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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ετήσια Έκθεση Προόδου για το έτος 2015, ένατο έτος εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), συντάσσεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ). Η ΕΥΔ
ΠΑΑ έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του Προγράμματος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ), με τους Φορείς Εφαρμογής και με τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ),
σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και με το Άρθρο 60 και
το Παράρτημα VII του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του προαναφερθέντος Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά.
Η Ετήσια Έκθεση Προόδου αποτελείται από 7 Κεφάλαια:
Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αλλαγές των γενικών συνθηκών που έχουν επίπτωση στις συνθήκες
υλοποίησης του Προγράμματος.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόοδος του Προγράμματος σε σχέση με τους καθορισμένους
στόχους, με βάση δείκτες εκροών και αποτελέσματος.
Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος με πίνακες δαπανών ανά
Μέτρο που αφορούν πληρωμές δικαιούχων για κάθε Μέτρο.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της παράλληλης αξιολόγησης.
Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
εφαρμογής του Προγράμματος. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι
βασικές αρχές διαχωρισμού μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων της 4 ης Προγραμματικής
Περιόδου, η σύνοψη των κυριότερων προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαχείριση του Προγράμματος, η
χρήση της Τεχνικής Βοήθειας, η δράση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν
για να εξασφαλισθεί η δημοσιότητα του Προγράμματος.
Στο έκτο Κεφάλαιο δηλώνεται η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο της στήριξης,
περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των τυχόν προβλημάτων που ανέκυψαν και των μέτρων που
υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή τους.
Στο έβδομο Κεφάλαιο δηλώνονται ανά Μέτρο τα ανακτώμενα ποσά κατά το έτος 2014.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι το 2015 έγιναν πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) ύψους 718.098.530,64 €, που
αντιστοιχούν σε Κοινοτική Συμμετοχή (ΚΣ) ύψους 619.912.657,49 €.
Η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε, όπως κανονιστικά προβλέπεται στο άρθρο 38 του καν. 1306/2013, εξαίρεση
λόγω δικαστικών εμπλοκών ύψους 71.425.867€, αίτημα που δεν έγινε δεκτό από τις υπηρεσίες της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το υπ’ αριθ. 1223068/10.03.2016 έγγραφο της, λόγω του ότι το 2015 ήταν το
τελευταίου έτος εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
(ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡ.2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)

1.1. Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία
Το ποσοστό συμμετοχής του παραγόμενου εγχώριου προϊόντος (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) από τον
Αγροτικό Τομέα (Φυτική και Ζωική παραγωγή, Θήρα, Δασοκομία και υλοτομία, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια),
στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, όλων δηλαδή των τομέων-κλάδων της ελληνικής οικονομίας,
ενώ κατά την περίοδο 2004 - 2009 ακολουθεί σαφώς πτωτική τάση από 4,7% έως 3,1% αντίστοιχα, στην
επόμενη 6ετία 2010-2015 η τάση αναστρέφεται σε ανοδική, 3,3%-4,0% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Το ίδιο ποσοστό στο σύνολο της Ε.Ε. των 28, δηλαδή η
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον αγροτικό τομέα των 28 Κ-Μ προς την συνολική ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία όλων των τομέων-κλάδων της οικονομίας των 28 Κ-Μ, κυμάνθηκε στη διάρκεια των
αντίστοιχων ετών μεταξύ 1,5% και 2%, ενώ διαμορφώθηκε στο 1,5% για το 2015, σημαντικά χαμηλότερα από
το ποσοστό της Ελλάδας, που είναι 4,0%. Από την θεώρηση των δύο μόλις προαναφερθέντων βασικών
μεγεθών από τα οποία προκύπτει το εν λόγω ποσοστό για την Ελλάδα και για την Ε.Ε.28, γενικά
παρατηρούνται, ως προς την εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξία (ΑΠΑ) στον αγροτικό τομέα
(Agriculture, Forestry, Fishing) της Ελλάδας, σχετικά έντονες διακυμάνσεις με εναλλαγές προσήμου, όπου
όμως κυριαρχούν οι αρνητικές και υψηλές σε ποσοστό μεταβολές. Όμως την τελευταία 2ετία 2014-2015
καταγράφεται σημαντική αύξηση της ΑΠΑ κατά 0,9% το 2014 και κατά 4% το 2015. Αντίθετα σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, η επικρατούσα τάση είναι θετική με επίσης έντονες μεταβολές αλλά με πτωτικό ρυθμό την τελευταία
2ετία, -2,7% το 2014 και -0,5% το 2015. Ως προς την εξέλιξη της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας, όλων δηλαδή των τομέων-κλάδων της οικονομίας, στην Ελλάδα από το 2005-2008 υπάρχει σταθερή
και έντονα ανοδική πορεία, ενώ από το 2009-2015 μετατρέπεται σε σταθερά πτωτική, που όμως από το 2012
και έπειτα το ποσοστό μείωσης συρρικνώνεται σταθερά.


Ως προς το γεωργικό εισόδημα, έτσι όπως αυτό αντανακλάται από τον δείκτη Α του γεωργικού

εισοδήματος, ο οποίος αναφέρεται στο πραγματικό, καθαρό και κατά μονάδα εργασίας γεωργικό εισόδημα,
σύμφωνα με την 2η εκτίμηση για το 2015 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2015/2014 αναμένεται
εντυπωσιακή αύξηση κατά (+)11,66% έναντι σημαντικής αύξησης και το 2014/2013 κατά (+)8,8%, αλλά
μείωσης κατά (-)6,9% το 2013/2012. Τα μεγέθη βάσει των οποίων υπολογίζεται ο εν λόγω δείκτης είναι, η
καθαρή προστιθέμενη αξία σε ονομαστικές τιμές έτσι όπως ορίζεται αμέσως παρακάτω, το μέγεθος του
αποπληθωριστή του Α.Ε.Π., καθώς επίσης και οι μεταβολές των ετήσιων μονάδων εργασίας (οι τελευταίες
ορίζονται ως η εργασία που αντιστοιχεί σε έναν πλήρως απασχολούμενο εργάτη : Annual Working Units,
Eurostat).


Αναφορικά με την Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ή αλλιώς το Εισόδημα των Συντελεστών Παραγωγής =

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα - ανάλωση παγίου κεφαλαίου - φόροι στην παραγωγή +
επιδοτήσεις στην παραγωγή), σε ονομαστικές τιμές, σύμφωνα με την 2 η εκτίμηση για το 2015 της Ελληνικής
6

Στατιστικής Αρχής, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 6.332,31 εκ. ευρώ έναντι 5.891,32 εκ. ευρώ το 2014 και
5.689,30 εκ. ευρώ το 2013, δηλαδή προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της κατά (+)7,49% το 2015/2014 έναντι
αύξησης κατά (+)3,55% που είχε προηγηθεί το 2014/2013. Συνεπώς εδώ διαφαίνεται η δημιουργία μια
ανοδικής τάσης που οδηγεί σε αύξηση της καθαρής προστιθέμενης αξίας από την αγροτική δραστηριότητα. Η
δε πραγματική (δηλαδή αποπληθωρισμένη) αύξηση της καθαρής προστιθέμενης αξίας του αγροτικού τομέα
είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ποσοστό, ήτοι της τάξεως του (+)8,69% το 2015/2014 έναντι πραγματικής αύξησης
κατά (+)5,89% το 2014/2013.



Οι άμεσες ενισχύσεις για την στήριξη του γεωργικού εισοδήματος καθώς και οι ενισχύσεις για την

αγροτική ανάπτυξη, υπολογίζονται στα 2.937,73 εκ. ευρώ για το 2014 έναντι 2.816,56 εκ. ευρώ για το 2013
και 2.906,71 εκ. ευρώ το 2012, σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
δηλαδή αποτελούν το 49,9% της καθαρής προστιθέμενης αξίας του 2014 έναντι 49,5% που αποτελούσαν το
2013 και 47,3% το 2012. Για το 2015 όλες οι ενισχύσεις πλην των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των λοιπών
μεταβιβάσεων κεφαλαίου, (μεγέθη για τα οποία ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις για το 2015),
υπολογίζονται να ανέλθουν στα 2.573,4 εκ. ευρώ.


Σχετικά με το κόστος παραγωγής και τις τιμές παραγωγού, παρατίθενται τα ακόλουθα μεγέθη και

δείκτες :



Το μέγεθος της συνολικής Ενδιάμεσης Κατανάλωσης όπου περιλαμβάνονται οι σπόροι, τα φυτά για

φύτευση, η ενέργεια, τα λιπαντικά, τα λιπάσματα, τα προϊόντα προστασίας της φυτικής παραγωγής όπως
εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κτλ., τα κτηνιατρικά έξοδα, οι ζωοτροφές, η συντήρηση υλικών και κτηρίων,
διάφορες αγροτικές και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 2015 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα
5.213,38 εκ. ευρώ έναντι 5.409,61 εκ. ευρώ το 2014 και 5.441,74 εκ. ευρώ το 2013, δηλαδή αναμένεται
μείωση κατά (-)3,6% το 2015/2014 έναντι μείωσης κατά (-)0,6% το 2014/2013. Η κύρια αιτία της μείωσης του
κόστους το 2015 ήταν η πτώση στις τιμές της ενέργειας (-12,3%) που αντανακλά την πτώση των τιμών των
καυσίμων (-13,6%), κυρίως λόγω της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Εάν από τη
συνολική παραγόμενη αξία όλου του αγροτικού τομέα αφαιρεθεί η ενδιάμεση κατανάλωση, τότε προκύπτει η
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα.



Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (Ελληνική Στατιστική Αρχή, δελτίο

τύπου 16/03/2016), ο οποίος μετρά τη σχετική μεταβολή των τιμών που καταβάλουν οι ίδιοι οι παραγωγοί για
την αγορά των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών (εισροών) που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγική διαδικασία, σημείωσε μείωση (-)2% το 12μηνο Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016 σε σχέση
με τον ίδιο δείκτη του αμέσως προηγούμενου 12μηνου Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, έναντι μείωσης
(-)2,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα 12μηνα. Επομένως προκύπτει μια τάση μείωσης
του κόστους από την πλευρά των εισροών.


Ο Γενικός Δείκτης Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία (Ελληνική Στατιστική

Αρχή, δελτίο τύπου 26 Ιουνίου 2015) ο οποίος περιλαμβάνει ημερομίσθια, ενοίκια αγροκτημάτων, τόκους
δανείων, ενοίκια μηχανημάτων, αυξήθηκε το 2014 κατά (+)0,2% συγκριτικά με τον δείκτη του 2013, έναντι
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μείωσης κατά (-)3,4% το 2013/2012 και αύξησης κατά (+)2,7% το 2012/2011. Η αύξηση κατά 0,2% του εν λόγω
γενικού δείκτη το 2014/2013 οφείλεται στις μεταβολές των επιμέρους δεικτών ως εξής :


στη μείωση του δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά (-)1,9%



στη μείωση του δείκτη αμοιβής γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά (-)1,5%



στην αύξηση του δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά (+)2,7% (τόκοι δανείων :

αύξηση (+)5,3% και ενοίκια

μηχανημάτων μείωση (-)1,4%).


Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία χωρίς επιδοτήσεις (Ελληνική

Στατιστική Αρχή, δελτίο τύπου 17/03/2016) που αφορά στις τιμές που απολαμβάνει ο παραγωγός από την
πώληση των προϊόντων του, σημείωσε αύξηση κατά (+)4,4% το 12μηνο Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016
σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 12μηνο Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, έναντι μείωσης κατά ()1,5% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα 12μηνα.


Ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, σε έκταση 10ετίας (μέσος όρος των

τεσσάρων 3μήνων κάθε έτους), η τάση είναι σαφώς πτωτική με εξαίρεση τη διετία 2009-2010 και την
στασιμότητα το 2013. Το 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα (διαθέσιμα στοιχεία
για τα τρία 3μηνα του 2015) συρρικνώθηκε σε σχέση με το 2014 κατά (-)2,1%, ενώ το 2014/2013 είχε μειωθεί
κατά (-)0,2%. Το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα ως προς τους απασχολούμενους σε
όλους τους τομείς της οικονομίας, συρρικνώθηκε το 2015 και ανήλθε στο 13,1% έναντι 13,6% που ανήλθε το
2014. Την περίοδο 2008-2013 το εν λόγω ποσοστό είχε ανοδική εξέλιξη, αλλά την τελευταία διετία
συρρικνώνεται.


Στη φυτική παραγωγή σύμφωνα με την 2η εκτίμηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2015, ο όγκος παραγωγής

προβλέπεται να μειωθεί κατά (-)3,03% το 2015/2014. Οι τιμές όμως αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά κατά
(+)8,62% και επομένως η αξία της φυτικής παραγωγής υπολογίζεται να αυξηθεί κατά (+)5,33%. Στη ζωική
παραγωγή ο όγκος παραγωγής προβλέπεται να συρρικνωθεί μόλις κατά (-) 0,35%, η μεταβολή στις τιμές
υπολογίζεται στο (+)3,72% και συνεπώς η αξία της ζωικής παραγωγής αναμένεται να αυξηθεί κατά (+)3,35%.
Στο σύνολο της η παραγωγή του αγροτικού τομέα προβλέπεται να αυξηθεί ως προς τη συνολική της αξία
(ζωική και φυτική) κατά (+)4,53% το 2015/2014.


Στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Ελλάδας με όλο τον κόσμο, το έλλειμμα

από τα υψηλά των 2,4 δις ευρώ το 2009, σημείωσε το 2010 σημαντική μείωση κατά (-) 21,5%. Το 2011 το
εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε ελαφρώς κατά (+)1,9%, αλλά τα έτη 2012-2013, σύμφωνα πάντα με τα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εικόνα είναι άκρως ενθαρρυντική καθώς επήλθε
δραστική συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος στα αγροτικά προϊόντα, κατά (-)40,4% και κατά (-)2,7%
αντίστοιχα. Το 2014 καταγράφεται αισθητή διεύρυνση του ελλείμματος κατά (+)12,4%. Η χρονιά ορόσημο
φαίνεται να είναι το 2015, εφόσον σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το έλλειμμα κατέγραψε
κατακόρυφη, αλματώδη πτώση κατά (-) 51,2% σε σχέση με το 2014. Αναλυτικότερα, ως προς το σκέλος των
εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, αυτές ακολουθούν ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ διαχρονικά: (-)2,4% το 2010, (+)2,5% το
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2011, (-)4,9% το 2012, (+)1,4% το 2013, (-)0,7% το 2014 και (-)1,7% το 2015. Ως προς τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων η τάση είναι καθαρά ΑΝΟΔΙΚΗ : (+)8,3% το 2010, (+)2,7% το 2011, (+)9,5% το 2012, (+)2,3% το
2013, (-)4,3% το 2014 και ισχυρή άνοδος (+)11,3% το 2015.
Εξετάζοντας τη γεωγραφική διάρθρωση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων προκύπτει ότι, με
βάση τα προσωρινά στοιχεία για το 2015, το 76,7% των ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ της χώρας σε αγροτικά προϊόντα
προέρχεται από την Ε.Ε., το 71% των ΕΞΑΓΩΓΩΝ μας σε αγροτικά προϊόντα έχουν ως προορισμό την Ε.Ε. και το
100% του εμπορικού μας ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ δημιουργείται από τις συναλλαγές με την Ε.Ε., εφόσον στο
εμπορικό μας ισοζύγιο με τις Τρίτες Χώρες είμαστε πλεονασματικοί. Διαχρονικά συνεπώς, διαπιστώνεται η
συντριπτική εξάρτηση των εμπορικών μας συναλλαγών από την Ε.Ε. σε βάρος του εμπορίου με τις Τρίτες
Χώρες και των τεράστιων αγορών τους.
Από τη διάρθρωση των εισαγωγών στα αγροτικά προϊόντα στην 7ετία 2009-2015, προκύπτει ότι η μέση αξία
των εισαγωγών κρέατος-παρασκευασμάτων κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ανέρχεται στο ύψος
των 969 εκ. ευρώ, αποτελώντας έτσι το 15,3% της μέσης αξίας των εισαγωγών στο σύνολο των αγροτικών
προϊόντων που είναι 6.320,6 εκ. ευρώ. Στις εν λόγω 2 κατηγορίες αγροτικών προϊόντων η μέση αξία του
εμπορικού τους ελλείμματος στην 7ετία 2009-2015 (-737,3 εκ. ευρώ), αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της
μέσης αξίας του ελλείμματος στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων (-1,48 δις ευρώ). Ειδικά για το 2015, το
έλλειμμα μόνο στα Κρέατα και τα παρασκευάσματα τους έφτασε να είναι ύψους 1 δις ευρώ, όταν το εμπορικό
έλλειμμα στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων είναι στα 614 εκ. ευρώ.
Από πλευράς διάρθρωσης των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, προκύπτει η συντριπτική υπεροχή των
Φρούτων και Λαχανικών και των παρασκευασμάτων τους, των οποίων η εξαγωγική αξία αποτελεί κατά μέσο
όρο στην εξεταζόμενη 7ετία, το 34% (1,71 δις ευρώ) της μέσης αξίας των συνολικών αγροτικών εξαγωγών
(5,03 δις ευρώ). Έπονται τα Ψάρια και τα παρασκευάσματα τους με αντίστοιχο ποσοστό 11,4%. Το μερίδιο των
αγροτικών εξαγωγών στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όμως χαρακτηρίζεται από
φθίνουσα τάση την περίοδο 2009-2015: 24,2% το 2009, 22,2% το 2010, 19,9% το 2011, 19,2% το 2012,
ελαφρώς ανοδικά 19,8% το 2013 και πτώση στο 19,1% το 2014. Όμως το 2015, η εν λόγω αναλογία των
εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα έναντι των συνολικών εξαγωγών της χώρας, σε όλα δηλαδή τα
προϊόντα, βελτιώθηκε εντυπωσιακά υπέρ των αγροτικών προϊόντων, με μερίδιο 22,4%.
Τέλος, χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός ότι το εμπορικό πλεόνασμα μόνο στα Φρούτα-Λαχανικά και τα
παρασκευάσματα τους το 2015, ύψους 1,11 δις ευρώ, έφτασε να αντισταθμίσει πλήρως το μεγαλύτερο, σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες του ισοζυγίου, εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώνεται στην
κατηγορία των Κρεάτων και των παρασκευασμάτων τους, ύψους 1 δις ευρώ, αναδεικνύοντας έτσι με τρόπο
αδιαμφισβήτητο, την εξαιρετική σημαντικότητα των δυο μεγαλύτερων "αντίπαλων" στη διαμόρφωση του
εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, των πρωταγωνιστών των εξαγωγών και εισαγωγών μας
αντίστοιχα.
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1.2 Ειδικές συνθήκες:
Περιορισμός κίνησης κεφαλαίων
Το 2ο εξάμηνο του 2015, στις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης ήρθε να προστεθεί και ο
περιορισμός κίνησης κεφαλαίων, ύστερα από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας,
με τις τράπεζες να παραμένουν κλειστές έως το 1ο 10ημεροτου Ιουλίου 2015.
Στο περιβάλλον «capital controls» ίσχυσαν μεταξύ άλλων, τα εξής:



Επιβολή πλαφόν στις αναλήψεις



Αδυναμία εξαργύρωσης επιταγών και μεταφοράς κεφαλαίων από τράπεζα σε τράπεζα για πληρωμές



Αδυναμία εξυπηρέτησης από τους επιχειρηματίες οποιασδήποτε υποχρέωσής τους πλην των

ανειλημμένων προ της επιβολής των περιοριστικών μέτρων με την προϋπόθεση παρουσίασης
δικαιολογητικών εγγράφων στην ΤτΕ.



Απαγόρευση εξαγωγής χρημάτων στο εξωτερικό, με επιβολή πλαφόν για λόγους όπως σπουδές

Όλα τα ανωτέρω δημιούργησαν μια ασφυκτική κατάσταση τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες
επενδύσεις, με στάση εργασίας των αναδόχων, όσον αφορά στις δημόσιες επενδύσεις και αδυναμία
υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων.

Αίτημα παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2007-2013
Στις 5 Μαρτίου 2015, με το υπ’ αριθ. 1134 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (νυν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), η Ελλάδα
αιτήθηκε επισήμως την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών όλων των
Αξόνων του ΠΑΑ 2007-2013 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015, με στόχο την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης όσο
το δυνατό περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσίων έργων εφόσον ξεπεραστεί και το οξύ πρόβλημα
του περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων.
Επισημαίνεται ότι ήδη από το 2014, είχε προσυπογραφεί από τη Χώρα μας αίτημα παράτασης επιλεξιμότητας
δαπανών του ΠΑΑ 2007-2013 των δώδεκα Κρατών Μελών της Ένωσης (Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία Τσεχία,
Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία), το οποίο συζητήθηκε στο
Συμβούλιο Υπουργών «Γεωργίας και Αλιείας».
Τα ανωτέρω αιτήματα, αφού εξετάστηκαν, δεν έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναθεωρήσεις του ΠΑΑ κατά το έτος 2014
Κατά το έτος 2015, σχετικά με τις τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν τα εξής :
1.

Έγκριση αναθεώρησης του ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6.1γ του καν. 1974/2006 της Επιτροπής (14η

έκδοση ΠΑΑ 2007-2013)
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Το αίτημα αναθεώρησης του ΠΑΑ, υποβλήθηκε αρχικά στην Επιτροπή στις 7/8/2014 και έγινε αποδεκτό στις
7/12/2015 με την υπ’ αριθ. (2015) 5641060 Επιστολή Έγκρισης της Επιτροπής.
Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίσθηκε η προτεινόμενη αναθεώρηση ήταν:
Η ελληνική οικονομία που συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά της
μεγέθη, χαρακτηρίζεται πλέον ως ασταθής και αβέβαιη μετά και τα τελευταία γεγονότα που προηγήθηκαν
πριν την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς και επηρέασαν άμεσα την οικονομική ρευστότητα («capital
controls»). Ένα οικονομικό περιβάλλον με αυτά τα χαρακτηριστικά αποθαρρύνει και τους δικαιούχους του
ΠΑΑ τόσο στο να ξεκινήσουν όσο και στο να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι το ΠΑΑ 2007-2013 ολοκληρώνει την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών του
(τέλος 2015), είναι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις:


Ανακατανομή των πόρων του ΠΑΑ 2007-2013 με μεταφορά πόρων σε μέτρα, τα οποία παρουσιάζουν

απορροφήσεις. Η ανακατανομή των πόρων δεν υπερβαίνει το όριο ευελιξίας του άρθρου 1 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1367/2015,


Κατά τη διαπραγμάτευση και την έγκριση του ΠΑΑ 2007-2013 δεν διαφαινόταν το ενδεχόμενο της τόσο

σοβαρής οικονομικής κρίσης που ακολούθησε στην Ελλάδα και επιλέχθηκε οι συνεχιζόμενες πληρωμές των
μέτρων πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών, να υλοποιηθούν από εθνικές πιστώσεις, ενώ ορίστηκαν ως
δικαιούχοι, μόνο όσοι είχαν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις περιοχές παραγωγής καπνού, το 2009.
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης εθνικών πόρων και λαμβάνοντας υπόψη το με
Ares(2015)3281085-05/08/2015 έγγραφο της Επιτροπής, προτάθηκε η διεύρυνση του πεδίου των δικαιούχων
του Μέτρου 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση», με τους δικαιούχους βάσει των κανονισμών 2079/92 και
1257/99, για πληρωμές που αφορούν την περίοδο από 7/8/2014 έως και 31/12/2015.


Λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί (ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι) ως προς

τη συνέχιση της γεωργικής τους δραστηριότητας, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης και για να
αποφευχθεί το φαινόμενο εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας, που είναι έντονο στις ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές προτάθηκε η αύξηση του ποσού ενίσχυσης για τα Μέτρα 211 «Ενισχύσεις στους
γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» και 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με
μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών», στο μέγιστο που προβλέπεται από τον Καν. 1698/2005 (κατ΄
εφαρμογή της σχετικής Μελέτης που κατατέθηκε με την έγκριση του ΠΑΑ 2007-2013).
Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη αναθεώρηση ενισχύθηκε ο Άξονας 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου» με περίπου 155 εκ. € Κ.Σ. (ποσοστό μεταφοράς μικρότερο του 5% της συνολικής Κοινοτικής
Συμμετοχής). Τα ποσά αυτά πρόεκυψαν από τον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της
γεωργία και της δασοκομίας» (126 εκ. € Κ.Σ.) και από την Τεχνική Βοήθεια (29 εκ. € Κ.Σ.).
2.

Έγκριση αναθεώρησης του ΠΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α του καν. 1974/2006 της Επιτροπής (15η

έκδοση ΠΑΑ 2007-2013)
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Το αίτημα αναθεώρησης του ΠΑΑ, υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 30/08/2015 και έγινε αποδεκτό στις
14/12/2015 με την υπ’ αριθ. (2015) 9375 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής.
Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίσθηκε η προτεινόμενη αναθεώρηση ήταν:
Η ελληνική οικονομία που συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά της
μεγέθη, χαρακτηρίζεται πλέον ως ασταθής και αβέβαιη μετά και τα τελευταία γεγονότα που προηγήθηκαν
πριν την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς και επηρέασαν άμεσα την οικονομική ρευστότητα («capital
controls»).
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι για το ΠΑΑ 2007-2013 απομένει ελάχιστο χρονικό διάστημα για να
ολοκληρώσει την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών του (τέλος 2015), είναι απαραίτητη:


Η αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνεισφοράς για τον Άξονα 2, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον

μέγιστο βαθμό οι κοινοτικοί πόροι και να διευκολυνθεί η Ελλάδα ως προς την καταβολή των εν λόγω
ενισχύσεων.


Η μεταφορά πόρων από τις περιοχές μη σύγκλισης στις περιοχές σύγκλισης και Νήσων Αιγαίου για το

έτος 2013.


Λοιπές τροποποιήσεις απαραίτητες για το ομαλότερο «κλείσιμο» του ΠΑΑ.



Επιπλέον, η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιήθηκε και για την προσαρμογή του συνολικού ποσού

κοινοτικής συνεισφοράς στο ύψος που προκύπτει μετά την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης
(v+2).
Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη αναθεώρηση το συνολικό ποσό κοινοτικής συνεισφοράς μειώθηκε
περίπου κατά 92 εκ. €. Το ποσό αυτό προέκυψε κυρίως από τον Άξονα 3 «Ποιότητα ζωή στις αγροτικές
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (58 εκ. € Κ.Σ.) και λιγότερο από τον Άξονα 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα» (27 εκ. € Κ.Σ.) και τον Άξονα 4
«Προσέγγιση LEADER» (7 εκ. € Κ.Σ.).

1.3 «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ)»
Το «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας - (ΤΑΕ)» συστήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ.
1214/16.02.2011 (ΦΕΚ Β’323/01.03.2011) και με συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 253.000.000 €, το
οποίο προέκυψε με χρηματοδότηση ύψους 115.000.000 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
και με 138.000.000 € από συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας Πειραιώς.
Στόχος του εν λόγω Ταμείου ήταν η χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων
δανείων από τις τράπεζες στους δικαιούχους μέτρων του ΠΑΑ, συγκεκριμένα των σχεδίων βελτίωσης (Μ121),
της μεταποίησης (Μ123Α) καθώς και των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 (Μ311, Μ312, Μ313Β).
Εντός του 2015 οι δανειακές συμβάσεις, που υπογράφηκαν, βάσει και των στοιχείων ετήσιας έκθεσης
προόδου της ΕΤΕΑΝ Α.Ε0., δικαιούχου του Ταμείου, ανέρχονται σε αριθμό συνολικά τις 177, εκ των οποίων
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εκταμιεύθηκαν οι 144. Στις συμβάσεις αυτές η συμμετοχή του ΤΑΕ φτάνει το ποσό των 4.077.858,19 ευρώ
συνολικά, ενώ το συνολικό άθροισμα από τα ποσά των δανείων φτάνει τα 8.754.637,25 ευρώ.
Ως και την 31.12.2015 οι εκταμιεύσεις ανέρχονται σε ποσό 4.050.719,14 ευρώ (άθροισμα πρώτης
εκταμίευσης).
Ειδικότερα ανά Μέτρο του ΠΑΑ 2007-2013:
Μέτρο 121: Εγκρίθηκαν 139 συμβάσεις, από τις οποίες εκταμιεύθηκαν 114 για ποσό συνολικό 2.427.655,03
ευρώ
Μέτρο 123 Α: Εγκρίθηκαν 10 δανειακές συμβάσεις, εκταμιεύθηκαν και οι 10 για ποσό 901.759,58 ευρώ
Μέτρο 311: Εγκρίθηκαν 3 δανειακές συμβάσεις, εκταμιεύθηκαν και οι 3 για ποσό 132.859,44 ευρώ
Μέτρο 313Β: Εγκρίθηκαν 17 δανειακές συμβάσεις και εκταμιεύθηκαν και οι 17 για ποσό 588.445,09 ευρώ.
Το ίδιο έτος, το 2015, διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το ΤΑΕ στην έδρα της ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. , προκειμένου να προσδιορισθούν τα εκταμιευμένα κονδύλια και οι τόκοι, που αναλογούν στις αδιάθετες
πιστώσεις του ΠΑΑ 2007-2013, καθώς και να ελεγχθεί η τήρηση νομιμότητας και κανονικότητας των
διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων του ΤΑΕ.
Με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με
αριθ. πρωτ. 19796/20.10.2015, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ως άνω Έκθεσης Ελέγχου (17.09.2015 και
ημερομηνία επίδοσης στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 18.09.2015), επιστράφηκαν τα αδιάθετα κεφάλαια και έσοδα από
τόκους από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., συνολικού ποσού 112.490.307,47 ευρώ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμό Πληρωμών)
και ακολούθως στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό αδιαθέτων, που τηρείται υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου.
Για την κάλυψη των νομικών δεσμεύσεων των δανειακών συμβάσεων του ΤΑΕ έχει παραμείνει υπόλοιπο
στους σχετικούς λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος ποσό 1.878.668, 02 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΜΕ
ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ B) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1698/2005)
Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος κατά Άξονα και Μέτρο, μέσα στο
2015 (1/1 έως 31/12/2015).
Στο ίδιο Κεφάλαιο ανήκει και το Παράρτημα της Έκθεσης, στο οποίο περιέχονται οι πίνακες του Κοινού
Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), που παρουσιάζουν την εξέλιξη των Μέτρων του
Προγράμματος για την περίοδο αναφοράς. Στους Πίνακες του παραρτήματος εμφανίζονται οι δείκτες εκροών
και αποτελέσματος του Προγράμματος, σε ότι αφορά στο σύνολο της χώρας και στις Περιοχές Σύγκλισης. Τα
δημοσιονομικά στοιχεία, στους Πίνακες Παρακολούθησης, αφορούν στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες εντός
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του έτους 2015. Συγκεκριμένα στους Πίνακες G3 και G3(2) εμφανίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος με
βάση τους καθορισμένους στόχους των δεικτών. Ο Πίνακας G3 αφορά στα νέα έργα της Δ΄ Προγραμματικής
Περιόδου, ενώ ο G3(2) στις ανειλημμένες υποχρεώσεις από την 3η Προγραμματική Περίοδο. Οι πίνακες Ο.xxx
αφορούν στους δείκτες εκροών ανά μέτρο ενώ οι πίνακες R.x αφορούν στους δείκτες αποτελέσματος ανά
άξονα.
Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στα ακόλουθα θέματα:
 Νέες Προκλήσεις
 Περιοχές βαμβακοπαραγωγής και καπνοπαραγωγής
 Έλεγχοι
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2.1 Πρόοδος εφαρμογής του προγράμματος κατά άξονα και μέτρο
2.1.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

Μέτρο 111: Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης
Το Μέτρο καταργήθηκε στο πλαίσιο της 9ης Αναθεώρησης του ΠΑΑ (22 Δεκεμβρίου 2011) και οι δράσεις
κατάρτισης των δικαιούχων των Μέτρων του Άξονα 2 υλοποιήθηκαν αποκλειστικά με συγχρηματοδότηση από το
ΕΚΤ με στόχο την τήρηση της ίδιας νομικής βάσης και την ύπαρξη ταυτόσημης αντιμετώπισης των δικαιούχων του
συνόλου των Μέτρων του ΠΑΑ.

Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων γεωργών
Στόχος και στρατηγική του Μέτρου: Η εφαρμογή του Μέτρου, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης
(Δ.Δ.) 383.000.000€, που αναλύονται σε 185.000.000€ για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους
2009 (εκ των οποίων 30.000.000€ αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ’ ΚΠΣ) και σε 198.000.000€ για τη
2ης Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους 2014, αποσκοπούσε στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση της
υπαίθρου και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της
γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλεπόταν η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης
νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι εγκαθίσταντο για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής
εκμετάλλευσης μεγέθους >0,5 ΜΑΕ και υπέβαλαν Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της γεωργικής τους
δραστηριότητας. Το εφαρμοστικό πλαίσιο του Μέτρου διέπεται από την ΚΥΑ 704/2008 (αρ. πρωτ. 17371/αρ. απ.
704/20-11-2008, ΦΕΚ 2497/Β/2008), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Θεσμικό πλαίσιο
Κατά το έτος 2015, η αρ. πρωτ. 17371/20.11.2008 ΚΥΑ περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μία (1) φορά με στόχο κυρίως την καλύτερη αποτελεσματικότητα του Μέτρου
αλλά και τις απλούστευση και επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών για την υλοποίηση του Μέτρου. Συγκεκριμένα
η απόφαση που εκδόθηκε είναι η αρ. 25560/7-12-2015 (ΦΕΚ 2642/Β/2015) « 9η Τροποποίηση και συμπλήρωση
της αρ. 17371/20-11-2008 (704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008) περί καθεστώτος
ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».
Επιπροσθέτως, το 2015, στο πλαίσιο της 2η Προκήρυξης του Μέτρου 112, εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:


η αρ. 27057/24-12-2014 (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/2015) «Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών

Ενστάσεων για την εξυπηρέτηση της υπ’ αριθ. 26984/19-12-2013 Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
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έτους 2014 του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013»


Η αρ. 6189/4-4-2015 (ΦΕΚ 245/ΥΟΔΔ/2015) «Τροποποίηση της υπ. αρ. 27057/24.12.2014 Υπουργικής

Απόφασης (ΦΕΚ 22/Β/2015) για την σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Ενστάσεων για την
εξυπηρέτηση της υπ’ αριθ. 26984/19-12-2013 Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007 – 2013».
Επιπλέον το 2015 εκδόθηκαν οι παρακάτω διευκρινιστικές εγκύκλιοι:


η αρ. πρωτ. 14748/6-8-2015 «Υποδείγματα Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης, Τροποποίησης και Απόρριψης

μετά από εξέταση των ενστάσεων στο Μ έτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στο
πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014».
Πορεία Υλοποίησης


Κατά το έτος 2015 δεν εκδόθηκαν ατομικές αποφάσεις ένταξης δικαιούχων στα πλαίσια της 1 ης

Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2009 του Μέτρου (περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
16/2/2009 – 15/7/2009). Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του Μέτρου
(περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 18/3/2014 – 6/6/2014) εκδόθηκαν 254 νέες ατομικές Αποφάσεις
Έγκρισης Πράξης.


Εντός του έτους καταβλήθηκε η 2η ή/και 3η δόση της ενίσχυσης (15% + 15% του συνολικού ύψους

ενίσχυσης) σε δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου έτους 2009.


Εντός του 2015 καταβλήθηκε 1η δόση της ενίσχυσης (70% του συνολικού ύψους ενίσχυσης) στους νέους

δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου έτους 2014 που προέκυψαν μετά
από αποδοχή των ενστάσεων τους.


Εντός του 2015 δεν καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση για δεύτερη δόση σε δικαιούχους ανειλημμένων

υποχρεώσεων του Μέτρου 112 από τη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο. Έως 31/12/2015 έχουν καταβληθεί σε 3.923
δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων 19.669.000€.


Συνεχίστηκαν από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κατάρτιση των δικαιούχων

της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του Μέτρου.


Κατατέθηκαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

αιτήσεις πληρωμής της 2ης ή/και 3ης δόσης της ενίσχυσης (15% + 15% του συνολικού ύψους ενίσχυσης) των
δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του Μέτρου έτους 2009, εκκαθαρίστηκαν και πληρώθηκαν από τις Δ/νσεις
Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.


Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014 του ΠΑΑ 2007-2013 αξιολογήθηκαν από τις 2

γνωμοδοτικές Επιτροπές Ενστάσεων που συγκροτήθηκαν για την εξυπηρέτηση της 2ης προκήρυξης του Μέτρου
112 έτους 2014, 505 ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους
υποψήφιους του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013 κατά των αντίστοιχων
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τους αφορούν. Τα πρακτικά των
γνωμοδοτικών επιτροπών στάλθηκαν στους φορείς εφαρμογής του Μέτρου και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι
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σχετικές αποφάσεις ένταξης, τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης. Μέχρι το τέλος του 2015
ολοκληρώθηκε η πληρωμή της 1ης δόσης της ενίσχυσης (70% του συνολικού ύψους ενίσχυσης) των δικαιούχων
της 2ης προκήρυξης του Μέτρου έτους 2014 των οποίων οι ενστάσεις έγιναν αποδεκτές.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 112
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

2007-2013
Αριθμός
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ΤΟ 2015
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227.079.131,07

98,00%
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268.085.700

12.763.719,25

265.020.244,49

98,86%

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 112 - ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
2007-2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΟΣΟΣΤΟ
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ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

4.000

0

3.923

98,08%

22.000.00
0
18.319.01
5
21.000.00
0

0

20.546.100

93,39%

Κ
0
16.853.125,
.Δ
46
0
19.669.000,
.Σ
00
.
Δ
Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών

92,00%
93,66%

Πορεία υλοποίησης



Συνολικά υποβλήθηκαν 31 αιτήσεις καπνοπαραγωγών από τις οποίες τελικά εγκρίθηκαν οι 19,

για να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των ενεργών δικαιούχων σε 17, αποτέλεσμα μίας οικειοθελούς
αποχώρησης και μίας απένταξης, η οποία κατέληξε με την επιστροφή της καταβληθείσας ενίσχυσης.
Εξ’ αιτίας μίας πρόωρης λήξης λόγω θανάτου και δύο κανονικών λήξεων, ο αριθμός των ενεργών
δικαιούχων προσαρμόστηκε για τη διάρκεια του έτους 2015 στους 14 οι οποίοι πληρώθηκαν
14.164,72 ευρώ (συνολική Δημόσια Δαπάνη).


Παράλληλα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Ref. Ares (2015) 3281085/05-08-2015 Απόφαση της ΕΕ

εγκρίθηκε η πληρωμή των δικαιούχων (γεωργών και γεωργικών εργατών) των Καν. (ΕΟΚ) 2079/1992
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και 1257/1999 στο πλαίσιο του Μέτρου 113. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν
περίπου 30.000 δικαιούχους.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 113
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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Μέτρο 114:

Χρήση

υπηρεσιών

παροχής

γεωργικών

συμβουλών

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΥΛΟΠΟΙ
85,91%
ΗΣΗΣ

-%
103,15%
93,99%

στην εκμετάλλευση και

παροχή δασοκομικών συμβουλών

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου (προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25-10-2008 έως και τις 202-2009) αρχικά εντάχθηκαν 3.859 δικαιούχοι. Η υλοποίηση του Μέτρου ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε με
την πραγματοποίηση πληρωμών ύψους 1.915.390,98 € σε 2.144 δικαιούχους.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 114
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟ
Σ
20072013

ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΤΟ 2015

ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗ
20072015

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ

Αριθμός
Ενισχυθέντων
Γεωργών
Αριθμός
Ενισχυθέντων
Δασοκαλλιεργητώ
ΔΑΠΑΝΕ
Κ.
ν
σσσsΣ
Σ.
Δ.
(€)
Δ

5.790

-

2.142

36,99%

-

-

-

-

2.612.5
18
3.020.6
31

0,00
0,00

1.418.33
8,18
1.915.39
0,98

54,29%
63,41%

Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναμικού και στην προαγωγή
της καινοτομίας
Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Δημόσια Δαπάνη Μέτρου : 336.224.370 €
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Στο πλαίσιο του εν λόγω Μέτρου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων (δράσεις):
Α. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής και ζωϊκής παραγωγής (Σχέδια
Βελτίωσης μεγάλου κόστους, έως 500.000 € δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) ανά επένδυση).
Β. Ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης με
ειδική

στήριξη

για

την

προμήθεια

εξοπλισμού αμελκτηρίων, παγολεκανών κλπ. στον τομέα της

αιγοπροβατοτροφείας, έως 50.000 € Δ.Δ. ανά επένδυση).
Γ. Ολοκλήρωση και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
Α. Σχέδια Βελτίωσης μεγάλου κόστους – κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής (έως 500.000 € Δ.Δ.)
Κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) για τα Σχέδια Βελτίωσης μεγάλου
κόστους πραγματοποιήθηκε μια προκήρυξης το έτος 2011 στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 7.750
αιτήσεις ενίσχυσης με Δ.Δ. 670 περίπου εκατ. €, από τις οποίες κρίθηκαν ικανές για αξιολόγηση οι 7.677
αιτήσεις.
Εντός του έτους 2015:


Συνεχίστηκε με αυξημένους ρυθμούς η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου,

η υποβολή αιτημάτων πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων και εν συνεχεία ο έλεγχος των αιτημάτων και η
καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.


Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), οι οποίες

έχουν συσταθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) (σε πολλές περιπτώσεις περισσότερες από μια για
κάθε ΠΕ), συνδράμουν στο έργο της παρακολούθησης της υλοποίησης του Μέτρου σε ότι αφορά την
πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου,
σύμφωνα με την ατομική απόφαση έγκρισης.
Για την πιστοποίηση των επενδύσεων που περιλαμβάνονταν στα ανωτέρω αιτήματα πληρωμής,
πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος και στις περισσότερες των περιπτώσεων και επιτόπια επίσκεψη. Για
την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών Παρακολούθησης η υπηρεσία εξέδωσε εγκυκλίους και απαντητικά
έγγραφα με οδηγίες και διευκρινήσεις για την πιστοποίηση των επενδύσεων (π.χ αριθ. 19846/21.10.2015 5η
εγκύκλιος σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποπληρωμής είτε υλοποιώντας τις εγκεκριμένες
επενδύσεις με διαφοροποίηση είτε χωρίς να έχει υλοποιηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων επενδύσεων).


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης ενός μικρού αριθμού οριστικών εγκρίσεων (244 εγκρίσεις με Δ.Δ.

18,8 εκατ. €) καθώς και αποφάσεων απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης της πρόσκλησης έτους
2011 για όσους είχαν υποβάλλει αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων
ενίσχυσης.
Επίσης εκδόθηκαν 416 απορριπτικές αποφάσεις, για τους αιτούντες που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας, με βάση τα σχετικά πορίσματα των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών, οι οποίες
κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους. Οι υπόλοιπες 870 αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν εγκρίθηκαν διότι
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είτε αν και είχαν λάβει μια απόφαση προέγκρισης δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να εγκριθούν οριστικά είτε δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Επίσης 1.477 δικαιούχοι αν και εγκρίθηκαν δεν υπέβαλλαν κανένα αίτημα πληρωμής ή αποχώρησαν
οικιοθελώς και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014-2020 δεν δύναται να περάσουν ως ανειλημμένες
υποχρεώσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Συνοπτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (εκατ.
€)

% ΑΡΙΘΜΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Υποβληθείσες αιτήσεις
στήριξης σε συνέχεια της

7.750

670,8

7.677

667

πρόσκλησης του 2011
Αιτήσεις στήριξης που
κρίθηκαν ικανές για
αξιολόγηση (π.χ σωστή
ηλεκτρονική υποβολή, η
ηλεκτρονική υποβολή
συνοδεύονταν από φυσικό
φάκελο)
Αποφάσεις απόρριψης

416

Αποφάσεις προέγκρισης που
δεν οδήγησαν σε οριστική

870

έγκριση
Οριστικές αποφάσεις
έγκρισης (με δήλωση
αποδοχής για την υλοποίηση

480,89
6.391

Δεν υπέβαλλαν κανένα
31/12/2015 ή αποχώρησαν

112,73
1.477

αίτημα πληρωμής ως

(εγκεκριμένη

23%

ΔΔ)

οικιοθελώς
Δικαιούχοι που υπέβαλλαν

100 %

ΔΔ)

του Μέτρου)

αίτημα πληρωμής μέχρι

(εγκεκριμένη

4.914

368,16

77%

(εγκεκριμένη
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ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (εκατ.
€)

31/12/2015

4.555

πληρωμές & προκαταβολές)
Δικαιούχοι που
αποπληρώθηκαν μέχρι

2.002

31/12/2015
Δικαιούχοι που έλαβαν
προκαταβολή μέχρι

359

31/12/2015
Δικαιούχοι που πληρώθηκαν
εντός του 2015



ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΔΔ)

Δικαιούχοι που πληρώθηκαν
(ενδιάμεσες, τελικές

% ΑΡΙΘΜΟΥ

2.990

205,39
(πληρωτέα ΔΔ)

101.83
(πληρωτέα ΔΔ)

14,66
(πληρωτέα ΔΔ)

105,53
(πληρωτέα ΔΔ)

71%

31%

6%

47%

Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες:

α) εξέτασης των αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης (αφορούσαν
κατά κύριο λόγο περικοπές στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των επενδύσεων)
β) υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:


Αριθ. 8686/12.5.2015 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) (ΦΕΚ 420 τ. ΥΟΔΔ) «5η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της

µε αριθ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ Β 947) ΥΑ με την οποία συστάθηκαν τέσσερις επιπλέον Δευτεροβάθμιες
Γνωμοδοτικές Επιτροπές σε περιφερειακό επίπεδο (Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας).


Αριθμ. 12429/30-6-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την 5η Τροποποίηση της αριθ.

4985/21−6−2010 ΚΥΑ και η από 24/12/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 182) με τις οποίες
δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.


Αριθμ. 6194/2.4.2015 ΥΑ για την 3η τροποποίηση της αριθ. 16270/23.11.2012 ΥΑ με την οποία

απλοποιούνται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτημάτων πληρωμής (κατάργηση ελάχιστου ποσοστού για την 2 η
πληρωμή, υλοποίηση επένδυση ελκυστήρα με διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών σε σχέση με την
υποβληθείσα προσφορά στον φάκελο υποψηφιότητας κ.α)
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Αριθμ 14680/5.8.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών

Πόρων για την ανάκληση 478 ατομικών αποφάσεων προέγκρισης, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικής έγκρισης αυτών.
Β. Σχέδια Βελτίωσης μικρού κόστους – Αμελκτήρια αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (έως 50.000 €
Δ.Δ.)
Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, από την έναρξη της προκήρυξης (26 Ιουλίου 2010) έως τη λήξη της (31
Μαρτίου 2011) εγκρίθηκαν συνολικά 581 αιτήσεις ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε περίπου 14 εκ. € δημόσια
δαπάνη. Από αυτά μέχρι το τέλος του 2015 (για τα έτη από 2011 έως 2015), τελικά επενδύσεις υλοποίησαν
156 δικαιούχοι με συνολικό εγκεκριμένο ποσό Δ.Δ 3,60 εκατ. € ενώ συνολικά κατατέθηκαν 172 αιτήματα
πληρωμής.
Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 ανέρχονται σε 200.000 €

δημόσια δαπάνη και

αφορούν σε 8 δικαιούχους.
Γ. Σχέδια Βελτίωσης –Ανειλημμένες Υποχρεώσεις
Κατά το 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου αιτήσεων πληρωμής 10 δικαιούχων ανειλημμένων
υποχρεώσεων και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 315.700 € δημόσια δαπάνη.
Για όλη την προγραμματική περίοδο και μέχρι το τέλος του 2015 έχουν διεκπεραιωθεί πληρωμές για τις
ανειλημμένες υποχρεώσεις συνολικού ύψους 111,81 εκατ. € σε 1.802 δικαιούχους .
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
που έλαβαν
Επενδυτική Στήριξη
Συνολικό ποσό
επενδύσεων
ΔΑΠΑΝ
Κ.
ΕΣ (€)
Σ.
Δ.
Δ

ΜΕΤΡΟ 121 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΣΤΟΧΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2007Η
2007-2015
2013
ΤΟ 2015
5.400
244
6.547

601.047.5
10
161.869.6
58
187.299.6
13

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013

37.314.196,
68
19.749.966,
37
21.373.997,
53

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ
121,24%

923.523.305,01

153,65%

176.396.022,51

108,97%

200.886.681,22

107,25%

ΜΕΤΡΟ 121 (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΣΤΟΧΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ 2015
2007-2015

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Τεχνολογίες
εξοικονόμησης ύδατος
221,47%
Συνολικό Ποσό
Επενδύσεων
59,76%

1.500

34.183.856

Χρήση ΑΠΕ
475,00%

106

603.253,87

120

Συνολικό
ποσό

22.789.238
34,63%

27

214.288,08

3.322

20.428.893,71

570

7.891.078,48

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕ
Σ
(€)

Κ.Σ.
24.103.000
33,94%
Δ.Δ
28.924.757
31,80%

8.180.092,94
9.196.948,04

8.180.092,94
9.196.948,04

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 121 - ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
2007-2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η
ΤΟ 2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2007-2015

ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ

Αριθμός γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που
έλαβαν επενδυτική
στήριξη

2.382

0

1.800

75,57%

Συνολικό
Ποσό
Επενδύσεων

316.590.057

-

121.256.175,40

38,30%

104.824.905

288.425,83

97.578.312,17

93,09%

315.697,52

111.807.610,81

92,91%

ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ
.
ΣΔ
.
Δ

120.000.000

Μέτρο 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Θεσμικό πλαίσιο
Η υλοποίηση του Μέτρου 123Α διέπεται από:
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την υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. πρωτ. 132480/386/10-03-2011 (ΦΕΚ Κ.Υ.Α.850/τ. Β’/1605-2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013 καθώς και της διαδικασίας
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1187/38812/2803-2013 (ΦΕΚ Β’ 731)»


την υπ’ αρ. 4627/152254/06-12-2013 (ΦΕΚ 3141/τ.Β΄/10-12-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08-11/τ.Β)
Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου
123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 547/17711/12-02-2013 (ΦΕΚ 731/29-0313/τ.Β)».
Όσον

αφορά

στις

Επιτροπές

Παρακολούθησης

των

επενδυτικών

σχεδίων,

εκδόθηκε

η

με

Α.Π. 3730/117008/18-09-2014 Υπουργική Απόφαση “Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών για την
Παρακολούθηση των Πράξεων (Έργων)” του Μέτρου 123Α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του
Άξονα 1: “Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας” του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και του Μέτρου 2.1 «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία
των Γεωργικών Προϊόντων» του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006””(ΦΕΚ
593/τ.ΥΟΔΔ), η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.: 1171/33623/23-03-2015 (ΦΕΚ 225/τ.ΥΟΔΔ),
2749/74673/03-07-2015 (ΦΕΚ 512/τ.ΥΟΔΔ), 4355/108595/07-10-2015 (ΦΕΚ 751/τ. ΥΟΔΔ), 5356/132552/30-112015 (ΦΕΚ 886/τ. ΥΟΔΔ) και 1144/25629/29-02-2016 υπουργικές αποφάσεις.
Μετά την κήρυξη της Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διάρκειας (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
28ης/06/2015 (ΦΕΚ Α’65)), εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2727/73780/01-07-1015 ΥΑ χορήγησης παράτασης είτε για
την υποβολή των δικαιολογητικών της Α’ δόσης, είτε των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης
Δημόσιας Δαπάνης.
Προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούσαν την επιλεξιμότητα του πρώτου αιτήματος πληρωμής
των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2007-2013, εκδόθηκε η από 24-12-2015 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 182Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18).
Τέλος, ενημερώθηκαν

εγγράφως οι Επιτροπές Παρακολούθησης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης

προκαταβολών και με τα θέματα που προκύπτουν και αφορούν τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων
στους δικαιούχους, στοχεύοντας στην άμεση επίλυσή τους.
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3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
Στις 13-12-2013 δημοσιεύτηκε η 4709/155650 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εν δυνάμει
δικαιούχων που αφορούσε ποσό Δημόσιας Δαπάνης 100.000.000,00 €. Η Πρόσκληση ανεστάλη στις 18-112014, με την έκδοση της υπ’ αριθ. 4230/128327/13-10-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’2897) και έληξε με
την έκδοση της υπ’ αριθ. 3407/89290/12-08-2015 (ΦΕΚ 1894/τ.Β) υπουργικής απόφασης. Στο πλαίσιο
της πρόσκλησης αυτής κατατέθηκαν 338 αιτήσεις, στις οποίες αντιστοιχούσε αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη
ύψους 141.361.556,00€.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 123Α (ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2007-2013

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

193

137

309

160,10%

στηριζόμενων
επιχειρήσεων
Συνολικό ποσό

175.185.478

53.303.368,75

141.663.866,50

80,87%

επενδύσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Σ. 78.372.357
Δ.Δ 89.957.757
72,53%

(€)

-1.512.521,04
-1.489.682,69

56.844.259,08
60.342.661,62

67,08%
Νέες Προκλήσεις:
Ως προς τις νέες προκλήσεις στο Μέτρο 123Α ήτοι τα επενδυτικά σχέδια στον Τομέα 2 του Γάλακτος,
παραθέτεται ο παρακάτω πίνακα:

Νέες Προκλήσεις (Τομέας 2: Γάλα)

Αριθμός
έργων

Εγκεκριμένη
Δημόσια Δαπάνη

Εντάξεις

70

34.537.960,80

Ανειλημμένες υποχρεώσεις

49

27.826.890,80
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ΜΕΤΡΟ 123Α (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός

2007-2013
50
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
140,00%

στηριζόμενων
Συνολικό ποσόεπιχειρήσεων
35.326.413

ΤΟ 2015
23

5.624.212,50

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2007-2015
70

34.537.960,80

97,77%
επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕ
Σ (€)

Κ.Σ. 15.000.000
Δ.Δ 18.000.720
101,78%
95,58%

15.266.593,34
17.205.190,90

15.266.593,34
17.205.190,90

Μέτρο 123Β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
Θεσμικό πλαίσιο
Εντός του 2015 δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται το Μέτρο.
Πορεία υλοποίησης
Στο πλαίσιο του Μέτρου 123Β υποβλήθηκαν 223 προτάσεις (200 επενδυτικά σχέδια Ε1 και 23 επενδυτικά
σχέδια Ε2) με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 15.709.589,42 ευρώ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:


115 επενδυτικά σχέδια Ε1 και 7 επενδυτικά σχέδια Ε2 συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5.633.415,36 Ευρώ

αξιολογήθηκαν θετικά.


85 επενδυτικά σχέδια Ε1 και 16 επενδυτικά σχέδια Ε2 αξιολογήθηκαν αρνητικά.

Υποβλήθηκαν 42 ενστάσεις επενδυτικών σχεδίων Ε1 και 6 ενστάσεις επενδυτικών σχεδίων Ε2, των οποίων η
εξέτασή τους ολοκληρώθηκε από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή εντός του 2015. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:


4 επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 415.180,27 ευρώ αξιολογήθηκαν θετικά.



44 επενδυτικά σχέδια αξιολογήθηκαν αρνητικά.

Τέλος, απεντάχθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια λόγω παραίτησης των δικαιούχων ή της αδυναμίας εκτέλεσης των
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης και τους όρους
αποδοχής της σύμβασης.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 123Β
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΠΟΣΟΣΤΟ
2007-2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Αριθμός

131

0

97

74,05%
στηριζόμενων
Συνολικό ποσόεπιχειρήσεων
14.430.007

0

4.708.690,69

2.070.011,47
2.357.858,55

2.219.883,80
2.515.472,00

32,63%
επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕ
Σ (€)

Κ.Σ. 5.311.904
Δ.Δ 6.141.701
41,79%
40,96%

Μέτρο 125: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και
προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας

Μέτρο 125Α: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και
προσαρμογή της γεωργίας (Γεωργικός τομέας)
ΔΡΑΣΗ 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και Δράσεις
Στο πλαίσιο του Μέτρου 125 Α1 κατά το 2015 :


Δόθηκαν προεγκρίσεις για δημοπράτηση 2 έργων συνολικού προϋπολογισμού 8.631.600 €



Δόθηκαν προεγκρίσεις για υπογραφή συμφωνητικού με τον ανάδοχο που προέκυψε μετά την

δημοπράτηση 6 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 6.740.404,38 €


Δόθηκαν προεγκρίσεις για 38 Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και



Πραγματοποιήθηκαν 16 τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Έργων



Πραγματοποιήθηκαν εγκρίσεις χρηματοδότησης συνολικού ύψους 52.725.598,34 €

Προέγκριση δημοπράτησης
1.Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και Διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου
σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Ν. Αργολίδας

7.896.600 €

2. Κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων για την ορθολογική αξιοποίηση
υφισταμένων κρατικών γεωτρήσεων του Δήμου Βασιλικής Ν.Τρικάλων

735.000 €

Υπογραφή Σύμβασης
1.Προμελέτη – Οριστική μελέτη φράγματος Μιναγιώτικου & Οριστική

1.567.930,20 €

μελέτη αρδευτικού δικτύου N. Μεσσηνίας
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2. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα

626.726,27 €

Αγροκτήματα Κάτω Ελάτης –Γοργογυρίου – Ελευθεροχωρίου Ν. Τρικάλων
3. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα

685.282,29 €

Αγροκτήματα Φήκης Λίλης
4. Κατασκευή ταμιευτήρα Δ.Δ. Καστρίου Δήμου Λακέρειας Ν. Λάρισας

1.379.576,79 €

5. Κατασκευή 2ου ταμιευτήρα Γλαύκης Ν. Λάρισας

1.789.988,83 €

6. Κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων για την ορθολογική αξιοποίηση

690.900,00 €

υφισταμένων κρατικών γεωτρήσεων του Δήμου Βασιλικής Ν.Τρικάλων
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 125Α1 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2007-2013
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός

72

0

44

61,11%

0

360.306.017,83

93,07%

στηριζόμενων
πράξεων
Συνολικό ποσό

387.148.709

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝ

Κ.Σ 259.844.586

22.042.040,66

301.704.220,90

ΕΣ (€)

Δ.Δ 297.148.709
116,11%

23.094.213,54

354.413.678,49

119,27%
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 125Α1 (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2007-2013

Αριθμός

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
15

0

46

306,67%
στηριζόμενων
Συνολικό
ποσό

90.000.000

πράξεων

452,58%

0

407.319.765,48

19.635.701,45

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝ

Κ.Σ 74.997.000

19.635.701,45

ΕΣ (€)

Δ.Δ 90.000.000

22.389.233,99

22.389.233,99

26,18%
24,88%

ΔΡΑΣΗ 2: Έργα Αναδασμών
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Πορεία υλοποίησης
Κατά το 2015, στα πλαίσια της υλοποίησης του Μέτρου:
1) Δόθηκαν οι αποφάσεις προέγκρισης για δημοπράτηση των κάτωθι 2 έργων συνολικού προϋπολογισμού:
5.000.000,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Α) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ». Π/Υ: 3.950.000,00
€,
Β) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» Π/Υ 1.050.000,00 €
2) Δόθηκαν προεγκρίσεις για υπογραφή συμφωνητικού με τον ανάδοχο που προέκυψε μετά την δημοπράτηση
των κάτωθι 3 έργων, συνολικού ποσού Δημόσιας Δαπάνης 2.665.948,46 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΤΟΣ 2015
Α) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ». ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ Π/Υ:
1.575.670,07 €,
Β) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ Π/Υ:
433.524,50 €,
Γ) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑ Β΄ΦΑΣΗ Π.Ε
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ Π/Υ: 656.753,89 €.
3) Δόθηκαν προεγκρίσεις για (2) Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΠΑ-ΧΑΡΜΑ».
4) Πραγματοποιήθηκαν 4 τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ 2015
Α) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
Β) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».
Γ) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑ Β΄ΦΑΣΗ Π. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Δ) «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ».
5) Πραγματοποιήθηκαν εγκρίσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους Δ.Δ 2.929.394,50 €.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
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ΜΕΤΡΟ 125Α2
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
10

Αριθμός
2007-2013
στηριζόμενων
πράξεων
Συνολικό ποσό

30.001.832

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

0
ΤΟ 2015

12
2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
0
20.721.334,65

120%

69,07%

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Σ. 9.125.715

1.680.386,02

2.593.045,67

(€)

Δ.Δ 10.551.284
28,41%

1.833.826,53

2.915.066,43

27,63%

ΔΡΑΣΗ 5 : Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές περιοχές
Το μοναδικό ενταγμένο έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Ορμύλιας - Πολυγύρου (Μέχρι κόμβο Αγ.
Δημητρίου)» υλοποιείται και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 4,44 εκ. € περίπου.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 125Α5
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός
2007-2013
στηριζόμενων πράξεων
Συνολικό ποσό

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1

5.002.251

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

1
2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.616.961,05

100,0%

92,30%

Επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.

4.354.285

0

3.747.608,02

86,07%

Δ.Δ

5.034.488

0

4.439.840,54

88,19%

Τέλος 9 έργα θα συνεχίσουν ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 Μεταβατικές
ρυθμίσεις.

Μέτρο 125 Β: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και
προσαρμογή της δασοκομίας (Δασικός Τομέας)
Δράση: Διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών
Θεσμικό πλαίσιο
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Α. Κατά το 2015 εκδόθηκαν αποφάσεις/εγκύκλιοι και έγγραφα οδηγιών/παροχή διευκρινήσεων, στα πλαίσια της
συνεχούς ενημέρωσης των Δικαιούχων εκ μέρους του Φορέα Εφαρμογής (Δ/νση Διαχείριση Δασών και ΔΠ της
Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, όπως αργότερα ορίσθηκε η Δ/νση Δασικών έργων και υποδομών της
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ (τέως ΥΠΑΠΕΝ), που
αφορούσαν το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Μέτρου 125 Β, καθώς και θέματα για την
ολοκλήρωση πράξεων/έργων του ΠΑΑ 2007-2013 και την μετάπτωση αυτών στο ΠΑΑ 2014-2020 ως ανειλημμένες
υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα οι αποφάσεις/εγκύκλιοι, που εκδόθηκαν είναι οι εξής:
1.Το με αριθ. 120387/604/16-02-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ με θέμα «Ενημέρωση δικαιούχων έργων των Μ 125 Β
και Μ 226 (Δράσεις 1,2 και 3) σχετικά με την κατάργηση μηχανοσημάτων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) και
την προσαρμογή των άρθρων της Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης στις διατάξεις των Ν. 4254/2014 και Ν.
4313/2014»
2.Το υπ' αριθ. 121637/904/19-02-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασικών έργων και υποδομών
«Αποστολή Πίνακα οικονομικών στοιχείων Ετησίου Πίνακα Προγραμματισμού ΠΔΕ 2015 για τα ενταγμένα στην
ΣΑΕ 0828 Δασικά έργα»
3.Το υπ' αριθ. 123638/949/20-04-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών & ΑΠ, με θέμα «Διευκρινήσεις επί των εγγράφων «Οδηγίες Κλεισίματος ΠΑΑ 2007-2013» και «Οδηγίες
καταχώρησης στο ΟΠΣΑΑ που αφορούν Ολοκλήρωση Πράξεων»
4.Το υπ΄αριθ. 124738/1245/28-04-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασικών έργων και υποδομών,
προς ΕΑΑΔΗΣΥ και ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
5.Το υπ' αριθ. 128789/2508/25-08-2015 του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασικών έργων και υποδομών με θέμα
«Συμπλήρωση στοιχείων έργων -φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και κατάστασης εξέλιξης πληρωμών για τα
Δασικά Μέτρα 125Β και 226, Δράσεις: 1, 2 και 3 του ΠΑΑ 2007-2013» προς τους Δικαιούχους των Δασικών
Μέτρων (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου και ΟΤΑ)
6.Το υπ΄αριθ. 129341/3046/14-10-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος προς τις ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ με θέμα «Συνέχιση δεσμεύσεων
υφιστάμενων Μέτρων στην νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης
ορισμένων έργων των Δασικών Μέτρων 125Β, 226 (Δράσεις 1,2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στην επόμενη
Προγραμματική ΠΑΑ 2014-2020 (μεταβατικές διατάξεις)»
7.H με αριθ. 131603/3118/26-10-2015 Εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & ΑΠ, προς τους δικαιούχους των Δασικών Μέτρων, με θέμα «Μεταφορά έργων ενταγμένων
στο Μέτρο 226 (Δράση 1 , 2, 3) και Μέτρο 125Β στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως
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ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) » (ΑΔΑ:
7Ξ334653Π8-Ω7N)
8.Το με αριθ. 131775/3677/09-12-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & ΑΠ προς ΕΥΔ/ΕΥΕ ΠΑΑ, με θέμα «Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επίσημη έγκριση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη μεταφορά ανειλημμένων υποχρεώσεων έργων του Μ
125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2, 3) της τρέχουσας Προγραμματικής 2007-2013»
9.H υπ΄αριθ. 131788/3903/23-12-2015 Εγκύκλιος

του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και

Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος «Μεταφορά ανειλημμένων υποχρεώσεων έργων του Μ 125Β και Μ 226
(Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στην νέα Προγραμματική, κατόπιν της επίσημης έγκρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», (ΑΔΑ: 6ΨΔΘ4653Π8-ΘΥΖ)
10.Το υπ' αριθ. 131790/4021/30-12-2015 έγγραφο «Έκδοση διοικητικών πράξεων για έργα των Μ 125Β και Μ 226
(Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013, μεταφερόμενα ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην νέα Προγραμματική
2014-2020» του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του
ΥΠΕΝ
H επίσημη έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001, έκδοση 1.3/0812-2015)
11.Το υπ’ αριθ. 128788/2465/24-08-2015 εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασικών
έργων και υποδομών, με θέμα «Διατύπωση αιτιολογημένης πρότασης εξαίρεσης του Μ 125Β από τις δυνητικές
δημοσιονομικές επιπτώσεις (ποσοστά διόρθωσης ανά Μέτρο) της υπ' αριθ. RD1/2015/805/EL/LF/23-07-2015
Επιστολής-Πορίσματος της Επιτροπής ΓΔ ARGI της ΕΕ για Μέτρα του Άξονα 1 και 3 του ΠΑΑ 2007-2013»
12. H υπ’ αριθ. RD1/2015/805/GR/RMIB (Ref. Areas (2016) 885245-19/02/2016) συστημένη επιστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση J – Λογιστικός έλεγχος γεωργικών
δαπανών) περί της εξαίρεσης του Μ 125Β από τις ενδεχόμενες δημοσιονομικές για τη χώρα μας επιπτώσεις.
Β. Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Εγκύκλιοι, που εκδόθηκαν εντός του 2015 και επηρέασαν την πορεία
εξέλιξης των έργων του Μ 125Β, ανά στάδιο ελέγχου, εφαρμογής και υλοποίησης αυτών κατά το έτος 2015:

1.

