έως 17/07/2009 

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των 41 ΟΤ∆ τεχνικές συσκέψεις για την 

αναµόρφωση των τοπικών τους προγραµµάτων στο ύψος της εγκεκριµένης πίστωσης. 

Στη συνέχεια, οι ΟΤ∆ έστειλαν στο ΥΠΑΑΤ το τελικό τους πρόγραµµα, ενώ 

παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία προσυµβατικού ελέγχου των σχεδίων των 

σχετικών συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στις 

06/10/2009 και ολοκληρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 15/01/2010 και για 

τις 41 ΟΤ∆. 

Στο µεταξύ, τον Ιούλιο του 2009 διενεργήθηκε δεύτερος ανοιχτός διαγωνισµός για 

την επιλογή µέχρι δύο επιπλέον ΟΤ∆, περιοχών παρέµβασης και αντίστοιχων 

τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο του Άξονα 4. Στο πλαίσιο αυτού του 

διαγωνισµού υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις από τις οποίες κατακυρώθηκαν για 2 

ΟΤ∆  στις οποίες και  κατανεµήθηκε συνολικά ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 12.000.000 €.  

Στις 24/04/2010, ξεκίνησε η υπογραφή των συµβάσεων µεταξύ των 41 ΟΤ∆ που 

επιλέχτηκαν µε τον 1
ο
 διαγωνισµό και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων. Μέχρι τις 15/06/2010 έχουν υπογραφεί 17 συµβάσεις. 

Σε διαδικασία εξέλιξης βρίσκεται η επεξεργασία της Υπουργικής Απόφασης στην 

οποία περιλαµβάνεται η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής των 

πράξεων του Άξονα 4 καθώς και υποδείγµατα της προκήρυξης του προγράµµατος 

που θα δηµοσιεύουν οι ΟΤ∆ και του φακέλου υποψηφιότητας που θα κοινοποιηθεί 

στους υποψήφιους δικαιούχους από τις ΟΤ∆.  

Η υλοποίηση των µέτρων του Άξονα 4 δεν έχει πραγµατοποιηθεί έως τώρα. ∆εν 

υπάρχουν καταγεγραµµένες δαπάνες για τον υπολογισµό της οικονοµικής 

υλοποίησης.  
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Μέτρο 411  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

1. Περιγραφή  

Μέσω του µέτρου αυτού υλοποιούνται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που 

εξυπηρετούν παράλληλα τους Άξονες 1 και 3 του ΠΑΑ.  

Απώτερος σκοπός από την εφαρµογή του µέτρου είναι η αύξηση των οµάδων τοπικής 

δράσης και κατ’ επέκταση η αύξηση της περιοχής εφαρµογής και του πληθυσµού που 

επηρεάζεται από αυτές καθώς επίσης, η υλοποίηση περισσότερων έργων 

χρηµατοδοτούµενων από τις οµάδες τοπικής δράσης και αύξηση του αριθµού των 

στηριζόµενων δικαιούχων.  

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 επιλέξιµοι είναι οι τοµείς παρέµβασης του µέτρου 123.  

 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου, θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων.  

Ειδικότερα, ενισχύεται: η στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας 

δασοκοµικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων προϊόντων, εξαιρουµένων των 

αλιευτικών προϊόντων (κωδικός Μέτρου 123). 

Η συµβολή των µικρών επιχειρήσεων τόσο στην ανάπτυξη της υπαίθρου, όσο και 
στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας ήταν πάντα καθοριστική για την Ελλάδα 

εξαιτίας της δοµής της οικονοµίας. Ειδικότερα, στην περίοδο οικονοµικής ύφεσης 

που διανύουµε, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, οι µικρές και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο ως «κύτταρα 

ανάπτυξης» λόγω της έλλειψης ισχυρής βιοµηχανίας στην χώρα.   

Ωφελούµενοι από το µέτρο: πολιτικο-διοικητικό σύστηµα, κοινωνικό σύνολο. 

 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

 

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός ΟΤ∆ 40 - 

Συνολικό µέγεθος της 

περιοχής της οµάδας 

τοπικής δράσης (km2) 

82.000 

- 

Συνολικός πληθυσµός της 

περιοχής της οµάδας 

τοπικής δράσης 

2.200.000 

- 

Αριθµός έργων 

χρηµατοδοτούµενων από 

τις οµάδες τοπικής 

δράσης 

1.000 

- 

-411 Εφαρµογή στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης 

 

 

 

Αριθµός δικαιούχων 1.000 - 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η προσέγγιση 

LEADER στη βελτίωση της διακυβέρνησης στις 

αγροτικές περιοχές; 

- Ποσοστό ιδιωτικων και δηµόσιων φορέων 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

- Αριθµός ενεργειών ευαισθητοποίησης  

- Οργανόγραµµα διοίκησης ΟΤ∆ 

- Συµβατότηtα της στρατηγική ανάπτυξης της 

περιοχής παρέµβασης µε το εθνικό 

πρόγραµµµα LEADER 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η προσέγγιση 

LEADER στην κινητοποίηση του ενδογενούς 

αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών 

περιοχών; 

- Αριθµός δράσεων που στοχεύουν στην 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την 

αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, καθώς 

και την αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

- ∆ηµιουργία παράλληλων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων 

iii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η προσέγγιση 

LEADER στην εισαγωγή πολυτοµεακών 

προσεγγίσεων και στην προώθηση της 

συνεργασίας για την υλοποίηση προγραµµάτων 

αγροτικής ανάπτυξης; 

- Αριθµός τοπικών συµφώνων ποιότητας και 
δικτύων που συστάθηκαν  

- Συµµετοχή των ΟΤ∆ σε διατοπικά και διεθνή 

δίκτυα 

41 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο 

α), µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων ενός ή περισσοτέρων από 

τους τρεις άλλους άξονες που 

ορίζονται στα τµήµατα 1, 2 και 3 

(άρθρο 63 στοιχείο α) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005) 

iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η προσέγγιση 

LEADER στις προτεραιότητες των αξόνων 1, 2 

και 3; 

- Αναλογία παρεµβάσεων που αντιστοιχούν στα 

µέτρα των Αξόνων 1,2 και 3 

 

Απαντήσεις: 

 
i) Εξαιτίας του µοντέλου της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης του 

Άξονα 4 – LEADER ενθαρρύνεται σε µεγάλο βαθµό η εµπλοκή πολυάριθµων φορέων της τοπικής κοινωνίας στο 

σχέδιο τοπικής αγροτικής ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αξιολόγησης δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του Άξονα 

4. Έγινε όµως η αξιολόγηση και επιλογή των ΟΤ∆, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι ΟΤ∆ που 

εφάρµοσαν την Πρωτοβουλία LEADER κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Η επιτυχής εφαρµογή 

της Πρωτοβουλίας LEADER από τις συγκεκριµένες ΟΤ∆ κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο θα µπορούσε 

να υποστηρίξει αισιόδοξες προβλέψεις για την επιτυχία του Άξονα 4 στην παρούσα προγραµµατική περίοδο, 

εφόσον αξιοποιηθεί η προηγούµενη εµπειρία τους. 

ii) Η προσέγγιση LEADER σχεδιάζεται και εφαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό σε τοπικό επίπεδο από τις ΟΤ∆, στις 

οποίες συµµετέχουν διάφοροι τοπικοί κυρίως συλλογικοί άλλα και ιδιωτικοί φορείς. Επίσης, από την 

Πρωτοβουλία LEADER ενισχύονται κυρίως επενδυτές που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίοι 
ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν µία µικρού ή µεσαίου µεγέθους επένδυση. Κατά συνέπεια, η Προσέγγιση 

LEADER θα συµβάλλει στην κινητοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών 

τόσο από την πλευρά εκείνων που θα αναλάβουν τον σχεδιασµό και την υλοποίησή του στο διοικητικό πλαίσιο 

των ΟΤ∆ όσο και από την πλευρά των επενδυτών που αξιοποιούν το επιχειρηµατικό τους «ταλέντο». 

iii) Το συγκεκριµένο ερώτηµα αποτελεί προϋπόθεση της ενσωµάτωσης του LEADER ως άξονα στο ΠΑΑ 2007-

13, εντούτοις δε µπορεί να απαντηθεί εφόσον δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των µέτρων του Άξονα 4 κατά την 

περίοδο αξιολόγησης. Η προηγούµενη θετική εµπειρία των ΟΤ∆ στην υλοποίηση ανάλογων δάσεων 

προδιαγράφει την ισόρροπη πολυτοµεακή προσέγγιση κατά την υλοποίηση του άξονα 4. 

iv) Η Προσέγγιση LEADER αναµένεται να συµβάλλει αποκλειστικά στις προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3, 

καθότι δεν θα ενισχυθούν επενδύσεις που καλύπτουν τις προτεραιότητες του Άξονα 2. 
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5. Συστάσεις πολιτικής  

� Συνδυασµένες συστάσεις που προτείνονται σε µέτρα των άλλων αξόνων 

ανάλογα µε τους επί µέρους στόχους κάθε σχεδιασµένης ενέργειας κατά 

περιοχή 

� Μαζική πληροφοριακή στρατηγική για την πρόωθηση της ιδεάς της ατοµικής 

επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο και την αξιοποίηση της «τοπικής γνώσης» 

� Στην «τοπική γνώση» και στην αξιοποίηση της τοπικής ιδιαιτερότητας πρέπει 

να δίδεται µεγαλή βαρύτητα κατά την εξέταση ενός φακέλου υποψηφιότητας 

 

Μέτρο 421 Συνεργασίες 

1. Περιγραφή  

Με το µέτρο αυτό ενισχύεται η ανάπτυξη κοινών δράσεων τόσο µεταξύ  περιοχών της 

χώρας όσο µε περιοχές άλλων κρατών που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και 

αντιµετωπίζουν ίδια προβλήµατα, ώστε να αναπτυχθεί κλίµα συνεργασίας και να 

ακολουθήσει ανταλλαγή εµπειριών και απόκτηση νέας τεχνογνωσίας µε σκοπό την 

αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και την αύξηση της προστιθέµενης 

αξίας των περιοχών εφαρµογής.  

Απώτερος σκοπός είναι να πραγµατοποιηθούν περισσότερα έργα συνεργασίας και να 

αυξηθεί ο αριθµός των συνεργαζόµενων οµάδων τοπικής δράσης.  

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Με την εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας 

και η ανταλλαγή εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων, φυσικών 

και οικονοµικών πόρων, καθώς και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την 

περιοχή. 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
Αριθµός στηριζόµενων 

έργων συνεργασίας 
30 

- 421  

Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας 

Αριθµός συνεργαζόµενων 

οµάδων τοπικής δράσης 
35 

- 
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4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στην 

προώθηση της συνεργασίας και στην 

ενθάρρυνση της µεταφοράς βέλτιστων 

πρακτικών; 

- Αριθµός και είδος δράσεων που στοχεύουν στη 

διατοπική και διακρατική συνεργασία 

421 Εφαρµογή έργων συνεργασίας 

που αφορούν τους στόχους που 

έχουν επιλεγεί βάσει του στοιχείου 

α) (άρθρο 63 στοιχείο β) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005) ii) Σε ποιο βαθµό τα έργα συνεργασίας ή/και η 

µεταφορά βέλτιστων πρακτικών µε βάση την 

προσέγγιση LEADER συνέβαλαν στην 

καλύτερη επίτευξη των στόχων ενός ή 

περισσότερων από τους άλλους τρεις άξονες; 

- Συµµετοχή σε δράσεις του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου LEADER 

- ∆ράσεις Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης  

- Αριθµός σχεδίων συνεργασίας των Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης µεταξύ τους αλλά και µε ΟΤ∆ 

από άλλα κράτη-µέλη 

- Αριθµός υιοθέτησης και µεταβίβασης 

«βέλτιστων πρακτικών» 

Απαντήσεις: 

 

i & ii) Τα ερωτήµατα που αφορούν το Μέτρο 421 δε µπορούν να απαντηθούν, εφόσον δεν υπήρχε υλοποίηση 

κατά την περίοδο αξιολόγησης. Οι δράσεις αυτές αναµένεται να έχουν µακροχρόνιο περίοδο απόδοσης και µόνο 

µε συνεπή και διαρκή διερεύνηση των προοπτικών αναµένεται η θετική συµβολή της στην αξιοποίηση και 
ανάπτυξη των τοπικών πόρων και της προστιθέµενης αξίας της περιοχής παρέµβασης. 
 

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Τακτική διοργάνωση δραστηριοτήτων ενηµερωτικού και πληροφοριακού 

χαρακτήρα σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή πλαίσια για ανταλλαγή ιδέων 

και ευρύτερη δικτύωση 

� Παράλληλη πληροφοριακή στρατηγική για την πρόωθηση της ιδέας των 

συνεργασιών 

� Περαιτέρω προβολή δράσεων και «βέλτιστων πρακτικών» που 

µεταβιβάστηκαν ή υιοθετήθηκαν µέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας. 

 

 

Μέτρο 431 Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 

εµψύχωση στην περιοχή  

1. Περιγραφή  

Το µέτρο απευθύνεται στις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και αφορά τη στήριξή τους και 

την αποτελεσµατική τους λειτουργία.  

Οι φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο, οφείλουν 

να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό επίπεδο λήψης αποφάσεων και έναν ισχυρό 

υπηρεσιακό πυρήνα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

Εφαρµόζεται µια εκ των κάτω προσέγγιση, που αποτελεί καινοτοµία στην εθνική 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
207 

πολιτική, και για λόγους εξοικείωσης απαιτούνται ενέργειες πληροφόρησης και 

διαβούλευσης µεταξύ των εµπλεκοµένων  φορέων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο 

και σε επίπεδο εφαρµογής. Αναγκαίες κρίνοντα επίσης, υποστηρικτικές ενέργειες 

όπως, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού που συµµετέχει στην εφαρµογή και διαχείριση του 

προγράµµατος.  

Οι άξονες δράσης συµπληρώνονται από µια πέµπτη ενότητα πράξεων που αφορά την 

τεχνική βοήθεια. Η τεχνική βοήθεια στοχεύει στην αποτελεσµατική και ορθολογική 

εφαρµογή όλων των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και 

του συνόλου του προγράµµατος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Περιλαµβάνει 

την περιγραφή των δραστηριοτήτων της προπαρασκευής, της διαχείρισης, της 

παρακολούθησης, της αξιολόγησης, της ενηµέρωσης και του ελέγχου της συνδροµής 

του προγράµµατος, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από την τεχνική βοήθεια. 

2. Συλλογιστική της παρέµβασης 

Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 

που αναλαµβάνουν την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης 

LEADER στην περιοχή παρέµβασής τους, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη 

µέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των 

κάτω προσέγγισης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και 

σε ενέργειες διαβούλευσης µε τους φορείς της περιοχής και κυρίως µε τους εταίρους 

του επιπέδου λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο 

εφαρµογής. Για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος, απαιτούνται 

υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθµιση 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στην εφαρµογή και 

διαχείριση. 

Ωφελούµενοι από το µέτρο: πολιτικο-διοικητικό σύστηµα, κοινωνικό σύνολο 

3. Πορεία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του µέτρου δεν έχει ξεκινήσει κατά την περίοδο αξιολόγησης 

Το συγκεκριµένο µέτρο δεν είχε δαπάνες κατά την περίοδο αξιολόγησης.  
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ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2009 
431 

Λειτουργία της οµάδας τοπικής 

δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων 

και εµψύχωση  

Αριθµός στηριζόµενων 

δράσεων 

130 

 
- 

 

4. Κοινά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Κωδικός-Τίτλος Μέτρου Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης Κριτήρια κρίσης 

i) Σε ποιο βαθµό αύξησε η στήριξη τις 

ικανότητες των οµάδων τοπικής δράσης και των 

άλλων εµπλεκόµενων εταίρων για την 

υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης; 

- Προϋπολογισµός / Συνολικές δαπάνες που 

αφορούν την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των 

ΟΤ∆ 

- Αριθµός δράσεων και δαπάνες που αφορούν 

την απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση  

- Ρυθµός απορρόφησης των πόρων 

- ∆ιαχρονική µεταβολή στο είδος/κατάρτιση των 

διαθέσιµων ανθρώπινων πόρων 

 

431 Λειτουργία της οµάδας τοπικής 

δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 
εµψύχωση στην περιοχή όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 59 (άρθρο 

63 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1698/2005) 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε η στήριξη στην 

αύξηση της ικανότητας υλοποίησης της 

LEADER; 

- Βαθµός αξιοποίησης των δράσεων του Μέτρου  

- Ποσοστό δαπανών προσωπικού και overhead 

επί του συνολικού προϋπολογισµού των ΟΤ∆ 

- Αριθµός άλλων δράσεων ανάπτυξης –εκτός 

LEADER- που υλοποιούνται από την ΟΤ∆. 

 

Απαντήσεις: 

 
i & ii) Τα ερωτήµατα που αφορούν το Μέτρο 431 δε µπορούν να απαντηθούν θετικά καθότι η εικοσαετής 

επιτυχηµένη πιλοτική εφαρµογή της Πρωτοβουλίας LEADER και η ενσωµατωσή της ως Αξονα 4 στο ΠΑΑ 

αναµένεται να «µπολιάσει» και το υπόλοιπο πρόγραµµα µε τα επιθυµητά στοιχεία του σχεδιασµού και της 

υλοποίησής του. Ιδιαίτερη προσοχή εντούτοις θα πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση των ΟΤ∆ ώστε να αναδείξουν 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της προσέγγισης LEADER και όχι να επηρεαστεί από τη δοµή της κεντρική 

διοικητικής δοµής των άλλων αξόνων του ΠΑΑ.   

 

5. Συστάσεις πολιτικής  

� Κατάρτιση Στρατηγικής Ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης µε 

πιστοποιηµένες συµµετοχικές διαδικασίες των εµπλεκόµενων φορέων 

� ∆ιατήρηση της διοικητικής και διαχειριστικής ευελιξίας  

� Προγράµµατα διαρκούς κατάρτισης και ενηµέρωσης των εµπλεκόµενων 

�  Βλ. και συστάσεις για 421 
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4.3  Xρηµατοοικονοµική Πρόοδος ΠΑΑ 2007 -  2009: Προβλεπόµενος 

προϋπολογισµός για όλη την περίοδο προγραµµατισµού / 

Απορρόφηση και πραγµατική δαπάνη δηµοσιονοµικών πόρων  

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 είναι το 

οριζόντιο εθνικό πρόγραµµα του γεωργικού τοµέα της Ελλάδας για την ∆’ 

Προγραµµατική Περίοδο. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) µε ένα µέσο ποσοστό περίπου 

73%.  

Σηµειώνεται ότι το ΠΑΑ 2007-2013, όπως και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της 

Αλιείας 2007-2013 είναι τα µόνα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της ∆’ 

Προγραµµατικής Περιόδου (Π.Π.) που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά 

είναι ανεξάρτητα. 

Σε ότι αφορά τα χρηµατοδοτικά του στοιχεία, το Πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε µε τη 

σχετική απόφαση της  ΕΕ και ίσχυε στις 31/12/2009, αποτυπώνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ) 3.906.228.424 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 755.838.064 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 4.662.066.488 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.362.480.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.024.546.488 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΑ

755.838.064

13%

1.362.480.000

23%

3.906.228.424

64%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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Το ΠΑΑ αποτελείται από  4 Άξονες Προτεραιότητας και την Τεχνική Στήριξη του 

Προγράµµατος :  

� Άξονας 1 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού & δασοκοµικού 

τοµέα». 

� Άξονας 2 : «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου». 

� Άξονας  3 : «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας». 

� Άξονας   4 : «Προσέγγιση Leader». 

� Τεχνική Βοήθεια,  

Η κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης στους ανωτέρω άξονες εµφανίζεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 Ποσά σε € 

ΑΞΟΝΑΣ 1 1.975.747.700 

ΑΞΟΝΑΣ 2 1.638.698.373 

ΑΞΟΝΑΣ 3 696.748.399 

ΑΞΟΝΑΣ 4 259.989.663 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 90.882.353 

ΣΥΝΟΛΟ 4.662.066.488 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑ ΠΑΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

696.748.399

15%

1.638.698.373

35%

1.975.747.700

42%

259.989.663

6% 90.882.353

2%

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό της Κοινοτικής Συµµετοχής 

στην διαθέσιµη ∆ηµόσια ∆απάνη ανά Άξονα Προτεραιότητας είναι ενιαίο για όλα τα 

Μέτρα κάθε Άξονα και διαφοροποιείται ανάλογα µε την περιοχή παρέµβασης (Εντός, 
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Εκτός Στόχου σύγκλισης και Νήσοι Αιγαίου).  Στον πίνακα που ακολουθεί 

εµφανίζεται η κατανοµή της ∆ηµόσιας δαπάνης ανά περιοχή παρέµβασης: 

 

 Ποσά σε € 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 648.221.630 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 3.599.301.322 

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 203.194.737 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αρθ. 69(5α) ΚΑΝ. (ΕΕ) 

1698/05-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
93.932.800 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αρθ. 69(5α) ΚΑΝ. (ΕΕ) 

1698/05-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
117.416.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.662.066.488 

 

203.194.737

4%

3.599.301.322

77%

648.221.630

14%

93.932.800

2%

117.416.000

3%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αρθ. 69(5α) ΚΑΝ. (ΕΕ)

1698/05-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αρθ. 69(5α) ΚΑΝ. (ΕΕ)

1698/05-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
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Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η κατανοµή της ∆ηµόσιας δαπάνης ανά 

µέτρο και αποτυπώνονται τα πέντε (5) µέτρα που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη 

δηµόσια δαπάνη : 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ  

 

 Ποσά σε € 

Μέτρο 
∆ηµόσια 

∆απάνη 

ΜΕΤΡΟ 123 302.552.597 

ΜΕΤΡΟ 211 360.953.679 

ΜΕΤΡΟ 121 440.402.074 

ΜΕΤΡΟ 125 563.303.776 

ΜΕΤΡΟ 214 772.935.249 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ 2.221.919.114 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 4.662.066.488 

 

 

2.221.919.114; 48%
772.935.249; 17%

563.303.776; 12%

302.552.597; 6%360.953.679; 8%

440.402.074; 9%

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 123

ΜΕΤΡΟ 211

ΜΕΤΡΟ 121

ΜΕΤΡΟ 125

ΜΕΤΡΟ 214
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Στο σύνολο των πιστώσεων της ∆ηµόσιας δαπάνης του ΠΑΑ, των 4,6 δις €, 

περιλαµβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ’ 

Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. €, ποσοστό 34% 

της συνολικής ∆∆ του Προγράµµατος, όπως αποτυπώνεται ακολούθως: 

 Ποσά σε εκατ.  € 

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ Γ΄ Π.Π. 1.566 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ∆΄ Π.Π. 3.096 

 

66%

34%

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ Γ΄ Π.Π.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ∆΄ Π.Π.

 

 

Μετά την αφαίρεση των παραπάνω δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν από την Γ’ 

Προγραµµατική Περίοδο, οι συγχρηµατοδοτούµενες πιστώσεις που αφορούν καθαρά 

την ένταξη νέων έργων προς υλοποίηση στο πλαίσιο της ∆’ Προγραµµατικής 

Περιόδου ανέρχεται σε 3.096 εκατ. €  (το 66% των πιστώσεων του Προγράµµατος) 

και η κατανοµή τους ανά άξονα εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Ποσά σε εκατ.  € 

ΑΞΟΝΑΣ 1 1.704 

ΑΞΟΝΑΣ 2 344 

ΑΞΟΝΑΣ 3 697 

ΑΞΟΝΑΣ 4 260 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 91 

ΣΥΝΟΛΟ 3.096 
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697

23%

344

11%

1.704

55%

260

8%

91

3%

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

 

Από το σύνολο των πιστώσεων της ∆ηµόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 4,6 δις €, οι 

ενεργοποιήσεις  µε την πραγµατοποίηση προσκλήσεων και προκυρήξεων  στις 

31/12/2009, διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

 Ποσά σε εκατ.  € 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.095 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ∆΄ Π.Π. 4.662 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 43% 

ΑΞΟΝΑΣ 2 68% 

ΑΞΟΝΑΣ 3 83% 

ΑΞΟΝΑΣ 4 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 60% 

 

 

Μέχρι 31/12/2009 είχε πληρωθεί (απορροφηθεί) το 17% των πιστώσεων, µε την 

πραγµατοποίηση πληρωµών ύψους   796 εκατ. €.  

Πιο αναλυτικά: 

 

 Ποσά σε εκατ.  € 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2009 796 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ∆΄ Π.Π. 4.662 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2009 

ΑΞΟΝΑΣ 1 1% 

ΑΞΟΝΑΣ 2 48% 

ΑΞΟΝΑΣ 3 0% 

ΑΞΟΝΑΣ 4 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17% 

 

83%

17%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 15/10/2010

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ∆΄ Π.Π.

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

    

Ποσά σε εκατ. 

€ 

  2007 2008 2009 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΡΩΜΩ

Ν 

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 282 162 186 630 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 0 126 40 166 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 282 288 226 796 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια σύγκριση  µεταξύ της κατανοµή της 

∆ηµόσιας δαπάνης ανά µέτρο και των αντίστοιχων πληρωµών και αποτυπώνονται τα 

πέντε (5) µέτρα που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη δηµόσια δαπάνη : 

 

   Ποσά σε € 

Μέτρο 
∆ηµόσια 

∆απάνη 

Πληρωµές 

µέχρι 

31/12/2009 

% 

ΜΕΤΡΟ 123 302.552.597   0,00% 

ΜΕΤΡΟ 211 360.953.679 234.158.833 64,87% 

ΜΕΤΡΟ 121 440.402.074   0,00% 

ΜΕΤΡΟ 125 563.303.776 6.314.228 1,12% 

ΜΕΤΡΟ 214 772.935.249 358.318 0,05% 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ 2.221.919.114 555.122.270 24,98% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.662.066.488 795.953.650 17,07% 
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2.500.000.000

3.000.000.000

ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΡΟ 211 ΜΕΤΡΟ 121 ΜΕΤΡΟ 125 ΜΕΤΡΟ 214 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΑ 2007- 31.12.2009

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2009

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

 

 

 

Στα ραβδογράµµατα που ακολουθούν αποτυπώνεται η χρηµατοδοτική βαρύτητα των 

Μέτρων του Προγράµµατος σε επίπεδο Άξονα. 

 

Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Μέτρων του Άξονα 1

21.878.750

266.920.749

236.290.499

43.757.500

0

440.402.074

13.126.944

302.552.597

0

563.303.776

8.751.500

26.254.500

26.254.310

26.254.500

ΜΕΤΡΟ 111

ΜΕΤΡΟ 112

ΜΕΤΡΟ 113

ΜΕΤΡΟ 114

ΜΕΤΡΟ 115

ΜΕΤΡΟ 121

ΜΕΤΡΟ 122

ΜΕΤΡΟ 123

ΜΕΤΡΟ 124

ΜΕΤΡΟ 125

ΜΕΤΡΟ 126

ΜΕΤΡΟ 131

ΜΕΤΡΟ 132

ΜΕΤΡΟ 133
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Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Μέτρων του Άξονα 2

360.953.679

132.822.306

6.932.154

772.935.249

0

17.330.387

121.312.707

0

25.995.580

8.665.193

0

178.902.631

12.848.487

ΜΕΤΡΟ 211

ΜΕΤΡΟ 212

ΜΕΤΡΟ 213

ΜΕΤΡΟ 214

ΜΕΤΡΟ 215

ΜΕΤΡΟ 216

ΜΕΤΡΟ 221

ΜΕΤΡΟ 222

ΜΕΤΡΟ 223

ΜΕΤΡΟ 224

ΜΕΤΡΟ 225

ΜΕΤΡΟ 226

ΜΕΤΡΟ 227

 
 

 

 

Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Μέτρων του Άξονα 3

91.606.483

78.493.569

174.430.154

164.581.341

122.165.216

61.114.662

0

4.356.973

ΜΕΤΡΟ 311

ΜΕΤΡΟ 312

ΜΕΤΡΟ 313

ΜΕΤΡΟ 321

ΜΕΤΡΟ 322

ΜΕΤΡΟ 323

ΜΕΤΡΟ 331

ΜΕΤΡΟ 341
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Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Μέτρων του Άξονα 4

26.439.628

0

176.264.178

8.813.208

48.472.649

ΜΕΤΡΟ 411

ΜΕΤΡΟ 412

ΜΕΤΡΟ 413

ΜΕΤΡΟ 421

ΜΕΤΡΟ 431
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ     

                           ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ   

                           ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

5.1 Ποσοτικές εκτιµήσεις των δεικτών επιπτώσεων  

5.1.1 ∆είκτες επιπτώσεων «Οικονοµική Ανάπτυξη», «∆ηµιουργία θέσεων 

εργασίας», «Παραγωγικότητα εργασίας» 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, οι δείκτες επιπτώσεων «Οικονοµική 

ανάπτυξη», «∆ηµιουργία θέσεων εργασίας» και «Παραγωγικότητα εργασίας» 

υπολογίστηκαν ανά Μέτρο µε το Μοντέλο Εισροών – Εκροών Εκροών (Ιnput – 

Output model). Το Μοντέλο αυτό βασίζεται στην προσέγγιση του Leontief. 

Κατ’ουσία αποτελεί µία ακόµη από τις πολλές προσεγγίσεις που µπορούν επίσης 

να προταθούν για τον υπολογισµό της λεγόµενης «Aντίστροφης Kατάστασης» 

(Counterfact), η οποία όµως αναφέρεται σε επίπεδο κλάδων και όχι σε επίπεδο 

εµπλεκόµενων επιχειρήσεων όπως οι προσεγγίσεις που αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2. Oικονοµικές επιπτώσεις του προγράµµατος υπολογίζονται για τα 

δυο µέτρα 125 και 131 για τα οποία υπήρχαν χρηµατοδοτήσεις κατά την περίοδο 

αξιολόγησης 2007-2009. Συγκεκριµένα, µε τιµές αποπληθωρισµένες στο έτος 

2005, υπολογίζει εδώ την αντίστροφη κατάσταση που δηµιούργησε το κάθε 

υλοποιούµενο µέτρο του Άξονα 1 του ΠΑΑ επί της συνολικής εθνικής οικονοµίας 

και όχι µόνο µέσα στο πλαίσιο της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης. ∆ηλαδή, τα 

πολύ µικρά ποσοστά (τάξης µεγέθους 0,00Χ) που παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες, εκφράζουν την υποθετική απώλεια που θα είχε η εθνική 

οικονοµία αν δεν υπήρχε η χρηµατοδοτική ροή του αντίστοιχου µέτρου. Αυτό 

φαίνεται να αποτελεί τη µόνη δόκιµη επιστηµονικά πρόταση, διότι, λόγω των 

πολύ µικρών οικονοµικών µεγεθών και του περιορισµένου αριθµού µεταβλητών 

και στοιχείων θα δηµιουργούσε αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως «παραπλανητικής ακρίβειας» (spurious accuracy). 

Επιπρόσθετα, είναι από κάθε άποψη πολύ πιο σηµαντική η γνώση των 

επιπτώσεων των µέτρων του ΠΑΑ στη γενικότερη Εθνική Οικονοµία µε την 

οποία οφείλει να βρίσκεται σε συνέργεια, όπως κάθε επιµέρους τοµέας πολιτικής, 

παρά η εκτίµηση της µεµονωµένης εσωτερικής ανάπτυξης ενός τοµέα. Από την 
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εφαρµογή του εν λόγω µοντέλου, προέκυψαν τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.  

Συγκεκριµένα, στον πίνακα που αναφέρεται στο Μέτρο 125 (Πίνακας 8) 

παρατηρούµε ότι σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας, η βελτίωση και ανάπτυξη 

υποδοµών σχετικών µε τη γεωργία συγκράτησε το 0,004% της γενικής 

παραγωγής, το 0,008% του γενικού εισοδήµατος της χώρας που προέρχεται από 

απασχόληση και επίσης διέσωσε το 0,004% των θέσεων εργασίας της χώρας, οι 

οποίες διαφορετικά θα είχαν εκλείψει.  

 

Πίνακας : Οικονοµικές Επιπτώσεις Μέτρου 125 στην Εθνική Οικονοµία 

 

125    Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη 

και προσαρµογή της γεωργίας 

 2007 2008 2009 

Επίπτωση του µέτρου στην παραγωγή σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005)   13,691 

Επίπτωση του µέτρου στην παραγωγή σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005) (% 

µεταβολή από την τιµή βάσης)   0,004 

    

Επίπτωση του µέτρου στο εισόδηµα απασχόλησης σε 

επίπεδο εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005)   5,325 

Επίπτωση του µέτρου στο εισόδηµα απασχόλησης σε 

επίπεδο εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή 

βάσης)   0,008 

    

Επίπτωση του µέτρου στην απασχόληση σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (αριθµός θέσεων εργασίας)   163 

Επίπτωση του µέτρου στην απασχόληση σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης)   0,004 
Πηγή: υπολογισµοί Ι-Ο  της Οµάδας Αξιολόγησης 

 

Στον Πίνακα του Μέτρου 131 (Πίνακας 9) παρατηρούµε µία ελαφρώς ανοδική 

πορεία της «διάσωσης» οικονοµικών µεγεθών από το 2008 µέχρι το 2009. Για 

παράδειγµα, το εισόδηµα που προέρχεται από απασχόληση συγκρατήθηκε κατά 3 

φορές παραπάνω (από 0,001% σε 0,003%) ενώ «σώθηκαν» και οι διπλάσιες 

θέσεις εργασίας (0,006% αντί 0,003%). 