Την με αριθ. 8001/22-01-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ

2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2015-2018»

2.

Την επίσημη έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001, έκδοση

1.3/08-12-2015)

3.

Την υπ' αριθ. RD1/2015/805/EL/LF/23-07-2015 Επιστολή-Πόρισμα της Επιτροπής ΓΔ ARGI της ΕΕ για Μέτρα

του Άξονα 1 και 3 του ΠΑΑ 2007-2013»
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4.

Την υπ’ αριθ. RD1/2015/805/GR/RMIB (Ref. Areas (2016)885245-19/02/2016) συστημένη επιστολή της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση J – Λογιστικός έλεγχος γεωργικών
δαπανών) περί της εξαίρεσης του Μ 125Β από τις ενδεχόμενες δημοσιονομικές για τη χώρα μας επιπτώσεις
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ (όπως
αργότερα ορίσθηκε – ΠΔ 100/2014- η Δ/νση Δασικών έργων και υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ (τέως ΥΠΑΠΕΝ)), ως Φορέας Εφαρμογής του Μ 125 Β
υποβλήθηκαν συνολικά 59 προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, εκ των οποίων εντάχθηκαν 47 (40 κατά
την 1η Πρόσκληση και 7 κατά την 2η Πρόσκληση). Στη συνέχεια, απεντάχθηκαν 4 έργα (της 2ης Πρόσκλησης),
κατόπιν της δήλωσης αδυναμίας υλοποίησης εκ μέρος των δικαιούχων, εντός της προβλεπόμενης καταληκτικής
ημερομηνίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο τελικός συνολικός αριθμός των ενταγμένων στο Μ 125Β έργων ανέρχεται πλέον σε 43.
Κατά το έτος 2015, εκδόθηκαν οι κάτωθι Αποφάσεις του Φορέα Εφαρμογής του Μ 125Β:
ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ –ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μ 125Β, ΕΤΟΥΣ 2015
ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Π. ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

Ένταξης

0

2

Προέγκρισης Σχ. τευχών Δημοπράτησης

4

3

Προέγκρισης Σχ. Σύμβασης

20

4

Προέγκρισης ΑΠΕ

35

5

Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης

67

6

Λοιπές διοικητικές πράξεις στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013

11

6.1

Λίστες ελέγχου (τευχών Δημοπράτησης - Σύμβασης)

24

6.2.

Πίνακες παρατηρήσεων/προϋποθέσεων (τευχών Δημοπράτησης Σύμβασης)

24

ΣΥΝΟΛΟ:

185

Η ένταξη των εν λόγω 47 έργων/πράξεων του Μ 125Β, έγινε σε 3 διαφορετικά στάδια - τόσο ως προς τον χρόνο
ένταξής τους, όσο και ως προς τον χρόνο υπογραφής μίας έκαστης Σύμβασης αυτών και συγκεκριμένα:
Α. ΈΡΓΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ 125Β
Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Μ 125Β (η υπ’ αριθ. 119232/1395/12-5-2011 «Επιστολή ενημέρωσης
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Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης» του Ειδικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:
4ΑΘΚ0-Ω), υποβλήθηκαν 50 προτάσεις1, συνολικού Προϋπολογισμού 40.358.667,51 €.
Συνολικά, στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Μ 125Β, έως τα τέλη του 2013 εντάχθηκαν 40 έργα, ολικού
προϋπολογισμού 17.405.026,00 €.
Η ανάλυση της πορείας των έργων αυτών έχει ως εξής:
Α.1. Έργα της 1ης Πρόσκλησης και πρώτης ένταξης, σύνολο είκοσι εννέα (29)
1.1. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των 29 έργων, βάση της εκδοθείσας, ανά έργο, Απόφασης ένταξης του Ειδικού
Γραμματέα Δασών, ανερχόταν σε 15.592.926,00€., ο οποίος μετά την τροποποίηση των Αποφάσεων ένταξής δυο
(2) έργων, λόγω ΝΕΤ και ΕΤΕΠ, διαμορφώθηκε ως τελικός, συνολικής δαπάνης 15.646.926,00€ (με ΦΠΑ).
1.2. Οι πληρωμές, που πραγματοποιήθηκαν για τα ανωτέρω 29 έργα μέχρι 31-12-2015, ανήλθαν στο συνολικό
ποσό των 6.587.733,06€ (με ΦΠΑ), εκ του οποίου το ποσό των 3.997.658,67€ αποπληρώθηκε κατά τα έτη 2013
(1.298.841,68€) και 2014 (2.698.816,99€) .
Α.2. Έργα της 1ης Πρόσκλησης και δεύτερης ένταξης, σύνολο ένδεκα (11)
2.1. Η 2η ένταξη των 11 έργων πραγματοποιήθηκε κατόπιν των εκπτώσεων των δημοπρατηθέντων 29 έργων της
1ης ένταξης, καθόσον, παρά των σχετικών προτάσεων της Δ/νσης μας ενόψει της 10ης και 11ης Αναθεώρησης
του ΠΑΑ 2007-2013 για την επιπλέον αναχρηματοδότηση του Μ 125Β, το ανώτατο όριο του εγκριθέντος
προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 15.000.916,00€ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα του αρχικού συνολικού
Προϋπολογισμού του Μ 125Β.
2.1. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των 11 έργων, που εντάχθηκαν στις 20-12-2013 στο Μ 125Β, ανήλθε σε
1.758.100,00€, ο οποίος κατόπιν της δημοπράτησης και της συμβασιοποίησης αυτών διαμορφώθηκε (λόγω των
εκπτώσεων) σε 913.193,86 €.
2.2. Οι πληρωμές, που πραγματοποιήθηκαν για τα ανωτέρω 11 έργα μέχρι 31-12-2015, ανήλθαν στο συνολικό
ποσό των 311.316,28€ (με ΦΠΑ)
Η ένταξη των 40 έργων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα:

1

Συνολικά υποβλήθηκαν 52 προτάσεις, εκ των οποίων η μια (1) αφορούσε έργο Αντιπυρικής Προστασίας (Μ 226.2) και αρμοδίως
διαβιβάσθηκε στην Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ως Φορέας Εφαρμογής του Μ 226.2, ενώ
η δεύτερη διαβιβάσθηκε, λόγω αρμοδιότητας, στην Δ/νση Αναδασώσεων και ΟΥ μετά της ομόφωνης Απόφασης της Επιτροπής
ης
Αξιολόγησης (Πρακτικό 1 Συνεδρίασης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 40 ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ 125Β, ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α

ΕΝΤΑΓΜΕ
ΝΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΜΒΑ
ΣΙΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΣΥΝ
ΟΛΟ

40

40

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (βάσει
των Αποφάσεων Ένταξης
Έργων)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
(βάσει των Αποφάσεων
Προέγκρισης Σχεδίου
Σύμβασης)

17.405.026,00

10.922.411,38

Β. ΈΡΓΑ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ 125Β
1. Ο συνολικός Προϋπολογισμός των 7 έργων της 2ης Πρόσκλησης του Μ 125Β, που εντάχθηκαν στις 11-07-2014
στο Μ 125Β, κατόπιν της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης2 (το από 10-07-2014 Πρακτικό της 10ης
Συνεδρίασης της ΕΑ), ανήλθε σε 4.660.704,63€ (με ΦΠΑ).
2.. Κατά το έτος 2014 (2) και έως τα τέλη Ιανουαρίου 2015 (4), από τον Φορέα Εφαρμογής εκδόθηκαν συνολικά
έξι (6) Αποφάσεις Προέγκρισης Σχεδίου τευχών Δημοπράτησης για τα εν λόγω έργα, καθώς για ένα (1) έργο ο
Δικαιούχος δήλωσε3 αδυναμία υλοποίησης, εντός της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας, ολοκλήρωσης
του φυσικού αντικειμένου έως τις 30/09/2015.
5. Στις αρχές του έτους 2015 διεξήχθη η δημοπράτηση 4 έργων και εκδόθηκαν συνακόλουθα οι Αποφάσεις (4)
Έγκρισης αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης Αναδόχου, από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
6. Η έκδοση των (4) Αποφάσεων Προέγκρισης σχεδίου Σύμβασης των εν λόγω έργων/πράξεων ολοκληρώθηκε στο
1ο τρίμηνο
του έτους 2015, εκ των οποίων ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί (3) έργα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 125Β
2

Η υπ’ αριθ. 221850/2878/10-10-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης
και ορισμός εισηγητών για τον έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης για τα εκχωρηθέντα δασικά
μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: 45ΟΠ0-Χ16, ΒΛΩ20ΞΚΗ, 7ΙΘ70-054)
3
βάσει του υπ' αριθ. 117597/2674/20-11-2014 εισ. εγγράφου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης περί της αδυναμίας υλοποίησης
του έργου εντός της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου -30/09/2015
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 47 ΕΡΓΩΝ Μ 125Β

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞ
ΗΣ

20122013
1η
ΠΡΟΣΚ
ΛΗΣΗ
1η
ΕΝΤΑΞ
Η
ΔΕΚ.
2013
1η
ΠΡΟΣΚ
ΛΗΣΗ
2η
ΕΝΤΑΞ
Η
ΙΟΥΛΙΟ
Σ 2014
2η
ΠΡΟΣΚ
ΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛ
Ο

ΕΝ
ΤΑΓ
ΜΕ
ΝΑ
ΕΡΓ
Α

ΣΥ
ΜΒ
ΑΣΙ
ΟΠ
ΟΙΗ
ΜΕ
ΝΑ
ΕΡΓ
Α

ΑΠΕ
ΝΤΑΓ
ΜΕΝ
Α
ΕΡΓΑ
*

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡ
ΩΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜ
ΕΝΟΥ
ΕΝΤΟΣ
2015-2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜ
ΟΣ ΕΡΓΩΝ
(ΒΑΣΕΙ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΟΣ
ΠΡΟΫΠ/Σ
ΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣ/
ΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΩΝ
(ΑΝΗΛΕΙΜ
Μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣ
ΕΙΣ) ΠΑΑ
2014-2020

29

29

0

29

15,646,926.
00

10,009,2
17.52

3,421,484.
46

11

11

0

11

1,758,100.0
0

913,193.
86

601,877.5
8

7

3

-4

3

4,660,704.6
3

1,084,74
1.24

471,302.0
5

47

43

-4

43

22,065,730.
63

12,007,1
52.62

4,494,664.
09

*ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: κατόπιν υποβολής αιτήματος /δήλωσης των δικαιούχων, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας
ολοκλήρωσης του Φυσικού αντικειμένου (30-09-2015) γα έργα της 2ης Πρόσκλησης και της προβλεπομένης, βάσει της μελέτης,
μεγαλύτερης διάρκειας υλοποίησης αυτών, απεντάχθηκαν 4 έργα της 2ης Πρόσκλησης του Μ 125Β, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187075,
187076, 187077 και 187073

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Β
ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 11η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΑ 2007-2013
(12η ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΑ)

ΕΝΤΑΓΜΕΝ
Α ΕΡΓΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η ΜΕΤΡΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ

28

47

168%

43

154%
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μ 125 Β
11η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΑ 2007-2013
(12η ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ
Σ
ΕΝΤΑΓΜΕΝ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣ
Η ΜΕΤΡΟΥ
- ΚΑΛΥΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣ/ΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ

15,000,916.00

22,065,730.
63

147%

12,007,152.62

80%

7. Στη συνέχεια, λόγω του περιοριστικού παράγοντα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου έως τις 3009-2015 και πριν την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001,
έκδοση 1.3/08-12-2015, με το οποίο προβλέφθηκε η μεταφορά και των δασικών έργων στο ΠΑΑ 2014-2020),
απεντάχθηκαν 4 έργα (της 2ης Πρόσκλησης), κατόπιν δήλωσης αδυναμίας υλοποίησης εκ μέρος των δικαιούχων,
εντός

της

αρχικά

προβλεπόμενης

καταληκτικής

ημερομηνίας.

Ο

τελικός

Προϋπολογισμός

των

συμβασιοποιημένων (3) έργων (εκ του συνόλου 7 ενταγμένων) της 2ης Πρόσκλησης του Μ 125Β ανήλθε σε
1.084.741,24€ (με ΦΠΑ)
8. Οι πληρωμές, που πραγματοποιήθηκαν για τα 3 έργα της 2ης Πρόσκλησης μέχρι 31-12-2015, ανήλθαν στο
συνολικό ποσό των 613.439,19€ (με ΦΠΑ),
Η πορεία των 7 έργων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης, κατόπιν της απένταξης των (4) έργων, παρουσιάζεται
αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 7 ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ 125Β, ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α

ΕΝΤΑΓ
ΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΣΥΜΒΑ
ΣΙΟΠΟΙ
ΗΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΑΠΕΝΤΑΓ
ΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΣΥΝ
ΟΛΟ

7

3

4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(7 έργων βάσει των
Αποφάσεων Ένταξης)

4.660.704,63

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
(βάσει των (3) Αποφάσεων
Προέγκρισης Σχεδίου
Σύμβασης)

1.084.741,24

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 125Β
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013
Αριθμός

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

25

ΤΟ 2015
0

2007-2015
43

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
172,00%

στηριζόμενων πράξεων
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Συνολικό ποσό

6.002.336

0

11.683.200,84

194,64%

2.938.312,65
3.206.617,79

5.163.228,36
5.842.504,71

98,82%
96,71%

Επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ. 5.224.824
Δ.Δ 6.041.017

Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των
προϊόντων

Μέτρο 131: Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία
Το Μέτρο αφορά σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΑ (2000-2006) «Εφαρμογή και
Τήρηση Προτύπων, οι οποίες ανέρχονται σε 3.509 υπογεγραμμένες συμβάσεις, μέχρι και τις 31-12-2006. Το
πρότυπο που ενισχύθηκε ήταν η «Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων με στομαχικό βώλο».
Η συνολική δαπάνη του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 7.328.020 ΕΥΡΩ και αφορά συνολικό αριθμό 1.832
δικαιούχων.
Οι πληρωμές για το Μέτρο αυτό πραγματοποιήθηκαν μέσα στα έτη 2008 και 2009, οπότε και
ολοκληρώθηκαν. Το Μέτρο έκλεισε στις 20/7/2009 και έχει επιτύχει το μέγιστο ποσοστό υλοποίησής του
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 131
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Αριθμός δικαιούχων
1.832
1.832
2007-2013
ΤΟ 2015
2007-2015
οι οποίοι ενισχύθηκαν για τήρηση προτύπων
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 6.531.030
Δ.Δ 7.551.272
91,11%

0,00

5.950.634,48
7.163.697,25

100%

94,87%

Μέτρο 132: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Θεσμικό πλαίσιο
Εντός του 2015 δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται το Μέτρο.
Πορεία υλοποίησης
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Κατά τη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκε η εξέταση και δημοσίευση νέων αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων
πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου και του έτους υλοποίησης 2013-2014, για το οποίο προσκλήθηκαν οι
δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους κατά τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, κατά το 2015
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 723.769,40 Ευρώ. Από τους δικαιούχους του Μέτρου, μέχρι το τέλος 2015
αποπληρώθηκαν και ολοκλήρωσαν τις πράξεις τους 132 δικαιούχοι (συν. ΔΔ 609.509,13 Ευρώ), ενώ οι
υπόλοιποι 693 δικαιούχοι (με ήδη πραγματοποιηθείσα ΔΔ 1.625.359,76 Ευρώ) θα μεταφερθούν ως
ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Μέτρου 03.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ΔΔ 1.778.717,53 Ευρώ).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Υπηρεσία παρείχε συνεχή υποστήριξη στους Φορείς Υλοποίησης του
Μέτρου, παρέχοντας διευκρινίσεις και υποστήριξη σε θέματα χειρισμού τόσο του μικρού πληροφορικού
συστήματος του Μέτρου όσο και του ΟΠΣΑΑ, καθώς και με σχετικές έγγραφες ενημερώσεις σχετικά με τις
εξελίξεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου.
Επίσης, η Υπηρεσία εισηγήθηκε και συντόνισε τις τεχνικές εργασίες που απαιτήθηκαν στο μικρό πληροφορικό
σύστημα του Μέτρου, όπως η ανάπτυξη των νέων απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων.
Συνολικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 1483/2009 του Μέτρου, υπογράφηκαν και κοινοποιήθηκαν
στους δικαιούχους 75 αποφάσεις ανάκλησης, 29 αποφάσεις τροποποίησης αποφάσεων έγκρισης πράξης
δικαιούχου, 11 αποτελέσματα κρίσης ενστάσεων επί των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων ελέγχου των
αιτήσεων πληρωμής και 32 Προσκλήσεις-Ειδοποιήσεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία και συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί σειράς θεμάτων σχετικών με
την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου (διασταυρωτικοί έλεγχοι, έκτακτος έλεγχος ΟΕΠ Βιολογικής
Γεωργίας, επιλεξιμότητα βοσκοτόπων) και διατέθηκαν στοιχεία του Μέτρου για την πραγματοποίηση ελέγχων
σε σχέση με άλλα προγράμματα ενισχύσεων.
Η υλοποίηση του μέτρου δεν ήταν η αναμενόμενη δεδομένου ότι ήταν ανταγωνιστικό με αντίστοιχες
ενισχύσεις του άρθρου 68 καν. 73/2009 (ποιοτικό παρακράτημα) και δεδομένου ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι
δεν μπορούσαν να παίρνουν και από τα δύο καθεστώτα στήριξη επέλεξαν τη στήριξη μέσω Πυλώνα Ι.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 132
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός στηριζόμενων
2007-2013

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1.570

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

825
2007-2015

52,55%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα

ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Σ. 6.533.063
33,66%

667.649,18

2.199.047,61
39

(€)

Δ.Δ

7.553.622

710.231,17

2.332.658,40

30,88%

Μέτρο 133: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
Θεσμικό Πλαίσιο:
Εντός του 2015 δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται το Μέτρο.
Πορεία υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, εξετάστηκε και προεγκρίθηκε το υλικό που υπέβαλε ο δικαιούχος πριν
προβεί στην παραγωγή του, όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου, κι εξετάστηκε και εγκρίθηκε
αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Πράξης. Στη συνέχεια, καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των
10.709,58 Ευρώ για την 2η και 3η αίτηση πληρωμής του δικαιούχου. Κατόπιν τούτου, ολοκληρώθηκε η
υλοποίηση της μόνης πράξης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου. Ειδικότερα, η πράξη
αφορούσε επιχειρησιακό σχέδιο με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό –όπως τροποποιήθηκε– 56.200
Ευρώ (με συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 70%, ήτοι 39.340 Ευρώ). Υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις πληρωμής, με συνολική
αιτούμενη ΔΔ 28.699,58 Ευρώ, και καταβλήθηκε στο δικαιούχο συνολικά το ποσό των 20.649,58 Ευρώ, με το
οποίο ολοκληρώθηκε η πράξη.
Η μικρή υλοποίηση του παρόντος μέτρου οφείλεται στη άμεση σύνδεση του Μ132 με το παρόν μέτρο
δεδομένου ότι δικαιούχοι του Μ133 ήταν ομάδες παραγωγών δικαιούχοι του Μ132.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 133
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός
2007-2013
Στηριζόμε-νων πράξεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1

Κ.Σ. 87.108
Δ.Δ 100.716
22,52%
20,50%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

1
2007-2015

100%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.174,10
10.709,58

19.617,10
20.649,58

Μέτρο 144: Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης
αγοράς
Πορεία υλοποίησης
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 πληρώθηκαν την 3η δόση του Μέτρου 144 σαράντα οκτώ (48) δικαιούχοι με
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το ποσό των 20.745,33 €.
Εστάλησαν Προσκλήσεις- Ειδοποιήσεις σε 380 δικαιούχους του Μέτρου 144 προκειμένου να επιστρέψουν τις
καταβαλλόμενες ενισχύσεις (1η ή 1η και 2η δόση) ως αχρεωστήτως καταβληθέντες για τους κάτωθι λόγους :
α) Δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2012.
β) Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2012 δεν είχαν δηλώσει επιλέξιμο καλλιεργητικό σχήμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ και της ΥΑ του Μέτρου.
Από τους παραπάνω, 91 υπέβαλλαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Σε 16 περιπτώσεις έγιναν αποδεκτές οι
υποβληθείσες αντιρρήσεις ενώ σε 35 περιπτώσεις απορρίφθηκαν και προχώρησε η διαδικασία των
Αχρεωστήτως καταβληθέντων με την προώθηση των απαραίτητων αρχείων στη Μονάδα Γ2 για την έκδοση
Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Επιπρόσθετα προωθήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία για 190
περιπτώσεις στη Μονάδα Γ2 προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης
Κλήθηκε και παρέστη ως μάρτυρας από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Κιλκίς, Κατερίνης, Σερρών και Γιαννιτσών
στέλεχος της Μονάδας Β2 για ποινικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν δικαιούχους του Μέτρου 144 οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονταν στην αναφορά αξιόποινης πράξης στον Εισαγγελέα Αθηνών.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδίκασης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κιλκίς ενώ οι υπόλοιπες
αναβλήθηκαν.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 144
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ-2015

41.765
2007-2015

99,44%

-

188.988.944,30

99,46%

-30.308,43

156.402.109,30

94,52%

-43.312,40

187.322.270,13

97,92%

ΠΟΣΟΣΤΟ
Πλήθος
2007-2013

42.000

επιχειρήσεων που έλαβαν ενίσχυση
Συνολικό ποσό

190.011.598

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 165.462.853
Δ.Δ 191.310.556

2.1.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Μέτρα που στοχεύουν στην Αειφορική Χρήση της Γεωργικής Γης

Μέτρο 211: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Μέτρο 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
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Θεσμικό πλαίσιο
Στο θεσμικό πλαίσιο των Μέτρων πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1.

Η 5439/134552/04-12-2015/2636΄ ΚΥΑ «Τροποποίηση της αρ. 280947/1982/07-03-2008/393΄ ΚΥΑ

“Πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα
2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013”.
Για το Μέτρο 211 και το 212 η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 924.726.553,00 και σε 389.560.670,00
ευρώ αντίστοιχα. Οι πιστώσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες και τα ποσά της Κοινοτικής συμμετοχής
καθορίζονται έως 95% στις περιφέρειες σύγκλισης και τα νησιά Αιγαίου και έως 85% στις λοιπές περιοχές.
2. Η 5527/136497/08-12-2015/2696΄ ΥΑ «Τροποποίηση της 321699/5981/21-08-2008/1740΄ ΥΑ «Λεπτομέρειες
εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική
Αποζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013».
Προσκλήσεις
1.Το έτος 2015 προκηρύχθηκαν με την 1820/51553/11-05-2015 Πρόσκληση έτους 2015 για τα Μέτρα 211 και
212, Δημόσιας Δαπάνης μέχρι το ποσό των 120.000.000,00 Ευρώ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και
κατανέμεται ως εξής:
Για το Μέτρο 211 το ποσό ανέρχεται μέχρι 90.000.000,00 Ευρώ και για το μέτρο 212 το ποσό ανέρχεται μέχρι
30.000.000,00 Ευρώ.
Πορεία υλοποίησης
Η υλοποίηση των Μέτρων 211 & 212 έτους 2015 έχει επιτευχτεί μέσω της έκδοσης των ακόλουθων αποφάσεων:
1.Η 5620/138619/11-12-2015/2703΄ΚΥΑ «Έγκριση πίστωσης από Τακτικό προϋπολογισμό έτους 2015 για
πληρωμή εκκρεμοτήτων ετών 2008-2013»
2.Η 5647/139321/14-12-2015 ΥΑ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΔΕ έτους 2015 για τη χρηματοδότηση των
Πράξεων «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα (Μέτρο 211), έτος
εφαρμογής 2015» και «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με Μειονεκτήματα εκτός Ορεινών περιοχών
(Μέτρο 212), έτος εφαρμογής 2014».
3.Η 6048/148056 /30-12-2015 ΥΑ «Έγκριση Πράξης/Δικαιούχων έτους 2015 για το Μέτρο 211 (Ενισχύσεις στους
γεωργούς των Ορεινών περιοχών) στο ΠΑΑ 2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)». Εγκρίθηκε η ένταξη 42.786
δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών» ( Εξισωτική Αποζημίωση) για το
έτος 2015.
4.Η 6049/148056 /30-12-2015 ΥΑ «Έγκριση Πράξης/Δικαιούχων έτους 2015 για το Μέτρο 212 (Ενισχύσεις στους
γεωργούς των περιοχών με μειονεκτήματα) στο ΠΑΑ 2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)». Εγκρίθηκε η ένταξη
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30.234 δικαιούχων στο Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα» ( Εξισωτική
Αποζημίωση) για το έτος 2015.
5.Η 6032/147820/30-12-2015 ΥΑ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΔΕ έτους 2015 για τη χρηματοδότηση των
Πράξεων «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα (Μέτρο 211), έτος
εφαρμογής 2015» και «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με Μειονεκτήματα εκτός Ορεινών περιοχών
(Μέτρο 212), έτος εφαρμογής 2015».
6. Η 209/7524/21-01-2015 ΥΑ «1η Τροποποίηση της αρ. 5863/166316/31-12-2014 ΥΑ που αφορά την Έγκριση
Πράξης/Δικαιούχων έτους 2014 για το Μέτρο 211 (Ενισχύσεις στους γεωργούς των Ορεινών περιοχών) στο ΠΑΑ
2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)».
Εγκρίθηκε η ένταξη 37.062 δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών»
(Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2014.
7. Η 210/7530/21-01-2015 ΥΑ «1η Τροποποίηση της αρ. 5863/166316/31-12-2014 ΥΑ που αφορά την Έγκριση
Πράξης /Δικαιούχων έτους 2014 για το Μέτρο 212 (Ενισχύσεις στους γεωργούς των περιοχών με μειονεκτήματα)
στο ΠΑΑ 2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)». Εγκρίθηκε η ένταξη 26.782 δικαιούχων

στο Μέτρο 212

«Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2014.
8. Η 5746/141611/17-12-2015 ΥΑ «2η Τροποποίηση της αρ. 5863/166316/31-12-2014 ΥΑ που αφορά την Έγκριση
Πράξης/Δικαιούχων έτους 2014 για το Μέτρο 211 (Ενισχύσεις στους γεωργούς των Ορεινών περιοχών) στο ΠΑΑ
2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)».
Εγκρίθηκε η ένταξη 44.477 δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών»
(Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2014.
9. Η 5745/141601/17-12-2015 ΥΑ «2η Τροποποίηση της αρ. 5863/166316/31-12-2014 ΥΑ που αφορά την Έγκριση
Πράξης /Δικαιούχων έτους 2014 για το Μέτρο 212(Ενισχύσεις στους γεωργούς των περιοχών με μειονεκτήματα)
στο ΠΑΑ 2007-2013 (Εξισωτική Αποζημίωση)». Εγκρίθηκε η ένταξη 31.345 δικαιούχων στο Μέτρο 212
«Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2014.
10. Η 6047/148047/30-12-2015 ΥΑ «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΔΕ έτους 2015 για τη χρηματοδότηση των
Πράξεων «Ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα (Μέτρο 211), έτος
εφαρμογής 2015» και «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με Μειονεκτήματα εκτός Ορεινών περιοχών
(Μέτρο 212), έτος εφαρμογής 2014».
11. Η 2916/80012/17-07-2015 ΥΑ «Μείωση χρόνου παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις Ορεινές
και Μειονεκτικές περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212) της
Π.Ε. Γρεβενών για το έτος 2015».
12. Η 3665/93121/28-08-2015 ΥΑ «Μείωση χρόνου παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις Ορεινές
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και Μειονεκτικές περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212) της
Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2015».
13. Η 4357/108620/07-10-2015 ΥΑ «Μείωση

χρόνου παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων στις

Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και
212) των Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, για το έτος 2015».

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 211
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2007-2013

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός

62.000

56.246

90,72%

42.786

στηριζόμενων
εκμεταλλεύσεων σε
ορεινές περιοχές
Στηριζόμενες

1.200.000

γεωργικές εκτάσεις

ha

-

995.340 ha

82,95%

σε ορεινές περιοχές

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.
Δ.Δ

749.459.586
924.726.553

145.984.548,99
182.247.427,87

716.174.998,42
912.235.388,17

95,56%
98,65%

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 212
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

2007-2013
Αριθμός

36.000

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

33.584

93,29%

30.234

στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
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Περιοχές γεωργικών

710.000 ha

-

551.680 ha

77,70%

307.773.441,56
389.555.340,79

97,48%
100,00%

Εκτάσεων στηριζόμενες
σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών
περιοχών
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 315.725.744
Δ.Δ 389.560.670

65.583.985,27
81.517.674,56

Μέτρο 213: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Το Μέτρο δεν είχε δικαιούχους στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, αν και πραγματοποιήθηκε μια
πρόσκληση στην οποία ο μοναδικός αιτών δεν κρίθηκε ως δικαιούχος του μέτρου.
Μέτρο 214: Γεωργο-περιβαλλοντικές Ενισχύσεις
Γενικές παρατηρήσεις
1. Στα τέλη του 2014 με την αριθ. 2605/147303/26.11.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3175 Β΄) τροποποιήθηκε για ακόμα μια
φορά η

αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο

ορισμένων δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013» προκειμένου να συμπεριληφθούν διευκρινιστικές
ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση ορισμένων δράσεων του Μέτρου 214, των οποίων φορέας
εφαρμογής είναι η Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.
079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366 Β΄).
2. Σε ό,τι αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των δικαιούχων που εντάχθηκαν στα μέτρα του άξονα 3
«Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000-2006
μέχρι τις 31.12.2006, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 και οι
συμβατικές πενταετείς υποχρεώσεις τους τελείωσαν ως τις 31.12.2011, μέσα στο 2015 έγιναν κάποιες λίγες
υπολειπόμενες πληρωμές δικαιούχων.
3. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των συμβάσεων των δικαιούχων, που υπογράφηκαν στο πλαίσιο των
προκηρύξεων των δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 «Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», 4.1
«Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» και 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα
ν. Θήρας» του μέτρου 2.1.4 που έλαβαν χώρα κατά τα τέλη του 2011 και κατά κύριο λόγο το 2012 - όπως είχαμε
αναλυτικά αναφερθεί στα αριθ. 379/23281/26.06.2013, 537/27259/22.05.2014 και 338/22415/04.05.2015
έγγραφά μας, που αφορούσαν την Ετήσια Έκθεση προόδου του ΠΑΑ για το έτος 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα,
μέσα στο 2015 συνεχίσθηκε η διαδικασία ως κατωτέρω με:


την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους όλων των δράσεων για το τρίτο έτος

εφαρμογής 2014 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά την εφαρμογή των συμβατικών τους
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υποχρεώσεων, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή τους μέσω του υποσυστήματος πληρωμής του
μηχανογραφικού προγράμματος.