 

 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
222 

Πίνακας : Επιπτώσεις Μέτρου 131 στην Εθνική Οικονοµία 

131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

 2007 2008 2009 

Επίπτωση του µέτρου στην παραγωγή σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005)  3,746 7,741 

Επίπτωση του µέτρου στην παραγωγή σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης)  0,001 0,002 

    

Επίπτωση του µέτρου στο εισόδηµα απασχόλησης σε 

επίπεδο εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005)  0,932 1,927 

Επίπτωση του µέτρου στο εισόδηµα απασχόλησης σε 

επίπεδο εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή 

βάσης)  0,001 0,003 

    

Επίπτωση του µέτρου στην απασχόληση σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (αριθµός θέσεων εργασίας)  117 241 

Επίπτωση του µέτρου στην απασχόληση σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης)  0,003 0,006 
Πηγή: υπολογισµοί Ι-Ο  της Οµάδας Αξιολόγησης 

 

Η πολύ µικρή τάξη µεγέθους των ποσοστών γίνεται κατανοητή αν αναλογιστεί 

κανείς το πολύ µικρό ποσοστό των χρηµατοδοτικών ροών αυτών των δύο µέτρων 

σε σχέση µε το σύνολο της εθνικής οικονοµίας. Γενικότερα, αυτές οι τάξεις 

µεγέθους µπορούν να θεωρηθούν από φυσιολογικές έως ικανοποιητικές.   

Οι δείκτες επιπτώσεων «Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας», 

«∆ιατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής φυσικής 

αξίας», «Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων» και «Συµβολή στην 

καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών» θα υπολογιστούν µε τις µεθοδολογίες 

και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. 

Η συνολική επίπτωση του ΠΑΑ 2007-2013 σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας 

φαίνονται στον Πίνακα 10. Γενικά παρατηρείται ότι και στους τρεις τοµείς 

(παραγωγή, εισόδηµα από απασχόληση και απασχόληση) εµφανίζεται µια τάση 

ανόδου της ευεργετικής επίδρασης του ΠΑΑ 2007-2013 από το 2007 προς το 

2008 και έπειτα µια καθοδική τάση από το 2008 προς το 2009.  
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Πίνακας: Συνολική επίπτωση του ΠΑΑ 2007-2013 στην Εθνική Οικονοµία µέχρι 

το 2009 

ΠΑΑ 2007-2013 

 2007 2008 2009 

Επίπτωση του ΠΑΑ στην παραγωγή σε επίπεδο εθνικής 

οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005) 473,064 924,588 364,299 

Επίπτωση του ΠΑΑ στην παραγωγή σε επίπεδο εθνικής 

οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης) 0,131 0,256 0,101 

    

Επίπτωση του ΠΑΑ στο εισόδηµα απασχόλησης σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (εκατ. Ευρώ – Τιµές 2005) 123,017 238,880 95,444 

Επίπτωση του ΠΑΑ στο εισόδηµα απασχόλησης σε επίπεδο 

εθνικής οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης) 0,181 0,352 0,140 

    

Επίπτωση του ΠΑΑ στην απασχόληση σε επίπεδο εθνικής 

οικονοµίας (αριθµός θέσεων εργασίας) 15087 29379 11250 

Επίπτωση του ΠΑΑ στην απασχόληση σε επίπεδο εθνικής 

οικονοµίας (% µεταβολή από την τιµή βάσης) 0,368 0,716 0,274 
Πηγή: υπολογισµοί Ι-Ο  της Οµάδας Αξιολόγησης 

Τόσο οι τάσεις αυτές, που εξαρτώνται από τις χρηµατοδοτικές ροές, όσο και οι τάξεις 

µεγέθους των συνολικών επιπτώσεων του ΠΑΑ 2007-2013 που εµφανίζονται στον 

Πίνακα 10, κινούνται σε φυσιολογικά και ικανοποιητικά επίπεδα, δεδοµένων των 

συγκρινόµενων οικονοµικών µεγεθών.  

 

5.1.2. Περιβαλλοντικοί ∆είκτες Επιπτώσεων: «∆ιατήρηση των γεωργικών 

εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής φυσικής αξίας», «Αναστροφή της τάσης 

µείωσης της βιοποικιλότητας», «Μείωση εισροών σε µειονεκτικές περιοχές». 

 

Η δυναµική εξάρτηση της βλάστησης από το κλίµα και την τοπογραφία έχει 

δηµιουργήσει, σε συνάρτηση µε τις ήπιες γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζονταν 

για αιώνες στην Ευρώπη, ένα πολυποίκιλο µωσαϊκό αγροτικών τοπίων που 

περιλαµβάνει ηµιφυσικά περιβάλλοντα και καλλιέργειες και εξαπλώνεται από τα 

εκτεταµένα βοσκοτόπια της Βορειοδυτικής Ευρώπης και τις εκτενείς 

αγροτοδασικές εκτάσεις της Σκανδιναβικής Χερσονήσου έως τα µικτά 

γεωργοκτηνοτροφικά συστήµατα µε τους µικρούς κλήρους γης της Μεσογείου 

(Pain and Dixon, 1997). 

Η µεγάλη ποικιλία των τοπίων αυτών συντηρεί και ένα µεγάλο αριθµό ειδών 

πανίδας και χλωρίδας, πολλά από τα οποία εξαρτώνται άµεσα για την επιβίωση 
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τους από τη συνέχιση των παραδοσιακών µορφών γεωργίας και κτηνοτροφίας 

(van Dijk, 1991; Tucker, 1997; Donald et al., 2001). 

Οι ανθρωπογενείς παράγοντες κατά τους τελευταίους αιώνες αξιοποίησης των 

φυσικών οικοσυστηµάτων στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε µεγάλη απώλεια 

περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και δασών, ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν 

τοπία µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και σηµαντικά ενδιαιτήµατα. Οι αλλαγές 

στην δοµή των οικοσυστηµάτων από την εκτεταµένη αγροτική δραστηριότητα 

έχουν οδηγήσει σε µείωση της βιοποικιλότητας, η οποία εκφράζεται µε 

διαφορετικούς παράγοντες. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, κατά µέσο όρο, το 65% των πεταλούδων 

της Ευρώπης (576 είδη συνολικά) ζουν σε αγροτικές εκτάσεις µε παραδοσιακές 

µορφές καλλιέργειας, ποσοστό που κυµαίνεται από 10% στη Φιλανδία έως 80% 

στην Ολλανδία (OECD, 2001). Είναι επίσης σηµαντικό ότι περίπου 12.500 είδη 

φυτών της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτώνται άµεσα από τις γεωργικές πρακτικές 

και παρατηρούνται τόσο σε αγροτικά όσο και σε ηµι-φυσικά περιβάλλοντα (van 

Dijk, 1991). 

Η µεγάλη έκταση και ποικιλία των αγροτικών οικοσυστηµάτων της ευρωπαϊκής 

υπαίθρου συντηρεί και έναν µεγάλο αριθµό πουλιών, στα οποία περιλαµβάνονται 

173 είδη προτεραιότητας, το µεγαλύτερο αριθµό (ειδών προτεραιότητας) από 

κάθε άλλο οικοσύστηµα (Tucker and Dixon, 1997). 

Ως εκ τούτου αποτελεί προτεραιότητα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 

συνολικά και του ελληνικού Προγράµµατος ειδικά, η διατήρηση των αγροτικών 

οικοσυστηµάτων τα οποία συντηρούν α) σηµαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας ως 

προς την φυσική βλάστηση, β) σηµαντικά ενδιαιτήµατα για αγροτικά πουλιά και 

γ) περιοχές µε εκτατική γεωργία και χαµηλές εισροές (λιπασµάτων, 

φυτοφαρµάκων, νερού). Στις παρακάτω ενότητες γίνεται µια εκτενής αναφορά σε 

κάθε µια από τις παραµέτρους αυτές και στους αντίστοιχους δείκτες επιπτώσεων 

που τις εκφράζουν. 
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Α) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΥΦΑ) 

Οι ∆είκτες Αξιολόγησης που αντιστοιχούν στον καθορισµό της ΥΦΑ γεωργικής 

και δασικής γης σύµφωνα µε το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) είναι: 

• ∆είκτης Βάσης 18 (Baseline indicator 18)  

Είναι ο ∆είκτης για την βιοποικιλότητα και ορίζεται η έκταση της ΥΦΑ 

γεωργικής και δασικής γης  

• ∆είκτης Αποτελέσµατος 6 (Result Indicator 6) 

Περιοχές µε επιτυχηµένη διαχείριση της γης, που συµβάλλουν στη 

βιοποικιλότητα και στην διαχείριση του χαρακτήρα της ΥΦΑ γεωργικής και 

δασικής γης (µε επιπλέον οφέλη για την ποιότητα του νερού, για την αλλαγή του 

κλίµατος, για την ποιότητα του εδάφους, για την αποφυγή της εγκατάλειψης). 

• ∆είκτης Επίπτωσης 5 (Impact Indicator 5) 

• ∆ιατήρηση της έκτασης της ΥΦΑ γεωργικής και δασικής γης. 

Εκτιµάται σε σχέση µε τις αλλαγές στην έκταση των περιοχών ΥΦΑ και ορίζεται 

µε βάση ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές (έκταση ΥΦΑ γεωργικής + ΥΦΑ 

δασικά οικοσυστήµατα, τάσεις διατήρησης ειδών κλειδιά, µετρώντας π.χ αριθµό 

ειδών πουλιών - ∆είκτης Βιοποικιλότητας ). 

Για να µπορέσει να εφαρµοστεί ο ∆είκτης Επίπτωσης 5, τα κράτη µέλη θα πρέπει 

στην αρχή του προγράµµατος να εφαρµόσουν τον ∆είκτη Βάσης 18, µετρώντας 

την έκταση των περιοχών ΥΦΑ. Στο τέλος του προγράµµατος εφαρµόζοντας τον 

∆είκτη Επίπτωσης 5 θα µετρηθούν οι τυχόν µεταβολές της έκτασης. Μια 

ενδεχόµενη µείωση της έκτασης των ΥΦΑ περιοχών µπορεί να σηµαίνει ότι τα 

διαχειριστικά µέτρα π.χ ∆ιατήρησης των τοπίων στις ΥΦΑ δεν ήταν 

αποτελεσµατικά. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε κοινώς αποδεκτό ότι η διατήρηση των 

ΥΦΑ συστηµάτων είναι στρατηγική της πολιτικής της Ε.Ε στα πλαίσια της 

Συνθήκης για την Βιολογική Ποικιλότητα. Σε αυτό δόθηκε ιδιαίτερη µνεία στη 

«∆ιακήρυξη του Κιέβου» των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος, όπου και 

συµφωνήθηκαν από κοινού η λήψη πολιτικών µέτρων για την διατήρηση και 

προστασία των περιοχών αυτών. 
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Οι δεσµεύσεις των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιοχές 

Υψηλής Φυσικής Αξίας είναι: 

α. Προσδιορισµός ΥΦΑ αγροτικών συστηµάτων σε κάθε χώρα 

β. Υποστήριξη της ΥΦΑ αγροτικής πρακτικής και της θετικής της 

προσφοράς στην βιοποικιλότητα 

γ. Καταµέτρηση της κατά προσέγγιση έκτασης των ΥΦΑ αγροτικών 

περιοχών σαν ένα από τους δείκτες επιπτώσεων των Προγραµµάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας ως ∆είκτης Βιοποικιλότητας 

Η έκταση των περιοχών ΥΦΑ χρησιµοποιείται στις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος και στις υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης ως δείκτης αξιολόγησης 

των πολιτικών µέτρων που έχουν παρθεί για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

καθώς και για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων στις 

αγροτικές πολιτικές. Η µέτρηση της έκτασης των περιοχών αυτών θα πρέπει να 

είναι πρωταρχικός σκοπός για τα κράτη µέλη πριν εφαρµόσουν µέτρα για την 

ενσωµάτωση βιώσιµων πολιτικών για την βιοποικιλότητα στα προγράµµατα τους. 

Με την µέτρηση της έκτασης αυτής στο τέλος των προγραµµάτων είναι δυνατό να 

αξιολογηθούν τα προγράµµατα σε σχέση µε την αποδοτικότητά τους ως προς την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, έτσι ώστε αυτά να βελτιωθούν ακόµα 

περισσότερο. Στην εικόνα 1 βλέπουµε τη σχέση αναλογίας που υπάρχει µεταξύ 

της έκτασης των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ και της ποικιλότητας ειδών που 

σχετίζονται µε τις περιοχές αυτές. 
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Εικόνα 1: Η έκταση των περιοχών ΥΦΑ ως δείκτης βιοποικιλότητας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, προκειµένου 

να δηµιουργήσει την τεχνογνωσία, µέσω της οποίας οι Χώρες Μέλη θα 

µπορέσουν να καθορίσουν µε αντικειµενικό τρόπο τις εκτάσεις ΥΦΑ που 

διαθέτουν. Η µεθοδολογία έχει προκύψει µε βάση τα αποτελέσµατα του 

ευρωπαϊκού προγράµµατος αναγνώρισης των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ, που 

ξεκίνησε το EEA σε συνεργασία µε το JRC µε την µελέτη των Andersen et al 

(2004) και βρίσκεται στα πλαίσια ολοκλήρωσής της, µετά από συνεχείς 

διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη. Είναι επιθυµητό η 

συγκεκριµένη µεθοδολογία να γίνει κατανοητή σε αυτό το σηµείο, καθώς πολλές 

από τις παραδοχές που έχουν γίνει από το EEA, όπως είναι αυτονόητο, έχουν 

ενσωµατωθεί στη µεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε  η µελέτη για την 

Ελλάδα.  

Η χαρτογραφική προσέγγιση που ακολουθείται από το European Environmental 

Agency (ΕΕΑ)/ Joint Research Council (JRC) γίνεται µε προσέγγιση βήµα προς 

βήµα όπως παρακάτω: 
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• Επιλογή των σχετικών µε ΥΦΑ κατηγοριών κάλυψης γης ανά 

περιβαλλοντική ζώνη της Ευρώπης 

• ∆ιόρθωση του πρόχειρου χάρτη των ΥΦΑ κατηγοριών µε βάση 

επιπρόσθετους κανόνες εµπειρογνωµόνων (όπως υψόµετρα, ποιότητα 

εδάφους) και τη διαθέσιµη εθνική πληροφορία. 

• Προσθήκη δεδοµένων βιοποικιλότητας (NATURA 2000 (Χάρτες µε 

οικοτόπους του παραρτήµατος 1 της  οδηγίας 92/43/EEC για τους 

βιοτόπους) IBA (Σηµαντικές Περιοχές για Πουλιά), PBA (Prime Butterfly 

Areas- Κύριες Περιοχές Πεταλούδων), IPA (Important Plant Areas- 

Σηµαντικές Περιοχές για Φυτά) 

• Πιλοτικός προσδιορισµός/προσθήκη επιπρόσθετων δεδοµένων 

βιοποικιλότητας εθνικού επιπέδου. 

Η βάση της χαρτογραφικής αυτής προσέγγισης προκύπτει από τον µερικώς 

αναθεωρηµένο ορισµό των τριών τύπων της ΥΦΑ αγροτικής γης που προτάθηκε 

το 2004 από τους Andersen et al.:  

• Τύπος 1- Αγροτική γη µε µεγάλο ποσοστό ηµιφυσικής βλάστησης 

• Τύπος 2- Αγροτική γη που διακρίνεται από ένα µωσαϊκό χαµηλής 

εντατικότητας γεωργίας και φυσικών δοµικών στοιχείων, όπως βλάστηση 

στα περιθώρια των χωραφιών, φυτοφράκτες, ξερολιθιές, νησίδες δέντρων 

ή θάµνων, µικρά ποτάµια κ.λ.π. 

• Τύπος 3- Αγροτική γη που υποστηρίζει σπάνια είδη ή ένα µεγάλο ποσοστό 

Ευρωπαϊκού ή Παγκόσµιου πληθυσµού σπάνιων ειδών. 

Η µέθοδος του συνδυασµού της κάλυψης γης µε δεδοµένα βιοποικιλότητας όπως 

έχει εξελιχθεί µέχρι σήµερα, έχει στόχο να δηµιουργήσει έναν κατά προσέγγιση 

δείκτη της γεωγραφικής κατανοµής των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ και των 

εκτάσεων τους σε Ευρωπαϊκή κλίµακα. Παρόλο που το αποτέλεσµα µπορεί να 

θεωρηθεί γενικευµένο, η µεθοδολογία προσφέρει αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα για 

την Ευρώπη, και τη δυνατότητα επικαιροποίησης µε νέα δεδοµένα του 

προγράµµατος Corine ή µε πιο επίκαιρα δεδοµένα των επιπρόσθετων βάσεων 

δεδοµένων, όταν αυτά θα είναι διαθέσιµα. 

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται οι παράγοντες που αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ): α) η διαχείριση 
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γης µε µειωµένες εισροές, β) το µωσαϊκό των χρήσεων γης και γ) τα 

χαρακτηριστικά είδη που απαντώνται (φυτά, ζώα).  

 
 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΦΑ 
 

Η ΕΥ∆ «ΠΑΑ 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων» ανέθεσε στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) την εκπόνηση 

 HNV farming 

systems 

Labour 

(farmer) 

Capital 

(machinery, 

biological capital [breeds], 

inputs etc.) 

(Farm)land 

 
= 
 

agro-pastoral 

habitats 

 HNV farmland 

Species of 

conservation 

concern 

Farmland 

and pastoral 

species 

Environmental 

context 

(soils, climate, 

contours etc.) 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
230 

της µελέτης µε τίτλο: «Καθορισµός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

Γεωργικής και ∆ασικής γης». Η µελέτη ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2007 και 

τελείωσε τον Μάιο του 2008 και υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Στην Α΄ Φάση της µελέτης παραδόθηκε τεχνική έκθεση στην οποία 

καταγράφηκαν οι πηγές πληροφοριών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

την αναγνώριση των γεωργικών και δασικών περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(ΥΦΑ) και αξιολογήθηκαν τα διαθέσιµα δεδοµένα που χορηγήθηκαν κυρίως από 

τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). 

Επιπλέον, επισηµάνθηκαν τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται διεθνώς και 

προτάθηκαν τα κριτήρια που είναι εφικτό να υιοθετηθούν από την Ελληνική 

πλευρά. 

Στην Β΄ Φάση του έργου είχε περιληφθεί µια αρχική επεξεργασία των πηγών 

πληροφορίας, µε εφαρµογή των προτεινόµενων κριτηρίων σε πιλοτικό επίπεδο, 

καθώς και παράθεση των απόψεων των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, σχετικά µε την 

προτεινόµενη µεθοδολογία και την αξιοποίηση των διαθέσιµων δεδοµένων, όπως 

αυτές καταγράφηκαν σε διµερείς συναντήσεις της οµάδας έργου µε τις υπηρεσίες. 

Κατά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας 

µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, της ∆ιαχειριστικής Αρχής του 

ΠΑΑ, της ΕΟΕ, µε Πανεπιστηµιακούς Φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 

µε εκπροσώπους του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

(IEEP, Tamsin Cooper και Guy Beaufoy). Οι εκπρόσωποι του IEEP παρουσίασαν 

την πρόσφατη µελέτη που ανέλαβε η υπηρεσία τους από την Γενική ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG AGRI) η 

οποία έχει ως σκοπό την καθοδήγηση των κρατών µελών στον προσδιορισµό των 

αγροτικών και δασικών εκτάσεων ΥΦΑ. Επίσης στην συνάντηση αυτή 

παρουσιάστηκε η αντίστοιχη µελέτη που υλοποίησε η Αυστρία από την 

εκπρόσωπο της Αυστριακής ∆/νσης Περιβάλλοντος (Umweltbundesamt) Bettina 

Schwarzl. Τελικό αποτέλεσµα της συνάντησης ήταν ο καθορισµός των οριστικών 

κριτηρίων και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων, µε βάση τα οποία 

πραγµατοποιήθηκε στη συνέχεια η αναγνώριση και χαρτογράφηση της Υψηλής 

Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) εκτάσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα κατά την Γ’ Φάση της 

µελέτης. 
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Στην Γ΄Φάση της µελέτης εφαρµόστηκαν τα τελικά κριτήρια για την αναγνώριση, 

τον προσδιορισµό και την χαρτογράφηση των ΥΦΑ εκτάσεων. 

∆ιαθέσιµα ∆εδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την αναγνώριση και καθορισµό 

των ΥΦΑ 

• Corine Land Cover Classification 2000 

• ∆εδοµένα Βιοποικιλότητας 

• Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας 

• Κατανοµή των Αρπακτικών Πουλιών 

• Κατανοµή της Αρκούδας 

• Κατανοµή του Λύκου 

• Κατανοµή των Οπληφόρων 

• Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας και Χαρτογραφηµένοι οικότοποι του δικτύου 

Natura 

• Περιβαλλοντικές Ζώνες 

• ∆εδοµένα Νιτρορύπανσης 

• ∆εδοµένα Αγροτικής Απογραφής 2000 

• ∆εδοµένα Ελαιοκοµικού Μητρώου 

• Ερωτηµατολόγια 

Αποτέλεσµα της προσέγγισης είναι η παραγωγή χαρτών για ολόκληρη τη χώρα, 

και σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας, καθώς και παραγωγή στατιστικών 

δεδοµένων ΥΦΑ εκτάσεων, σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας, Νοµού και ∆ήµου. 

Εφόσον καταστούν διαθέσιµα τα δεδοµένα ΟΣ∆Ε για το σύνολο της χώρας, τα 

αποτελέσµατα της παρούσας προσέγγισης θα πρέπει να συµπληρωθούν, ώστε να 

αποτελέσουν αντικειµενικό εργαλείο αξιολόγησης του προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης µε βάση το σύστηµα CMEF. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η έκταση των περιοχών ΥΦΑ γεωργικής και δασικής γης στην Ελλάδα 

καταλαµβάνει: 

2.044.902 εκτάρια βοσκόµενης δασική γης ( Τύπου 1 και 3 ΥΦΑ) 
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2.423.186 εκτάρια καλλιεργούµενης γεωργικής γης (Τύπου 2 και 3 ΥΦΑ) 

2.422.577 εκτάρια. ΥΦΑ δασών. 

∆ηλαδή η συνολική γεωργική και δασική γη ΥΦΑ της Ελλάδας όπως προέκυψε 

από την ανάλυση της µελέτης και αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη είναι 

6.893.865 εκτάρια. 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Για την µέτρηση του δείκτη και την παρακολούθηση του, λήφθηκαν υπόψη οι 
περιοχές που εφαρµόζονται Μέτρα των Αξόνων 2 και 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013. Μια 

αρχική καταµέτρηση των εκτάσεων αυτών για την οριοθέτηση του δείκτη βάσης 

ανήλθε σε 368.000 Ηa. 

 

Ο στόχος είναι να γίνει ανά έτος εφαρµογής του Προγράµµατος καταµέτρηση των 

εκταρίων στα οποία εφαρµόζονται µέτρα του ΠΑΑ τα οποία στοχεύουν σε επιτυχή 

διαχείριση γης, διατήρηση βιοποικιλότητας.  

 

Θα πρέπει σε µια δεύτερη φάση να γίνει επαναξιολόγηση των επιλεγεισών περιοχών 

που αντιστοιχούν στον δείκτη βάσης και να διευρυνθούν τα αποτελέσµατα της 

µελέτης µε στοιχεία πεδίου από τις περιοχές αυτές. 
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Β) Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ  

Ο ∆είκτης για την µέτρηση αγροτικών πουλιών στην Ελλάδα παρουσιάζει 

προβλήµατα στην εφαρµογή του, καθώς υπάρχουν µόνο αποσπασµατικά και 

ελλιπή στοιχεία για να συνθέσουν τον δείκτη βάσης. Παρόλα αυτά υπάρχει η 

συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία θα αναλάβει από το 

έτος 2010 και µετά να καταγράψει τα 23 επιλεγέντα πουλιά, ενώ θα γίνει µια 

προσπάθεια να αξιολογηθούν και στοιχεία που θα προκύψουν από τις 

προηγούµενες περιόδους µετρήσεων. 

To Πρόγραµµα ‘Hellenic Common Bird Monitoring (HCBM)’, που υλοποιείται 

πιλοτικά από την ΕΟΕ τα τρία τελευταία χρόνια (2007-2009), είναι ένα 

πρόγραµµα παρακολούθησης των πληθυσµών των κοινών ειδών πουλιών της 

Ελλάδας. Σκοπός του προγράµµατος είναι αφενός να συγκεντρώνει στοιχεία 

σχετικά µε την τάση των πληθυσµών των ειδών και αφετέρου να συµµετάσχει µε 

τα στοιχεία του στο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 

πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαντικό δείκτη για τη 

βιοποικιλότητα και την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, σε 

εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση υποχρεούται να ενσωµατώσει τον δείκτη των 

πουλιών στους υπολοίπους εθνικούς δείκτες για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό 

δείχνει ότι η σηµασία αυτού του προγράµµατος τα επόµενα χρόνια θα αυξάνει 

συνεχώς. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε την τριετία 2007-2009 παρουσιάζεται 

περιληπτικά στη συνέχεια. 

Αρχικά, οι εθελοντές επέλεξαν µια ή περισσότερες επιφάνειες έκτασης 10x10 

χλµ. Μέσα στην επιφάνεια (Grid) των 10Χ10χλµ έγινε τυχαία επιλογή (random) 

ενός µικρότερου τετράγωνου 2Χ2χλµ από τους υπευθύνους του προγράµµατος. 

Μέσα σε κάθε τετράγωνο 2Χ2χλµ ορίστηκαν 25 σηµεία (points) πάνω σε έναν 

κάναβο 200x200µ. Στην συνέχεια, από τα 25 αυτά σηµεία, επιλέχθηκαν τυχαία 

(random) 15 βασικά, στα οποία θα γίνονταν οι καταµετρήσεις, και άλλα 10 

αναπληρωµατικά σε περίπτωση που χρειαζόταν να αντικατασταθεί κάποιο από τα 

βασικά. 
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Αφού προηγήθηκαν σεµινάρια για την παρουσίαση της µεθοδολογίας στους 

εθελοντές, στη συνέχεια οι εθελοντές -από τα τέλη Απριλίου µέχρι και τα τέλη 

Ιουνίου- συνέλλεξαν τα δεδοµένα που τους ζητήθηκαν. Πριν από τις Επισκέψεις 

Καταγραφής, προηγήθηκε µια πρώτη επίσκεψη (Περιγραφής των Σηµείων) στο 

τετράγωνο 2Χ2χλµ, για να καταγράψουν τους βιοτόπους που υπήρχαν στο 

τετράγωνο τους και για να βρουν τα σηµεία που τους είχαν δοθεί και να 

καθορίσουν την διαδροµή που θα ακολουθούσαν όταν θα έκαναν την καταγραφή. 

Μετά από αυτήν την επίσκεψη ακολούθησαν οι δύο επισκέψεις συλλογής των 

στοιχείων για τα πουλιά, οι οποίες είχαν διαφορά µεταξύ τους 30 ηµέρες. Αφού 

συλλεχθούν τα στοιχεία από τους καταγραφείς/εθελοντές, συγκεντρώνονται από 

τον συντονιστή του προγράµµατος και καταχωρούνται σε µια Βάση δεδοµένων 

για την περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση τους. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά, 

αφού περάσουν από την φάση της επεξεργασίας µε τη δηµιουργία δεικτών και 

χαρτών, γίνονται γνωστά στο κοινό, ενώ οι δείκτες που έχουν προκύψει από την 

επεξεργασία προωθούνται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στους παρακάτω 

χάρτες φαίνονται τα σηµεία δειγµατοληψίας των πουλιών και η κύρια σύνθεση 

των ειδών. 
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Σκοπός είναι να γίνει µια περαιτέρω επεξεργασία των διαθέσιµων στοιχείων, ώστε να 

µπορέσει να οριστεί ο δείκτης βάσης και να µπορέσει να αξιολογηθεί η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου δείκτη για την ελληνική επικράτεια. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Για την µέτρηση του δείκτη και την παρακολούθηση του, ανατέθηκε µελέτη στην 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία µε στόχο την δηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων και 

τον σχεδιασµό της δειγµατοληψίας για τα επόµενα 3 έτη (2011, 2012, 2013). 

Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ΠΑΑ θα δοθεί η δυνατότητα να δηµιουργηθεί 

για πρώτη φορά µια βάση δεδοµένων µε έγκυρα στοιχεία. 

Επίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα να αναζητηθούν και άλλοι δείκτες 

βιοποικιλότητας (π.χ. φυτικής προέλευσης), οι οποίοι θα µπορούν συνδυαστικά να 

αποδώσουν την περιβαλλοντική κατάσταση στις περιοχές εφαρµογής του ΠΑΑ. 

 

 

Γ) ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Τα τελευταία 30-40 χρόνια οι αρόσιµες καλλιέργειες εκτός των µειονεκτικών 

περιοχών έχουν εντατικοποιηθεί µε αύξηση της χρήσης χηµικών λιπασµάτων και 

φυτό-προστατευτικών, ενώ ταυτόχρονα έχουν µειωθεί σηµαντικά τα µικτά 

αγροτικά συστήµατα. Το ποσοστό των αγραναπαύσεων περιορίζεται κάθε χρόνο 

και τα κτηνοτροφικά συστήµατα είναι εντατικά χωρίς βόσκηση. Σαν αποτέλεσµα, 

µεγάλες περιοχές ηµιφυσικών βιοτόπων βρίσκονται σε ύφεση και η αξία της 

βιοποικιλότητας  αυτών των αγροτικών περιοχών έχει µειωθεί σηµαντικά.  

Στις µειονεκτικές περιοχές επικρατούν οι καλλιέργειες χαµηλών εισροών και έτσι 

δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την άγρια ζωή σε αντίθεση µε τα 

εντατικά συστήµατα. Μεταξύ των πρακτικών που εφαρµόζονται στις περιοχές 

αυτές είναι η µεγαλύτερη χρήση των αγραναπαύσεων, οι φυτοφράκτες και οι 

αρδευτικές τάφροι, οι ποικίλες εναλλαγές καλλιεργειών και η µικρότερη χρήση 

νερού, οι λιγότερο αποτελεσµατικοί τρόποι συγκοµιδής και η περιορισµένη χρήση 

χηµικών λιπασµάτων και αγροχηµικών. Η περιορισµένη χρήση 

φυτοπροστατευτικών και άλλων χηµικών ευνοεί µερικά είδη άµεσα, όπως 

ορισµένα  αγρωστώδη που είναι ανάµεσα στα σπανιότερα είδη χλωρίδας σε 

πολλές περιοχές. Άλλα είδη επηρεάζονται έµµεσα, όπως κάποια είδη πουλιών που 

ένα σηµαντικό ποσοστό της διατροφής τους περιλαµβάνει ασπόνδυλα και 

σπόρους. 
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Η χαµηλής εντατικότητας αγροτική δραστηριότητα δηµιουργεί µια ευρεία γκάµα 

βιοτόπων που είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διατήρηση πολλών ειδών. Είναι  

ένας πόρος, από άποψη διατήρησης της φύσης, µεγάλης αξίας, που έχει προκύψει 

από µια σταθερή για πολλά συνεχόµενα έτη αγροτική διαχείριση. Η εκτατική 

εκτροφή προβάτων και αιγών, που είναι το πιο κοινό κτηνοτροφικό σύστηµα στις 

µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη διατήρηση 

της φυσικής αξίας σε ορεινές περιοχές, οι οποίες έχουν και την µεγαλύτερη 

ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Σε συνδυασµό µε τους παλαιότερους καθαρισµούς 

δασικής γης και τις σποραδικές φωτιές, η χαµηλής εντατικότητας εκτροφή ζώων 

ευθύνεται για το µωσαϊκό τοπίο µε τους αειθαλείς θάµνους, τα κωνοφόρα δέντρα 

και τα σκληροφυλλικά λιβάδια, που χαρακτηρίζουν την ηπειρωτική χώρα και 

µερικά από τα νησιά. 

Συνολικά περίπου 5 εκατοµµύρια εκτάρια γης χρησιµοποιούνται από εκτατικά 

κτηνοτροφικά συστήµατα, κυρίως για εποχιακή βόσκηση. Η µετακίνηση των 

ζώων σε λιβάδια διαφορετικών υψοµέτρων υφίσταται σε κάποιες περιοχές της 

χώρας ως επακόλουθο των φυσικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών της χώρας 

(ανισοκατανοµή βροχοπτώσεων, δηµόσια ιδιοκτησία λιβαδιών, κλπ.).  

Τα χορτολίβαδα στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από ετήσια φυτά στη χαµηλή 

ζώνη και από πολυετή στην υψηλή. Τα λιβάδια πάνω από τα δασοόρια έχουν 

µεγάλο βοτανικό ενδιαφέρον εξαιτίας πολλών σηµαντικών ειδών που φιλοξενούν 

και έχουν  επιβάρυνση εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου βόσκησης.  

Τα λιβάδια φιλοξενούν πολλά κοινά είδη φυτών όπως: Avena sativa (Εικόνα 2), 

Festuca arundinacea (Εικόνα 3), Medicago hispida, Vicia spp., Hordeum spp., 

Trifolium spp. και λιγότερο κοινά όπως:  Dactylis glomerata, Bromus catharticus, 

Haynaldia villosa, Dactylon cynodon και Phleum pratense. Να σηµειωθεί ότι τα 

παραπάνω είδη είναι είδη που στο εξωτερικό χρησιµοποιούνται ευρέως για την 

παραγωγή µιγµάτων για χλοοτάπητες (γκαζόν) και εισάγονται συσκευασµένα 

στην Ελλάδα. 

Αγροτικά συστήµατα στις µειονεκτικές περιοχές  

Στις µειονεκτικές περιοχές, τα αγροτικά συστήµατα περιορίζονται στην 

κτηνοτροφία (πρόβατα, αίγες, βοοειδή ελευθέρας βοσκής και εκτατικές εκτροφές 

χοίρων), στην οποία ένα σηµαντικό ποσοστό της τροφής των ζώων παρέχεται από 

την ηµιφυσική βλάστηση (40-60% για τα πρόβατα και τις αίγες, 80-90% για τα 
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βοοειδή ελευθέρας βοσκής και 60-70% για τους χοίρους). Η πλειοψηφία των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (~80%) είναι µικρού µεγέθους µε λιγότερες από 

30 ΖΜ ανά εκµετάλλευση και µε πρόσβαση σε κοινές δηµόσιες εκτάσεις 

βόσκησης που καλύπτουν το 83% της συνολικής λιβαδικής έκτασης της Ελλάδας. 

Λιπάσµατα και αγροχηµικά δεν χρησιµοποιούνται στη βοσκούµενη δηµόσια γη. 