την πληρωμή των δικαιούχων για τις δράσεις 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (παράταση και πενταετείς εντάξεις),

2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (παράταση και πενταετείς εντάξεις), 4.1 «Προστασία
παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» (παράταση) τόσο για το πρώτο έτος εφαρμογής 2012 όσο και για το δεύτερο
έτος εφαρμογής 2013. Επίσης έγινε σε ένα ποσοστό γύρω στο 40% η πληρωμή του έτους εφαρμογής 2012 για τη
δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατόπιν υποβολής
σχετικού ερωτήματος) της δυνατότητας διαφοροποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων για τις
ανάγκες των προγραμμάτων του πυλώνα ΙΙ σε σχέση με τα καθεστώτα πληρωμής του πυλώνα Ι. Μέσα στο 2015
έγινε και η πληρωμή των δικαιούχων κάποιων Περιφερειακών Ενοτήτων της δράσης 3.1 «Προστασία
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» για το πρώτο έτος εφαρμογής 2013.


την υποβολή ενστάσεων από τους δικαιούχους που απορρίφθηκαν από τον έλεγχο για την πληρωμή του

πρώτου έτους εφαρμογής για τις δράσεις 1.1και 4.1, την εξέταση των ενστάσεων από τριμελή επιτροπή
σύμφωνα με την αριθ. 1809/103098/13.08.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2217 Β΄) που τροποποίησε την αριθ.
079833/25.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366) και την πληρωμή των δικαιούχων των οποίων οι ενστάσεις για την
πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής έγιναν δεκτές. Οι ενστάσεις των δικαιούχων για το δεύτερο έτος
εφαρμογής για τις δράσεις 1.1 και 4.1 δεν έχουν προωθηθεί ακόμα για πληρωμή ενώ εκκρεμεί και η πληρωμή
όλων των δικαιούχων του δεύτερου έτους εφαρμογής για τη δράση 4.2 «Προστασία αμπελώνα Θήρας».
Αντίθετα οι ενστάσεις των δικαιούχων της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» που
έγιναν αποδεκτές προωθήθηκαν για πληρωμή.


Επιπλέον έχουν υποβληθεί 165 αιτήσεις θεραπείας για τη διετή παράταση για τις δράσεις 1.1, 2.1 και 4.1.

Οι παραπάνω αιτήσεις έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας και έχουν
προωθηθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για παροχή οδηγιών.
4. Η συνολική παρακολούθηση του προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο διενεργείται από τη Δ/νση Χωροταξίας
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (εκτός των δράσεων 1.4, 2.3.1, 2.3.2 για τις οποίες διενεργείται από τη
Μονάδα Β4 της ΕΥΕ ΠΑΑ) μέσω τακτικής επικοινωνίας με τους φορείς υλοποίησης Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής – ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, τους φορείς διαχείρισης (ΕΥΔ
ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ), τον φορέα πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) και με άλλους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εξασφαλισθεί
η τήρηση των διαδικασιών αλλά και η ορθή εφαρμογή των δράσεων.
Σε κάθε στάδιο, από την καταχώρηση των αιτήσεων ενίσχυσης, την διενέργεια των διοικητικών ελέγχων και την
καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποβολή ενστάσεων, την υπογραφή των συμβάσεων, την
υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής η αρμόδια Διεύθυνσή βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία με τους φορείς
υλοποίησης - ΔΑΟΚ, είτε εγγράφως για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, είτε μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας. Και μέσα στο 2015 η Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε σε
παροχή, με κάθε πρόσφορο μέσο, διευκρινίσεων και την αποστολή οδηγιών - εγκυκλίων στις ΔΑΟΚ προκειμένου
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να επιλυθούν προβλήματα και απορίες σχετικά με την διαχείριση των αιτήσεων σε όλα τα παραπάνω στάδια
αλλά και την σωστή καταχώρηση όλων των αποτελεσμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα.
5. Σχετικά με την δημιουργία μηχανογραφικής εφαρμογής για κάθε δράση που προκηρύχτηκε (απαραίτητη
προϋπόθεση που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013) η Δ/νση Χωροταξίας
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του κάθε σταδίου μέχρι την υπογραφή
των συμβάσεων με την αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των απαραίτητων προδιαγραφών και όλων των απαραίτητων
αρχείων με τους κωδικούς απόρριψης προκειμένου όλες οι παράμετροι, όροι και προϋποθέσεις της αριθ.
079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2633) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για ορισμένες εκ των
γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, να συμπεριληφθούν σε αυτή. Επιπλέον σε κάθε στάδιο (μέχρι την υπογραφή
των συμβάσεων), πραγματοποιούσε όλους τους απαραίτητους ελέγχους (με τη δημιουργία σεναρίων)
προκειμένου να εξακριβώσει την ορθή υλοποίηση όλων των προδιαγραφών (κάλυψη κριτηρίων ένταξης,
επιλεξιμότητας και επιλογής, ορθότητα ΣΠΔ ως προς τους στόχους και τις δεσμεύσεις της κάθε δράσης,
υπολογισμός του ετήσιου και συνολικού ύψους ενίσχυσης) αλλά και να εντοπίσει τα σφάλματα στην υλοποίηση
της εφαρμογής έτσι ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διορθώσεις.
Συγκεκριμένα εντός του 2015 η Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής συμμετείχε ενεργά στην
υλοποίηση του υποσυστήματος μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων, με την παροχή προδιαγραφών και με την
πραγματοποίηση ελέγχων σε κάθε στάδιο του υποσυστήματος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ορθή υλοποίηση
των προδιαγραφών.
Αναλυτικά για την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων για το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:

Υπομέτρο 1: Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον
Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»
Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το τρίτο έτος εφαρμογής 2014
όλων των δικαιούχων της δράσης 1.1 για το σύνολο των ΔΑΟΚ της χώρας.
Το Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πληρωμή (μετά ενστάσεων) για το πρώτο έτος εφαρμογής
(2012), για το σύνολο των δικαιούχων της δράσης 1.1 (διετή παράταση και πενταετή ένταξη).
Το Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή για το δεύτερο έτος εφαρμογής (2013), για
περίπου το 80 % των δικαιούχων της δράσης 1.1 (διετή παράταση και πενταετή ένταξη).
Δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»
Εντός του 2015 ολοκληρώθηκε για το σύνολο των ΔΑΟΚ της χώρας η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για τα
έτη 2012 και 2013, ενώ υποβλήθηκαν και οι δηλώσεις εφαρμογής έτους 2014 για το σύνολο των δικαιούχων της
δράσης 1.2.
Σε ένα ποσοστό γύρω στο 40% έγινε στα τέλη του 2015 η πληρωμή του έτους εφαρμογής 2012 για τη δράση 1.2
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«Βιολογική Κτηνοτροφία» μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατόπιν υποβολής σχετικού
ερωτήματος) της δυνατότητας διαφοροποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων για τις ανάγκες
των προγραμμάτων του πυλώνα Ι,Ι σε σχέση με τα καθεστώτα πληρωμής του πυλώνα Ι.
Δράση 1.3 «Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας»
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες»
Έως 31/12/2015 υποβλήθηκαν Δηλώσεις Εφαρμογής (Δ.Ε.) για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1ου, 2ου και 3ου
έτους εφαρμογής των δικαιούχων της υπ’ αριθμ. 4542/2-4-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Δ.Ε.
για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1ου και του 2ου έτους εφαρμογής των δικαιούχων της υπ’ αριθμ. 2340/30-12013 Πρόσκλησης.
Υπομέτρο 2: Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων

Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»
Στις αρχές του 2015 πραγματοποιήθηκε η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το τρίτο έτος εφαρμογής 2014 της δράσης 2.1, για το σύνολο των δικαιούχων της πενταετούς ένταξης.
Τον Αύγουστο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τρίτη πληρωμή για το πρώτο έτος εφαρμογής (2012), για το
σύνολο των δικαιούχων της δράσης 2.1 (διετή παράταση και πενταετή ένταξη), μετά από διαμόρφωση διόρθωση του μηχανογραφικού συστήματος, προκειμένου να συμφωνεί με το θεσμικό πλαίσιο.
Ακολούθησε ο διοικητικός έλεγχος για το δεύτερο έτος εφαρμογής από τις ΔΑΟΚ και το Δεκέμβριο του 2015
πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή για το δεύτερο έτος εφαρμογής 2013 για το σύνολο των δικαιούχων της
δράσης 2.1, τόσο για τη διετή ένταξη όσο και για τη πενταετή ένταξη.

Δράση 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων»
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης»
Υποδράση 1 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»
Έως 31/12/2015 υποβλήθηκαν Δηλώσεις Εφαρμογής (Δ.Ε.) για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1ου και του 2ου
έτους εφαρμογής των δικαιούχων των υπ’ αριθμ. 4539/2-4-2012 και 5597/11-3-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και Δ.Ε. για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1ου,2ου και 3ου έτους εφαρμογής των δικαιούχων της
υπ’ αριθμ. 4541/2-4-2012 Πρόσκλησης.
Υποδράση 2 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων»
Έως 31/12/2015 υποβλήθηκαν Δηλώσεις Εφαρμογής (Δ.Ε.) για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1 ου, 2ου και 3ου
έτους εφαρμογής των δικαιούχων της υπ’ αριθμ. 16228/23-11-2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
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Δ.Ε. για την πληρωμή της ενίσχυσης του 1ου και του 2ου έτους εφαρμογής των δικαιούχων της υπ’ αριθμ.
6777/26-3-2013 Πρόσκλησης.
Υπομέτρο 3: Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων»
Το 2015 ολοκληρώθηκε η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το πρώτο και δεύτερο έτος εφαρμογής (2013
και 2014) για το σύνολο των δικαιούχων της δράσης 3.1 .
Το Δεκέμβριο του 2015 οι ΔΑΟΚ προχώρησαν στους διοικητικούς ελέγχους για το πρώτο έτος εφαρμογής 2013
της δράσης και στη καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου τους δόθηκε η
δυνατότητα να προχωρήσουν σε πληρωμές.
Δράση 3.2 «Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που Κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση»
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Δράση 3.3 «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής»
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία»
Από το έτος 2010 έως και την 31/12/2015, υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης πληρωμές συνολικού ύψους
15.871.996,22 ευρώ.
Δράση 3.5 «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών»
Δεν πραγματοποιήθηκε ένταξη νέων δικαιούχων στη Δράση στο πλαίσιο της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου. Οι
ήδη ενταγμένοι από τη 2η Προγραμματική Περίοδο (88 δικαιούχοι με έκταση 6.099 εκτάρια, θεωρούνται
δικαιούχοι έως και την ολοκλήρωση της εικοσαετούς διάρκειας δέσμευσής τους. Οι αιτήσεις πληρωμής
ελέγχονται στο 100% με διοικητικό, επιτόπιο και διασταυρωτικό έλεγχο, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Υπομέτρο 4: Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα
Δράση 4.1 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
Το Σεπτέμβριο 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή για το πρώτο έτος εφαρμογής 2012 των δικαιούχων
της δράσης 4.1 (διετή παράταση). Μετά την πρώτη πληρωμή για το έτος 2012, πραγματοποιήθηκε η υποβολή
ενστάσεων πληρωμής για το πρώτο έτος και ακολούθησε η εξέταση των ενστάσεων πληρωμής από τις Επιτροπές
Εξέτασης των Ενστάσεων Πληρωμής των ΔΑΟΚ. Το Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πληρωμή
(μετά ενστάσεων) καθώς και η πρώτη πληρωμή για το δεύτερο έτος εφαρμογής 2013 για όλους τους
δικαιούχους της δράσης.
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Δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»
Μετά την πρώτη πληρωμή για το έτος εφαρμογής 2012 που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2014, έγινε η
υποβολή ενστάσεων πληρωμής από τους δικαιούχους της δράσης 4.2 –διετής παράταση και ακολούθησε η
εξέταση των ενστάσεων πληρωμής από την Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων Πληρωμής της ΔΑΟΚ Κυκλάδων.
Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή μετά ενστάσεων για τους δικαιούχους του πρώτου έτους
εφαρμογής της δράσης.
Επιπλέον μέσα στο 2015 εκδόθηκε η αριθ. 1256/71282/27.08.2015 (ΑΔΑ: 75ΒΜ65ΦΘΗ-ΙΧΦ) ΥΑ τροποποιητική
της αριθ. 2834/163706/24.12.2014 ΥΑ για την πενταετή ένταξη των δικαιούχων στη δράση 4.2. Η παραπάνω
τροποποιητική ΥΑ αφορούσε την ένταξη τεσσάρων παραγωγών που είχαν λανθασμένα απορριφθεί από αστοχία
της μηχανογραφικής εφαρμογής. Μετά την έκδοση της τροποποιητικής ΥΑ οι παραγωγοί υπέγραψαν συμβάσεις
και θα ενταχθούν στο μηχανογραφικό σύστημα. Πρόκειται για 4 δικαιούχους με ενταχθείσα έκταση 7,13
εκτάρια.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 214
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

2007-2013
Αριθμός γεωργικών

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

65.436

81,80%

80.000

εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη

Συνολική περιοχή που

1.090.000 ha

743.037 ha

91,39%

λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη

Συνολικός αριθμός

80.000

65.436

68,17%

συμβάσεων
Φυσική περιοχή που

1.090.000 ha

743.037ha

68,17%

λαμβάνει γεωργο-περιβαλλοντική στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου

Αριθμός δράσεων που

2

1

50,00%

σχετίζονται με τους γενετικούς πόρους

ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ.

884.278.217

72.297.584,24

791.573.197,54

89,52%

Δ.Δ

1.091.073.571

90.976.189,78

1.002.676.990,85

91,90%
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Μέτρο 216 : Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
Δράση 1.1: Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίστηκε Φορέας
Εφαρμογής της Δράσης. Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 14114/03-07-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προϋπολογισμού 3.000.085 €, υπέγραψαν σύμβαση 109 δικαιούχοι η στήριξη των οποίων αντιστοιχεί σε
συνολική ενίσχυση ύψους 113.411,50 €, ήτοι 90.729,20 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (80% της συνολικής
δαπάνης).

Δράση 2.2 : Αποκατάσταση αναβαθμίδων
Αφορά τη Δράση «Ανακατασκευή Αναβαθμίδων σε Επικλινείς Εκτάσεις για την Προστασία των Εδαφών από τη
Διάβρωση» της 3ης Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές ως
ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Η Δράση δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 216
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2007-2013
Αριθμός γεωργικών

580

-

550

94,83%

εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη

Συνολικό ποσό επενδύσεων

2.575.630

-

2.761.686,99

107,22%

ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ.

1.572.743

31.988,62

998.501,22

63,49%

Δ.Δ

1.940.541

39.691,39

1.108.365,46

57,12%

Μέτρα που στοχεύουν στην Αειφορική Χρήση Δασικής Γης

Μέτρο 221: Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 800/16-1-2015 (ΦΕΚ 128/Β/21-1-2015) ΚΥΑ «Ενισχύσεις
στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007-2013», με την οποία τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.
Όσον αφορά στις πληρωμές, κατά τη διάρκεια του έτους 2015 συνεχίστηκε η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων
στους δικαιούχους του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» για δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έως
31/12/2006, ως ακολούθως:
Το Μέτρο δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 221- ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015

Αριθμός δικαιούχων που

2007-2013
27.500

Η
27.319
2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
99,34%
Σ

32.645,20

97,45%

86.670.537,98
110.330.233,55

95,27%
98,29%

λαμβάνουν ενίσχυση
δάσωσηςεκταρίων
Αριθμός

33.500 ha

δασωμένης γης
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.
Δ.Δ

90.977.114
112.252.821

7.421.076,58
9.430.550,58

Μέτρο 224: Ενισχύσεις Natura 2000 (δασικές περιοχές)
Το Μέτρο δεν προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Μέτρο 226: Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης.
Προκηρύχθηκαν και οι 3 Δράσεις του Μέτρου.
Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών
εκτάσεων και αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από
πυρκαγιές».
Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 40,5 εκ. €.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΡ.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Δασικές Υπηρεσίες

95

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε €

42.526.741,79
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Δήμοι

82

39.244.046,58

ΣΥΝΟΛΟ

177

81.770.788,37

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων.
Από τα ογδόντα επτά (87) έργα:


Υπεγράφησαν συμβάσεις για τα πενήντα επτά (57) έργα συνολικού προϋπολογισμού 14.299.162,72 €



απεντάχθηκαν δύο (2) έργα.

Δράση 2 - «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών».
Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 22,5 εκ. €.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΑΡ.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε €

Δασικές Υπηρεσίες

24

18.932.735,83

Δήμοι

10

4.071.300,00

ΣΥΝΟΛΟ

34

23.004.035,83

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων.
Από τα εικοσιοκτώ (28) έργα:


Υπεγράφησαν συμβάσεις για τα εικοσιπέντε (25) έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.937.325,00 € (μετά

την αφαίρεση των εκπτώσεων), με τη διευκρίνιση ότι για το ένα έργο υπεγράφησαν δύο (2) συμβάσεις επειδή
έχει δύο (2) υποέργα


απεντάχθηκαν τρία (3) έργα συνολικού πρoϋπολογισμού 1.500.000 €.

Δράση 3 - «Έργα Αναδάσωσης. Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων
εκτάσεων».
Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 28 εκ. €.
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΜΕΤΡΟ 226 ΔΡΑΣΗ 3
ΑΡ.
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΑΡ.
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

24

24.388.650,39

21

ΔΑΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

18.177.607,97

3

5.154.994,21

ΔΗΜΟΙ

8

14.052.027,08

5

823.704,62

ΣΥΝΟΛΟ

32

38.440.677,47

23

24.156.306,80
€

Για τη Δράση 3, από 2-11-2012 έως και σήμερα εκδόθηκαν 24 αποφάσεις προέγκρισης σύμβασης (οι δύο
αφορούν ένα έργο με τέσσερα υποέργα από τα οποία υλοποιήθηκαν δύο)


Κατά την διάρκεια του 2015 έγινε έλεγχος από την Μονάδα Ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής

σε

δύο έργα του μέτρου 226 της δράσης 3.


Σε όλα τα έργα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Στα περισσότερα έχει γίνει και οριστική παραλαβή

από τις αρμόδιες επιτροπές των δικαιούχων.


Το οικονομικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί για κανένα έργο παρότι σε κάποια έργα έχει γίνει και η

οριστική παραλαβή για τον λόγο ότι δεν έχουν εγκριθεί οι οριστικοί συντελεστές αναθεώρησης που έχει σαν
συνέπεια τη μη οριστικοποίηση της δαπάνης της αναθεώρησης και του έργου γενικότερα.


Λόγω μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων έχουν προταθεί όλα τα έργα για

μεταφορά στο ΠΑΑ 2014-2020. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου 1.391.538,42 € για την ολοκλήρωση του
προγράμματος.



Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, ο Φορέας Εφαρμογής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους

Δικαιούχους, παρέχοντας οδηγίες και πληροφορίες σε θέματα εκτέλεσης των έργων, προώθησης των πληρωμών
και εγκρίσεων των ΑΠΕ και όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την πορεία εκτέλεσης, επίβλεψης
και υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 226 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013
Αριθμός δράσεων

ΣΤΟΧΟΣ
7

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015
0

2007-2015
25

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
357,14%

πρόληψης /
αποκατάστασης
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Στηριζόμενη περιοχή

3.900 ha

-

πληγέντων δασών
Συνολικό ποσό

4.031.441

0

10.172.503,99

252,33%

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.
Δ.Δ

2.779.442
4.105.632

-3.142.022,05 6.170.582,81
-4.432.791,77 8.112.508,61

222,01%
197,59%

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 226 (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
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ΤΟ 2015
0

2007-2015
86

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
172,00%

16.140 ha

-

-

24.000.960

0

2007-2013
Αριθμός δράσεων
πρόληψης /
αποκατάστασης
Στηριζόμενη περιοχή
πληγέντων δασών
Συνολικό ποσό

21.777.822,10

90,74%

10.960.129,54 10.960.129,54
12.508.407,64 12.508.407,64

54,80%
52,12%

επενδύσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.
Δ.Δ

20.000.000
24.000.960

Μέτρο 227: Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
Δράση 2: «Εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση των προβλεπόμενων από αυτή μικρών έργων για την
καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς»
Το έργο απεντάχθηκε.
2.1.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονομίας

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ συμπεριλαμβάνεται δέσμη Μέτρων και Δράσεων που αφορούν σε δημόσιες
και ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο τη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος και την αύξηση της
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 3
Οι δημόσιες επενδύσεις του Άξονα υλοποιούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων Μέτρων:
-

Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
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-

Μέτρο 321 : Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

-

Μέτρο 322 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

-

Μέτρο 323 : Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Αναλυτικότερα:
ΜΕΤΡΟ 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Κατά το έτος 2015 δεν πραγματοποιήθηκε νέα πρόσκληση στο πλαίσιο του μέτρου και δεν εντάχθηκαν νέα έργα
σε αυτό.
Συνολικά, τα ενταγμένα έργα του μέτρου ανέρχονται σε τρία (3) προϋπολογισμού ένταξης: 0,44 εκ. €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Το έτος 2015 εκδόθηκε απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου Δήμου και του
αντίστοιχου αναδόχου για το 1 από τα 3 ενταγμένα έργα του μέτρου ύψους 0,03 εκ. € περίπου
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ τα υπόλοιπα 2 είχαν συμβασιοποιηθεί σε προηγούμενα έτη.

ΜΕΤΡΟ 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
Το έτος 2015 εντάχθηκαν εκατόν δεκαπέντε (115) έργα στο μέτρο, με προϋπολογισμό ένταξης 54,34 εκ. €. Το ίδιο
έτος εκδόθηκαν από τη Μονάδα Β3 της ΕΥΕ ΠΑΑ αποφάσεις προέγκρισης δημοπράτησης για 139 έργα του μέτρου
και αποφάσεις προέγκρισης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου Δήμου και του αντίστοιχου αναδόχου
για 158 έργα.
Συνολικά στο μέτρο, τα ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 465 και ο αρχικός προϋπολογισμός ένταξής τους ανέρχεται
σε 200,00 εκ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Μέχρι το τέλος του 2015 έχει εγκριθεί η υπογραφή
νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων με αναδόχους) για τα 433 από τα παραπάνω έργα (ποσοστό 93% των
ενταγμένων), ενώ το αντίστοιχο ποσό νομικής δέσμευσης ανέρχεται σε 125 εκ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ).
Δράση: Ανάπτυξη Ευζωνικών Υποδομών σε «λευκές» αγροτικές περιοχές
Για την δράση Rural Broadband έγιναν 2 πληρωμές εντός του 2015 ως εξής:



Ποσό ύψους €1.714.032,46 στην

ανάδοχο εταιρεία ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ, ως αποζημίωση για το

Ορόσημο Α1, για τo υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές
Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών στις περιφέρειες
Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»


Ποσό ύψους €7.730.140,09 ως αποζημίωση για το Ορόσημο Α1 ανάδοχος εταιρεία ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΕΕΣ,

ως αποζημίωση για το Ορόσημο Α1 για το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε
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Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των
Υποδομών στις περιφέρειες Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Νησιά Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»

ΜΕΤΡΟ 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»
Το έτος 2015 εντάχθηκαν σαράντα ένα (41) έργα στο μέτρο, με προϋπολογισμό ένταξης 31,0 εκ. €. Το ίδιο έτος
εκδόθηκαν από τη Μονάδα Β3 της ΕΥΕ ΠΑΑ αποφάσεις προέγκρισης δημοπράτησης για 41 έργα του μέτρου και
αποφάσεις προέγκρισης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου Δήμου και του αντίστοιχου αναδόχου για
48 έργα.
Συνολικά στο μέτρο, τα ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 241 και ο αρχικός προϋπολογισμός ένταξής τους ανέρχεται
σε 135,00 εκ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Μέχρι το τέλος του 2015 έχει εγκριθεί η υπογραφή
νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων με αναδόχους) για τα 232 από τα παραπάνω έργα (ποσοστό 96% των
ενταγμένων),

ενώ το αντίστοιχο

ποσό

νομικής

δέσμευσης

ανέρχεται

σε

80,00

εκ.

€

περίπου

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
ΜΕΤΡΟ 323: «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»
Κατά το έτος 2015 δεν πραγματοποιήθηκε νέα πρόσκληση στο πλαίσιο του μέτρου. Το έτος αυτό δεν εντάχθηκαν
έργα στο μέτρο. Το ίδιο έτος εκδόθηκαν αποφάσεις προέγκρισης δημοπράτησης για 4 έργα του μέτρου και
αποφάσεις προέγκρισης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου Δήμου και του αντίστοιχου αναδόχου για
4 έργα.
Συνολικά στο μέτρο, τα ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 39 και ο αρχικός προϋπολογισμός ένταξής τους ανέρχεται
σε 6,33 εκ. € περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Μέχρι το τέλος του 2015 έχει εγκριθεί η υπογραφή
νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων με αναδόχους) για τα 38 από τα παραπάνω έργα (ποσοστό 97% των
ενταγμένων),

ενώ

το

αντίστοιχο

ποσό

νομικής

δέσμευσης

ανέρχεται

σε

5,00

εκ.

€

περίπου

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Τέλος επισημαίνουμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης στη Χώρα και των επιπτώσεων αυτής 403 έργα θα
συνεχίσουν ως ανειλημμένες στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το κεφάλαιο 19 Μεταβατικές ρυθμίσεις.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 321 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

200

ΤΟ 2015
98

2007-2015
368

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
184,00%

45.189.614

26.901.553,33

102.138.759,33

226,02%

2007-2013
Αριθμός
στηριζόμενων δράσεων
Συνολικό ποσό
επενδύσεων
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ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ. 112.588.875
Δ.Δ 126.051.248

10.179.612,17
10.800.294,80

46.533.730,35
56.534.074,53

41,33%
44,85%

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 321 (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – Rural Broadband)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013
Αριθμός

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

290

ΤΟ 2015
137

2007-2015
137

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
47,24%

9.444.172,55

47,22%

7.871.717,82
9.444.172,55

47,23%
47,22%

στηριζόμενων δράσεων
Συνολικό ποσό

20.000.000

9.444.172,55

επενδύσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ. 16.666.000
Δ.Δ 20.000.000

7.871.717,82
9.444.172,55

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 321 (ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

2007-2013
Αριθμός

70

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΟ 2015
7

2007-2015
97

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
138,57%

24.625.196,44

80,92%

2.381.929,06
2.857.252,43

9,39%
9,39%

στηριζόμενων δράσεων
Συνολικό ποσό

30.430.817

1.061.143,73

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ. 25.358.000
Δ.Δ 30.430.817

2.381.929,06
2.857.252,43

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 322
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013
Αριθμός χωριών

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

200

ΤΟ 2015
41

2007-2015
241

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
120,50%

όπου υλοποιήθηκαν
δράσεις

58

Συνολικό ποσό

49.066.805

14.851.613,38 77.688.349,18

158,33%

8.208.744,95
8.780.412,77

87,67%
89,81%

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 41.635.165
Δ.Δ 46.613.527

36.501.281,44
41.862.219,05

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 323
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2007-2013
Αριθμός

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
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ΤΟ 2015
0

2007-2015
39

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
78,00%

4.635.271,52

46,33%

2.751.037,31
3.332.264,90

60,81%
65,79%

στηριζόμενων δράσεων αγροτικής κληρονομιάς

Συνολικό ποσό

10.005.710

0

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)

Κ.Σ. 4.524.159
Δ.Δ 5.065.118

804.677,09
847.028,52

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 3

Πορεία υλοποίησης
Οι ιδιωτικές επενδύσεις του Άξονα 3 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των κατωτέρω Μέτρων:


Μέτρο 311 : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες



Μέτρο 312 : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων



Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Τα υποβληθέντα αιτήματα καταβολής των δόσεων ενίσχυσης

(α’ και β’ δόσης, προκαταβολών και

αποπληρωμής επενδυτικών σχεδίων) ελέγχθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από την Υπηρεσία σύμφωνα με το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο και κατόπιν πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
επενδύσεων από τους Μηχανισμούς Υποστήριξης των περιοχών (ΥΜ) παρέμβασης του Άξονα 3 καθώς και
επιτόπιας μετάβασης της Υπηρεσίας για την παραλαβή των έργων. Η εκκαθάριση δαπανών προϋποθέτει την
πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων από τους Μηχανισμούς Υποστήριξης
των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 και την αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού Πρακτικού Προόδου
Εργασιών συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ζητήθηκαν
από τους ΥΜ επιπλέον διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις των αιτημάτων πληρωμής κατά τη
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διάρκεια ελέγχου των σχετικών φακέλων με την επισήμανση της άμεσης ανταπόκρισης προκειμένου να
προωθηθούν τα αιτήματα για πληρωμή. Εκδόθηκαν επίσης τροποποιήσεις των ατομικών αποφάσεων έγκρισης
κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων για τεκμηριωμένη αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου, οι οποίες ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής. Μετά την
καταχώρηση των οικονομικών αναφορών στο ΟΠΣΑΑ, τα ανωτέρω αιτήματα προωθήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για
πληρωμή.
Για την περιοχή παρέμβασης του Άξονα 3 όπου δεν υπάρχει ΥΜ (Αττική), πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες
επισκέψεις για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την Επιτροπή
Παρακολούθησης της Υπηρεσίας μας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα πληρωμής. Σχετικά
με την Β’ προκήρυξη των ιδιωτικών έργων του Άξονα 3, και για τις προτάσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας απεστάλησαν απορριπτικές επιστολές με αναφορά στο δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι
ενστάσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από την Β’θμια γνωμοδοτική Επιτροπή και με βάση το πόρισμα
καθώς

και τις διαθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος αποστάλθηκαν αποφάσεις έγκρισης για τους

δικαιούχους για τους οποίους έχουν αρθεί οι λόγοι απόρριψης, ενώ γνωστοποιήθηκε στους ενιστάμενους το
αρνητικό πόρισμα για τις προτάσεις που δεν αίρονται οι σχετικοί λόγοι με την υποβολή της ένστασης.
Τέλος για την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας συστάθηκε και συγκροτήθηκε η αρμόδια γνωμοδοτική
επιτροπή με την υπ’ αριθ. 5727/27.3.2015 Απόφαση σύμφωνα και με την σχετική πρόβλεψη που αναφέρεται
στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του προγράμματος. Τα αιτήματα θεραπείας αφορούσαν σε
περικοπές επί του προϋπολογισμού των έργων όπως αυτός αναλύεται στις αποφάσεις ένταξης. Για όσα από
αυτά υπήρξε θετικό πόρισμα και με την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων εκδόθηκε τροποποίηση αποφάσεων
ένταξης.
Εξαιτίας της αδυναμίας υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής στο προκαθορισμένο από το οικείο
θεσμικό πλαίσιο διάστημα, δόθηκε παράταση υποβολής κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος εκ μέρους των
δικαιούχων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 4424/721/02-06-2010 όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Συνολικά υπεβλήθησαν 858 αιτήματα παράτασης κατάθεσης 1ης δόσης πληρωμής.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι αδυνατούσαν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο υπέβαλαν δηλώσεις
παραίτησης και η Υπηρεσία μας προώθησε την έκδοση ανάκλησης της απόφασης έγκρισης καθώς και την
καταχώρησή της στο ΟΠΣΑΑ. Συνολικά έχουν υποβληθεί 242 δηλώσεις αδυναμίας υλοποίησης του
προγράμματος από τους δικαιούχους.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην εξυγίανση των μέτρων 311, 312 και 313Β ενόψει της ολοκλήρωσης του
προγράμματος, σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς και για όσους δικαιούχους δεν έχουν αποχωρήσει
οικειοθελώς αλλά έχουν εξαντλήσει όλες τις προθεσμίες του προγράμματος ζητήθηκε από τους ΥΜ στο
πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων στις περιοχές ευθύνης τους, η αποτύπωση της
πορείας υλοποίησης των έργων, με

τεκμηρίωση των σχετικών ενεργειών τους. Κατόπιν ελέγχου και

επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων η Υπηρεσία προώθησε για υπογραφή τις σχετικές αποφάσεις ανάκλησης
των ατομικών εγκρίσεων και την καταχώρησή τους στο ΟΠΣΑΑ.
60

Επίσης ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος και σχετικά με την τροποποίηση του χρόνου υλοποίησης
των ατομικών αποφάσεων έγκρισης και της αποπληρωμής των επιλέξιμων δαπανών από τον Οργανισμό
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έως
31.12.2015, εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας με θέμα «Παράταση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων των Μέτρων του Άξονα 3 που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης».
Εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του συνόλου των εγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Άξονα 3
του ΠΑΑ 2007-2013 και με δεδομένη την οριστικοποίηση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 ενημερώθηκαν οι ΥΜ για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων που μεταφέρονται ως
ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο πρόγραμμα.
Τέλος, στο πλαίσιο του ελέγχου των ιδιωτικών έργων του ΑΞΟΝΑ 3 από τον Φορέα Πιστοποίησης του
ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε η προετοιμασία των Φακέλων του δείγματος που απεστάλη από τον Φορέα, ενώ αναλύθηκαν
διεξοδικά το σχετικό περιεχόμενο και τα αιτούμενα στοιχεία.
Μέτρο 311 : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Μέχρι τις 31/12/2015 έχουν ενταχθεί 53 έργα συνολικής ΔΔ 18.494.120 ευρώ και έχουν αναληφθεί νομικές
δεσμεύσεις (οριστικές αποφάσεις έγκρισης) για 53 έργα ύψους 18.494.120 ευρώ ΔΔ, ενώ έχει καταβληθεί το
ποσό των 3.789.158,18 ευρώ σε προκαταβολές, ενδιάμεσες δόσης ενίσχυσης και αποπληρωμές.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 311
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός δικαιούχων
2007-2013
Συνολικό ποσό

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
100
35.884.170

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

0
ΤΟ 2015

53
2007-2015

0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 18.494.120,26

53,00%
51,54%

Επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 16.694.344
Δ.Δ 18.690.505
21,30%
20,27%

-345.902,96
-347.849,19

3.556.050,57
3.789.158,18

Μέτρο 312 : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μέχρι τις 31/12/2015 έχουν ενταχθεί 107 έργα, συνολικής ΔΔ 15.285.727,39 ευρώ και έχουν αναληφθεί
νομικές δεσμεύσεις (οριστικές αποφάσεις έγκρισης) για 107 έργα ύψους 15.285.727,39 ευρώ ΔΔ, ενώ έχει
καταβληθεί το ποσό των 3.950.815,03 ευρώ σε προκαταβολές, ενδιάμεσες δόσης ενίσχυσης και αποπληρωμές.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
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ΜΕΤΡΟ 312
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Αριθμός
115
11
107
2007-2013
ΤΟ 2015
2007-2015
στηριζόμενων / συσταθεισών πολύ μικρών επιχειρήσεων
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.
Δ.Δ

8.480.295
9.494.293

-441.382,24
-460.087,72

3.736.134,13
3.950.815,03

93,04%

44,06%
41,61%

Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Μέχρι τις 31/12/2015 έχουν ενταχθεί: στο 313Α, 15 έργα συνολικής ΔΔ 419.849,48 ευρώ και στο 313Β, 472
έργα συνολικής ΔΔ 137.526.231,50 ευρώ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις: για το 313Α (οριστικές
αποφάσεις έγκρισης) για 15 έργα, ύψους 419.849,48 ευρώ ΔΔ και για το 313Β για 472 έργα ύψους
137.526.231,50 ευρώ ΔΔ, ενώ έχει καταβληθεί το ποσό των 35.022.296,82 ευρώ.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 313
ΔΕΙΚΤΗΣ
Αριθμός
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
850
2007-2013

ΤΟ29
2015

487
2007-2015

57,29%
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
στηριζόμενων νέων τουριστικών δράσεων
Συνολικό ποσό

199.662.603

5.839.358,63

137.946.080,98

Κ.Σ. 94.276.684
Δ.Δ 105.549.449
34,99%
33,18%

4.079.499,79
4.359.346,29

32.986.652,33
35.022.296,82

69,09%

επενδύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

2.1.4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER
Τα τοπικά προγράμματα της προσέγγισης LEADER αφορούν στην εφαρμογή των εξής Μέτρων:
-

Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» στο οποίο εντάσσονται παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε

Μέτρα των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ.
-

Μέτρο 421: «Διατοπική και διεθνική συνεργασία» αφορά στην ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας για την

εφαρμογή κοινής δράσης είτε στο εσωτερικό της Χώρας, είτε μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές άλλων
κρατών μελών ή τρίτων χωρών.
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-

Μέτρο 431: «Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην

περιοχή» αφορά δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ, εκπόνηση μελετών, πληροφόρηση για την περιοχή και την
τοπική στρατηγική και διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής.
Σε συνέχεια της διενέργειας 2 ανοικτών διαγωνισμών για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης
LEADER, υπεγράφησαν 43 συμβάσεις μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των αντίστοιχων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
Από την 1η Ιαν 2015 μέχρι και την 31η Δεκ 2015 στο πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
Α) Ως προς το θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που διέπει τον Άξονα 4 εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές
Αποφάσεις (ΥΑ):
1.

Έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) υπ αρίθμ.. α) 8078/04-05-2015 β) 9445/22-05-2015 και γ)

16435/08-09-2015 οι οποίες είχαν ως θέμα «Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στo πλαίσιο του Άξονα
4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ)», με κατανομές σε ΟΤΔ και για ποσά
που απεικονίζονται στον Πίνακα 1.
Με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις Πρόσθετων Κατανομών η συνολική Δημόσια Δαπάνη που είναι
κατανεμημένη στον Άξονα 4 του ΠΑΑ αυξήθηκε κατά 17.821.090,00 και συνολικά για τα 43 Τοπικά
Προγράμματα των ΟΤΔ ανέρχεται πλέον στα 317.987.927,00€.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Πρόσθετες Κατανομές Πιστώσεων στον Άξονα 4 του ΠΑΑ
Υπουργικές Αποφάσεις Πρόσθετης Κατανομής
στον Άξονα 4
Α
Α
1

2

3

4

5

6

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Α.Ε.
ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. –
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ –
Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Α.Α.Ε.
Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ Α.Ε.)
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
(ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)

8078/04-

9445/22-

16435/08-

05-2015

05-2015

09-2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000,
00
1.000.000,
00
800.000,0
0
1.100.000,
00
1.400.000,
00
946.090,0
0
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7

8

9
1
0

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΚΑΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ -

1

Ο.Α.Κ

2
1
3

0
700.000,0

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ

1

1

850.000,0

0
1.500.000,
00
480.000,0
0
2.000.000,
00

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

-

1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Α.Α.Ε.

4

Ο.Τ.Α. (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.)

1

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

5

Α.Α.Ε. ΟΤΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200.00
0,00
1.500.00

1.000.000,

0,00

00

2.000.00

-

0,00
345.000,

-

-

00

-

-

11.776.09

5.045.00

1.000.000,

0,00

0,00

00

Άθροισμα Πρόσθετων Κατανομών Εντός Έτους 2015

17.821.09
0,00

Β) Ως προς την πορεία εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER:
Οι ΟΤΔ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, προέβησαν στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για δράσεις του μέτρου 41 του τοπικού τους προγράμματος.
Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκαν 37 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 35 ΟΤΔ σε συνέχεια των
Προκηρύξεων του 2010, 2011, 2012 2013 και 2014.
Το συνολικό προκηρυσσόμενο ποσό για το έτος 2015 και ειδικότερα για τα μέτρα 411 (Ανταγωνιστικότητα)
και 413 (Βελτίωση ποιότητας ζωής / Διαφοροποίηση) του 41 (Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης) ανέρχεται σε
44.249.117,41 € .
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στις προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μέτρου 41 των τοπικών προγραμμάτων και την αποστολή από τις ΟΤΔ σχετικών
Τεχνικών Δελτίων Έργων εκδόθηκαν από την Υπηρεσία οι σχετικές αποφάσεις ένταξης έργων στον Άξονα 4 του
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ΠΑΑ.
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 41
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ

2007-2013
Αριθμός ομάδων

43

τοπικής δράσης
Συνολικό μέγεθος

85.000

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
0

ΠΟΣΟΣΤΟ

43

100,0%

0

85.000

100,0%

2.320.000

0

2.320.000

100,0%

1.150

875

2.691

της περιοχής της
ΟΤΔ (km2)
Συνολικός
πληθυσμός ΟΤΔ
Αριθμός έργων

234,00%

χρηματοδοτούμενων από τις ΟΤΔ

Αριθμός

1.150

796

2.188

190,26%

στηριζόμενων δικαιούχων

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 144.268.484

69.850.994,66

107.155.069,76

74,27%

Δ.Δ 155.998.638

73.861.618,86

113.239.841,61

72,59%

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2007-2013

ΤΟ 2015

2007-2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 421
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθμός έργων

1

1

18

3

109

1.800,00%
Αριθμός
συνεργασίας

16
681,25%

συνεργαζόμενων ομάδων τοπικής δράσης

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ.

1.852.370

1.934.047,88

2.158.765,10

Δ.Δ

116,54%
2.002.982

2.047.636,55

2.248.180,99

112,24%
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 431
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2007-2013

ΤΟ 2015

2007-2015

Αριθμός

2.100
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2.094

99,71%

στηριζόμενων δράσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ
(€)

Κ.Σ. 38.251.441

8.566.707,21

40.449.573,99

105,75%

Δ.Δ 41.361.582

9.099.923,72

45.980.293,93

111,17%
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2.2. Νέες προκλήσεις
Στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για
την Ανάκαμψη της Οικονομίας διατέθηκαν στην Ελλάδα επιπρόσθετοι πόροι 176.124.000 € ΚΣ, οι οποίοι
ενσωματώθηκαν στο ΠΑΑ, για την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις και
συγκεκριμένα με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, τη διαχείριση των υδάτων, τα συνοδευτικά
μέτρα της αναδιάρθρωσης του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και με τη δημιουργία/αναβάθμιση
υποδομών ευρυζωνικού διαδικτύου.
Στην 12η αναθεώρηση (6.1α) του ΠΑΑ που εγκρίθηκε στις 11.11.2013 με την αριθμ. (2013) 3455564 Επιστολή
Έγκρισης, έγινε διαχείριση και ανακατανομή των πόρων που αφορούν σε δράσεις Νέων Προκλήσεων, με στόχο
την πλήρη απορρόφηση των συγκεκριμένων πόρων.

Μ
Ε
1
Τ
2
Ρ
1
1
Ο
2
1
3
2
2
5
2
α
3
6
2
3
1
2

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

Εκσυγχρονισμός

γεωργικών

εκμεταλλεύσεων
Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων
Δράση 1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα και
δράσεις
Αποκατάσταση

του

δυναμικού

εισαγωγή

και

πρόληψης
(Δράσεις 1 και 3)
Βασικές
υπηρεσίες

δασοκομικού

24.103.000
Η
15.000.000

ΝΕΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Διαχείριση
υδάτων
&
Αναδιάρθρωση
Ανανεώσιμες

20.000.000

του
τομέα
πηγές
Διαχείριση
γαλακτοκομικών
υδάτων
προϊόντων
Κλιματική Αλλαγή

25.358.000

Διαχείριση

74.997.000

δράσεων

υδάτων
Ανάπτυξη
Rural Broadband

1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

16.666.000

υποδομών
ευρυζωνικού

176.124.00

διαδικτύου

0

Οι πληρωμές ανά μέτρο που αφορούν Νέες Προκλήσεις για το 2015 οι οποίες ταυτίζονται με το ύψος των
τελικών πληρωμών καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
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2015
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΜΕΤΡΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ «ΝΕΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

«ΝΕΕΣ

«ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

121

9.196.948,04

8.180.092,94

1.016.855,10

123

17.205.190,90

15.266.593,34

1.938.597,56

125

22.389.233,99

19.635.701,45

2.753.532,54

226

12.508.407,64

10.960.129,54

1.548.278,10

321

12.301.424,98

10.253.646,88

2.047.778,10

0,00

0,00

0,00

73.601.205,55

64.296.164,15

9.305.041,40

321Ευρυζωνι
κότητα
ΣΥΝΟΛΑ

2.3.
Προτεραιότητα εφαρμογής μέτρων / δράσεων ΠΑΑ στις περιοχές
καπνοπαραγωγής και βαμβακοπαραγωγής
Επισημαίνεται

ότι

η

πλειονότητα

των

περιοχών

καπνοπαραγωγής

αποτελούν

και

περιοχές

βαμβακοπαραγωγής. Για το λόγο αυτό στις περιοχές αυτές δεν μπορεί να διαχωριστεί το ποσοστό πληρωμών
που ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Ως εκ τούτου, για το έτος 2014 οι πληρωμές που αφορούν στις περιοχές
καπνοπαραγωγής και βαμβακοπαραγωγής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Πληρωμές στις περιοχές καπνοπαραγωγής και βαμβακοπαραγωγής

ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ
ΑΡΤΑΣΝΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΙΛΚΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

2015
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ
43.023.894,3
Η
11.009.046,7
8
8.084.644,73
3
16.043.884,5
25.440.417,6
1
9.981.309,29
3
23.609.279,0
14.148.314,1
1
35.975.032,2
2
17.615.042,9
3
37.298.376,4
2
15.039.266,7
6
7.439.659,90
9
24.730.241,7
4

ΔΑΠΑΝΗ
46.183.267,
11.745.649,
49
10.007.196,
15
17.025.488,
83
27.237.267,
27
10.542.498,
25
25.255.448,
33
14.971.346,
33
38.961.963,
28
18.700.750,
68
40.799.755,
03
16.177.221,
64
7.903.166,9
86
26.268.461,
6
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ΣΥΝΟΛΟ 2007-2015
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
236.806.512
Η
63.322.916,
,26
30.252.194,
34
51.593.910,
44
121.921.793
58
45.159.055,
,82
105.029.882
87
46.344.110,
,96
216.488.214
60
79.199.197,
,11
285.041.025
95
106.407.943
,47
40.037.928,
,58
112.914.486
21
,47

ΔΑΠΑΝΗ
283.198.226,
73.093.340,8
47
48.801.920,8
7
61.752.711,4
3
147.238.195,
6
51.576.184,5
88
125.929.614,
9
53.042.087,2
04
259.460.327,
7
93.707.972,2
44
350.410.866,
2
127.809.611,
39
47.740.084,9
45
128.897.719,
8
78
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ΠΙΕΡΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γενικό
Άθροισμα

10.638.082,6
12.005.075,0
3
29.214.901,3
6
16.155.720,9
1
5.302.978,35
4
18.204.365,2
380.959.533,
0
93

11.286.686,
12.768.322,
53
31.114.420,
93
19.551.918,
84
6.787.126,7
78
19.463.648,
9
412.751.60
20
5,84

87.146.515,
88.062.671,
85
150.563.419
95
154.943.144
,65
20.907.856,
,24
76.992.215,
64
2.119.134.9
01
96,01

98.956.540,0
104.195.146,
3
172.440.946,
71
198.903.518,
20
33.609.913,1
15
91.721.679,1
9
2.552.486.606
7,12

Οι πληρωμές που αφορούν μόνο σε περιοχές αμιγώς καπνοπαραγωγής εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2: Πληρωμές σε περιοχές αμιγώς καπνοπαραγωγής

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γενικό
Άθροισμα

2014
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 2007-2014
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΔΑΠΑΝΗ

22.625.249,
ΧΗ
32.424.559,
36
2.309.932,6
16
11.957.000,
7
9.766.367,1
90
10.856.968,
7
27.405.347,
47
16.722.183,
52
134.067.60
55
8,81

24.019.89
34.777.39
2,85
2.813.266
5,99
12.740.35
,37
10.365.29
7,44
11.544.52
3,53
29.111.77
0,18
17.876.85
0,95
143.249.3
7,75
55,06

49.459.164,
ΧΗ
127.953.58
69
8.471.786,9
9,67
48.140.419,
0
30.946.740,
58
68.375.178,
95
75.911.442,
30
44.848.908,
86
454.107.23
89
1,83

56.504.999,
152.208.01
03
12.613.137,
8,89
55.961.686,
86
35.734.634,
88
78.234.500,
57
89.832.791,
33
52.430.632,
32
533.520.40
71
1,59
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2.4 Έλεγχοι
ΜΕΡΟΣ A
Έλεγχοι Μέτρων του άξονα 1,3, 4 και της
Δράσης 3.4. του Μέτρου 214 του άξονα 2

Οι ενέργειες που έγιναν από τις Μονάδες Ελέγχου Γ’ της ΕΥΔ ΠΑΑ και Γ’2 της ΕΥΕ ΠΑΑ - καθώς και οι έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2015, συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. Αποστολή προς τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (Ε.Δ.Α.) των Περιφερειών, ερωτηματολογίων, υποδειγμάτων
εκθέσεων, λεπτομερών οδηγιών και καταστάσεων Δικαιούχων δείγματος επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 112.
2. Διενέργεια δειγματοληψίας και πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα Μέτρα 112, 121, 123, 125, 132, 144,
214, 216, 226, 311, 312, 313, 322, 411, 413, 421, 431 και εκ των υστέρων ελέγχων στα Μέτρα 112, 121, 123, 313,
321, 322, 323, 411 και 413. Επιπλέον διενεργήθηκε έλεγχος εποπτείας στο Μέτρο 123 Β.
3. Πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων στα Μέτρα 121, 322 και 413.
4. Ολοκλήρωση Διαδικασιών Δημοσιονομικών Διορθώσεων που αφορούν σε Δικαιούχους.
5. Παρακολούθηση συστάσεων και καταχώρισης στο ΟΠΣΑΑ ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τη Μονάδα Γ΄
και από άλλες ελεγκτικές αρχές ( Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ).
6. Απάντηση στην Ε.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη μείωση του
ποσοστού σφάλματος στην εφαρμογή της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη καθώς και λήψης διορθωτικών
και προληπτικών μέτρων (συνεργασία ΕΥΔ, ΕΥΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ)
7. Συμμετοχή στην επεξεργασία ή τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Μέτρων του ΠΑΑ.
8. Σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τον μετριασμό του ποσοστού σφάλματος στο ΠΑΑ 2007-2013
και στο ΠΑΑ 2014-2020.
9. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥΠΑΑΤ για τη
συμπλήρωση του ετήσιου ερωτηματολογίου του Άρθρου 325 παρ. 5 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. για το
έτος 2014, το οποίο αποστέλλεται στην OLAF
10. Συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μέτρα 121, 123, 125, 321, 322, 323 και
Άξονας 4) του ΠΑΑ
11. Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της OLAF με αντικείμενο την προσαρμογή στον γεωργικό τομέα, του εγγράφου
οδηγιών του διαρθρωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων στις διαδικασίες
δημοσίων συμβάσεων του τομέα.
12. Συμμετοχή στο σχεδιασμό του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όσον αφορά στην
επαληθευσιμότητα και ελεγξιμότητα των Μέτρων σε συνεργασία με τη Μονάδα Α’ της ΕΥΔ ΠΑΑ και τον
ΟΠΕΚΕΠΕ για την τελική υποβολή του νέου Προγράμματος.
Επιτόπιοι Έλεγχοι έτους 2015
Στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 65/2011 και του Καν. (ΕΕ) 809/2014 τηρήθηκε η υποχρέωση της κάλυψης του
κατάλληλου ποσοστού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (κοινοτική συμμετοχή) με τη διενέργεια επιτόπιων
ελέγχων για το έτος 2015. Εντός του 2015 ελέγχθηκε ποσό δαπανών – κοινοτικής συμμετοχής ύψους
22.258.658,86 € καλύπτοντας το 6,43% των επιλέξιμων δαπανών – κοινοτικής συμμετοχής – που
διαμορφώθηκαν σε
346.369.990,35 €, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του ΠΑΑ 2007-2013.
Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς
Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ στις ΕΔΑ» (ΚΥΑ
11283/9.12.08) πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στο Μέτρο 112 βάσει της δειγματοληψίας των
Δικαιούχων που απεστάλη από την ΕΥΔ ΠΑΑ, σε δαπάνες που ανέρχονταν στο ποσό των 2.370.308,6 € (κοινοτική
συμμετοχή). Σημειώνεται ότι οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης δεν πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους
το 2015 λόγω φόρτου εργασίας, ενώ και η ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε ελέγχους σε τμήμα του
δείγματος για το 2015.
70

Έχουν ελεγχθεί από τις Μονάδες Ελέγχου για το έτος 2015 τα παρακάτω Μέτρα:

Μέτρα
Νέοι γεωργοί
Πρόωρη
συνταξιοδότησ
η
Εκσυγχρονισμό
ς
Προστιθέμενη
αξία
Υποδομή
Ποιότητα
τροφίμων
Δραστηριότητες
ενημέρωσης
και προώθησης
Εκμεταλλεύσεις
υπό
αναδιάρθρωση
λόγω
μεταρρύθμισης
κοινής
οργάνωσης
αγοράς
Γενετικοί πόροι
(δράση 3.4)
Στήριξη για μη
παραγωγικές
επενδύσεις
Αποκατάσταση
δασοκομικού
δυναμικού
Διαφοροποίησ
η
Πολύ μικρές
επιχειρήσεις
Τουρισμός
Βασικές

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΕΥΔ ΠΑΑ - ΕΥΕ ΠΑΑ - ΕΔΑ
Ποσό
πληρωμών
Ποσό
που
πληρωμών
υποβλήθη
που
κε σε
Ποσοστό
καταβλήθη
επιτόπιους
των
κε κατά το
ελέγχους
δαπανών
Κωδικός
ημερολογια
για το έτος
που
(Παράρτημα
κό έτος
2015
ελέγχθηκ
II
2015
(Κοινοτική
αν για το
Καν.1974/20
(Κοινοτική
Συμμετοχή
έτος
06)
Συμμετοχή)
)
2015
12.622.168,
2.370.308,
18,78%
112
75
60

113
121
123
125
132

Αριθμός
έργων
που
ελέγχθηκ
αν
162

10.890.950,
66

67.450,00

99.847.047,
75
37.838.370,
74
47.110.468,
71

1.254.937,
384
1.242.752,
817
11.113.738
,49

680.510,49

31.580,46

10.174,10

-

21.755,23

24.125,40

110,89%

7

1.853.580,0
0

174.015,26

9,39%

4

31.988,62

1.688,58

5,28%

2

6.910.979,4
4

1.081.902,
45

15,65%

3

56.557,74

3,16%

2

400.888,85

22,16%

6

11,21%

15

0,62%

4

1,26%

29

3,28%

10

23,59%

2

4,64%

8
-

133

144
214

216

226
311
312
313
321

1.790.468,1
9
1.809.372,5
5
13.997.026,
35
21.561.861,

1.568.434,
67
-

71

υπηρεσίες
Ανακαίνιση
χωριών
Αγροτική
κληρονομιά
Ανταγωνιστικότ
ητα
Ποιότητα ζωής
/
Διαφοροποίησ
η
Συνεργασίες
Δαπάνες
λειτουργίας,
απόκτηση
δεξιοτήτων
(Leader)

322

72
8.208.744,9
7

719.798,59

8,77%

2

804.677,09

-

411

18.494.473,
67

334.593,98

1,81%

413

51.368.326,
67

816.981,74

1,59%

9

421

1.934.047,8
8

53.351,20

2,76%

1

431

8.582.996,7
7

945.552,65

11,02%

1

346.369.990
,35

22.258.658
,86

6,43%

323

ΣΥΝΟΛΟ

3

270

Εκ των υστέρων έλεγχοι έτους 2015
Οι Μονάδες Ελέγχου της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ πραγματοποίησαν εκ των υστέρων ελέγχους σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
65/2011 και τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 στα Μέτρα 112, 121, 123, 313, 321, 322, 323 και 413 του ΠΑΑ καλύπτοντας
ποσό ελεγχθέντων δαπανών – κοινοτικής συμμετοχής ύψους 9.705.616,39 € και ποσοστό 1,72% επί των
επιλέξιμων δαπανών βάσει τελικών πληρωμών – κοινοτικής συμμετοχής ύψους 563.555.994,38 €.
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Μέτρα
Νέοι
Γεωργοί
Χρήση
συμβουλευτ
ικών
υπηρεσιών
Εκσυγχρονισ
μός
γεωργικών
εκμεταλλεύ
σεων
Προστιθέμε
νη αξία των
γεωργικών
και
δασοκομικώ
ν προϊόντων
Εκμεταλλεύ
σεις υπό
αναδιάρθρω
ση λόγω
μεταρρύθμι
σης κοινής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΕΥΔ ΠΑΑ - ΕΥΕ ΠΑΑ
Δαπάνες
που
Επιλέξιμε
υποβλή
ς
θηκαν
δαπάνες
σε εκ
Ποσοσ
βάσει
των
τό των
τελικών
υστέρων
επιλέξι
πληρωμ
ελέγχου
μων
Κωδικός
ών
ς
δαπαν
(Παράρτη
(Κοινοτικ
Αριθμός
(Κοινοτι
ών
μα II
ή
εμπλεκό
κή
που
Καν.1974
Συμμετοχ
μενων
Συμμετο
ελέγχθ
/2006)
ή)
έργων
χή)
ηκαν
75.821.47
540.394,
5.433
0,71%
112
2,13
65
1.418.338

2.144

-

1.958

559.750,
96

-

Αριθμ
ός
έργων
που
ελέγχθ
ηκαν
εκ των
υστέρ
ων
37

-

114
94.097.61
7,94

0,59%

121

7

39.534.69
4,24

102

6.624.06
7,04

16,76%

5

153.506.3
11,6

39.870

-

-

-

123

144
73

οργάνωσης
αγοράς
Υποδομή
σχετική με
την
ανάπτυξη
και
προσαρμογ
ή της
γεωργίας
και της
δασοκομίας
Συμμετοχή
γεωργών σε
συστήματα
για την
ποιότητα
τροφίμων
Δραστηριότ
ητες
ενημέρωσης
και
προώθησης
Διαφοροποί
ηση
Πολύ μικρές
επιχειρήσεις
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτ
ήτων
Βασικές
υπηρεσίες
για την
οικονομία
και τον
αγροτικό

81.790.41
8,73

23

-

-

-

572.574,1
2

132

-

-

-

19.617,10
1

1

-

-

-

5

-

-

-

24

-

-

-

58

171.586,
46

125

132

133
311
312

732.918,6
84
1.576.163
,725

2,38%
7.224.073
,194

3

313
2,19%
30.040.98
1,35
321

123

658.475,
29
2
74

πληθυσμό
Αναζωογόνη
ση χωριών
Αγροτική
κληρονομιά
Ανταγωνιστι
κότητα
Ποιότητα
ζωής /
Διαφοροποί
ηση
ΣΥΝΟΛΟ

322
323
411

20.875.46
6,43
1.326.965
,771
11.967.37
6,7
43.051.00
4,66

82
19

434.670,
85
158.357,
71

119

-

775

558.313,
43

413
563.555.9
94,38

50.868

9.705.61
6,39

2,08%
3
11,93%

1

-

1,30%
1,72%

14
72
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Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι
Πραγματοποίηση έκτακτου ελέγχου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Μονάδα Β3, και στον Δήμο
Κεφαλονιάς ΠΕ Κεφαλληνίας, σε έργο του Μέτρου 322 του ΠΑΑ 2007-2013.
Επίσης πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων σε έργο της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου (Μέτρο 2.1).
Έλεγχοι εποπτείας έτους 2015
Η Μονάδα Γ’ διενήργησε ελέγχους Εποπτείας Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Μέρος VI της
με αριθμ. 2049/20-04-2011). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε έλεγχος εποπτείας στο Μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας
των δασοκομικών προϊόντων του ΠΑΑ 2007-2013». Επιπλέον διενεργήθηκε έλεγχος εποπτείας στο Μέτρο 112.
Επάρκεια Διαδρομής Ελέγχου
Σημειώνεται ότι τόσο για τους εκ των υστέρων όσο και για τους επιτόπιους ελέγχους η δειγματοληψία
διενεργήθηκε συνδυαστικά με ανάλυση κινδύνου και με απλή τυχαία δειγματοληψία στα ποσοστά που
προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 65/2011 και τον Καν. 809/2014. Ενδεικτικά στους παράγοντες κινδύνου
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το ύψος της δημόσιας δαπάνης των έργων, το είδος τους καθώς και παράγοντες
κινδύνου που προκύπτουν από αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων.
Επιπλέον, συντάχθηκαν ερωτηματολόγια των Φορέων Εφαρμογής/ Επίβλεψης και των Δικαιούχων
προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα στις ειδικότερες απαιτήσεις των Μέτρων.
Κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων, ελέγχθηκε η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το στάδιο
προετοιμασίας εκτέλεσης των έργων, κατά την υποβολή της πρότασης των έργων και μετά την ένταξή τους στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων ελέγχθηκε η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, η αξιοπιστία
των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από το Φορέα Εφαρμογής και η τήρηση του
συνόλου των δεσμεύσεων (υλοποίησης και εκ των υστέρων) που έχει αναλάβει κατά την ένταξη των έργων.
Τέλος, αξιολογούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και μέτρα υποστήριξης των Φορέων Επίβλεψης, των
Φορέων Εφαρμογής και των Δικαιούχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Συμπεράσματα
Τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καν. (ΕΕ) 65/2011 και τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 με τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε ποσοστό άνω του 5% επί των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
και άνω του 1% επί των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για επενδυτικές πράξεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η
τελική πληρωμή.
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εποπτείας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).
Σε περιπτώσεις ευρημάτων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα επιτόπιων ελέγχων του Καν. (ΕΕ) 65/2011 και του
Καν. 809/2014 τα οποία οδήγησαν σε καταλογισμούς, εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της ΚΥΑ 4941/7.11.2011 για
την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επίσης στο πλαίσιο εξέτασης της βασιμότητας των καταγγελιών που απευθύνονται στην υπηρεσία μας, οι
Μονάδες Ελέγχου της Υπηρεσίας συνεργάζονται και με άλλες Ελεγκτικές Αρχές (Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) καθώς και με το Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του ΥΠΑΑΤ,
προκειμένου να συνδράμουν διοικητικά και να παρέχουν νομική υποστήριξη για την περαιτέρω διερεύνηση των
καταγγελιών. Τα ευρήματα των ελέγχων διαβιβάζονται στις ανωτέρω Ελεγκτικές Αρχές για τις δικές τους
περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. Επίσης, τα ευρήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
όταν υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων για τα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Αναλυτικότερα εντός του 2015 επιβλήθηκαν οι ακόλουθες δημοσιονομικές διορθώσεις:
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ΠΑΑ 2007-2013
Μέτρο 121 – δημοσιονομική διόρθωση σε 2 Δικαιούχους του Μέτρου ποσού ύψους 43.216,89 € (κοινοτική
συμμετοχή)

-

ΜΕΡΟΣ Β

Έλεγχοι Μέτρων του Άξονα 2 του ΠΑΑ
1. Έλεγχοι Μονάδας Γ1 της ΕΥΕ ΠΑΑ
Το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα της Μονάδας Γ1 της

ΕΥΕ ΠΑΑ για το

έτος 2015 περιελάμβανε 11

προγραμματισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και έναν έκτακτο έλεγχο, στα παρακάτω Μέτρα του
Άξονα 2 του ΠΑΑ. Οι έλεγχοι διεξήχθησαν με σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και υλοποίησης
των εν λόγω Μέτρων.
1.