Το 18% της γης αυτής βρίσκεται σε πεδινές περιοχές, το 31% βρίσκεται σε 

λόφους ή ηµι-ορεινές περιοχές και το 51% σε ορεινές περιοχές. Ένα µικρό 

ποσοστό (15%) των αγροτών δεν έχει καθόλου κλήρο, ενώ µια τυπική  

εκµετάλλευση έχει 1 έως 4 εκτάρια καλλιεργούµενης γης  κοντά στο χωριό  στην 

οποία την άνοιξη καλλιεργείται µηδική, τριφύλλι ή κριθάρι/βίκος για παραγωγή 

άχυρου  και τον χειµώνα βόσκουν τα πρόβατα (από τον ∆εκέµβρη µέχρι τον 

Μάρτη).  

Οι µικρές εκµεταλλεύσεις είναι συνήθως µικτές και σε αυτές καλλιεργούνται 

λαχανικά, δηµητριακά, οπορωφόρα, αµπέλια, ελαιώνες κτλ. Οι αγραναπαύσεις 

και η καλλιεργήσιµη γη µετά την συγκοµιδή χρησιµοποιούνται επίσης για 

βόσκηση, κυρίως αιγών και προβάτων. Αυτά τα συστήµατα µικτών 

εκµεταλλεύσεων βρίσκονται κυρίως σε πεδινές περιοχές και πολύ λίγα σε ηµι-

ορεινές.  

Τα βοοειδή ελευθέρας βοσκής και οι εκτατικές εκτροφές χοίρων χρησιµοποιούν, 

σχεδόν αποκλειστικά, ορεινή βόσκηση και δασικές εκτάσεις (σκληρή βόσκηση). 

Το ποσοστό κάλυψης των διατροφικών αναγκών των προβάτων, των βοοειδών, 

των αιγών και των χοίρων, διαφέρει σε κάθε σύστηµα παραγωγής. Γενικά οι 

αίγες, τα βοοειδή ελευθέρας βοσκής και οι χοίροι καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό 

των απαιτήσεων τους σε πρωτεΐνες και ενέργεια από τη βόσκηση σε αντίθεση µε 

τα πρόβατα, των οποίων οι  διατροφικές απαιτήσεις  καλύπτονται από τη 

βόσκηση µόνο κατά την άνοιξη και το θέρος. Ζωοτροφές σε νωπή και 

συµπυκνωµένη µορφή, που χρησιµοποιούνται για να συµπληρώσουν τις ανάγκες 

διατροφής, συνήθως αγοράζονται από τους αγρότες και µόνο ένα µικρό ποσοστό 

(~20%) των ζωοτροφών αυτών καλλιεργούνται από τους ίδιους. Μικρό µόνο 

ποσοστό των εκµεταλλεύσεων παραγωγής γαλακτοκοµικών, πάχυνσης βοοειδών, 

εκτροφής χοίρων και πτηνοτροφίας βρίσκεται σε µειονεκτικές περιοχές, αλλά η 

διαχείριση αυτών των εκµεταλλεύσεων είναι εντατική και ανεξάρτητη των 

βοσκήσιµων εκτάσεων, καθώς σχεδόν το 100% των ζωοτροφών αγοράζονται από 
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τους αγρότες. Οι καλλιέργειες στις µειονεκτικές περιοχές είναι εντατικές, µε  

χρήση λιπασµάτων και αγροχηµικών, ιδίως στις πεδινές αρδεύσιµες περιοχές.  

Για αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα σηµαντική η επίπτωση που προέρχεται στην 

χρήση γης από µέτρα µείωσης εισροών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ.  

Παρακάτω γίνεται η παρουσίαση στοιχείων, τα οποία επεξεργάσθηκαν µε το 

σκεπτικό της αντιστοίχησης συνολικής χρήσης λιπασµάτων µεταξύ δικαιούχων 

και µη δικαιούχων σε περιοχές χαρακτηρισµένες ορεινές και µειονεκτικές 

(εφαρµογή µέτρων 211, 212).  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005 – 2007 

Η ανάλυση έχει σκοπό την εξέταση της ύπαρξης διαφορών στη χρήση 

λιπασµάτων µεταξύ δικαιούχων και µη δικαιούχων των µέτρων εξισωτικής 

αποζηµίωσης για ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, χρησιµοποιώντας στοιχεία 

από τη βάση δεδοµένων του ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π. (RICA). Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα των ετών 2005, 2006 και 2007 για εκείνες τις 

εκµεταλλεύσεις, οι οποίες λάµβαναν εξισωτική αποζηµίωση και είχαν σταθερή 

παρουσία στο δείγµα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 2005 -2007 (panel data). 

Επιπλέον, για λόγους συγκρισιµότητας, επιλέχθηκαν µόνο εκείνες οι 

εκµεταλλεύσεις οι οποίες παρουσίαζαν τον ίδιο τεχνοοικονοµικό προσανατολισµό 

(ΤΟΠ) καθόλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου. 

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης υπολογίστηκε το σύνολο της καλλιεργούµενης 

έκτασης (ιδιοκτήτη, νοικιασµένη, µορτή) και το ποσό που δαπανήθηκε για 

λίπανση ανά 100µ2 (€/are) κάθε έτος για κάθε εκµετάλλευση. Τα δεδοµένα στη 

συνέχεια οµαδοποιήθηκαν ανά 3-ψήφιο ΤΟΠ και ελέγχθηκαν οι συχνότητες των 

δικαιούχων και µη δικαιούχων, ώστε να επιλεγούν εκείνες οι κατηγορίες 

καλλιεργειών για τις οποίες υπήρχε σηµαντικός αριθµός παρατηρήσεων για κάθε 

οµάδα. Τέλος, για τη βελτίωση της κατανοµής των δαπανών λίπανσης ανά 100µ2, 

υπολογίστηκε για κάθε έτος και κάθε εκµετάλλευση ο αντίστοιχος φυσικός 

λογάριθµος, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε τελικά στη στατιστική ανάλυση. 

Το τελικό σύνολο δεδοµένων περιλάµβανε τις παρακάτω παραµέτρους: 
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Μεταβλητή Περιγραφή 

Holding_Code Κωδικός Εκµετάλλευσης 

TF Τεχνοοικονοµικός Προσανατολισµός 

Β_2005 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 2005 

ΝΒ_2005 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη δικαιούχων 2005 

BENEF_2005 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 

2005 

NON_BENEF_2005 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη 

δικαιούχων 2005 

Β_2006 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 2006 

ΝΒ_2006 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη δικαιούχων 2006 

BENEF_2006 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 

2006 

NON_BENEF_2006 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη 

δικαιούχων 2006 

Β_2007 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 2007 

ΝΒ_2006 ∆απάνες λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη δικαιούχων 2007 

BENEF_2007 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) δικαιούχων 

2007 

NON_BENEF_2007 Φυσικός λογάριθµος δαπανών λίπανσης ανά 100µ2 (€/are) µη 

δικαιούχων 2007 

 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών λίπανσης παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακα 1. 

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία t µε υποτιθέµενες 

άνισες διακυµάνσεις, προκειµένου να ελεγχθεί κατά πόσο οι διαφορές στη 

λίπανση µεταξύ δικαιούχων και µη δικαιούχων είναι στατιστικά σηµαντικές 

(Πίνακας 2). Τα αποτελέσµατα δείχνουν  ότι οι διαφορές είναι στατιστικά 

σηµαντικές για όλα τα έτη και εποµένως οι εισροές λίπανσης ανά µονάδα 

καλλιεργούµενης έκτασης στις εκµεταλλεύσεις που λαµβάνουν εξισωτική 

αποζηµίωση είναι συστηµατικά χαµηλότερες από τις εκµεταλλεύσεις που δεν 

λαµβάνουν ενίσχυση. Το αποτέλεσµα αυτό δεν σηµαίνει ότι η µείωση αυτή 

οφείλεται καθαρά στην ενίσχυση που χορηγείται στους δικαιούχους µέσω του 

προγράµµατος. Αποτελεί όµως µια ένδειξη ότι οι εκτατικές µέθοδοι παραγωγής, 

που παρατηρούνται στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές  και συµβάλλουν στην 

επιτυχηµένη διαχείριση της γης, είναι πιθανό να συµβάλλουν και στη µειωµένη 

χρήση εισροών. 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία µεταβλητών λίπανσης 

 Μεταβλητές 

 BENEF_2005 NON_BENEF_2005 BENEF_2006 NON_BENEF_2006 BENEF_2007 NON_BENEF_2007 

Μέσος 0,038 0,385 0,013 0,367 0,051 0,353 

Τυπικό σφάλµα 0,045 0,021 0,045 0,022 0,044 0,024 
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∆ιάµεσος 0,104 0,392 0,054 0,385 0,095 0,405 

Επικρατούσα τιµή -0,562 0,336 0,000 0,207 0,104 0,693 

Μέση απόκλιση 

τετραγώνου 

0,788 0,605 0,784 0,626 0,767 0,699 

∆ιακύµανση 0,620 0,366 0,614 0,392 0,588 0,488 

Κύρτωση 0,917 0,944 1,513 0,496 0,894 0,543 

Ασυµµετρία -0,641 -0,432 -0,754 -0,257 -0,614 -0,480 

Εύρος 5,002 4,287 5,107 4,160 4,933 4,641 

Ελάχιστο -3,219 -2,207 -3,219 -2,040 -2,996 -2,408 

Μέγιστο 1,783 2,079 1,889 2,120 1,937 2,233 

Άθροισµα 11,400 315,105 3,784 300,546 15,390 289,157 

Πλήθος 302 819 302 819 302 819 

Βαθµός 
εµπιστοσύνης(95,0%) 

0,089 0,042 0,089 0,043 0,087 0,048 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα δοκιµασίας t των φυσικών λογαρίθµων των δαπανών 

λίπανση ανά µονάδα καλλιεργούµενης έκτασης 

 2005 2006 2007 

  ∆ικαιούχοι Μη ∆ικαιούχοι ∆ικαιούχοι Μη ∆ικαιούχοι ∆ικαιούχοι Μη ∆ικαιούχοι 

Μέσος 0,038 0,385 0,013 0,367 0,051 0,353 

∆ιακύµανση 0,620 0,366 0,614 0,392 0,588 0,488 

Μέγεθος δείγµατος 302 819 302 819 302 819 

βαθµοί ελευθερίας 439  450  496  

t -6,938  -7,072  -5,992  

P(T<=t) µονόπλευρη 0,000  0,000  0,000  

t κρίσιµο, µονόπλευρο 1,648  1,648  1,648  

P(T<=t) δίπλευρη 0,000  0,000  0,000  

t κρίσιµο, δίπλευρο 1,965   1,965   1,965   

 

Για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει µεγαλύτερη τάση µείωσης των εισροών για 

λίπανση στους δικαιούχους σε σχέση µε τους µη δικαιούχους υπολογίστηκε η 

αθροιστική διαφορά λίπανσης ανά µονάδα καλλιεργούµενης έκτασης µεταξύ των 

ετών. Συγκεκριµένα η αθροιστική διαφορά υπολογίστηκε µε βάση τον τύπο: 

∆= (Β_2006-Β_2005) + (Β_2007-Β_2006) για τους δικαιούχους και 
∆= (ΝΒ_2006-ΝΒ_2005) + (ΝΒ_2007-ΝΒ_2006) για τους µη δικαιούχους 

 

Στη συνέχεια έγινε στατιστική ανάλυση µε δοκιµασία t µε υποτιθέµενες άνισες 

διακυµάνσεις, προκειµένου να ελεγχθεί κατά πόσο οι αθροιστικές διαφορές στη 

λίπανση ανά µονάδα  καλλιεργούµενης έκτασης µεταξύ δικαιούχων και µη 

δικαιούχων είναι στατιστικά σηµαντικές. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην τάση µείωσης των εισροών για λίπανση, δηλαδή 

δεν φαίνεται οι δικαιούχοι να παρουσιάζουν τάση µείωσης των εισροών για λίπανση 
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µε ρυθµό µεγαλύτερο από τους µη δικαιούχους. Το γεγονός είναι αναµενόµενο καθώς 

η µείωση των εισροών δεν αποτελεί µέρος της λογικής της παρέµβασης των µέτρων 

παροχής ενισχύσεων σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Παρόλα αυτά το 

αποτέλεσµα υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει τάση µείωσης της διαφοράς µεταξύ 

δικαιούχων και µη δικαιούχων, δηλαδή η στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

δαπάνες λίπανσης ανά µονάδα  καλλιεργούµενης έκτασης που παρατηρείται µεταξύ 

των δικαιούχων και µη δικαιούχων σε όλα τα έτη της ανάλυσης έχει την τάση να 

παραµένει σταθερή. 

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα δοκιµασίας t της αθροιστικής διαφοράς των δαπανών 

λίπανσης ανά µονάδα καλλιεργούµενης έκτασης 

  ∆ικαιούχοι Μη ∆ικαιούχοι 

Μέσος 0,002 0,032 

∆ιακύµανση 0,529 0,439 

Μέγεθος δείγµατος 302 819 

βαθµοί ελευθερίας 497  

t -0,626  

P(T<=t) µονόπλευρη 0,266  

t κρίσιµο, µονόπλευρο 1,648  

P(T<=t) δίπλευρη 0,531  

t κρίσιµο, δίπλευρο 1,965   

 

Συµπερασµατικά, και δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών συµπίπτει µε τις περιοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γεωργικών 

και δασοκοµικών συστηµάτων Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) ενώ η πλειοψηφία των 

µη δικαιούχων δεν εντοπίζεται σε τέτοιες περιοχές (Εικόνα 1), µπορεί να θεωρηθεί 

ότι η εισροές για λίπανση στις περιοχές ΥΦΑ που συµπίπτουν µε τις ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές είναι συστηµατικά µειωµένες. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

σηµαίνει ότι η παροχή ενισχύσεων σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές µε σκοπό 

τη συνέχιση της επιτυχηµένης διαχείρισης της γης οδηγεί ταυτόχρονα σε βελτίωση 

της ποιότητας των παρατηρούµενων χαρακτηριστικών των συστηµάτων ΥΦΑ. 
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Εικόνα 2. Χάρτης συσχέτισης εκµεταλλεύσεων του δείγµατος σε ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές µε περιοχές στις οποίες παρατηρούνται χαρακτηριστικά ΥΦΑ 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος θα αντληθούν και θα επεξεργασθούν 

στοιχεία από το FADN (RICA) σχετικά µε τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 

σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

 

Θα γίνει µια προσπάθεια καταγραφής τάσης µείωσης εισροών, ενώ σε µια δεύτερη 

φάση θα συλλεγούν και επεξεργασθούν και λεπτοµερή στοιχεία απόδοσης. 
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∆ΕΙΚΤΗΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ» 
 

Φυσικές καταστάσεις καθορίζουν τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής στην 

ποιότητα των υδάτων άµεσα και έµµεσα, µέσω της διαχείρισης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. Όσον αφορά τις άµεσες επιδράσεις, οι φυσικές συνθήκες 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την απόπλυση των θρεπτικών ουσιών. 

Έµµεσες επιδράσεις είναι οι συνέπειες από τη διαχείριση των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που περιλαµβάνει την εφαρµογή των µέτρων του προγράµµατος 

αγροτικής ανάπτυξης. Με βάση αυτό το φόντο, οι βασικές προκλήσεις όσον αφορά τη 

µέτρηση των δεικτών επιπτώσεων και η ερµηνεία αυτών σχετικά µε την ποιότητα του 

νερού είναι οι εξής:  

− ∆ιαχωρισµός των αποτελεσµάτων των µέτρων αγροτικής  ανάπτυξης, που 

εφαρµόζονται σχετικά µε την αλλαγή του ισοζυγίου των θρεπτικών ουσιών. Λόγω 

των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, η συνολική 

επίδραση (που εκφράζεται σε αλλαγές στο ισοζύγιο των θρεπτικών ουσιών) δεν 

µπορεί να υπολογιστεί απλά ως το άθροισµα των επιπτώσεων των µεµονωµένων 

µέτρων. Θέµατα διπλής µέτρησης, αδράνειας και µετατόπισης διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν το ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.  

− Το ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών καθορίζει το ποσό των θρεπτικών ουσιών που  

µπορούν δυνητικά να υπάρχουν στο νερό και θα πρέπει να ερµηνευθεί ως ένα 

πιθανό δείκτη κινδύνου για την ποιότητα του νερού. Πράγµατι, υπάρχουν πολλές 

µεταβλητές που επηρεάζουν τη µεταφορά των θρεπτικών ουσιών από το έδαφος 

στον υδάτινο όγκο. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

Ο δείκτης για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων θα υπολογιστεί σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα του δείκτη βάσης 21 – Ρύπανση από νιτρικά άλατα και φυτοφάρµακα. Ο 

υπολογισµός του δείκτη βάσης 21 (Β21) βασίζεται στα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται και µελετώνται από διάφορους φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα κ.λ.π.) ώστε 

να προσδιοριστεί η τάση συγκέντρωσης των φυτοφαρµάκων και των νιτρικών τόσο 

στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά. Οι τιµές που θα βρεθούν θα 
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αξιολογηθούν ώστε να αποτελέσουν για τη χώρα τους δείκτες βάσης της ποιότητας 

των νερών από τη ρύπανση των φυτοφαρµάκων και των νιτρικών (∆ΕΙΚΤΗΣ Β21). 