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιοχών».
Διενεργήθηκε 1 έκτακτος έλεγχος στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα
/ένας (1) δικαιούχος).

2.

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»
Διενεργήθηκαν 10 έλεγχοι στους παρακάτω φορείς υλοποίησης ανά δράση:
ΔΡΑΣΗ 1.1-Βιολογική Γεωργία

 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Αργολίδας (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 3)
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Λασιθίου (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 3)
 ΔΑΟΚ της Π.Ε Αχαΐας (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 3)
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Φθιώτιδας (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 3)

ΔΡΑΣΗ 1.2-Βιολογική Κτηνοτροφία
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Χανίων (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 2)

ΔΡΑΣΗ 2.1-Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Μαγνησίας (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 4)
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Τρικάλων (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 2)

ΔΡΑΣΗ 2.3Α -Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ροδόπης (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 4)

ΔΡΑΣΗ 2.3Β -Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων
 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πέλλας – Γιαννιτσά (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 4)

ΔΡΑΣΗ 4.2 -Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Ν. Θήρας
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 ΔΑΟΚ της Π.Ε. Κυκλάδων- Σαντορίνη (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 6)

3.

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»
Διενεργήθηκε ένας έλεγχος στη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας (αριθμός Δικαιούχων δείγματος 4).

Σε ότι αφορά την επιλογή των φορέων υλοποίησης λήφθηκαν υπόψη η γεωγραφική διασπορά των ελέγχων, οι
διαπιστώσεις των προηγούμενων ελέγχων και ο αριθμός των Δικαιούχων σε κάθε Μέτρο ή Δράση.
Η επιλογή των Δικαιούχων έγινε με τυχαία δειγματοληψία.
Ο έκτακτος έλεγχος αφορούσε δικαιούχο ενταγμένη στο Μέτρο της Πρώτης Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, κατόπιν
αιτήματος ένστασης από εκπρόσωπό της για τη μη καταβολή της ενίσχυσης έτους 2014. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και
στα Μέτρα 211 (Εξισωτική Αποζημίωση) και 214/Δρ. 1.1 (Βιολογική Γεωργία), στο πλαίσιο των οποίων αιτούνταν
επίσης ενίσχυση η δικαιούχος.

2. Διαπιστώσεις από τους ελέγχους
Γενικά διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις υλοποιούνται ικανοποιητικά σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία από τους φορείς υλοποίησης. Τηρούνται προσβάσιμα, ανιχνεύσιμα και πλήρη αρχεία, τόσο των
διοικητικών εγγράφων των Μέτρων, όσο και των ατομικών φακέλων Δικαιούχων (δικαιολογητικά ένταξης,
συμβάσεις, φάκελοι πληρωμής ανά έτος, κ.λ.π.). Σε περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις κατά την
υλοποίηση των Μέτρων, δόθηκαν οι απαραίτητες συστάσεις.
Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά στο Μέτρο 214, γίνεται κυρίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ελάχιστη
έως μηδαμινή είναι η συμμετοχή σε αυτούς των ΔΑΟΚ. Απαιτείται να διασφαλισθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι του Μ.
214 να γίνονται έγκαιρα για να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των δεσμεύσεων του αντίστοιχου έτους για τη
δράση.
Οι εκάστοτε άμεσα εμπλεκόμενοι με το Μ. 214 φορείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα
και άλλες απαραίτητες πληροφορίες του μηχανογραφικού συστήματος (ΟΠΣΕΑΕ) προκειμένου να φέρουν
αποτελεσματικότερα εις πέρας το σχετιζόμενο με τις αρμοδιότητες έργο τους.
Δεν υπήρχε (έως το τέλος 2015) ολοκληρωμένο (πλήρες) πληροφοριακό σύστημα των γεωργοπεριβαλλοντικών
ενισχύσεων, ώστε να καταχωρηθούν σε αυτό διάφορες μεταβολές όπως τροποποιήσεις ΣΠΔ και συμβάσεων,
μεταβιβάσεις κλπ.
Υπήρξαν περιπτώσεις που η πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής από μέρους των Πιστοποιητικών
Οργανισμών δεν ακολουθούσε αυστηρά τους ισχύοντες κανόνες.
Σχετικά με την Εξισωτική Αποζημίωση, απαιτείται αυστηρός προσδιορισμός και τήρηση χωρίς αποκλίσεις των
προθεσμιών που τίθενται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος σε κάθε φάση
υλοποίησης (διαφάνεια διαδικασιών) καθώς και η δυνατότητα ένστασης εκ μέρους των δικαιούχων, σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά το Μέτρο της Πρώτης Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός
αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος, που θεωρείται απαραίτητο, τόσο για την υλοποίηση του Μέτρου
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από την πλευρά των Διευθύνσεων Δασών / Δασαρχείων, όσον και για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των
ελέγχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ–ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ
Ακολουθούν πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν τη δημοσιονομική εκτέλεση του προγράμματος με παρουσίαση, για κάθε
μέτρο, κατάστασης των δαπανών που έχουν πληρωθεί στους δικαιούχους· με χωριστή αναφορά δαπανών για τις
περιφέρειες επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2015
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέτρο / Άξονας

Σύντομη Περιγραφή

ΙΣΧΥΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Κοινοτική
Συμμετοχή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

Αιτηθείσα
Πληρωμή

111

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών

289.085.700

250.027.733

12.769.279

12.116.761

661.868

563.816

11.076.161

10.573.258

1.031.250

979.688

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

111.632.285

96.549.802

104.683.539

99.361.007

2.983.062

2.745.553

97.754.734

92.866.998

3.945.743

3.748.456

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

3.020.631

2.612.518

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

336.224.370

290.797.563

30.886.643

28.218.485

6.687.862

5.624.268

12.557.238

11.530.887

11.641.543

11.063.330

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη

131

Εκπλήρωση προτύπων

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

7.553.622

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης
191.310.556
αγοράς

Σύνολο Άξονα 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114.100.177

98.684.261

18.050.528

15.846.922

3.753.034

3.044.693

12.183.145

10.793.597

2.114.349

2.008.632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408.775.499

353.546.410

50.523.892

46.296.441

4.105.123

3.146.281

45.118.748

41.915.139

1.300.022

1.235.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.551.272

6.531.030

0

0

0

0

0

0

0

0

6.533.063

710.231

667.649

70.704

60.099

625.680

594.396

13.847

13.155
0

100.715

87.108
165.462.853

10.710
-43.312

10.174
-30.308

0

0

10.710

10.174

0

513

436

-43.825

-30.744

0

0

Ανταγωνιστικότητα

1.469.354.827

1.270.832.341

217.591.510

202.487.130

18.262.166

15.185.146

179.282.591

168.253.705

20.046.753

19.048.280

211

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

924.726.553

749.459.586

182.247.428

145.984.549

15.733.247

9.700.839

157.097.002

128.352.224

9.417.179

7.931.486

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών

389.560.670

315.725.744

81.517.675

65.583.985

5.308.326

3.267.782

73.333.648

59.893.941

2.875.701

2.422.262

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

1.091.073.571

884.278.216

90.976.190

72.297.584

10.392.417

6.330.971

78.259.504

64.009.464

2.324.269

1.957.149

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.940.541

1.572.743

39.691

31.989

2.917

1.817

36.775

30.172

0

0

112.252.821

90.977.114

9.430.551

7.421.077

869.759

506.738

8.560.792

6.914.339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων28.106.593
πρόληψης

22.779.442

8.075.616

7.818.107

495.830

684.160

7.579.786

7.133.947

0

0

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.547.660.749

2.064.792.845

372.287.150

299.137.291

32.802.495

20.492.307

324.867.506

266.334.087

14.617.149

12.310.897

18.690.505

16.694.344

-347.849

-345.903

154.462

131.293

-810.326

-769.810

308.015

292.614

9.494.293

8.480.295

-460.088

-441.382

42.989

36.541

-795.568

-755.789

292.491

277.866

Βελτίωση Περιβάλλοντος &
Σύνολο Άξονα 2
Υπαίθρου
311

Διαφοροποίηση

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

105.549.449

94.276.684

4.359.346

4.079.500

618.792

525.973

-196.904

-187.059

3.937.458

3.740.585

321

Βασικές υπηρεσίες

126.051.248

112.588.875

23.101.720

20.433.259

1.966.837

1.555.795

20.944.326

18.696.434

190.557

181.029

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

46.613.527

41.635.165

8.780.413

8.208.745

1.326.472

1.127.501

6.901.054

6.556.001

552.887

525.243

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

5.065.117

4.524.159

847.029

804.677

0

0

676.154

642.346

170.875

162.331

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311.464.139

278.199.522

36.280.570

32.738.896

4.109.552

3.377.103

26.718.735

24.182.123

5.452.284

5.179.669

16.389.182

15.156.815

19.564.219

18.494.474

915.345

778.043

17.450.194

16.577.684

1.198.681

1.138.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139.609.456

129.111.669

54.297.400

51.356.521

2.260.088

1.921.075

47.690.221

45.305.710

4.347.091

4.129.736
225.014

Σύνολο Άξονα 3

Διαφοροποίηση & Ποιότητα
Ζωής

411

Ανταγωνιστικότητα

412

Περιβάλλον

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

421

Συνεργασίες

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Σύνολο Άξονα 4 Προσέγγιση Leader
511

Τεχνική Βοήθεια

Σύνολο Άξονα 5 Τεχνική Βοήθεια

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.002.982

1.852.370

2.047.637

1.934.048

112.068

95.258

1.698.711

1.613.776

236.857

41.361.583

38.251.442

9.099.924

8.566.707

802.791

681.373

7.640.928

7.261.939

656.205

623.394

199.363.203

184.372.296

85.009.179

80.351.750

4.090.292

3.475.749

74.480.054

70.759.109

6.438.833

6.116.891

21.806.137

16.354.603

6.930.121

5.197.591

0

0

6.930.121

5.197.591

0

0

21.806.137

16.354.603

6.930.121

5.197.591

0

0

6.930.121

5.197.591

0

4.549.649.055

3.814.551.607

718.098.531

619.912.658

59.264.505

42.530.305

612.279.007

534.726.615

46.555.019

0

42.655.737

81

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΤΩΝ 2007 ΕΩΣ 2015 - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.01.2007-31.12.2015)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέτρο / Άξονας

Σύντομη Περιγραφή

ΙΣΧΥΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Κοινοτική
Συμμετοχή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημόσια
Δαπάνη
(Ανακ./Διορθ.)

Αιτηθείσα
Πληρωμή

Αιτηθείσα
Πληρωμή

111

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών

289.085.700

250.027.733

284.689.244

243.932.257

12.947.693

9.374.741

253.610.827

220.393.338

18.130.745

16.502.209

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

111.632.285

96.549.802

104.925.653

99.588.134

3.011.862

2.770.033

97.968.048

93.069.645

3.945.743

3.748.456

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

3.020.631

2.612.518

1.915.391

1.418.338

136.500

68.236

1.608.541

1.205.441

170.350

144.661

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

336.224.370

290.797.563

321.891.240

282.154.428

18.227.670

13.394.765

275.254.353

242.611.825

28.409.217

26.147.838

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

Εκπλήρωση προτύπων

7.551.272

6.531.030

7.163.697

5.950.634

78.605

44.227

5.994.742

4.906.641

1.090.350

999.767

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

7.553.622

6.533.063

2.332.658

2.199.048

169.779

144.312

2.137.115

2.030.259

25.765

24.476

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

100.715

87.108

20.650

19.617

0

0

20.650

19.617

0

0

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
191.310.556

187.322.270

156.402.109

15.141.043

10.208.547

172.181.227

146.193.562

0

0

Σύνολο Άξονα 1

Ανταγωνιστικότητα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114.100.177

98.684.261

80.063.325

74.330.736

5.590.420

4.581.439

68.458.492

64.035.606

6.014.412

5.713.692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408.775.499

353.546.410

390.000.324

332.843.804

28.818.168

20.005.967

353.651.052

306.002.773

7.531.105

6.835.065

165.462.853

1.469.354.827

1.270.832.341

1.380.324.452

1.198.839.106

84.121.739

60.592.267

1.230.885.046

1.080.468.707

65.317.687

60.116.164

211

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

924.726.553

749.459.586

912.235.388

716.174.998

69.163.292

38.884.669

772.988.636

618.413.642

70.083.460

58.876.687

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών

389.560.670

315.725.744

389.555.341

307.773.442

23.311.655

13.114.299

338.011.875

270.887.728

28.232.110

23.771.415

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

1.091.073.571

884.278.216

1.002.676.991

791.573.198

80.031.296

45.389.316

871.843.773

703.332.520

50.801.922

42.919.067

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.940.541

1.572.743

1.108.365

998.501

2.917

1.817

596.838

494.192

508.611

434.787

112.252.821

90.977.114

110.330.234

86.670.538

6.804.045

3.810.471

103.474.670

82.815.899

51.519

44.168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

28.106.593

22.779.442

20.620.916

17.130.712

3.279.043

2.187.095

17.341.873

14.943.617

0

0

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.547.660.749

2.064.792.845

2.436.527.235

1.920.321.389

182.592.248

103.387.667

2.104.257.666

1.690.887.598

149.677.621

126.046.124

18.690.505

16.694.344

3.789.158

3.556.051

436.497

371.023

2.375.932

2.257.135

976.729

927.893

9.494.293

8.480.295

3.950.815

3.736.134

171.401

145.691

3.216.504

3.055.678

562.910

534.764

Σύνολο Άξονα 2 Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου
311

Διαφοροποίηση

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

105.549.449

94.276.684

35.022.657

32.986.652

2.758.817

2.344.994

20.520.257

19.494.244

11.743.583

11.147.414

321

Βασικές υπηρεσίες

126.051.248

112.588.875

68.835.500

56.787.377

8.126.044

5.284.559

55.763.798

47.159.090

4.945.658

4.343.729

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

46.613.527

41.635.165

41.862.219

36.501.281

5.022.495

3.797.523

31.962.301

28.378.274

4.877.463

4.325.484

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

5.065.117

4.524.159

3.332.265

2.751.037

604.666

323.757

2.386.304

2.103.050

341.295

324.230

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311.464.139

278.199.522

156.792.613

136.318.533

17.119.921

12.267.547

116.225.095

102.447.472

23.447.638

21.603.514

16.389.182

15.156.815

28.232.290

26.698.970

1.217.050

1.034.493

24.869.556

23.626.078

2.145.684

2.038.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139.609.456

129.111.669

85.007.552

80.456.099

3.010.748

2.559.135

73.373.538

69.704.861

8.623.266

8.192.103

Σύνολο Άξονα 3 Διαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής
411

Ανταγωνιστικότητα

412

Περιβάλλον

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

421

Συνεργασίες

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Σύνολο Άξονα 4 Προσέγγιση Leader
511

Τεχνική Βοήθεια

Σύνολο Άξονα 5 Τεχνική Βοήθεια

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.002.982

1.852.370

2.284.181

2.158.765

112.068

95.258

1.935.256

1.838.493

236.857

225.014

41.361.583

38.251.442

45.980.294

40.449.574

3.784.266

2.806.485

38.350.551

34.154.147

3.845.477

3.488.942

199.363.203

184.372.296

161.504.317

149.763.409

8.124.132

6.495.371

138.528.901

129.323.579

14.851.284

13.944.458

21.806.137

16.354.603

21.499.905

16.124.928

0

0

21.499.905

16.124.928

0

21.806.137

16.354.603

21.499.905

16.124.928

0

0

21.499.905

16.124.928

0

4.549.649.055

3.814.551.607

4.156.648.522

3.421.367.365

291.958.040

182.742.852

3.611.396.612

3.019.252.284

253.294.230

0

820
221.710.260

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

0

0

0

0

12.769.279

12.116.761

284.689.244

243.932.257

5.560

5.276

19.710.700

16.973.606

104.683.539

99.361.007

104.925.653

99.588.134

0

0

1.915.391

1.418.338

0

0

0

0

30.886.643

28.218.485

321.891.240

282.154.428

288.426

315.698

111.807.611

97.578.312

0

0

0

18.050.528

15.846.922

80.063.325

0

0

0

50.523.892

46.296.441

390.000.324

332.843.804

0

0

0

0

0

0

7.163.697

5.950.634

710.231

667.649

2.332.658

2.199.048

10.710

10.174

20.650

19.617

187.322.270

156.402.109

1.198.839.106

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

74.330.736

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς

-43.312

-30.308

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

Ανταγω νιστικότητα

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

217.591.510

202.487.130

1.380.324.452

293.986

320.973

131.518.311

114.551.918

182.247.428

145.984.549

912.235.388

716.174.998

81.517.675

65.583.985

389.555.341

307.773.442

0

0

0

0

90.976.190

72.297.584

1.002.676.991

791.573.198

487.010

420.880

849.349.664

670.644.534

0

0

0

0

39.691

31.989

1.108.365

998.501

0

0

9.430.551

7.421.077

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

1.068.674

898.807

110.330.234

86.670.538

110.330.234

86.670.538

9.430.551

7.421.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.075.616

7.818.107

20.620.916

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

17.130.712

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

0

0

372.287.150

299.137.291

2.436.527.235

1.920.321.389

9.917.561

7.841.957

960.748.572

758.213.879

-347.849

-345.903

3.789.158

3.556.051

-460.088

-441.382

3.950.815

3.736.134

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Διαφοροποίηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

4.359.346

4.079.500

35.022.657

32.986.652

23.101.720

20.433.259

68.835.500

56.787.377

8.780.413

8.208.745

41.862.219

36.501.281

847.029

804.677

3.332.265

2.751.037

0

0

0

0

0

0

0

0

36.280.570

32.738.896

156.792.613

136.318.533

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3
-

411

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα

0

0

0

0

19.564.219

18.494.474

28.232.290

26.698.970

0

0

0

0

54.297.400

51.356.521

85.007.552

80.456.099

2.047.637

1.934.048

2.284.181

2.158.765

9.099.924

8.566.707

45.980.294

40.449.574

80.351.750

161.504.317

149.763.409

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

85.009.179
0

0

0

0

6.930.121

5.197.590,54

21.499.905

16.124.928

6.930.121

5.197.591

21.499.905

16.124.928

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

718.098.531
10.211.547

619.912.658
8.162.930

4.156.648.522
1.092.266.882

0

3.421.367.365
872.765.797

83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

0

0

0

0

661.868

563.816

12.947.693

9.374.741

0

0

1.248.841

646.275

2.983.062

2.745.553

3.011.862

2.770.033

0

0

136.500

68.236

0

0

0

0

6.687.862

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

5.624.268

18.227.670

13.394.765

0

0

6.082.189

4.095.530

0

0

0

0

3.753.034

3.044.693

5.590.420

4.581.439

0

0

0

0

4.105.123

3.146.281

28.818.168

20.005.967

0

0

0

0

0

0

78.605

44.227

70.704

60.099

169.779

144.312

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

0

0

0

0

513

436

15.141.043

10.208.547

60.592.267

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 1 :

Ανταγω νιστικότητα

0

0

18.262.166

15.185.146

84.121.739

0

0

7.331.030

4.741.805

15.733.247

9.700.839

69.163.292

38.884.669

5.308.326

3.267.782

23.311.655

13.114.299

0

0

0

0

10.392.417

6.330.971

80.031.296

45.389.316

6.990

12.950

64.637.361

36.355.235

0

0

0

0

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

211

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

2.917

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

1.817

2.917

1.817

0

0

0

0

869.759

506.738

6.804.045

3.810.471

869.759

506.738

6.804.045

3.810.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495.830

684.160

3.279.043

2.187.095

0

0

0

0

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

32.802.495

20.492.307

182.592.248

103.387.667

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

876.749

519.688

71.441.406

40.165.706

Διαφοροποίηση

154.462

131.293

436.497

371.023

42.989

36.541

171.401

145.691

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

618.792

525.973

2.758.817

2.344.994

1.966.837

1.555.795

8.126.044

5.284.559

1.326.472

1.127.501

5.022.495

3.797.523

0

0

604.666

323.757

0

0

0

0

0

0

0

0

4.109.552

3.377.103

17.119.921

12.267.547

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3
-

411

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα

0

0

0

0

915.345

778.043

1.217.050

1.034.493

0

0

0

0

2.260.088

1.921.075

3.010.748

2.559.135

112.068

95.258

112.068

95.258

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

802.791

681.373

3.784.266

2.806.485

4.090.292

3.475.749

8.124.132

6.495.371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

59.264.505
876.749

42.530.305
519.688

291.958.040
78.772.436

0

182.742.852
44.907.511

84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

0

0

0

0

11.076.161

10.573.258

253.610.827

220.393.338

5.560

5.276

16.878.652

13.076.950

97.754.734

92.866.998

97.968.048

93.069.645

0

0

1.608.541

1.205.441

0

0

0

0

12.557.238

11.530.887

275.254.353

242.611.825

315.698

288.426

96.589.895

84.975.811

0

0

0

0

12.183.145

10.793.597

68.458.492

64.035.606

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

0

0

0

0

45.118.748

41.915.139

353.651.052

306.002.773

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων

0

0

5.994.742

4.906.641

625.680

594.396

2.137.115

2.030.259

10.710

10.174

20.650

19.617

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς

-43.825

-30.744

172.181.227

146.193.562

179.282.591

168.253.705

1.230.885.046

1.080.468.707

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

Ανταγω νιστικότητα

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

321.258

293.702

113.468.547

98.052.761

157.097.002

128.352.224

772.988.636

618.413.642

59.893.941

338.011.875

270.887.728

0

0

0

78.259.504

64.009.464

871.843.773

703.332.520

474.060

413.890

740.820.657

597.219.780

0

0

0

0

30.172

596.838

494.192

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών

0

73.333.648

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

0

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

0

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

36.775

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

0

0

560.063

464.020

8.560.792

6.914.339

103.474.670

82.815.899

8.560.792

6.914.339

103.474.670

82.815.899

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

0

0

0

0

0

0

0

222

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

0

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

0

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

0

0

0

0

7.133.947

17.341.873

14.943.617

0

0

0

324.867.506

266.334.087

2.104.257.666

1.690.887.598

9.034.852

7.328.229

844.855.390

680.499.699

-810.326

-769.810

2.375.932

2.257.135

-795.568

-755.789

3.216.504

3.055.678

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

0

7.579.786

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

0

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Διαφοροποίηση

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

-196.904

-187.059

20.520.257

19.494.244

20.944.326

18.696.434

55.763.798

47.159.090

6.901.054

6.556.001

31.962.301

28.378.274

676.154

642.346

2.386.304

2.103.050

0

0

0

0

0

0

0

0

26.718.735

24.182.123

116.225.095

102.447.472

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3
-

411

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα

0

0

0

0

17.450.194

16.577.684

24.869.556

23.626.078

0

0

0

0

47.690.221

45.305.710

73.373.538

69.704.861

1.698.711

1.613.776

1.935.256

1.838.493

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

7.640.928

7.261.939

38.350.551

34.154.147

74.480.054

70.759.109

138.528.901

129.323.579

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

0

0

0

0

6.930.121

5.197.591

21.499.905

16.124.928

6.930.121

5.197.591

21.499.905

16.124.928

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

612.279.007
9.356.109

534.726.615
7.621.930

3.611.396.612
958.323.937

0

3.019.252.284
778.552.460

85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

0

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή
0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών

1.031.250

979.688

18.130.745

0

0

1.547.066

1.350.569

3.945.743

3.748.456

3.945.743

3.748.456

0

0

170.350

144.661

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

0

0

16.502.209

0

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

0

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

11.641.543

11.063.330

28.409.217

26.147.838

0

0

9.119.554

8.204.119

0

0

0

0

2.114.349

2.008.632

6.014.412

5.713.692

0

0

1.300.022

1.235.021

7.531.105

6.835.065

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

0

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

0

0

Εκπλήρωση προτύπων

0

0

1.090.350

999.767

13.847

13.155

25.765

24.476

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

0

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

Ανταγω νιστικότητα

20.046.753

19.048.280

65.317.687

0

0

10.666.620

9.554.688

9.417.179

7.931.486

70.083.460

58.876.687

2.875.701

2.422.262

28.232.110

23.771.415

0

0

0

0

2.324.269

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

0

0

60.116.164

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

1.957.149

50.801.922

42.919.067

0

0

43.885.686

37.149.058

0

0

0

0

0

0

508.611

434.787

0

0

508.611

434.787

0

0

51.519

44.168

51.519

44.168

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

0

0

0

0

14.617.149

12.310.897

149.677.621

126.046.124

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Διαφοροποίηση

0

0

44.445.816

37.628.013

308.015

292.614

976.729

927.893

292.491

277.866

562.910

534.764

3.937.458

3.740.585

11.743.583

11.147.414

190.557

181.029

4.945.658

4.343.729

552.887

525.243

4.877.463

4.325.484

170.875

162.331

341.295

324.230

0

0

0

0

0

0

0

0

5.452.284

5.179.669

23.447.638

21.603.514

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3
-

411

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα

0

0

0

0

1.198.681

1.138.747

2.145.684

2.038.400

0

0

0

0

4.347.091

4.129.736

8.623.266

8.192.103

236.857

225.014

236.857

225.014

656.205

623.394

3.845.477

3.488.942

6.438.833

6.116.891

14.851.284

13.944.458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

- εκ των οπ οίων μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

εκ των οποίων μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

46.555.019

42.655.737
0

253.294.230
0

55.112.436

0

221.710.260
47.182.701

86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
Σύνολο Άξονα 1 :

Σύντομη Περιγραφή
Ανταγωνιστικότητα

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 2

Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3

Διαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή
217.591.510

202.487.130

1.380.324.452

1.198.839.106

293.986

320.973

131.518.311

114.551.918

372.287.150

299.137.291

2.436.527.235

1.920.321.389

9.917.561

7.841.957

960.748.572

758.213.879

36.280.570

32.738.896

156.792.613

136.318.533

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4

Προσέγγιση Leader

0

0

0

0

85.009.179

80.351.750

161.504.317

149.763.409

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5

Τεχνική Βοήθεια

0

0

0

0

6.930.121

5.197.591

21.499.905

16.124.928

0

0

0

0

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

718.098.531

619.912.658

10.211.547

4.156.648.522

8.162.930

3.421.367.365

1.092.266.882

872.765.797

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
Σύνολο Άξονα 1 :

Σύντομη Περιγραφή

131.518.311

114.551.918

9.917.561

7.841.957

960.748.572

758.213.879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.211.547

8.162.930

1.092.266.882

872.765.797

Προσέγγιση Leader

- εκ των οποίων μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5

320.973

Διαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής

- μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4

293.986

Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

- μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 3

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Ανταγωνιστικότητα

- μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή

Τεχνική Βοήθεια

- μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- μεταβατικές δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

5.560

5.276

19.710.700

16.973.606

288.426

315.698

111.807.611

97.578.312

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο
-

211

Άξονα

Ανταγω νιστικότητα

1 :

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0

0

0

293.986

320.973

131.518.311

114.551.918

487.010

420.880

849.349.664

670.644.534

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

0

0

9.430.551

7.421.077

1.068.674

898.807

110.330.234

86.670.538

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο
-

311

Άξονα

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

2

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0

0

0

9.917.561

7.841.957

960.748.572

758.213.879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο
-

411

Άξονα

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

3

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο
511

Άξονα

4

Προσέγγιση Leader

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο
-

Άξονα

5

Τεχνική Βοήθεια

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0
10.211.547

0
8.162.930

0
1.092.266.882

0

0
872.765.797

88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

0

0

1.248.841

646.275

0

0

6.082.189

4.095.530

0

0

0

0

0

0

7.331.030

4.741.805

6.990

12.950

64.637.361

36.355.235

869.759

506.738

6.804.045

3.810.471

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Ανταγω νιστικότητα

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0

0

0

876.749

519.688

71.441.406

40.165.706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

Σύνολο Άξονα 3
-

411

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0
876.749

0
519.688

78.772.436

0

0
44.907.511

89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

5.560

5.276

16.878.652

13.076.950

315.698

288.426

96.589.895

84.975.811

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Ανταγω νιστικότητα

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

0

0

0

0

321.258

293.702

113.468.547

98.052.761

474.060

413.890

740.820.657

597.219.780

0

0

560.063

464.020

8.560.792

6.914.339

103.474.670

82.815.899

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0

0

0

9.034.852

7.328.229

844.855.390

680.499.699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

Σύνολο Άξονα 3
-

411

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0
9.356.109

7.621.930

0
958.323.937

0

0
778.552.460

90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ & ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Σε ΕΥΡΩ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο / Άξονας
111

Σύντομη Περιγραφή

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015
Δημόσια
Κοινοτική
Δαπάνη
Συμμετοχή

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Κοινοτική
Δημόσια Δαπάνη
Συμμετοχή

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

113

0

0

1.547.066

1.350.569

0

0

9.119.554

8.204.119

0

0

0

0

0

0

10.666.620

9.554.688

0

0

43.885.686

37.149.058

0

0

508.611

434.787

51.519

44.168

Πρόωρη συνταξιοδότηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

123

Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

126

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

131

Εκπλήρωση προτύπων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

144

Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Ανταγω νιστικότητα

Σύνολο Άξονα 1 :
-

211

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

212

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

222

0

0

0

0

0

0

0

0

44.445.816

37.628.013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

223

Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

226

Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

227

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Βελτίω ση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

Σύνολο Άξονα 2
-

311

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

321

Βασικές υπηρεσίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Διαφ οροποίηση & Ποιότητα Ζω ής

Σύνολο Άξονα 3
-

411

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

Ανταγωνιστικότητα
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

412

Περιβάλλον
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

421

Συνεργασίες
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 4
511

Προσέγγιση Leader

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006
Τεχνικ ή Βοήθεια

- μεταβατικές δαπ άνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006

Σύνολο Άξονα 5
-

Τεχνική Βοήθεια

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-

μεταβατικ ές δαπάνες σύμφωνα με τον κ ανονισμό (ΕΚ) αρθ.
1320/2006

0

0
0

0
0

55.112.436

0

0
47.182.701
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ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 1/1/2015 - 31/12/2015
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ SFC
(Σε ΕΥΡΩ)

ok

Μέτρο / Άξονας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Δ.
ΕΓΤΑΑ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Δ.Δ.

111

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

112

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΓΤΑΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εγκατάσταση νέων γεωργών

13.358.375,00

12.622.168,75

-589.095,75

-505.407,79

12.116.760,96

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

11.498.673,87

10.890.950,66

93.184.865,47

88.470.055,85

99.361.006,51

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

106.018.839,57

99.847.047,75

-75.132.196,48

-71.628.562,61

28.218.485,14

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

0,00
Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
40.548.481,69

0,00

0,00

0,00

0,00

123

37.838.370,74

-22.497.953,28

-21.991.448,63

15.846.922,11

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

125

Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές

126
131
132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.433.808,11

47.110.468,71

90.083,74

-814.027,93

46.296.440,78

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εκπλήρωση προτύπων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.769,39

680.510,49

-13.538,22

-12.861,32

667.649,17

10.709,58
10.174,10
Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής
οργάνωσης αγοράς21.755,23
22.954,21

0,00

0,00

10.174,10

-66.266,61

-52.063,66

-30.308,43

Σύνολο Άξονα 1

222.615.611,42

209.021.446,43

-5.024.101,13

-6.534.316,09

202.487.130,34

189.269.680,31
Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών85.058.324,15

152.080.709,18

-7.022.252,44

-6.096.160,19

145.984.548,99

212

68.661.028,25

-3.540.649,59

-3.077.042,98

65.583.985,27

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

91.523.121,03

72.762.642,12

-546.931,25

-465.057,88

72.297.584,24

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

211

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.691,39

31.988,62

0,00

0,00

31.988,62

7.469.654,45

-61.613,02

-48.577,87

0,00

0,00

0,00

7.421.076,58
0,00

223

9.492.163,60
Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική 0,00
γη
Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)

0,00

0,00

0,00

0,00

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

0,00
0,00
Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων
πρόληψης 6.910.979,44
8.075.654,98
Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-39,11

907.128,05

7.818.107,49
0,00

222

226
227

Σύνολο Άξονα 2

0,00

383.458.635,46

307.917.002,05

0,00
-11.171.485,41

0,00
-8.779.710,87

299.137.291,18
-345.902,96

311

Διαφοροποίηση

1.900.962,55

1.790.468,19

-2.248.811,74

-2.136.371,15

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

1.909.127,85

1.809.372,55

-2.369.215,57

-2.250.754,79

-441.382,24

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

14.798.847,94

13.997.026,35

-10.439.501,65

-9.917.526,56

4.079.499,79

321

Βασικές υπηρεσίες

23.110.864,27

21.561.861,72

-9.144,49

-1.128.602,68

20.433.259,04

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

8.780.412,79

8.208.744,97

-0,02

-0,02

8.208.744,95

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

847.028,52

804.677,09

0,00

0,00

804.677,09

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων

0,00

0,00

0,00

0,00

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

51.347.243,92

48.172.150,88

-15.066.673,47

-15.433.255,20

32.738.895,68

19.564.219,08

18.494.473,67

0,00

0,00

18.494.473,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.311.288,82

51.368.326,67

-13.889,04

-11.805,68

51.356.520,99
1.934.047,88

Σύνολο Άξονα 3
411

Ανταγωνιστικότητα

412

Περιβάλλον

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

421

Συνεργασίες

2.047.636,55

1.934.047,88

0,00

0,00

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

9.117.164,92

8.582.996,77

-17.241,20

-16.289,56

8.566.707,21

85.040.309,37

80.379.844,99

-31.130,24

-28.095,24

80.351.749,75

6.948.720,72

5.211.540,54

-18.600,00

-13.950,00

5.197.590,54

6.948.720,72

5.211.540,54

-18.600,00

-13.950,00

5.197.590,54

-31.311.990,25 -30.789.327,40

619.912.657,49

Σύνολο Άξονα 4
511

Τεχνική Βοήθεια

Σύνολο Άξονα 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

749.410.520,89

650.701.984,89
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΆΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)

4.1 Καταγραφή προβλημάτων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Καθώς το έτος 2015 ήταν ένα μεταβατικό έτος, οι ενέργειες παράλληλης αξιολόγησης
επικεντρώθηκαν κυρίως στην προετοιμασία της εκ των υστέρων αξιολόγησης για το ΠΑΑ 20072013 και σε ενέργειες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση την
περίοδο 2014-2020.
Πραγματοποιήθηκε αποτίμηση των αναγκών που προέκυψαν για την αξιολόγηση την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αναλύθηκαν τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες που
δυσχεραίνουν το έργο της αξιολόγησης, ενώ βάσει της ανάλυσης αυτών ενσωματώθηκαν στο
πλάνο αξιολόγησης 2014-2020, οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη νέα
προγραμματική περίοδο.
Τα σημεία στα οποία αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στην αξιολόγηση είναι κυρίως τα εξής:
Α. Προβλήματα ως προς την καταχώρηση των δεδομένων παρακολούθησης
Η έλλειψη ορισμένων στοιχείων οφείλεται στη μη ορθή τήρηση και καταχώρηση των δεδομένων
από τους αρμόδιους χειριστές, στη μη έγκαιρη ταυτοποίηση των απαραίτητων δεδομένων,
δηλαδή από την έναρξη ενός μέτρου, στη δυσλειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, ως
προς την παροχή στοιχείων, στην έλλειψη ενιαίων ή συνδεδεμένων πληροφοριακών
συστημάτων, στον ανεπαρκή συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σχετικά με την τήρηση
και την παροχή δεδομένων.
Β. Προβλήματα λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων
Έλλειψη κάποιων στατιστικών στοιχείων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και αδυναμία
επιλογής της κατάλληλης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιμέρους μέτρων, καθώς σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας σε
σχέση με το οικονομικό αλλά και το διοικητικό κόστος.
Γ.

Έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των εμπλεκομένων με τις

ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης
Σε πολλές περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι υποτιμούν την έννοια της αξιολόγησης θεωρώντας
δυσβάστακτο και περιττό καθήκον τη συνεισφορά τους σε αυτή. Αγνοούν ότι η έννοια της
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εφαρμογής συνδέεται αναπόσπαστα με την έννοια της αξιολόγησης ενώ η δεύτερη δύναται να
ανατροφοδοτήσει την εφαρμογή βάσει των αποτελεσμάτων της.

4.2 Δραστηριότητες Δικτύωσης
Συμμετοχή σε κοινή Συνεδρίαση για την αξιολόγηση των Πυλώνων 1 και 2
Το 2015 εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχαν σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν αφενός τα νέα
δεδομένα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις
προτάσεις των νέων Κανονισμών για την Αγροτική Ανάπτυξη (δείκτες βάσης, δείκτες
αποτελεσμάτων, δείκτες επιπτώσεων, παραπλήσιοι δείκτες, ανάλυση SWOT, πλάνο δεικτών,
αποθεματικό

επίδοσης,

ετήσιες

εκθέσεις

υλοποίησης,

εκθέσεις

προόδου,

εργαλεία

αξιολόγησης), και αφετέρου δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με την διεκπεραίωση των
υποχρεώσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2007-2013, όπως αρχές
σύνταξης των οδηγιών της «Εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013».

4.3 Δραστηριότητες εσωτερικής οργάνωσης της υπηρεσίας σε θέματα
αξιολόγησης για τη νέα περίοδο
Μετά την Κοινή Συνεδρίαση για την αξιολόγηση των Πυλώνων 1 και 2, πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με συμμετέχοντες τους υπεύθυνους για την αξιολόγηση από τον Πυλώνα 1 και τον
Πυλώνα 2, προκειμένου να καθορισθεί και να οργανωθεί ο τρόπος επικοινωνίας και εργασίας, ο
ρόλος των εμπλεκομένων, κυρίως κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα αξιολόγησης, κυρίως όσον αφορά τα
προβλήματα που προέκυψαν την περίοδο 2007 -2013, τις απαιτήσεις τις νέας περιόδου και την
από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και απαιτήσεων για τα Μέτρα των δύο Πυλώνων την
επόμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη της
αξιολόγησης στα βήματα σχεδιασμού κάθε μέτρου για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

4.4. Οργάνωση και Βελτίωση Πληροφοριακών Συστημάτων
Με δεδομένο ότι διανύουμε το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και έως το τέλος
του 2016 θα πρέπει να έχει υποβληθεί η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013, έγιναν
συστηματικές ενέργειες, οι οποίες θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν την κατάρτιση της εκ των
υστέρων αξιολόγησης.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών θεματικών εμπειρογνωμοσυνών που αφορούν
θέματα αξιολόγησης ως προς την «ανταγωνιστικότητα» το «περιβάλλον» και την «τοπική
ανάπτυξη» καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπόνηση της εκ των υστέρων
αξιολόγησης, σύμφωνα με τις οποίες η επάρκεια και η ποιότητα δεδομένων παίζουν σημαντικό
ρόλο στην επιτυχή διεκπεραίωση αυτής, και δόθηκε έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας
δεδομένων και πληροφοριών.
Αυτό έγινε κυρίως μέσω της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή του
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) αλλά και των άλλων
παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την βελτίωση της παρακολούθησης, την
καλύτερη απεικόνιση των αναφορών πληροφοριακών στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων,
ώστε να επιτευχθεί ο συνδυασμός δεδομένων η συγκριτική αξιολόγησή τους, και η ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη ανάρτησή τους.
Βελτιώθηκε η λειτουργία του ΟΠΣΑΑ μέσω της αναβάθμισης του εργαλείου αναφορών όπου οι
πίνακες επεκτάθηκαν επιτρέποντας την εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν γεωγραφικές
περιοχές, δείκτες, οικονομικές αναφορές, πληρωμές, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και ελέγχους.
Επιπλέον ο συνδυασμός των επιμέρους πινάκων έγινε πιο ευέλικτος επιτρέποντας τη σύνθεση
νέων δεδομένων και συνδυασμό πεδίων ώστε να δημιουργούνται νέου τύπου αναφορές σε
μικρό χρονικό διάστημα.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες βελτίωσης της παρακολούθησης σε επιμέρους
πληροφοριακά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τα Μέτρα του άξονα 2, κυρίως τις
δράσεις του Μέτρου 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» αλλά και για τα Μέτρα 112 και
121 καθώς και για τα ιδιωτικά έργα του άξονα 3 Μέτρα 311,312 και 313.
Οι βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων συνεχίζονται, σε μόνιμη βάση καταγράφονται
και συστηματοποιούνται τα προβλήματα που προκύπτουν και οι λύσεις τους, με σκοπό μεταξύ
των άλλων και τη χρήση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας, στη σχεδίαση των πληροφοριακών
συστημάτων που θα καλύψουν τη νέα προγραμματική περίοδο.

4.5 Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Το 2015 οριστικοποιήθηκε το τεύχος προδιαγραφών για το έργο της εκ των υστέρων
αξιολόγησης 2007-2013 και αναμένεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης
χρηματοδότησης να βγει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Για την οριστικοποίηση του τεύχους προδιαγραφών, λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι μεθοδολογίες

95

που καθορίζουν οι τρεις προαναφερόμενες εμπειρογνωμοσύνες για την παράλληλη αξιολόγηση
σε συνδυασμό με τις τεχνικές οδηγίες που έσωσε η Ε.Ε.
Για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου της εκ των υστέρων αξιολόγησης και παράλληλα τη
διευκόλυνση της αξιολόγησης τη νέα προγραμματική περίοδο, θα προκηρυχθεί ένα επιπλέον
έργο που αφορά τη δημιουργία αναδρομικού περιφερειακού υπολογιστικού υποδείγματος το
οποίο θα τροφοδοτείται με στοιχεία τόσο της προηγούμενης όσο και της προγραμματικής
περιόδου και θα συνεισφέρει στην εκ των υστέρων αξιολόγηση αλλά και στις αξιολογήσεις της
νέας περιόδου.
Μετά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 με την
αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Ε.Ε. καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα της
Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2016 και εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 251/20.1.2016 απόφαση
έγκρισης του Γενικού Γραμματέα. Στο εν λόγω Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία
ενέργειας Β.5 «Αξιολόγηση» στην οποία εντάχθηκε και το έργο της «εκ των υστέρων αξιολόγηση
του ΠΑΑ 2007 – 2013» και αναμένεται η εγγραφή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική Βοήθεια (Π.Δ
4/2002, Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑΑ413/19.2.2016 - ΦΕΚ 449/24.2.2016, τ. Β). δηλαδή επιλογή από τον
κατάλογο (μητρώο) προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών αξιολογώντας την τεχνική και
οικονομική προσφορά.
Αναμένεται η τελική παράδοση του έργου έως το Νοέμβριο του 2016, το οποίο θα αξιολογηθεί
και θα υποβληθεί στην Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)

5.1 Μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης
5.1.1. Ετήσια συνάντηση για το έτος 2015

Στις 23 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω τηλεδιάσκεψης
Ετήσια Συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ, και
του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούσε στην εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013 για το έτος 2015. Στο
πλαίσιο της συνάντησης αυτής εξετάσθηκαν τα κυριότερα αποτελέσματα της διαχείρισης
και εφαρμογής του ΠΑΑ, του έτους 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 83 του
Καν (ΕΚ) 1698/2005. Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε τα
ακόλουθα θέματα:


Σχόλια σχετικά με την Ετήσια Έκθεση έτους 2014,



Πορεία εφαρμογής του ΠΑΑ, μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2015 και τα κυριότερα

προβλήματα κατά την υλοποίηση των Μέτρων/Δράσεων,


Ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος

και τα ευρήματα των ελέγχων


Ενημέρωση για το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, την παράλληλη Αξιολόγηση και τα

θέματα δημοσιότητας,


Κλείσιμο του ΠΑΑ 2007-2013



Άλλα θέματα όπως

o

Κλείσιμο των προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2000-2006

o

Δυνατότητες που δίνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η

ανθρωπιστική κρίση λόγω των προσφύγων, που επιθυμούν να εισχωρήσουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
5.1.2 Κύριες αρχές διαχωρισμού μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των διαρθρωτικών
ταμείων

Ο συντονισμός μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και
του ΠΑΑ, ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού - ΕΥΣ και την ΕΥΔ ΠΑΑ, σε συνεργασία
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με αρμόδιες εθνικές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την
παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης) και
λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραμματισμού, β)

παρακολούθησης υλοποίησης

(διαχειριστικές αρχές) και γ) επανεξέτασης της στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισμού και
διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ).
Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.
(Διαρθρωτικά Ταμεία), διασφαλίζεται, από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω της διαδικασίας εξέτασης
της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθέντων αιτήσεων ενίσχυσης για
την έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του
ΠΑΑ.
5.1.3. Συμπληρωματικότητα μεταξύ πρώτου και δεύτερου Πυλώνα της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της διεξοδικής ανάλυσης του περιεχομένου των επιμέρους επιχειρησιακών
προγραμμάτων των Κ.Ο.Α. και της ικανοποίησης των αναγκών των διασταυρωτικών
ελέγχων προς αποφυγή επικαλύψεων χρηματοδότησης ενεργειών πριν την έκδοση των
αποφάσεων έγκρισης πράξης για Μέτρα του ΠΑΑ στα οποία υπάρχουν κριτήρια
διαχωρισμού με τον Πυλώνα 1, καθώς και για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας
με τις επιλέξιμες για χρηματοδότηση πράξεις του ΠΑΑ, η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ
ΠΑΑ προέβη κατά το έτος 2015 στις ακόλουθες ενέργειες:


Συνεχής ενημέρωση και βελτίωση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων

οργανώσεων παραγωγών με σκοπό τον έλεγχο συμβατότητας, την αποφυγή επικαλύψεων
και τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας χρηματοδοτούμενων πράξεων του ΠΑΑ και των
προβλεπόμενων επιχειρησιακών σχεδίων ΚΟΑ και του προγράμματος μικρών νήσων
Αιγαίου. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαδικασία
ελέγχου μέχρι το σημείο εντοπισμού πιθανής επικάλυψης. Όταν ο ηλεκτρονικός έλεγχος
εντοπίσει πιθανές επικαλύψεις, τότε πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος στις επενδύσεις
για την διαπίστωση των συγκεκριμένων επικαλύψεων.


Συλλογή δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με εγκρίσεις και τροποποιήσεις

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

των

Οργανώσεων

Παραγωγών

του

τομέα

Οπωροκηπευτικών, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΟΑ.
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Έλεγχος σε 187 αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων ένταξης από δικαιούχους του

Μέτρου 121 του ΠΑΑ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις χρηματοδότησης
ενεργειών με τους τομείς Ελαιολάδου και Οπωροκηπευτικών του 1ου Πυλώνα της ΚΓΠ. Από
τον έλεγχο σε δικαιούχους που ανήκαν σε Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων του τομέα
Ελαιολάδου εντοπίσθηκαν 6 περιπτώσεις δικαιούχων για τους οποίους παρατηρήθηκαν
επικαλύψεις, ενώ από τον έλεγχο σε δικαιούχους που ανήκαν σε Οργανώσεις Παραγωγών
του τομέα Οπωροκηπευτικών εντοπίσθηκαν 5 περιπτώσεις δικαιούχων για τους οποίους
παρατηρήθηκαν επικαλύψεις. Τα σχετικά αποτελέσματα διαβιβάστηκαν στην ΕΥΕ ΠΑΑ.


Διασταυρωτικός Έλεγχος σε 878 δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ που

κατέθεσαν αίτηση πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμετοχή τους ως μέλη
ΟΕΦ σε δράσεις που αφορούν τις δαπάνες εφαρμογής συστημάτων ποιότητας (Βιολογική
Παραγωγή, Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) για την καλλιέργεια της ελιάς, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις χρηματοδότησης ενεργειών. Από τον έλεγχο προέκυψαν
7 περιπτώσεις δικαιούχων για τις οποίες δύναται να συντρέχει επικάλυψη. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε διασταυρωτικός έλεγχος μεταξύ 5 νέων εν δυνάμει δικαιούχων του
Μέτρου 132

(ως αποτέλεσμα αιτήσεων μεταβίβασης δεσμεύσεων) και δικαιούχων

τευτλοπαραγωγών που έχουν λάβει τη βασική ενίσχυση αναδιάρθρωσης βάσει του
άρθρου 3 του Καν.(Ε.Κ.) 320/2006, χωρίς να υπάρξουν ευρήματα. Τα σχετικά
αποτελέσματα διαβιβάστηκαν στην ΕΥΕ ΠΑΑ.


Πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων δικαιούχων του Μέτρου 133 του ΠΑΑ

σε σχέση με τις δράσεις των Καν. (ΕΚ) 3/2008 και 1234/2007. Δεν διαπιστώθηκαν
περιπτώσεις επικάλυψης.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ
ΛΕΥΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ποσό αμιγούς
κοινοτικής
συμμετοχής του
ΕΓΤΑΑ σε
€38.484.771,60.

Η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση»
(ΕΥΔ ΨΣ)

30.220.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Α΄ ΦΑΣΗ (Τ.Ε.
1995ΣΕ07200000)
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ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
1996ΣΕ07200003)

ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ
ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Κ.2002ΣΕ07200000 ΚΑΙ
2002ΣΜ07200000)

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Κ.2004ΣΕ07200000)

26.147.946,00

ΥΠ.ΟΙ.ΥΠ.ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡ.
Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων Κ.Υ.Υ

49.506.012,00

ΥΠ.ΟΙ.ΥΠ.ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡ.
Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων Κ.Υ.Υ

9.631.069,00

ΥΠ.ΟΙ.ΥΠ.ΝΑΥΤ. & ΤΟΥΡ.
Διεύθυνση Έργων
Ύδρευσης, Αποχέτευσης
και Επεξεργασίας
Λυμάτων

5.2. Σύνοψη των κυριοτέρων προβλημάτων που ανέκυψαν στη
διαχείριση και ληφθέντα μέτρα
Γενικά:
Το κλίμα αβεβαιότητας στην οικονομία, που ήταν ήδη διάχυτο από το τέλος του 2014,
επιδεινώθηκε το 2015 και κορυφώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, την
τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών, μεταξύ άλλων, στις αναλήψεις μετρητών
από τραπεζικούς λογαριασμούς, στις διασυνοριακές πληρωμές και τη διασυνοριακή
κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου. Συνολικά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κωδικοποίησε 25 προβλήματα στις συναλλαγές απόρροια των capital
controls που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
-καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγών Α' και Β' υλών από το εξωτερικό (εντός και
εκτός Ε.Ε.) και σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώσεις από την πλευρά των προμηθευτών.
- Προμηθευτές του εξωτερικού κινήθηκαν προς δυσμενείς όρους συναλλαγών, ακόμη και
100% προπληρωμή, ακόμα και σε μεγαλύτερες και (μέχρι προχθές) φερέγγυες ελληνικές
επιχειρήσεις.
- Οι δυσμενείς όροι επεκτάθηκαν και στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου, που μέχρι τότε
είχαν επηρεαστεί λιγότερο από τις προ-πληρωμές.
- προβλήματα στην εξόφληση των εισαγωγών, λόγω της απαιτούμενης έγκρισης από την
αρμόδια Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της συνεργαζόμενης
Τράπεζας. κ.α.

Η άσχημη οικονομική κατάσταση και η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής
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Προσαρμογής και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επηρέασε,
όπως είναι φυσικό, και την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007-13.
Ειδικά για τα Μέτρα του ΠΑΑ που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις (και τα οποία
απαιτούν την ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων), όπως τα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο
121), την Μεταποίηση (Μέτρο 123), τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) και
Άξονα 4 (LEADER) τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην υλοποίησή τους συνδέονται
άμεσα με τα προβλήματα ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και το δυσμενές
επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι επενδυτές είτε δεν μπορούσαν να
εξασφαλίσουν δανεισμό από της Τράπεζες (έλλειψη ρευστότητας) είτε ακόμα και εάν οι
ίδιοι είχαν την απαραίτητη Ιδιωτική συμμετοχή δεν μπορούσαν να κάνουν πλήρη χρήση
της λόγω της επιβολής ελέγχου Κίνησης Κεφαλαίων

Αναφορικά με τα Δημόσια έργα oι Ανάδοχοι αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα
ρευστότητας και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απόρροια της αρνητικής οικονομικής
κατάστασης και της αδυναμίας του Κράτους να χρηματοδοτήσει και αποπληρώσει ήδη
εκτελεσμένες εργασίες κυρίως κατά την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση
με τους δανειστές.
Και ενώ τα ιδιωτικά έργα κατάφεραν να καλύψουν μερικώς το χαμένο έδαφος μετά την
σύναψη της σχετικής συμφωνίας (όπως φαίνεται και από τα απολογιστικά στοιχεία του
έτους), δεν συνέβη το ίδιο και με τα δημόσια έργα λόγω εποχικότητας (τα περισσότερα
εκτελούνται Άνοιξη, Καλοκαίρι ) και λόγω μεγαλύτερης επίδρασης σε αυτά του ελέγχου
κίνησης κεφαλαίων.

Αναλυτικά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ανά Μέτρο:
Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
Βασικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ΠΑΑ 2007-2013 αποτέλεσε η έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού, διότι ο φόρτος εργασίας αυξήθηκε κατακόρυφα με μειούμενο τον αριθμό των
υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
της τρίτης πρόσκλησης, ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 με τη συνδρομή Εξωτερικού
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Συμβούλου. Σημαντικό πρόβλημα στην παρακολούθηση και στην πιστοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι οι φορείς αναγκάστηκαν λόγω
μεταβολής των αναγκών τους λόγω οικονομικής κρίσης, να προβούν σε τροποποιήσεις των
επενδυτικών τους σχεδίων. Εξ’ αιτίας του γεγονότος αυτού προστέθηκε ένας τεράστιος
φόρτος εργασίας στην Υπηρεσία , διότι η συντριπτική πλειοψηφία των τροποποιήσεων
αυτών έπρεπε να λάβει έγκριση και από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο φόρτος εργασίας κατά τα τέλη του 2015 διότι αυτό ήταν το
τελευταίο έτος εφαρμογής του Μέτρου Για το λόγο αυτό, καταβλήθηκε τεράστια
προσπάθεια κινητοποίησης των δικαιούχων να προχωρήσουν το συντομότερο
στην ολοκλήρωση των έργων καθώς και των Επιτροπών Παρακολούθησης, προκειμένου
να επισπεύσουν τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων και να αποστείλουν εγκαίρως τα
σχετικά αιτήματα πληρωμής.
Προβλήματα από πλευράς δικαιούχων :
Όπως και τα προηγούμενα έτη, μείζον πρόβλημα παρέμενε η έλλειψη ρευστότητας και η
αδυναμία των δικαιούχων να προχωρήσουν σε υλοποιήσεις των επενδυτικών τους
σχεδίων παρά τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Πολλοί δικαιούχοι που είχαν
ενταχθεί στο πλαίσιο της 1ης και 2ης Πρόσκλησης, καθυστέρησαν να υποβάλλουν αίτημα
1ης πληρωμής. Αντ’ αυτού υπέβαλλαν αίτημα παράτασης υποβολής αιτήματος πρώτης
πληρωμής ή και αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, καθώς οι δύσκολες
οικονομικές συνθήκες έπληξαν τη χρηματοοικονομική θέση τους με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα και εξ ολοκλήρου τους συνεργάτες τους και να
καταθέσουν έγκαιρα πλήρως εξοφλημένα τιμολόγια. Επίσης, αρνητικά σε αυτό συνέβαλε
και η κήρυξη της τραπεζικής αργίας που εμπόδισε τους δικαιούχους να καταβάλλουν τα
απαιτούμενα ποσά στους προμηθευτές τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να
καταθέσουν έγκαιρα τα αιτήματα πληρωμής ώστε να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις
πληρωμής και να ολοκληρωθούν τα έργα εντός προγραμματικής περιόδου.
Επιπρόσθετα, σοβαρό πρόβλημα αποτέλεσαν οι αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία,
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στη διαδικασία αδειοδότησης των μονάδων και στη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικών
αδειών, οι οποίες δημιούργησαν σημαντικά βάρη στις αδειοδοτούσες αρχές, στους
υποψήφιους δικαιούχους και στον Φορέα Εφαρμογής. Κατ’ επέκταση, λόγω της άγνοιας
από πλευράς δικαιούχων περί αλλαγής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιόδου
προσαρμογής στην οποία βρίσκονταν οι αδειοδοτούσες αρχές, υπήρξε σημαντική
καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας, εγκατάστασης και
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτήθηκε). Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι φορείς
αιτήθηκαν παράταση προσκόμισης των εν λόγω αδειών, καθυστερώντας έτσι την πρόοδο
της αίτησής τους στη διαδικασία αξιολόγησης.
Μέτρο 125Β
Σημαντικά προβλήματα που αποτέλεσαν τροχοπέδη και δημιούργησαν επιπλέον
καθυστερήσεις στην εφαρμογή και στην υλοποίηση του Μέτρου 125Β ήταν:
1.

Η αλλαγή των ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών,

Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και
Λιμενικών (ΦΕΚ 363/Β΄/19-2-2013) όπως η έκδοση της απόφασης 487/2013/4-10-2013
σχετικά με ‘την έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων,
οδήγησαν στην ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών και των τευχών δημοπράτησης και
στην επανυποβολή αυτών εκ μέρος των Δικαιούχων (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ
Δασαρχείων), καθώς και στον επανέλεγχο αυτών και έκδοση σχετικών Αποφάσεων,

με

αποτέλεσμα να υπάρξει επιπλέον 6μηνη καθυστέρηση για την υλοποίηση αυτών. .
2.

Η συνεχείς έκδοση πληθώρας νομοθετικών διατάξεων περί των Δημοσίων έργων,

κυρίως κατά τα έτη 2013-2014, με ασυνήθιστη έλλειψη ή καθυστέρηση έκδοσης οδηγιών
περί επίλυσης έμπρακτων προβλημάτων, τόσο κατά τη σύνταξή και υποβολή των τευχών
Δημοπράτησης εκ μέρους των Δικαιούχων, όσο και κατά τη σύναψη της νομικής
δέσμευσης, κυρίως λόγω της συνεχούς προσαρμογής αυτών προς τις νέες διατάξεις περί
των Δημοσίων έργων.
3.

Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, η τραπεζική αργία (σχετ. 15) και η συνεχιζόμενη
έως σήμερα διάρκεια εφαρμογής του ελέγχου κεφαλαίων (capital controls), αποτέλεσμα
των οποίων ήταν η εκτεταμένη έλλειψη ρευστότητας (μετρητά), δυσχεραίνοντας στο
μέγιστο την προμήθεια αναγκαίων υλικών για την κατασκευή τεχνικών έργων (τάφροι,
γέφυρες, σωληνωτοί οχετοί κ.λπ.), καθώς και την δυνατότητα αποπληρωμής των
προβλεπομένων ασφαλιστικών-φορολογικών εισφορών. Κατά ακολουθία αυτών, υπήρξε
καθυστέρηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της άρτιας κατασκευής των εν λόγω
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έργων, εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος, με συνέπεια την προκύπτουσα
ανάγκη για την εξασφάλιση περαιτέρω χρόνου υλοποίησης αυτών, ώστε να είναι δυνατή
η παραλαβή τους (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου (αρθ. 71,73 και 75 του Ν 3669/08
(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν)
4.

Η υφιστάμενη κατάσταση καθυστέρησης πληρωμών/εξόφλησης πιστοποιημένων

λογαριασμών, πέραν του διμήνου, με συνέπεια να υποβληθούν εκ μέρους του αναδόχου
ενός εκάστου των έργων δηλώσεις προσωρινής ή ειδικής διακοπής,

όχλησης και

απαίτησης τόκων υπερημερίας (αρθ.53, παρ.9 και αρθ. 64 του ΚΔΕ)
5.

Οι επικρατούσες δυσμενής κλιματοεδαφικές συνθήκες στις περιοχές εκτέλεσης των

δασικών έργων, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και του ορεινού όγκου της χώρας (έντονες
βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αρνητικές θερμοκρασίες- ψύχος, παγωνιά, χιονοθύελλες
κ.α., κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων, υπερχείλιση χειμάρρων, πλημμύρες κ.λπ.), με
αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά ο διαθέσιμος χρόνος για την εκτέλεση των
εργασιών (βάση χρονοδιαγράμματος), ιδίως δε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι
συνθήκες αυτές, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 5 μηνών ανά έτος, θεωρούνται απαγορευτικές
για την εκτέλεση των τεχνικών έργων, των αναγκαίων υποδομών και της οδοστρωσίας,
δεδομένης της αρνητικής επίδρασης στην ποιότητα των κατασκευών και κατά επέκταση
στην αρτιότητα και λειτουργικότητα των δασικών έργων οδοποιίας.
6.

Η καθυστέρηση υπογραφής της Σύμβασης, μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης του ΠΑΑ της Ελλάδας 20017-2013 και του Τεχνικού Συμβούλου των Δασικών
Μέτρων της ΕΓΔ του ΥΠΕΚΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως σε θέματα περί των
διαδικασιών ελέγχου και έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων εκ των Φορέων
εφαρμογής, η οποία και τελικά πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013, ήτοι σχεδόν
στην έναρξη της περιόδου «ν + 2» του ΠΑΑ 2007-2013. Επισημαίνεται ότι κατά την
ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Σύμβασης, ήδη είχαν ενταχθεί 40 έργα στο Μ 125Β,
για τα περισσότερα εκ των οποίων

είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τευχών

Δημοπράτησης και είχαν εκδοθεί οι σχετικές Αποφάσεις Προέγκρισης αυτών, μαζί με τους
Πίνακες παρατηρήσεων/προϋποθέσεων αυτών ως αναπόσπαστο μέρος της έκαστης
Απόφασης, καθώς και τις σχετικές Λίστες αποτελέσματος ελέγχου ανά Απόφαση.
Σημειώνεται ότι η συνεργασία της Υπηρεσίας, με τον Τεχνικό Σύμβουλο, ήταν αρραγής και
επιτυχής έως το τέλος της λήξης της σύμβασής του στις 29-11-2015.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου για τα έργα του Μ 125 Β του ΠΑΑ 2007-2013 προβλεπόταν έως την 31-122015 (ημερομηνία κλεισίματος του ΠΑΑ), ήταν η απένταξη 4 έργων, ενώ για τα υπόλοιπα
43 έργα του Μ 125Β, λόγω της 15μηνης περίοδο εγγύησης αυτών (περίοδο συντήρησης
έργων οδοποιίας), δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση του οικονομικού τους αντικειμένου εντός
του ΠΑΑ 2007-2013, παρά του γεγονότος ότι για τα περισσότερα έργα (32) έχει ήδη
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ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο αυτών.
Μέτρο 144
Για την επίδοση των εγγράφων για την αναζήτηση ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντες
ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ζητείται η συνδρομή των
Δήμων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τους, λόγω έλλειψης προσωπικού, καθυστερούν ή
αδυνατούν να πραγματοποιήσουν τις επιδόσεις. Στις περιπτώσεις μη επίδοσης ζητείται η
συνδρομή των αρμόδιων κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων τα οποία και
ανταποκρίνονται. Η διαδικασία αυτή καθυστερεί την ολοκλήρωση της επίδοσης των
εγγράφων για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άξονας 3: Ιδιωτικές επενδύσεις (Μέτρα 311,312,313)
Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα και της έλλειψης ρευστότητας στην
αγορά καθώς και της δυσκολίας δανειοδότησης των επιχειρήσεων, ο ρυθμός υλοποίησης
των έργων ήταν χαμηλός, ενώ παρατηρήθηκε δυστοκία στην υποβολή δεύτερου
αιτήματος πληρωμής (με την ολοκλήρωση του 60% του έργου σε όρους φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο), καθώς και αδυναμία
ολοκλήρωσης των έργων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με διαφαινόμενο
σοβαρό κίνδυνο μη ολοκλήρωσης των έργων εντός της προγραμματικής περιόδου 20072013.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω η Υπηρεσία μας προχώρησε στην απλοποίηση
διαδικασιών εντός του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος, στη
δυνατότητα επιπλέον παράτασης υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής
προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση του πρώτου 20% του έργου, στις
επανειλημμένες ενημερώσεις και έγγραφες επισημάνσεις προς τους Υποστηρικτικούς
Μηχανισμούς προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης των
έργων στις περιοχές ευθύνης τους και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες προς
αποφυγή της απώλειας των κοινοτικών πόρων, καθώς και στην εξυγίανση των μέτρων των
ιδιωτικών επενδύσεων με την ανάκληση των ατομικών αποφάσεων έγκρισης
Άξονας 3: Δημόσιες επενδύσεις (Μέτρα 321,322,323)
Ορισμένες καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν στην άμεση εξόφληση πιστοποιημένων
λογαριασμών έργων, λόγω μειωμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε. Η Μονάδα Β3 της ΕΥΕ ΠΑΑ σε
συνεργασία με τη Μονάδα Β της ΕΥΔ ΠΑΑ εισηγήθηκε τροποποιήσεις του Προγράμματος

105

Δημοσίων Επενδύσεων για την επίλυση του θέματος.
Άξονας 4: LEADER
Τα βασικά προβλήματα εστιάστηκαν στα εξής:


Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2007-2008, σε εποχή έντονης ανάπτυξης και

ξεκίνησε η υλοποίησή του το 2010, στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την ανάγκη για πολλαπλές τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου.