Οι µεταβολές στις συγκεντρώσεις των παραµέτρων από το έτος βάσης και σύµφωνα 

µε το χρόνο και τον τόπο εφαρµογής των µέτρων του ΠΑΑ θα αποδώσουν τον δείκτη 

επίπτωσης. Η µεθοδολογία του δείκτη επίπτωσης δεν είναι γνωστή καθώς 

αναπτύσσεται σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 

και τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο δείκτης ανά περιοχή εφαρµογής των µέτρων. 

Η συγκέντρωση των δεδοµένων, τόσο για τον δείκτη βάσης όσο και για τις ανάγκες 

του δείκτη επίπτωσης, γίνεται µέσω επισκέψεων και επαφών µε τους αρµόδιους 

φορείς ώστε να διερευνηθούν όλες οι δυνατές πηγές για την άντληση των αναγκαίων 

δεδοµένων και να επιτευχτεί η πληρότητα των δεδοµένων. Η συγκέντρωση των 

δεδοµένων ξεκινάει από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Ειδική Γραµµατεία Υδάτων) 

καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) τόσο στη κεντρική 

διοίκηση όσο και στις αρµόδιες περιφερειακές διοικήσεις. Επιπλέον, θα συλλεχθούν 

στοιχεία από τους φορείς των νοµαρχιακών και δηµαρχιακών αυτοδιοικήσεων όσο 

και από εποπτευόµενους φορείς. Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί διεπαφή µε 

περιβαλλοντικούς φορείς όπως είναι οι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 

Περιοχών και διάφορα περιβαλλοντικά Ινστιτούτα τα οποία συγκεντρώνουν συγγενή 

στοιχεία και αποτελούν πηγές άντλησης σχετικών δεδοµένων. Τέλος, θα αντληθούν 

δεδοµένα από τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρα τα οποία 

κατά καιρούς έχουν πραγµατοποιήσει έργα µετρήσεων στα πλαίσια ερευνητικών 

έργων. Παράλληλα θα αντληθούν δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων του 

∆ιαβαλκανικού Κέντρου περιβάλλοντος η οποία διαθέτει δεδοµένα για τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Βόρειας Ελλάδας. 

Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα στους αρµόδιους φορείς και 

συγκέντρωση νέων δεδοµένων µέσω προσανατολισµένων µετρήσεων δεν είναι 

εφικτή, προτείνεται η πιθανή χρήση µοντέλων εκτίµησης του φορτίου αζώτου προς 

τους επιφανειακούς υδατικούς αποδέκτες ή και τους υπόγειους. Η δράση αυτή δεν 

είναι το ίδιο εφικτή για την εκτίµηση των φυτοφαρµάκων καθώς η χωρική διασπορά 

λόγω διαφορετικής αγροτικής χρήσης δεν επιτρέπει την συνολική εκτίµηση παρά 

µόνο σε τοπικό επίπεδο.  

Τα δεδοµένα που είναι αναγκαία να συγκεντρωθούν θα πρέπει να επεξεργαστούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να περιγραφεί η κατεύθυνση και η ένταση της τάσης των 
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συγκεντρώσεων νιτρικών και φυτοφαρµάκων για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να διαφανεί η διαφορά στις συγκεντρώσεις 

των παραµέτρων ώστε να αποτυπώνεται η όποια επιρροή από τα σχετικά 

εφαρµοζόµενα µέτρα ανά περίοδο και περιοχή.  

Τέλος, αξιολογώντας το δείκτη επίπτωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υδάτων, πρέπει να τονισθεί και ότι σύµφωνα και µε τη διεθνή  βιβλιογραφία, οι 

συγκεντρώσεις νιτρικών και φυτοφαρµάκων δεν σχετίζονται αποκλειστικά µε την 

ποιότητα ως σύνολο των υδάτων παρά µόνο µε την χηµική ποιότητα υδάτων, γεγονός 

που έχει εδραιωθεί µε ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία (Οδηγία 2000/60/Ε.Κ., 

Ν.3199/2003, Π.∆. 51/2007, Κ.Υ.Α. 1909/Β/8-12-2010). Εποµένως, προτείνεται ο 

δείκτης επίπτωσης να ακολουθεί τα πρότυπα των παραπάνω νοµοθετικών κειµένων, 

αντλώντας περισσότερα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων όπως βιολογικά, 

υδροµορφολογικά και φυσικοχηµικά, ώστε να επιτυγχάνεται η διάκριση της 

επίπτωσης από τα σχετικά εφαρµοζόµενα µέτρα του ΠΑΑ και να αποτυπώνεται η 

όποια επιβάρυνση εξαιτίας των αγροτικών δραστηριοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, 

προτείνεται επίσης η µελέτη των αγροτικών πιέσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα της   

Οδηγίας 2000/60/Ε.Κ. και την προτεινόµενη µεθοδολογία στο πλαίσιο της ανάλυσης 

δεικτών (D.P.S.I.R.) από τον Ευρωπαικό Οργανισµό Περιβάλλοντος 

(www.eea.europa.eu), στις περιοχές όπου εφαρµόζονται τα µέτρα του ΠΑΑ. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος θα αντληθούν και θα επεξεργασθούν 

στοιχεία από διάφορες πηγές σχετικά µε συγκεντρώσεις νιτρικών και φυτοφαρµάκων 

σε επίπεδο λεκανών απορροής. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές εφαρµογής 

µέτρων του ΠΑΑ (π.χ. Θεσσαλικός κάµπος).  

 

Σε περίπτωση έλλειψης πρωτογενών δεδοµένων σε επίπεδο δείκτη βάσης αλλά και 
τιµών ανά έτος, θα γίνει προσπάθεια να γίνει χρήση µοντέλων εκτίµησης φορτίων 

αζώτου.  

 

 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ» 
 

Ο δείκτης για την συµβολή στην καταβολέµηση των κλιµατικών αλλαγών ως 

συνέπεια της αύξησης παραγωγής της ανανεώσιµης πηγής ενέργεια δεν βρίσκει πεδίο 
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εφαρµογής στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα κατευθυντήρια κείµενα για τους δείκτες 

επιπτώσεων από την Ευρωπαική Επιτροπή, καθώς η εκτίµηση του βασίζεται µόνο 

στην παραγωγή αναεώσιµων πηγών ενέργειας από ενεργειακά φυτά, συγκεκριµένα 

από ελαιοκράµβη και αµυλοπροϊόντα, για τα οποία δεν χρηµατοδοτούνται οι 

αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 

Ωστόσο συµβολή στην κλιµατική αλλαγή δεν έχουν µόνο οι δράσεις παραγωγής 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) από ενεργειακά φυτά, αλλά και δράσεις στο 

πλαίσιο άλλων Μέτρων του ΠΑΑ, όπως η παραγωγή ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση στα 

Μέτρα 121, 311, 312, 313, καθώς και τα γεωργοπεριβαλλοντικά και δασικά Μέτρα 

του Άξονα 2.  
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5.2 Απαντήσεις στα Οριζόντια Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης 

Κριτήρια κρίσης και απαντήσεις των Οριζόντιων Κοινών Ερωτηµάτων Αξιολόγησης   

 

Οριζόντια Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης 

i) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην υλοποίηση των 

προτεραιοτήτων της Κοινότητας σε σχέση µε την ανανεωµένη στρατηγική 

της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ό,τι αφορά:                                                                                    

- τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης;                                                           

- τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης; 

- ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας στις χαρακτηρισµένες ως 

αγροτικές περιοχές της χώρας τόσο στο γεωργικό όσο και 
στο µη γεωργικό τοµέα 

- Ύψος ενισχύσεων ανά συντελεστή παραγωγής   

- Οικονοµική ανάπτυξη 

Απάντηση: 
Το Μάρτιο του 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε δύο βασικούς στόχους: τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε παγκόσµιο επίπεδο και επίτευξη πλήρους 

απασχόλησης έως το 2010. Η στρατηγική της Λισαβόνας αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες: 

- Τον οικονοµικό πυλώνα που προετοιµάζει το έδαφος για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική, δυναµική και 
βασισµένη στη γνώση οικονοµία. 

- Τον κοινωνικό πυλώνα για τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε επένδυση στους 

ανθρώπινους πόρους και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

- Τον περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο 

Γκέτεµποργκ 

τον Ιούνιο του 2001, ο οποίος υπογραµµίζει το γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να αποσυνδεθεί από 

τη χρήση των φυσικών πόρων. 

 

Αναφορικά µε τη συνεισφορά του ΠΑΑ στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας έχουν 

συµπεριληφθεί στο ΠΑΑ µέτρα τα οποία συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων, όπως έχει διατυπωθεί και στην 

Έκθεση της Ex-ante αξιολόγησης. Όµως το σχετικά µικρό ποσοστό υλοποίησης του ΠΑΑ κατά την περίοδο 

αξιολόγησης δεν δίνει και πολλά περιθώρια για την εκτίµηση των επιπτώσεών του. Τα µέτρα που αναµένεται να 

συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης είναι κυρίως εκείνα των Αξόνων 1, 3 και 4. Τέλος, εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα, αναµένεται να αυξηθεί η ανεργία. Συνεπώς, η δηµιουργία έστω 

και περιορισµένου αριθµού θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο από το ΠΑΑ θα έχει µεγάλη σηµασία στην παρούσα 

προγραµµατική περίοδο. Άλλωστε από τους υπολογισµούς των επιπτώσεων των µέτρων 125 και 131 φαίνεται ότι 
η συµβολή του προγράµµατος υπήρξε θετική, διαπίστωση της οποία η γενίκευση θα εκτιµηθεί κατά την πορεία 

υλοποίησης όλων των σχετικών µέτρων. 
 

ii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές; Ειδικότερα, σε ποιο βαθµό συνέβαλε 

το πρόγραµµα στα τρία πεδία προτεραιότητας της προστασίας και 
βελτίωσης των φυσικών πόρων και των τοπίων στις αγροτικές περιοχές:                                                   

- βιοποικιλότητα, διατήρηση και ανάπτυξη γεωργικών και δασοπονικών 

συστηµάτων υψηλής φυσικής αξίας και παραδοσιακά γεωργικά τοπία;                            

- ύδατα;                                                                                                                            

- αλλαγή του κλίµατος; 

- Ανάλυση των εξής δεικτών επιπτώσεων:  

* Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας 

* ∆ιατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας 

υψηλής φυσικής αξίας   

* Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 

* Συµβολή στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών 

Απάντηση: 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας δρα συµπληρωµατικά µε στρατηγικές και σχέδια δράσης της 

Ε.Ε για την αειφόρο ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές κυρίως µέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 3 και 
αναλυτικότερα α) στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας – ∆ίκτυο Natura µε µέτρα 

όπως ενισχύσεις σε περιοχές Natura (Άξονας 2), γεωργοπεριβαλλοντικά και δασικά µέτρα (Άξονας 2) και 
ενισχύσεις σε µειονεκτικές περιοχές (Άξονας 2), β) στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τοµέα της πολιτικής των υδάτων µε µέτρα όπως η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου µε τον εκσυγχρονισµό των 

αρδευτικών δικτύων και υιοθέτηση βελτιωµένων τεχνικών άρδευσης (Άξονας 1) και προώθησης καλλιεργειών 

και γεωργικών πρακτικών για την εξοικονόµηση των υδατικών πόρων σε περιοχές εφαρµογής της οδηγίας για τα 



Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

 

Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. – Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας  

 
249 

νερά µε την στήριξη ξηρικών ή λιγότερο υδρόφιλων καλλιεργειών και η αποφυγή ενδεχόµενης ρύπανσης 

(Άξονας 2), γ) στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προστασία του εδάφους µέσω του ειδικού στόχου µε 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα (φυτοκάλυψη των εδαφών, αγραναπαύσεις κ.α.) και δασοπεριβαλλοντικά µέτρα 

όπως δάσωση γεωργικών γαιών και πρόληψη και αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές (Άξονας 2), δ) στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τις κλιµατικές αλλαγές 

και τη στρατηγική για τη ρύπανση του αέρα µε µέτρα για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άξονας 1), 

ενθάρρυνσης της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας προώθησης γεωργικών 

πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, και 
δασώσεις γεωργικής γης και µη γεωργικής γης κ.α. (Άξονας 2), ε) στο πλαίσιο της στρατηγικής για την χρήση 

των φυτοφαρµάκων µε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα όπως προώθησης γεωργικών πρακτικών και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές 

και η προώθηση της βιολογική γεωργία (Άξονας 2) και µέτρα όπως επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

τηρώντας τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα (Άξονας 1), στ) στο πλαίσιο της δασικής ατρατηγικής της Ε.Ε. µέσω 

του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και αναλυτικότερα µε : 

µέτρα υποδοµών για την ανάπτυξη της δασοκοµίας, βελτίωσης της οικονοµικής αξίας των δασών και χρήσης 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα (Άξονας 1) όλη την οµάδα των µέτρων για την αειφορική χρήση της 

δασικής γης (Άξονας 2). 

Η υλοποίηση µέχρι στιγµής στον Άξονα 2 (Γεωργοπεριβαλλοντικες ενισχύσεις, Εξισωτική αποζηµίωση κλπ) 

δείχνει όπως παρουσιάστηκε και ανωτέρω µια τάση βελτίωσης στον τοµέα µείωσης εισροών και διατήρησης 

βιοποικιλότητας στις περιοχές εφαρµογής του ΠΑΑ, η οποία αναµένεται να διατηρηθεί και να βελτιωθεί 
περαιτέρω. 
iii) Σε ποιο βαθµό το πρόγραµµα ενσωµάτωσε τους περιβαλλοντικούς 

στόχους και συνέβαλε στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της 

Κοινότητας σε σχέση µε:                                                                                          

- τη δέσµευση του Γκέτεµποργκ για αναστροφή της τάσης µείωσης της 

βιοποικιλότητας;                                                                                                                 

- τους στόχους που καθορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων;                                

- τους στόχους µετριασµού της αλλαγής του κλίµατος που ορίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Κυότο; 

- Κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη οι δεσµεύσεις του 

Γκέτεµποργκ, η οδηγία για τα ύδατα και το Πρωτόκολλο 

του Κύοτο στο σχεδιασµό του ΠΑΑ 

- Ανάλυση των εξής δεικτών επιπτώσεων:  

* Αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας 

* ∆ιατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας 

υψηλής φυσικής αξίας   

* Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 

Απάντηση: 
Στη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Ιούνιο του 2001 στο Γκέτεµποργκ συζητήθηκε η «Μία 

Αειφόρος Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσµο: Μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Σε 

συνέχεια του Γκέτεµποργκ υπήρξε µία δέσµευση για αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας.  

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε ένα πλαίσιο για την Κοινοτική δράση στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. 

Κύριως στόχος της είναι η προστασία των υδάτινων πόρων, τόσο την αποκατάσταση των ήδη µολισµένων 

υδάτων όσο και τη διατήρηση των καθαρών. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της µόλυνσης και ρύπανσης των 

υδάτων από τη γεωργία αντιµετωπίζονταν µέχρι το 2000 από την Οδηγία για τη νιτρορύπανση.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναφέρεται στην µείωση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Κύρια αιτία του 

φαινοµένου θεωρείται ότι είναι η εκποµπή των αερίων του θερµοκηπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµέυεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο να µειώσει τις εκποµπές των αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 8% από το έτος βάσης 1990 πριν από το 2010. 

Και για αυτή την ερώτηση ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη και την 

πρόβλεψη που υπάρχει µέσα από την εφαρµογή µέτρων του ΠΑΑ. Όπως προαναφέρθηκε η µέχρι τώρα 

υλοποίηση αφορά σε ανειληµµένες υποχρεώσεις και ετήσιες δεσµεύσεις του Άξονα 2 (µέτρα 214, 211, 212), 

όπου καταγράφεται µια πρώτη θετική επίπτωση (διατήρηση ΥΦΑ, µείωση εισροών). 

Επιπλέον λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των µεσογειακών οικοσυστηµάτων θα ήταν σκοπιµότερο για 

την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ να προταθούν εξειδικευµένοι σχετικοί δείκτες τόσο για την ποιότητα 

των υδάτων, της κατάστασης των εδαφών, αλλά και των περιοχών ΥΦΑ.   
iv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής υπέρ της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής σε ό,τι αφορά:                                                                                     

-τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των πολιτών της ΕΕ;                                     

- τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ περιφερειών; 

- Προϋπολογισµός και δαπάνες ανά περιφέρεια της χώρας 

(περιοχές σύγκλισης, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και 
νησιά του Αιγαίου) 

Απάντηση: 

Η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 τα ποσοστά απορρόφησης 
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των κονδυλίων είχαν διαµορφωθεί ως εξής:  

• Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης: 6,9%  

• Περιοχές εντός στόχου σύγκλισης: 87,9% 

• Μικρά νησιά του Αιγαίου: 5,1% 

Το αυξηµένο ποσοστό απορρόφησης στις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

µέτρα που είχαν χρηµατοδοτήσεις κατά την περίοδο αξιολόγησης ήταν οι εξισωτικές αποζηµιώσεις του 

Άξονα 2 που εφαρµόζονται κατά κανόνα σε µειονεκτικές περιοχές και αφορούσαν ανειληµµένες υποχρεώσεις 

από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Προϋπολογισµός δαπανών ανά Περιφέρεια δεν υπάρχει αφού 

στην Ελλάδα υπάρχει ένα Εθνικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα κονδύλια κατανέµονται ανά 

µέτρο και άξονα στον προϋπολογισµό. Θα είχε ενδιαφέρον στην εκ των υστέρων αξιολόγηση να αποτιµηθεί η 

συνολική απορρόφηση κονδυλίων ανά Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση τεκµηριώνεται ότι κατά τη διαδικασία 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ενώ οι ανισότητες ανάµεσα στις οικονοµίες των χωρών µελών τείνουν να 

µειώνονται, αντίθετα οι εσωτερικές ανισότητες αυξάνονται. Για το λόγο αυτό η ενίσχυση των σχετικών 

µέτρων του ΠΑΑ συµβάλει θετικά στους στόχους της οικονοµικής κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης, όσο 

επίσης και ο προσεκτικός καθορισµός των κριτηρίων επιλογής των έργων.   

 
v) Σε ποιο βαθµό τέθηκε επιτυχώς ως στόχος στο πρόγραµµα η 

ιδιαιτερότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που καλύπτει 
ο προγραµµατισµός σε ό,τι αφορά:                                                                                                                                   

- την κοινωνική διάρθρωση των περιοχών αυτών;                                            

- τις διαρθρωτικές και φυσικές συνθήκες στις περιοχές αυτές; 

- Στοχευµένες δράσεις του ΠΑΑ που συµβάλλουν στη 

συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας 

Απάντηση: 

Σε πολλά από τα µέτρα του ΠΑΑ επιλέξιµοι είναι δικαιούχοι που είναι κάτοικοι ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα µέτρα 211, 212, 213 του Άξονα 2 που ενισχύουν τους 

κατοίκους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών καθώς και περιοχών NATURA µε τη λεγόµενη εξισωτική 

αποζηµίωση. Επίσης υπάρχουν και µέτρα του Άξονα 3 όπως το µέτρο 311 ή άλλα που θα εφαρµοστούν σε 

γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης, κυρίως ορεινές και µειονεκτικές στις οποίες εφαρµόστηκαν 

τα Ο.Π.Α.Α.Χ. κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο όπως είναι τα µέτρα 312, 313, 321, 322, 323, 341 

κατά την τρέχουσα. Παράλληλα, σε πολλά µέτρα του Άξονα 1, η κοινωνική διάρθρωση των περιοχών 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στα κριτήρια επιλογής των έργων. Επιπλέον, η δράση του Μέτρου 214 που αφορά 

την προστασία του ελαιώνα της Άµφισσας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα στοχευόµενης δράσης που 

λαµβάνει υπόψη ιδιαίτερες διαρθρωτικές και φυσικές συνθήκες µίας συγκεκριµένης περιοχής. Συνεπώς 

αναµένονται θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των συγκεκριµένων µέτρων για την συνέχιση και 
ενδυνάµωση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές. 

vi) Σε ποιο βαθµό τέθηκε επιτυχώς ως στόχος στο πρόγραµµα η ιδιαίτερη 

κατάσταση των περιοχών που καλύπτει ο προγραµµατισµός, π.χ. η µείωση 

του πληθυσµού ή οι πιέσεις από τα αστικά κέντρα; 

- Αριθµός δράσεων και δαπάνες που συµβάλλουν στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη συγκράτηση του 

αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο 

Απάντηση: 
Τα περισσότερα µέτρα του Άξονα 3 και ο Άξονας 4 θα ενισχύσουν σε µεγάλο βαθµό την επιχειρηµατικότητα 

σε εξωγεωργικές δραστηριότητες σε µειονεκτικές περιοχές και τη διαφοροποίησή των. Αναµένεται µετά την 

υλοποίησή τους συµβάλλουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής που είναι 
παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Συγκεκριµένες εκτιµήσεις δε µπορούν να γίνουν αφού και δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των Αξόνων 3  και 
4 κατά την περίοδο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση µέσω ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων του µέτρου θα 

αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του µέτρου και τη συµβολή του στην επίτευξη του στόχου. 
vii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην αναδιάρθρωση και τον 

εκσυγχρονισµό του τοµέα της γεωργίας; 

- Αριθµός δράσεων και δαπάνες που συµβάλλουν στον 

εκσυχρονισµό των εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση των 

υποδοµών και την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τοµέα 

- Μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 

 

 

 

Απάντηση: 

Τη µεγαλύτερη συµβολή στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας αναµένεται να έχει ο 

Άξονας 1 και κυρίως το Μέτρο 121. Κατά την περίοδο αξιολόγησης υπήρχαν χρηµατοδοτήσεις µόνο από τα 

µέτρα 125 και 131. Στο πλαίσιο του Μέτρου 125 χρηµατοδοτούνται και είναι υπό κατασκευή µόνο τα 
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αρδευτικά έργα της ∆ράσης Α, που περιλαµβάνουν την κατασκευή φραγµάτων και την κατασκευή, τον 

εκσυγχρονισµό και την επέκταση αρδευτικών δικτύων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μέτρου 131 

χρηµατοδοτήθηκαν κτηνοτρόφοι, προκειµένου να καλύψουν µεγάλο µέρος της δαπάνης που απαιτείται για 

την εγκατάσταση στοµαχικού βόλου στα αιγοπρόβατα, όπως υπαγορεύεται από τον σχετικό Κανονισµό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναµφισβήτητα τα δύο παραπάνω µέτρα συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό των 

εκµεταλλεύσεων και τη βελτίωση των υποδοµών, παράλληλα µε την ικανοποίηση άλλων στόχων, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών. 
viii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην περαιτέρω ανάπτυξη 

προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας; 

- Αριθµός δράσεων και δαπάνες που συµβάλλουν στην 

ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων 

Απάντηση: 
Τα µέτρα του Άξονα 1 που αναµένεται να έχουν καθοριστική συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας δεν είχαν ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς 

δε µπορεί να δοθεί απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 

ix) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην προώθηση ενός ισχυρού 

και δυναµικού ευρωπαϊκού τοµέα γεωργικών προϊόντων και ειδών 

διατροφής; 

- Ενίσχυση δράσεων που βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων αγροτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά 

Απάντηση: 

Τα µέτρα του Άξονα 1 που αναµένεται να έχουν καθοριστική συµβολή στην περεταίρω ανάπτυξη προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας δεν είχαν ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς 

δε µπορεί να δοθεί απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 
x) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην προώθηση της καινοτοµίας 

στον ευρωπαϊκό τοµέα γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής; 

- Αριθµός καινοτόµων δράσεων 

Απάντηση: 
Τα µέτρα του Άξονα 1 που αναµένεται να έχουν καθοριστική συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας δεν είχαν ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο αξιολόγησης. Συνεπώς 

δε µπορεί να δοθεί απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 

xi) Σε ποιο βαθµό ενίσχυσε το πρόγραµµα τις ρυθµίσεις εταιρικών 

σχέσεων µεταξύ του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού 

επιπέδου; 

- Αντιπροσωπευτικότητα και αξιολόγηση ενεργειών του 

Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου, Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης  

- Ποσοστό συµµετοχής δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 

στις ΟΤ∆ 

- Συνεργασία και ροή πληροφοριών µεταξύ των 

εµπλεκόµενων φορέων 

Απάντηση: 

Το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο, αν και καθυστέρησε χρονικά να ξεκινήσει η υλοποίησή του, πραγµατοποίησε 

ήδη δράσεις ενηµέρωσης. Μία από αυτές πραγµατοποιήθηκε και σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλό θα ήταν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες οργάνωσης, να υπάρξει καλύτερη 

οργάνωση του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου και να εµπλουτιστούν οι δράσεις του, ώστε να αποτελέσει 
«εργαλείο βελτίωσης» του ΠΑΑ και συνδετικό κρίκο µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην αγροτική 

ανάπτυξη. Επίσης, θα ήταν ωφέλιµο να ενταθούν οι ανεπίσηµες και επίσηµες επαφές µεταξύ των µελών και 
των δύο δικτύων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει µία αποδοτική ανταλλαγή 

απόψεων και καλών πρακτικών. Η δηµιουργία θεµατικών, αλλά και χωρικών αγροτικών δικτύων µε 

απαραίτητη τη µεταξύ τους σύνδεση, θα µπορούσε να συµβάλει θετικά  στους στόχους του προγράµµατος. 

Η γενική απόδοση των ΟΤ∆ κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο κρίθηκε ικανοποιητική. Για την τέταρτη 

προγραµµατική περίοδο έχουν επιλεγεί οι   ΟΤ∆ που θα εφαρµόσουν το LEADER  και σε µεγάλο ποσοστό 

είναι οι ίδιες. Αν αξιοποιήσουν την εµπειρία του παρελθόντος, αναµένεται να φέρουν εις πέρας το έργο τους.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις η συνεργασία και η ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων είναι από 

ανύπαρκτη έως µη ικανοποιητική. Το γεγονός αυτό µπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

υλοποίησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ και άλλα προβλήµατα που είναι εύκολο να αποφευχθούν. 
xii) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα στην προώθηση της ισότητας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών; 

- Ενσωµάτωση φύλου στα κριτήρια βαθµολόγησης  

Απάντηση: 

 
Το συγκεκριµένο ερώτηµα δε µπορεί να απαντηθεί λόγω του σχετικά µικρού ποσοστού υλοποίησης του ΠΑΑ 

κατά την περίοδο αξιολόγησης. 
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xiii) Σε ποιο βαθµό διασφάλισε το πρόγραµµα τη συµπληρωµατικότητα και 
τη συνοχή µεταξύ των προγραµµατικών µέτρων και δράσεων που 

χρηµατοδοτούν το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και το ΕΓΤΑΑ; 

- Αλληλεπίδραση και συνέργεια του ΠΑΑ µε άλλες 

πολιτικές  

Απάντηση: 

 
Έχει προβλεφθεί ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των 

αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, να καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής 

(ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας 

επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας 

διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα 

καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να 

χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά 

τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, 

αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών καθιστούν 

απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – 

γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να 

καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα 

εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 

εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο 

εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 

45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο 

διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε 

αλιευτική περιοχή. 

Κατά το σχεδιασµό των ΠΑΑ της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου, τα κράτη – µέλη επικεντρώθηκαν στο 

διαχωρισµό και όχι στη συνέργεια των ταµείων. Παράδειγµα συµπληρωµατικότητας µεταξύ των ταµείων 

αποτελεί το Μέτρο 111, το οποίο θα χρηµατοδοτήσει δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης 

αποκλειστικά για δικαιούχους µέτρων του Άξονα 2. Αντίστοιχες δράσεις για τους δικαιούχους του Άξονα 1 θα 

χρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ. 

 
 

xiv) Σε ποιο βαθµό το πρόγραµµα µεγιστοποίησε τις συνέργειες µεταξύ 

των αξόνων; 

- Αλληλεπίδραση και συµπληρωµατικότητα µεταξύ µέτρων 

και δράσεων των αξόνων  

Απάντηση: 

 

Συνέργεια µεταξύ των αξόνων δεν υπάρχει σε µεγάλο βαθµό στο ΠΑΑ. Αντίθετα υπάρχει έντονη συνέργεια 

µεταξύ των µέτρων του Άξονα 1, που ειδικά στην περίπτωση του Μέτρου 112 για την εγκατάσταση νέων 

γεωργών αναµένεται να είναι αποδοτική γιατί δίνει επιπλέον κίνητρα στους νέους ανθρώπους για συµµετοχή 

τους σε άλλα µέτρα του ΠΑΑ ώστε να ακολουθήσουν το επάγγελµα του γεωργού µε ικανά εφόδια. Έτσι θα 

γίνει µία προσπάθεια µείωσης του φαινοµένου της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού, που σε ορισµένες 

περιοχές είναι πολύ έντονο. 
xv) Σε ποιο βαθµό συνέβαλε το πρόγραµµα σε µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης; 

- Συµπληρωµατικότητα γεωργικών και µη γεωργικών 

δράσεων του ΠΑΑ 

Απάντηση: 

 

Το ΠΑΑ συµβάλλει στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό γίνεται αντιληπτό από 

την κατανοµή των δαπανών ανά Άξονα στον προϋπολογισµό του ΠΑΑ. Ο Άξονας 4 έχει από τη φύση του 

χαµηλότερη χρηµατοδότηση σε σχέση µε τους υπόλοιπους άξονες. Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει έντονη 

ανισοκατανοµή δαπανών µεταξύ των αξόνων 1, 2 και 3. Κάποιες χώρες για παράδειγµα δίνουν πολύ 
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µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα στον Άξονα 2 σε σχέση µε τους υπόλοιπους, πράγµα που δεν συµβαίνει 
στην περίπτωση της Ελλάδας. 

xvi) Σε ποιο βαθµό η τεχνική στήριξη αύξησε τις ικανότητες των 

διαχειριστικών αρχών και των άλλων εµπλεκόµενων φορέων να 

υλοποιούν, να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να αξιολογούν 

προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης; 

- ∆ιοργάνωση δράσεων για την εκπαίδευση και ενηµέρωση 

στο πλαίσιο του ΠΑΑ, δηµοσιότητας, αξιολόγησης και 
παροχής συµβουλών 

Απάντηση: 

 
Από τις ελάχιστες δράσεις που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την τεχνική στήριξη κατά την περίοδο της 

αξιολόγησης δε εκτιµάται ότι υπήρξε σηµαντική συµβολή. Ενδεικτιά αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2010, 

περίπου ένα χρόνο µετά το τέλος της περιόδου αξιολόγησης, είχαν δαπανηθεί µόλις 25.000 από τον 

προϋπολογισµό της τεχνικής βοήθειας.  Εδώ πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες που εκταµιιεύθηκαν από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΑΑ_ΑΥ 2000-2006 από την Τεχνική Βοήθεια για την χρηµατοδότηση µελετών 

για την προετοιµασία του ΠΑΑ 2007 – 2013. 
xvii) Σε ποιο ιβαθµό το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 

συνέβαλε στην καθιέρωση ορθών πρακτκών αγροτικής ανάπτυξης; 

-Αξιοποίηση του υλικού Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και επαφή των εµπλεκόµενων φορέων σε εθνικό 

επίπεδο  µε αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Απάντηση: 

 
Παρότι η συγκεκριµένη δυνατότητα του Ε∆ΑΑ είναι κρίσιµη, δεν µπορεί να αξιολογηθεί στην παρούσα 

φάση, διότι δεν υπάρχουν  σχετικά στοιχεία. 
xviii) Σε ποιο βαθµό ο σχεδιασµός του προγράµµατος απέτρεψε επιτυχώς 

την αδράνεια ή/και τη µετατόπιση; 

- Εµπόδια και ελλείψεις κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ που 

οφείλονται σε αδυναµίες και παραλείψεις του σχεδιασµού  

- Κατανοµή δαπανών ανά Περιφέρεια 

- Ιδιαίτερα τοπικά οικονοµικά, κοινωνικά και φυσικά 

χαρακτρηριστικά που λήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασµό 

του ΠΑΑ 

Απάντηση: 

 

Αδράνεια υπάρχει όταν τα ίδια αποτελέσµατα και επιπτώσεις θα συνέβαιναν ούτως ή άλλως και χωρίς την 

ύπαρξη των παρεµβάσεων στο πλαίσιο της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης. Το µικρό ποσοστό υλοποίησης 

του ΠΑΑ δεν επιτρέπει τέτοιου είδους εκτιµήσεις. Η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι η ενίσχυση των 

παρεµβάσεων αποτελεί κύριο κίνητρο για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Άξονα 3 και 4. Χωρίς την ενίσχυση οι 
περισσότερες επενδύσεις δεν θα υλοποιούνταν. Πολλά από τα δηµόσια έργα θα υλοποιούνταν ούτως ή άλλως 

µε χρηµατοδότηση από διάφορους άλλους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, καθοριστική 

αναµένεται να είναι η συµβολή του ΠΑΑ στην αποτροπή της αδράνειας στις περιπτώσεις που ενισχύονται 
ιδιωτικές επενδύσεις υψηλού κόστους από το Μέτρο 121 για παράδειγµα.  

Μετατόπιση υπάρχει όταν τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις των παρεµβάσεων του ΠΑΑ σε µία επιλέξιµη 

έκταση προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις σε µία άλλη περιοχή. Ενδείξεις για κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν κατά 

την περίοδο αξιολόγησης. 
xix) Σε ποιο βαθµό ο σχεδιασµός του προγράµµατος ήταν επιτυχής στην 

ενθάρρυνση πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων; 

- Ενθάρρυνση επενδύσεων σε µη γεωργικές δραστηριότητες 

- Ενθάρρυνση επανεπένδυσης κεφαλαίων στην ύπαιθρο 

Απάντηση: 

 

Τα µέτρα 211, 212 και 213 της εξισωτικής αποζηµίωσης συµβάλλουν ήδη κατά µία έννοια στη δηµιουργία 

κεφαλαίων και στην πιθανή επανεπένδυση τους στις µειονεκτικές περιοχές ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη 

συνέχιση της χρήσης της γης στις περιοχές αυτές. Τα µέτρα των Αξόνων 3 και 4 αναµένεται να έχουν 

µεγαλύτερη συµβολή στην ενθάρρυνση πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. Ειδικά οι τουριστικές 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από τα µέτρα των Αξόνων 3 και 4  

θα παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου κέρδη που δεν θα προέρχονται από τους επισκέπτες και όχι 
από τους ίδιους τους κατοίκους τους. Τα «εισαγόµενα» αυτά κέρδη θα επενδύονται στην ύπαιθρο. Επίσης η 

λειτουργία ενός αγροτουριστικού καταλύµατος µπορεί για παράδειγµα να δηµιουργήσει την ανάγκη για τη 

λειτουργία ενός στεγνοκαθαριστηρίου ή ενός παραδοσιακού εστιατορίου ή µιας επιχείρησης παραγωγής και 
πώλησης παραδοσιακών εδεσµάτων ή ακόµη και ενός επισκέψιµου αγροκτήµατος. Με τον τρόπο αυτό θα 

µπορέσουν να αναπτυχθούν οικονοµικά οι τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου µε το ενδογενές τους αναπτυξιακό 

δυναµικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

6.1 Γενικά 

Το σχετικά µικρό ποσοστό υλοποίησης του ΠΑΑ είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της πορείας υλοποίησής του κατά την περίοδο 2007-2009. Σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 υπάρχουν τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια της 

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης: σχεδιασµός, εφαρµογή/υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η ουσιαστική κατανόηση των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των σταδίων αυτών είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

οµαλή και επιτυχηµένη πορεία του ΠΑΑ στην πράξη. Η συνεχής εκπαίδευση του 

προσωπικού και η δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των εµπλεκόµενων 

φορέων σε όλα τα παραπάνω στάδια µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα 

και την αποδοτικότητα των πόρων του ΠΑΑ 2007-13. 

 

Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί ο βαθµός συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων σε 

όλα τα ζητήµατα του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της αξιολόγησης των 

προγραµµάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι νόµιµες ανάγκες των 

αντίστοιχων οµάδων, και να τροφοδοτηθεί η απόκτηση γνώσης της πολιτικής, της 

θεσµικής µάθησης και της εµπειρίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.  

Ακολουθεί η παράθεση συµπερασµάτων και συστάσεων πολιτικής για κάθε στάδιο. 

Σηµειώνεται ότι, για τις ανάγκες της αξιολόγησης οργανώθηκε τεχνική συνάντηση 

οµάδας εργασίας µε ειδικούς, εκπροσώπους των εµπλεκόµενων φορέων από όλα τα 

στάδια της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 

(εθνικό, περιφερειακό, τοπικό). Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη και 

διατύπωση απόψεων σχετικά µε τα τρία στάδια της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 

που αφορούν το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, τον εντοπισµό δυνατών και αδύναµων σηµείων της 

διαδικασίας. Τα αποτελέσµατα από από την εν λόγω συνάντηση παρουσιάζονται 

συνοπτικά ανά στάδιο.  

 

Σχεδιασµός του ΠΑΑ 

Κατά τον σχεδιασµό του ΠΑΑ θα έπρεπε να είχε δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην 

υιοθέτηση πιο ισχυρά και ξεκάθαρα στοχευµένων προσεγγίσεων πολιτικής, µε σαφώς 

καθορισµένες και ευρέως αποδεκτές προτεραιότητες που θα ανταποκρίνονται στις 
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ανάγκες όλων των φορέων που εµπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη λαµβάνοντας 

υπόψη και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά µειονεκτικών αγροτικών περιοχών. 

Αυτό θα µπορούσε να βελτιωθεί αν η διαδικασία του σχεδιασµού ήταν περισσότερο 

συµµετοχική.  

Ως ένα βαθµό, και κυρίως στον Άξονα 1, υπάρχει συνέργεια µεταξύ µέτρων του 

ΠΑΑ. Θα µπορούσε όµως να είχε περιγραφεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια και να 

διευρυνθεί και σε άλλα µέτρα αλλά και ανάµεσα στα µέτρα διαφορετικών αξόνων. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει χρήση µεµονωµένων µέτρων για την επίτευξη 

πολλαπλών στόχων κυρίως σε εκείνα τα µέτρα που περιγράφονται επιµέρους δράσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Μέτρο 125.  

 

Αποτελέσµατα της τεχνικής συνάντησης οµάδας εργασίας σχετικά µε το στάδιο 

του σχεδιασµού του ΠΑΑ 

•  Η εµπειρία και η γνώση των περιφερειακών δηµόσιων και ιδιωτικών αρχών 

δεν λήφθηκε θεσµικά υπόψη στο στάδιο αυτό. 

•  Η ∆ιαχειριστική Αρχή διοργανώνει οµιλίες και συναντήσεις στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διαβούλευσης, στις οποίες ο σκοπός δεν είναι πάντοτε σαφής 

στους συµµετέχοντες.  

• Ο χρονικός περιορισµός που τίθεται στις έρευνες και µελέτες που 

πραγµατοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, είναι ο κύριος λόγος για το 

χαµηλό κύρος και τη χρησιµότητα τους. 

• Άξονες 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013 θα µπορούσαν να έχουν µεγαλύτερη 

χρηµατοδοτική βαρύτητα στον προϋπολογισµό.  

•  Όλοι οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει 

να λαµβάνουν επίσηµη πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεών τους στο 

στάδιο του σχεδιασµού ΠΑΑ 

 

Εφαρµογή/υλοποίηση του ΠΑΑ 

Η χωρική προσέγγιση πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί και εκτός του Άξονα 4 

µε πιο συνεκτικό τρόπο κυρίως µέσω της εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

βασισµένων σε τοπικές συνεργασίες εµπλεκόµενων φορέων, αλλά και τον καθορισµό 

την κριτηρίων επιλογής. Ο Άξονας 3 για παράδειγµα, θα µπορούσε να ενσωµατώσει 
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κάποια στοιχεία της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης του LEADER. Το 

σύστηµα διαχείρισης του ΠΑΑ είναι αρκετά συγκεντρωτικό. Υπάρχει ανάγκη 

αποκέντρωσης αλλά είναι αµφίβολο το κατά πόσο υπάρχει η υποδοµή για να 

λειτουργήσει αποδοτικά ένα αποκεντρωµένο σύστηµα στην παρούσα προγραµµατική 

περίοδο. 

 

Η εκχώρηση  των αρµοδιοτήτων και οι προσεγγίσεις τοπικής ανάπτυξης απαιτούν 

ουσιαστική ενδυνάµωση των τοπικών φορέων και όλων των εµπλεκόµενων καθώς 

υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη δυναµικού ικανού για σωστό και 

αποτελεσµατικότερο συντονισµό. Η καλύτερη δικτύωση θα µπορούσε να συµβάλει 

στην ενδυνάµωση των ικανοτήτων του προσωπικού των τοπικών φορέων µέσω της 

εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόκτηση γνώσης µέσω της σύγκρισης είναι ένας 

αναγνωρισµένος τρόπος για την επίτευξη της καινοτοµίας και της ταχείας βελτίωσης 

της εφαρµογής κάθε πολιτικής. 

 

Είναι σηµαντικό να γίνει κινητοποίηση των τοπικών φορέων και γενικότερα του 

ενδογενούς δυναµικού ανάπτυξης της υπαίθρου για την Αγροτική Πολιτική. 

Άλλωστε, αυτοί είναι που επηρεάζονται άµεσα από την υλοποίηση του ΠΑΑ. Θα 

πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα για µεγαλύτερη συµµετοχή και στους υπαλλήλους 

που υλοποιούν τα µέτρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε όλους τους 

κατοίκους της υπαίθρου.  

 

Η σταθερότητα του προσωπικό είναι ένας βασικός παράγοντας που συµβάλει στην 

οµαλή υλοποίηση του ΠΑΑ. Σε πολλές περιπτώσεις σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο παρατηρείται το φαινόµενο ο υπάλληλος που ήταν επιφορτισµένος µε την 

εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µέτρου κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο να µην 

ασχολείται µε το αντίστοιχο µέτρο της τέταρτης. Αυτό µπορεί να µην επηρεάζει την 

οµαλή πορεία του ΠΑΑ αλλά θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού 

για το αν χάνεται πολύτιµη εµπειρία και γνώση.  

 

Υπάρχει η ανάγκη να προσαρµοστούν τα θεσµικά πλαίσια, οι οδηγίες και οι 

διαδικασίες εφαρµογής/υλοποίησης µε βελτίωση του οργανωσιακού και ανθρώπινου 

δυναµικού, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρµογή του ΠΑΑ. Σε καµία 
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περίπτωση δε θα πρέπει να αυτό να γίνει πρόχειρα και βιαστικά εις βάρος της οµαλής 

και αποδοτικής πορείας του ΠΑΑ για την επίτευξη των στόχων του. 

 

Αποτελέσµατα της τεχνικής συνάντησης οµάδας εργασίας σχετικά µε το στάδιο 

της εφαρµογής/υλοποίησης του ΠΑΑ 

• Ο συγκεντρωτισµός των διαδικασίων δεν είναι επιθυµητός, αλλά φαίνεται ότι 

δεν µπορεί να αποφευχθεί κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο  

• Το σύστηµα εφαρµογής  δεν είναι το ίδιο για όλα τα µέτρα, κάποια από αυτά 

είναι πιο συγκεντρωτικά και άλλα είναι λιγότερο  

• Οι περιφερειακές αρχές δεν χαρακτηρίζονται  από τον ίδιο βαθµό ανθρώπινης 

και θεσµικής ικανότητας. Οι περισσότερες από αυτές είναι έτοιµες να 

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες, αλλά παρολαυτά υπάρχουν πολλά 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη προσωπικού και κατάλληλης 

τεχνογνωσίας. 

• Υπάρχουν καθυστερήσεις ζωτικής σηµασίας και έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ 

των δηµοσίων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Υπάρχει ανάγκη για αυτοαξιολόγηση των εµπλεκόµενων φορέων που 

συµµετέχουν στην εφαρµογή ΠΑΑ στο δηµόσιο τοµέα. 

• Αν το LEADER είχε µια καλύτερη και πιο σαφή στρατηγική, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο για την εφαρµογή άλλων µέτρων ή Αξόνων  

• Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι δεν ήταν αναγκαία 

η δηµιουργία  του νέου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος / Βάση 

δεδοµένων από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για τους σκοπούς της 

παρακολούθησης. Πιστεύουν ότι το ήδη υπάρχον σύστηµα από την 

προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού θα µπορούσε να βελτιωθεί και να 

χρησιµοποιηθεί .  

• Οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε ένα "λειτουργικό" σύστηµα 

βάσης δεδοµένων. Το υπάρχον Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα είναι 

χρήσιµο µόνο για τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Χρειάζονται πρόσβαση σε µια βάση 

δεδοµένων παρακολούθησης και όχι µόνο "εισαγωγής δεδοµένων" 
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Αξιολόγηση του ΠΑΑ 

Η εισαγωγή του Κοινού Πλασίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) στην 

τέταρτη προγραµµατική περίοδο θεωρείται ότι αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την 

εκτέλεση των αξιολογήσεων  και την παροχή συµβουλών για το πρόγραµµα. Ωστόσο 

το ΚΠΠΑ δεν είναι ικανό να αποτυπώσει επακριβώς τις κύριες επιπτώσεις των 

πολιτικών. Εστιάζει σε µεγάλο βαθµό στην ποσοτικοποίηση συγκεκριµένων δεικτών, 

είναι ιδιαίτερα περιορισµένο και απαιτητικό σε δεδοµένα, και ως ένα βαθµό 

αποτυγχάνει να καλύψει και να αποτυπώσει τις  ποικίλες και εξειδικευµένες 

επιπτώσεις των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, για τος οποίες η ποιοτική 

αποτίµηση είναι πλεον ενδεδειγµένη. Επίσης το «ενιαίο» των δεικτών του ΚΠΠΑ 

παραβλέπει το πεδίο (context) µέσα στο οποίο υλοποιούνται τα µέτρα και οι δράσεις.  

 

Για την περίπτωση του ΠΑΑ της Ελλάδας το µεγαλύτερο πρόβληµα για την 

αξιολόγηση είναι η χαµηλή υλοποίηση του, οπότε δεν είναι ακόµη εµφανείς µε 

ποσοτικά δεδοµένα οι επιπτώσεις του σε επίπεδο µέτρου, άξονα και προγράµµατος, 

όπως και της τεκµηριωµένης απάντησης ορισµένων από τα οριζόντια ερωτήµατα της 

αξιολόγησης . Επίσης, παραδοσιακά δεν υπάρχει «κουλτούρα» αξιολόγησης στους 

εµπλεκόµενους φορείς στην Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να 

αναπτυχθεί. Τόσο οι αξιολογητές όσο και οι ∆ιαχειριστικές Αρχές χρειάζονται 

περισσότερη υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων όσο αφορά τη συλλογή 

δεδοµένων, την εφαρµογή κατάλληλων µεθοδολογιών και τις καλές πρακτικές 

ανάλυσης ώστε να παράγουν χρήσιµες και µε νόηµα αξιολογήσεις για το ΠΑΑ. Θα 

πρέπει να διασφαλιστεί µεγαλύτερη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε 

όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η αποτίµησης 

της ιεραρχικής τους θέσης στο πλαίσιο της πολτικής και εφαρµογής του 

προγράµµατος.  

 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης οφείλουν να εκφράζουν τις συνέπειες σε σχέση µε 

τους καθορισµένους στόχους του ΠΑΑ, ώστε να είναι χρήσιµα για τον 

επανασχεδιασµό του ΠΑΑ κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και το 

σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Σε αυτό το σηµείο υπάρχουν 

αρκετές ενστάσεις σε ότι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής των αξιολογήσεων, και κυρίως 

της ενδιάµεσης αξιολόγησης. Κύριος σκοπός της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση και ο επανασχεδιασµός του ΠΑΑ για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 
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και η τροφοδότηση των διαβουλεύσεων για τη χάραξη της στρατηγικής της επόµενης 

προγραµµατικής περιόδου, µέσω της µελέτης της µέχρι τώρα πορείας του ΠΑΑ. Στην 

Ελλάδα, που το ποσοστό υλοποίησης µέχρι το τέλος 2009 είναι σχετικά χαµηλό είναι 

αδύνατο το υπολογιστούν επιπτώσεις. Εξάλλου, οι επιπτώσεις εµφανίζονται µετά την 

ολοκλήρωση των παρεµβάσεων και ειδικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορεί να 

περάσουν και αρκετά χρόνια για να εµφανιστούν. 

 

Από την άλλη µεριά, το χρονικό µέσο της προγραµµατικής περιόδου - 2010 για την 

τέταρτη προγραµµατική περίοδο, που δεν συµπίπτει κατ΄ανάγκη µε το µέσο της 

φυσικής – οικονοµικής υλοποίησης- είναι πολύ νωρίς για την εκτίµηση επιπτώσεων, 

είναι και πολύ αργά για την τροφοδότηση των συζητήσεων για τον σχεδιασµό της 

επόµενη προγραµµατικής περιόδου µε χρήσιµες πληροφορίες. Οι διαβουλεύσεις για 

τον σχεδιασµό της στρατηγικής της επόµενης προγραµµατικής περιόδου έχουν 

ξεκινήσει ήδη. Κατά συνέπεια προτείνεται το κάθε κράτος-µέλος να έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιεί την ενδιάµεση αξιολόγησης όταν φτάνει στη µέση της 

υλοποίησης του προγράµµατος (ποσοστό υλοποίησης 50%) και να ενισχυθεί ο ρόλος 

των ετήσεων εκθέσεων αξιολόγησης.  

 

Αποτελέσµατα της τεχνικής συνάντησης οµάδας εργασίας σχετικά µε το στάδιο 

της αξιολόγησης του ΠΑΑ  

 

•  Με βάση το σύστηµα των δεικτών, φαίνεται ότι το LEADER είχε πολύ καλή 

επίδοση στην τρίτη προγραµµατική περίοδο, ωστόσο το συµπέρασµα αυτό 

βασίστηκε κυρίως σε κριτήρια οικονοµικών επιδόσεων των ΟΤ∆ και την 

απορρόφηση του προϋπολογισµού. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι υπάρχει 

ανάγκη να ληφθούν υπόψη και άλλα ποιοτικά κριτήρια στη διαδικασία 

αξιολόγησης. 

•  Υπάρχει έλλειψη δεδοµένων που είναι αναγκαία για την εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος και τον υπολογισµό των δεικτών 

επιπτώσεων 

• Καλύτερη χρήση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης  

• Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να έχει την ευελιξία να επιλέγει το χρόνο 

διεξαγωγής της ενδιάµεσης αξιολόγησης, σε σχέση µε το ποσοστό 
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απορρόφησης του προγράµµατος παρά µε τη χρονικά καθορισµένη περίοδο 

για την ενδιάµεση αξιολόγηση (έτος 2010)  

• Χρήση των ποιοτικών κριτηρίων και µεθόδων αξιολόγησης σε συνδυασµό µε 

ποσοτικά. 
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