Τον επαναπροσδιορισμό των τοπικών προγραμμάτων και η προσαρμογή τους στις

νέες απαιτήσεις της οικονομικής κρίσης.


Αδυναμία επενδυτών να εξασφαλίσουν την ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως, λόγω μη

δανειοδότησης των επενδυτών από τράπεζες.


Μεγάλο ποσοστό

απεντάξεων λόγω αδυναμίας

υλοποίησης

ή κατόπιν

αιτημάτων από τους επενδυτές.


Επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις από τις ΟΤΔ (μέσος όρος 4-5 προσκλήσεις/ ΟΤΔ)

διότι δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα καθυστέρηση
στην υλοποίηση του προγράμματος (διάρκεια από την πρόσκληση μέχρι την ένταξη
τουλάχιστον ένα χρόνο), επιπλέον όγκος δουλειάς τόσο από τις ΟΤΔ όσο και από την ΕΥΕ.



Capital controls: δυσκολία στην υλοποίηση, κυρίως στην αγορά εξοπλισμού από το

εξωτερικό.

5.3. Χρήση Τεχνικής Βοήθειας
5.3.1. Τεχνική Υποστήριξη – Εφαρμογή Συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
(Υποπρόγραμμα Α΄)

Το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔ ΠΑΑ για το έτος 2015
υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού με το αριθ. πρωτ. 1324/19.3.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα και
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 87319/ΕΥΣΣΑΑ 1883/27.8.2015 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίθηκε περιλαμβάνει συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες
(Υποπρόγραμμα Α΄) καθώς και ενέργειες χρηματοδοτούμενες από αμιγώς Εθνικούς
πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄).
Στην συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια (Υποπρόγραμμα Α΄) που εγκρίθηκε
περιλαμβάνονται γενικές ενέργειες όπως Προμήθειες: (εξοπλισμός γραφείων, Η/Υ και
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περιφερειακών, λογισμικό), Παροχή Υπηρεσιών: (ανάπτυξη, εγκατάσταση υποστήριξη
εξοπλισμού και λογισμικού, εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών,
υπηρεσίες συμβούλων, αξιολόγηση) και έξοδα μετακινήσεων προσωπικού συνολικού
προϋπολογισμού 2.370.000,00 €..
Στην αμιγώς χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς πόρους τεχνική βοήθεια (Υποπρόγραμμα
Β΄) που εγκρίθηκε και η οποία δρα συμπληρωματικά με τη συγχρηματοδοτούμενη τεχνική
υποστήριξη, περιλαμβάνονται κυρίως λειτουργικές δαπάνες των Ειδικών Υπηρεσιών
Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ όπως: καθαρισμό κτιρίων, τηλεφωνικά, αναλώσιμα,
κ.λπ. συνολικού προϋπολογισμού 227.000,00€.
Οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1.1.2015 μέχρι σήμερα στην αμιγώς
χρηματοδοτούμενη

από

Εθνικούς

πόρους

τεχνική

υποστήριξη

της

Εφαρμογής

(Υποπρόγραμμα Β΄), ανέρχονται στο ύψος των 64.890,00 ευρώ περίπου.
Πίνακας έργων Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2007 - 2013
Α
/
Α

1

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔ.
ΟΠΣΑ
Α

2009ΣΕ0828
0005

1095
89

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΜ
ΕΣ ΑΠΌ
ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

601.305,20

595.008,70

6.296,50

64.267,57

64.267,57

64.267,57

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΩΜΩ
Ν

601.305,20

2

2009ΣΕ0828
0006

1095
92

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3

2009ΣΕ0828
0007

1095
86

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Ε. Π. ΑΑ-ΑΥ
2000-2006

120.540,00

120.540,00

120.540,00

4

2009ΣΕ0828
0008

1095
93

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΑ

125.562,10

125.562,10

125.562,10

5

2009ΣΕ0828
0009

1095
87

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

35.055,00

35.055,00

35.055,00

6

2009ΣΕ0828
0010

1095
52

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ( ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ )

110.700,00

110.700,00

110.700,00

7

2009ΣΕ0828
0011

1095
47

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ

44.649,00

44.649,00

44.649,00

8

2009ΣΕ0828
0012

1093
64

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

359.010,21

359.010,21

359.010,21

9

2009ΣΕ0828
0013

1093
86

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ 121 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

101.475,00

101.475,00

101.475,00

107

ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 50000 ΕΥΡΩ

1
0

2009ΣΕ0828
0014

1093
47

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ 1698/2005 50.3 (α )

1
1

2009ΣΕ0828
0017

1093
84

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 'Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

100.388,03

100.388,03

100.388,03

1
2

2009ΣΕ0828
0020

1093
44

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

200.129,77

200.129,77

200.129,77

1
3

2009ΣΕ0828
0022

1095
68

ΑΓΟΡΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

40.731,27

40.731,27

40.731,27

1095
90

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ )

147.839,85

147.839,85

147.839,85

76.260,00

76.260,00

76.260,00

24.827,67

24.827,67

24.827,67

2.900,00

2.900,00

2.900,00

12.584.852,08

12.584.852,08

12.584.852,
08

1
4

2009ΣΕ0828
0024

153.576,53

153.576,53

153.576,53

1
5

2009ΣΕ0828
0035

1093
49

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ
ΑΡΘΡΑ 31, 37 ΕΩΣ 41 ΚΑΙ 43 ΕΩΣ 49
ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1698/2005

1
6

2009ΣΕ0828
0036

1095
12

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1
7

2010ΣΕ0828
0007

1095
96

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1096
95

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

1096
92

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ - ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 121 ΤΟΥ ΠΑΑ
2007-2013

7.995,00

7.995,00

7.995,00

86.346,00

86.346,00

86.346,00

1
8

1
9

2010ΣΕ0828
0017

2010ΣΕ0828
0018

2
0

2010ΣΕ0828
0019

1096
85

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ"

2
1

2010ΣΕ0828
0029

1097
05

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

29.460,96

29.460,96

29.460,96

1097
85

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

34.440,00

34.440,00

34.440,00

2
2

2010ΣΕ0828
0030

108

2
3

2010ΣΕ0828
0031

1195
72

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 121,
123 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 20072013

47.999,99

47.999,99

47.999,99

5.999,94

5.999,94

5.999,94

1.845,00

2
4

2010ΣΕ0828
0032

1225
17

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2
5

2010ΣΕ0828
0033

1096
66

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ
ΠΑΑ

1.845,00

1.845,00

2
6

2010ΣΕ0828
0034

1096
94

ΕΛΕΓΧΟΙ

8.037,58

6.989,17

1096
84

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/676 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

28.290,00

28.290,00

28.290,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.211,12

16.211,12

16.211,12

501.918,16

501.918,16

501.918,16

2
7

2010ΣΕ0828
0035

1.048,41

8.037,58

2
8

2011ΣΕ0828
0004

1245
45

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

2
9

2011ΣΕ0828
0005

1246
84

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3
0

2011ΣΕ0828
0006

1246
44

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

3
1

2011ΣΕ0828
0008

1273
44

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

68.880,00

68.880,00

68.880,00

73.800,00

73.800,00

73.800,00

71.803,41

71.803,41

71.803,41

3
2

2011ΣΕ0828
0011

1517
84

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 123Β, 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227
ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

3
3

2011ΣΕ0828
0012

1096
97

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
221 ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΓΡΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΑ 2007-2013

3
4

2011ΣΕ0828
0013

1716
34

ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΑ

176.274,45

176.274,45

176.274,45

3
5

2011ΣΕ0828
0014

1716
27

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

914.759,48

914.759,48

914.759,48

3
6

2011ΣΕ0828
0015

1716
33

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

36.710,39

36.710,39

36.710,39

109

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

2011ΣΕ0828
0017

2011ΣΕ0828
0018

2011ΣΕ0828
0019

2011ΣΕ0828
0020

2011ΣΕ0828
0021

1721
14

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ

18.388,50

18.388,50

18.388,50

1725
30

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

54.882,60

54.882,60

54.882,60

1725
31

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ LEADER

47.355,00

47.355,00

47.355,00

1725
29

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

61.143,30

61.143,30

61.143,30

1728
24

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΑΞΟΝΑ 3 (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

60.270,00

60.270,00

60.270,00

88.560,00

88.560,00

88.560,00

79.704,00

4
2

2011ΣΕ0828
0022

1734
95

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

4
3

2012ΣΕ0828
0001

1750
25

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ
2007 - 2013

79.704,00

79.704,00

4
4

2012ΣΕ0828
0071

1757
18

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

82.410,00

0,00

110.700,00

110.700,00

110.700,00

6.117.160,03

6.117.160,03

6.117.160,0
3

82.410,00

82.410,00

4
5

2012ΣΕ0828
0073

1764
88

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

4
6

2012ΣΕ0828
0074

1762
84

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ

121.032,00

121.032,00

121.032,00

4
7

2012ΣΕ0828
0116

1766
61

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - 2020

4
8

2012ΣΕ0828
0121

1772
68

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ

18.450,00

18.450,00

18.450,00

4
9

2013ΣΕ0828
0027

1798
02

ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

73.800,00

73.800,00

73.800,00
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1
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2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

2013ΣΕ0828
0029

2014ΣΕ0828
0037

2014ΣΕ0828
0038

2014ΣΕ0828
0039

2014ΣΕ0828
0040

2014ΣΕ0828
0041

2014ΣΕ0828
0043

2014ΣΕ0828
0044

1802
06

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

118.080,00

118.080,00

118.080,00

1859
76

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
αριθμ. 1305/2013

14.145,00

14.145,00

14.145,00

1859
80

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
αριθμ. 1305/2013

11.070,00

11.070,00

11.070,00

1859
77

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
αριθμ. 1305/2013

12.915,00

12.915,00

12.915,00

1859
78

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
ΑΡΙΘΜ. 1305/2013 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

9.840,00

9.840,00

9.840,00

1859
79

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
ΑΡΙΘΜ. 1305/2013

11.070,00

11.070,00

11.070,00

1867
48

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΟΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
αριθμ. 1305/2013) - ΕΥΔ ΠΑΑ

13.405,77

13.405,77

13.405,77

1867
46

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ «ΤΩΝ
ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 ΕΥΔ ΠΑΑ

17.097,00

17.097,00

17.097,00

13.751,40

13.751,40

13.751,40
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2014ΣΕ0828
0045

1867
47

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθμ.
1305/2013 - ΕΥΔ ΠΑΑ

5
9

2014ΣΕ0828
0046

1867
65

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ

23.923,50

23.923,50

23.923,50

6
0

2014ΣΕ0828
0055

1869
88

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔ
ΠΑΑ

10.430,40

10.430,40

10.430,40
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6
1

2014ΣΕ0828
0056

1871
90

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
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2

2015ΣΕ0828
0001

9495
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3
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6
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2015ΣΕ0828
0002

2015ΣΕ0828
0003

2015ΣΕ0828
0004

2015ΣΕ0828
0005

2015ΣΕ0828
0006

9.225,00

8.775,00

450,00

9.225,00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

23.985,00

23.985,00

23.985,00

9496
84

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ,
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΑΛΠΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΚΤΑΣΕΩΝ) ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ
ΕΠΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

73.123,50

73.123,50

73.123,50

9496
75

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

70.725,00

70.725,00

70.725,00

9496
77

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

55.227,00

55.227,00

55.227,00

9496
79

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ – ΔΑΣΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

51.660,00

51.660,00

51.660,00

9496
82

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

73.492,50

73.492,50

73.492,50

73.062,00

73.062,00

73.062,00

73.677,00
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2015ΣΕ0828
0007

9496
80

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6
9

2015ΣΕ0828
0008

9496
86

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

73.677,00

73.677,00

7
0

2015ΣΕ0828
0011

9500
61

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ 121 ΚΑΙ 112, ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΑΑ

11.931,00

0,00

11.931,00

11.931,00

24.726.532,26

24.624.396,35

102.135,9
1

24.726.532,
26

ΣΥΝΟΛΟ

5.3.2. Τεχνική Υποστήριξη – Εφαρμογή χρηματοδοτούμενη από αμιγώς
Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄)

Η αμιγώς χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς πόρους τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής
(Υποπρόγραμμα Β΄), δρα συμπληρωματικά με τη συγχρηματοδοτούμενη τεχνική
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υποστήριξη και καλύπτει ενέργειες απαραίτητες αλλά μη επιλέξιμες από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορά κυρίως λειτουργικές δαπάνες των Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ όπως: καθαρισμό κτιρίων, τηλεφωνικά,
αναλώσιμα, κ.λπ.
Η νομική βάση για τις ενέργειες αυτές είναι το Π.Δ. 4/2002, όπως εξειδικεύονται στην αρ.
πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/26.11.2010, τ. Β) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς πόρους τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής εγκρίνεται
σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το έτος 2015
εγκρίθηκε το ποσό των 227.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 87319/ΕΥΣΣΑΑ 1883/27.8.2015
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 ανέρχονται στο ύψος των
178.155,00 ευρώ περίπου.

5.4 Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)
Οι δράσεις του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου από τη φύση τους εμπεριέχουν επικοινωνία. Το
έτος 2015 ήταν σημαντικό τόσο για τις πληρωμές κλεισίματος της Περιόδου 2007-2013
όσο και για την προετοιμασία της Περιόδου 2014-2020. Στελέχη της Μονάδας Υποστήριξης
του ΕΑΔ συνέδραμαν και στους δύο αυτούς πρωταρχικούς στόχους της Διαχειριστικής
Αρχή. Το 2015 ήταν έτος διαβούλευσης για την προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου του
ΕΑΔ, όπως τη σύσταση των μελών τόσο του ΕΑΔ όσο και του σχεδιαζόμενου Υποδικτύου
Καινοτομίας, την περεταίρω επεξεργασία και ολοκλήρωση του Σχεδίου Επικοινωνίας και
κυρίως του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ για το οποίο η Μονάδα Υποστήριξης διαβουλεύτηκε
με τα μέλη, επεξεργαζόμενη τις απαντήσεις σχετικού ερωτηματολογίου που είχε
αποστείλει σε εμπλεκόμενους με την αγροτική ανάπτυξη και κατά κύριο λόγο στα
υπάρχοντα μέλη του ΕΑΔ και στα μέλη της εταιρικής σχέσης του ΠΑΑ.
Στο πλαίσιο του ΕΑΔ οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2015 είναι οι ακόλουθες:
1.

Λειτουργία του ΕΑΔ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συμβατικό έργο υποστήριξης της δομής του ΕΑΔ βάσει της
σχετικής σύμβασης με την εταιρεία KANTOR Management Consultants S.A. η ισχύς της
οποίας είχε παραταθεί έως τις 29.8.2015.
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2.

Διαδικτυακός τόπος του ΕΑΔ – Έντυπα

Α) Ο διαδικτυακός τόπος

www.ead.gr αναμορφώθηκε με τη συνδρομή της Δ/νσης

Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και ενημερώνεται σε συνεχή βάση με πληροφορίες που
αφορούν στις ενέργειες του ΕΑΔ, των μελών του, άλλων αγροτικών Δικτύων Κ-Μ καθώς και
του ENRD. Οι δευτερευούσης σημασίας τεχνικές δυσλειτουργίες που παρουσιάζει και οι
δυσκολίες κατά την ανάρτηση θα αντιμετωπισθούν κατά τη νέα Περίοδο.
Β) Δημιουργήθηκε και μοιράστηκε στα μέλη του ΕΑΔ, στα στελέχη της Διαχειριστικής
Αρχής και άλλους εμπλεκόμενους ημερολόγιο/ατζέντα 2015.
Γ) Επικαιροποίηση και αναπαραγωγή υπαρχόντων εντύπων (ΠΑΑ, ΕΑΔ, ΚΑΠ,
Καινοτομίας).
3.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων - Συναντήσεων

Α) Εκδήλωση βράβευσης δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 20072013
Η Μονάδα Υποστήριξης του ΕΑΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή, προέβη στη
διεξαγωγή

πανελλήνιου

διαγωνισμού

με

σκοπό

τη

βράβευση

δικαιούχων

συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πιο
συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε προκήρυξη, συγκεντρώθηκαν οι φάκελοι υποψηφιότητας και
αξιολογήθηκαν από ειδικές Επιτροπές Διαγωνισμού, βάσει Οδηγού Καθορισμού Κριτηρίων
Έργων προς Βράβευση που καταρτίστηκε το 2013.
Η εκδήλωση βράβευσης των δικαιούχων του ΠΑΑ 2007-2013 πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών την 1.4.2015 παρουσία
της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, Πανεπιστημιακών, μελών του ΕΑΔ, στελεχών του
Υπουργείου και άλλων ενδιαφερομένων.
Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση των 9 αρχικά επιλεγμένων έργων, όπως
αξιολογήθηκαν από ειδικές επιτροπές αποτελούμενες και από μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΕΑΔ εκτός Διαχειριστικής Αρχής, τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
από το ακροατήριο για να επιλεγεί η σειρά των τριών πρώτων ανά κατηγορία και την
απονομή των βραβείων στα τρία πρώτα έργα κάθε κατηγορίας, που ήταν ένα καλαίσθητο
μεταλλικό δεντράκι σε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο χρώμα.
Οι κατηγορίες βράβευσης ήταν οι εξής:
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α) Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου,
β) Νεανική επιχειρηματικότητα,
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.
Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οι οποίοι προσκλήθηκαν τιμητικά στην
τελετή, απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα. Η εκδήλωση επικοινωνήθηκε μέσω του
διαδικτυακού τόπου του ΕΑΔ όπου αναρτήθηκε έντυπο και φωτογραφικό υλικό.
Β) Συμμετοχή του ΕΑΔ στην καμπάνια του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου 2015
Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου είναι:
α) Να ενισχυθεί η φωνή των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης και να διασφαλιστεί, ότι
τα συμφέροντα και η ευημερία των κοινοτήτων αυτών αντανακλώνται δίκαια στις εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου.
β) Η προώθηση της αλληλοβοήθειας, της κοινής κατανόησης, της αλληλεγγύης, της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της συνεργασίας μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων σε
όλη την Ευρώπη.
Η Υποστηρικτική Μονάδα του Δικτύου παρείχε την οργανωτική στήριξη σε συνεργασία με
το Ελληνικό Δίκτυο LEADER στη διοργάνωση της εθνικής καμπάνιας στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου - ERP 2015. Η προσπάθεια αυτή
εκτός από τη συνδρομή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου είχε και την οργανωτική στήριξη
των μελών του ΕΑΔ: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών και WWF Hellas. Πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις στην Ελλάδα
(5/6/2015 Λάρισα, 19/6/2015 Πάτρα, 29/6/2015 Ηράκλειο και η καταληκτική στις
4/12/2015 στην Πάτρα). Το ΕΑΔ συμμετείχε με εκπροσώπους στη τελική εκδήλωση του
ERP 2015 που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2015 στο Shredding της Αυστρίας. Εκεί
έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας των ευρωπαϊκών χωρών που
συμμετείχαν καθώς και του σχετικού μανιφέστου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από τη
Μονάδα Υποστήριξης του ΕΑΔ η μετάφραση του μανιφέστου στην ελληνική γλώσσα και
διάδοσή του στα μέλη του ΕΑΔ.
Σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει Μονάδα Υποστήριξης του ΕΑΔ τονίζεται ο
ρόλος του ΠΑΑ και του ΕΑΔ και μοιράζεται προωθητικό υλικό.
4.

Σεμινάρια κατάρτισης - εγχειρίδια

Α) Διημερίδα με θέμα: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων –
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CLLD/LEADER,
Διατοπική Συνεργασία και Συμμετοχικές Διαδικασίες
Στις 7 & 8 Μαΐου διοργανώθηκε από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο διήμερο ενημέρωσης
φορέων εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων φορέων που θα
εμπλακούν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο αριθμός των συμμετεχόντων την
πρώτη ημέρα ανήλθε στα 80 άτομα και την δεύτερη ημέρα στα 50 άτομα.
Η πρώτη ημέρα αφορούσε στην πορεία υλοποίησης του Άξονα 4 κατά την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και στην παρουσίαση και διαβούλευση του Μέτρου 19
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER του ΠΑΑ 20142020.
Η δεύτερη ημέρα αφορούσε σε ενημέρωση/κατάρτιση των φορέων εφαρμογής του ΠΑΑ α)
σε θέματα διατοπικής συνεργασίας με παρουσίαση σχετικού εγχειριδίου και
παραδειγμάτων έργων διατοπικών συνεργασιών και β) στις συμμετοχικές διαδικασίες με
παρουσίαση εγχειριδίου καθώς και εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων.
Β) Διημερίδα με θέμα: «Διακρατικές-διατοπικές συνεργασίες και δικτύωση»
Διήμερο σεμινάριο για απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών στις διακρατικές συνεργασίες
και τη δικτύωση, στις 29 & 30 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με την
Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Στόχοι του διημέρου ήταν:



Η βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε

διακρατικά έργα,


η βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών

συνεργασιών,


η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών

έργων και η


η ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης στην τοπική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή στη διημερίδα ήταν σημαντική, φθάνοντας τα 93 άτομα την πρώτη ημέρα και
τα 66 τη δεύτερη, με εκπροσώπους από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης των Αναπτυξιακών
Εταιριών, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα, από επιμελητήρια, δημόσιους φορείς
(Διαχειριστικές Αρχές και ΟΠΕΚΕΠΕ), ελληνικές και ιταλικές Περιφέρειες, Νομαρχίες και
Δήμους, πανεπιστήμια, τράπεζες, εφημερίδες, μουσεία κλπ.
Γ) Εγχειρίδιο διατοπικών συνεργασιών. Το εγχειρίδιο καταρτίστηκε από τον εξωτερικό
σύμβουλο και παρουσιάστηκε στη διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Μαΐου
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2015.
Δ) «Αυτοαξιολόγηση ΕΑΔ». Είναι κατ’ ουσία μία εργασία καταγραφής των πεπραγμένων
ΕΑΔ 2007-2013 σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στο Σχέδιο Δράσης, σε
συνδυασμό με μια παρουσίαση απολογισμού αλλά και προκλήσεων της νέας περιόδου και
υποδείγματα

ερωτηματολογίων

«αυτοαξιολόγησης»

δράσεων

και

αξιολόγησης

εκδηλώσεων.
5.

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας & εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων

Συμμετοχή στις συναντήσεις και σεμινάρια της οργανωτικής δομής του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δικτύου EIP-AGRI στις Βρυξέλλες και συναντήσεις
των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων:
•

Συνέλευση των Δικτύων (26/1/2015, 26/11/2015)

•

Διευθύνουσα Ομάδα των Δικτύων (25/2/2015, 12/6/2015, 20/10/2015, 4/3/2016)

•

EIP-AGRI Service Point:

Υποδίκτυο Καινοτομίας (10/3/2015, 23/6/2015,

17/11/2015)
•

Υποδίκτυο LEADER/CLLD (21/4/2015, 25/9/2015)



Εκδήλωση Επικοινωνίας (28-29/1/2015-Βρυξέλλες)

•

Seminar Stakeholder Ιnvolvement (26/3/2015-Βρυξέλλες)

•

Συναντήσεις Εθνικών Αγροτικών Δικτύων (12-13/5/2015-Jurmala Λετονίας,

24/9/2015-Μιλάνο)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΑΔ
Στο πλαίσιο του έργου του ΕΑΔ περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες δαπανών:
Λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες του στελεχιακού
δυναμικού της Μονάδας Υποστήριξής του για συναντήσεις και συμμετοχή σε ενέργειες
δικτύωσης.
2.

Δαπάνες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ.
Χρηματοδοτικός πίνακας δημοσιονομικής εκτέλεσης
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Είδος Δαπανών για ΕΑΔ

Για τη λειτουργία της

Δαπάνες του 2015

Συνολικές δαπάνες από

(€)

2007 έως 2014 (€)

13.719,01

64.267,57

148.789,49

601.305,20

(εκ των οποίων τα

(εκ των οποίων τα

142.492,99 με

595.008,70 με

συγχρηματοδότηση

συγχρηματοδότηση και τα

και τα 6.296,50 από

6.296,50 από Εθνικές

Εθνικές πιστώσεις)

πιστώσεις)

162.508,50

665.572,77

Υποστηρικτικής Μονάδας του
ΕΑΔ
Για την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσης του ΕΑΔ

ΣΥΝΟΛΟ

5.5

Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας

Το ΠAA 2007-2013 βρίσκεται αναρτημένο, όπως κάθε φορά ισχύει, στον διαδικτυακό τόπο
της ΕΥΔ ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr, ο οποίος ενημερώνεται ανελλιπώς και από τον οποίο
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Στον
διαδικτυακό τόπο υπάρχει και «Ιnfodesk», με λεπτομερή κατάλογο αρμοδίων με
τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία ανά Μέτρο και Δράση του ΠΑΑ, στους οποίους μπορεί να
απευθυνθεί ο πολίτης για υπεύθυνη και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
Η συμβολή διαδικτυακού τόπου θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική καθότι έχει το
πλεονέκτημα να ενθαρρύνει την αμφίπλευρη επικοινωνία, αποτελώντας ένα σημαντικό
πολλαπλασιαστή της πληροφορίας και ένα πολύ ισχυρό μέσο επικοινωνίας για το
Πρόγραμμα και για τη διαβούλευση για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.
5.5.1. Εκθέσεις - Συνέδρια - Εκδηλώσεις
Zootechnia, 29/1 – 1/2/2015
Προκειμένου να προβληθεί το ΠΑΑ, η ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στην ενημέρωση του κοινού
στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5-13 Σεπτεμβρίου 2015
Προκειμένου να προβληθεί το ΠΑΑ, η ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στο περίπτερο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
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Άλλες Εκδηλώσεις
Κατά τη διάρκεια του 2015 η ενεργή συμμετοχή με ομιλίες του Ειδικού Γραμματέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΑΑ και στελεχών σε
εκδηλώσεις με στόχο την προβολή του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της
πορείας υλοποίησής του, της συμβολής του στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα, αλλά και
κυρίως την προβολή της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συνοψίζεται ως εξής:
- 3/3/15: «Πλαίσιο Εφαρμογής του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
σε ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών
Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), που διοργάνωσε ο Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” στην Αθήνα.
- 14/3/15: «Υφιστάμενα μέτρα, αναπτυξιακές παρεμβάσεις και νέα μέτρα για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» στη 2η Συνάντηση Νέων Αγροτών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργάνωσαν οι Ενώσεις Νέων Αγροτών Ημαθίας,
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας και η ΕΡΓΟγη στη Θεσσαλονίκη.
- 24/04/15: Ομιλία για το ΠΑΑ 2014-2020 σε μερίδα με θέμα «Νέο ΕΣΠΑ και Τοπική
Αυτοδιοίκηση», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε στην Κομοτηνή.
- 5/6/15: «Η αναπτυξιακή πολιτική στον αγροτικό τομέα: Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Η νέα ΚΑΠ ως εργαλείο ανάπτυξης
της ελληνικής γεωργίας» στο Ηράκλειο Κρήτης.
- 11/6/15: Ομιλία για το ΠΑΑ 2014-2020 σε ημερίδα με θέμα «Επιχειρησιακός
Προγραμματισμός Δήμων», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε στη Λάρισα.
- 13/11/15: Ομιλία για το ΠΑΑ 2014-2020 σε ημερίδα με θέμα «Τουριστική και Αγροτική
Ανάπτυξη στο Δήμο Μαραθώνα», που διοργάνωσε η εταιρεία Μάραθων Επενδυτική Α.Ε.
Δήμου Μαραθώνα στην Αθήνα.
- 22/11/15: Ενημερωτική «Παρουσίαση Κατευθύνσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» στο πλαίσιο του ετήσιου διήμερου συνεδρίου «Forum Ανάπτυξης»,
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.
- Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έγιναν
και εκτενείς ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση
της εκδήλωσης βράβευσης δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 20072013, ή πιο εξειδικευμένες όπως στην περίπτωση των σεμιναρίων LEADER. Γενικότερα,
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δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, που αναφέρονται στο σχετικό
κεφάλαιο, συνέβαλλαν ουσιαστικά στη δημοσιότητα του ΠΑΑ.
5.5.2. Ενημερωτικά Έντυπα
Για την αποτελεσματικότερη προβολή του Προγράμματος, στις διάφορες εκδηλώσεις που
συμμετείχε η Διαχειριστική Αρχή ή εκείνες στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου,
κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση και αναπαραγωγή υπαρχόντων εντύπων (Γενικό
ενημερωτικό έντυπο για το ΠΑΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ΕΑΔ, ΚΑΠ,
Καινοτομίας).
Συνοψίζοντας, οι ενέργειες δημοσιότητας, στο σύνολό τους, ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο
βαθμό στις ανάγκες που προέκυψαν κατά το 2015 και υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς. Επιπλέον, γίνεται πάντα μνεία της
συμβολής της ΕΕ και του συμμετέχοντος Ταμείου.

5.6. Ενέργειες προετοιμασίας της επόμενης προγραμματικής
περιόδου
Κατά το έτος 2015 και όσον αφορά στην προετοιμασία του ΠΑΑ 2014-2020
πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που αφορούσαν στην αναπροσαρμογή της 1η έκδοσης του
ΠΑΑ 2014-2020 (17/7/2014) σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έγιναν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πραγματοποιήθηκαν αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις των κεφαλαίων του ΠΑΑ για τα
οποία

υπήρχαν

σχόλια

πραγματοποιήθηκαν

ενώ

προκειμένου

να

οριστικοποιηθούν

τα

κεφάλαια

τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και ανταλλαγή

επισκέψεων μεταξύ στελεχών της ΕΥΔ ΠΑΑ, και στελεχών της Ε.Ε.
Αναθεωρήθηκαν κυρίως τα κεφάλαια της SWOT Ανάλυσης, των Αναγκών, της Εκ των
Υστέρων αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης καθώς και αρκετά
Τεχνικά Δελτία Μέτρων, μετά από μία σειρά διαπραγματεύσεων.
Για την διεκπεραίωση και οριστικοποίηση όλων των Κεφαλαίων του ΠΑΑ, δημιουργήθηκαν
άτυπες ομάδες με συντονιστική υπηρεσία την ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Α΄, στις οποίες
συμμετείχαν κυρίως στελέχη από τους Φορείς Εφαρμογής των αντίστοιχων Μέτρων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, την Αρχή Πληρωμής, άλλες Υπηρεσίες του
ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων που σχετίζονται με το ΠΑΑ, σύμβουλοι και ειδικοί
εμπειρογνώμονες από τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό τομέα.
Επίσης πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση με εκπροσώπους των Περιφερειών, με
σκοπό τις διαδικασίες εκχώρησης, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υλοποίηση των
εκχωρούμενων μέτρων και την εξεύρεση τρόπων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
των μέτρων με το όσο δυνατόν μικρότερο διοικητικό κόστος.
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Αφού συμφωνήθηκαν τα επιμέρους κεφάλαια του ΠΑΑ οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε
το χρηματοδοτικό σχήμα, το πλάνο δεικτών και το πλαίσιο επίδοσης.
Το

ΠΑΑ

2014-2020

εγκρίθηκε

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

με

την

C(2015)9170/11.12.2015 Απόφαση της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)
ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ότι :
Κατά την εφαρμογή του ΠΑΑ τηρήθηκαν πλήρως οι Κοινοτικές Πολιτικές σε ότι αφορά :
1. τους Κανόνες Ανταγωνισμού
2. τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών
3. την Προστασία και Βελτίωση του Περιβάλλοντος
4. την Προώθηση της Ισότητας των δύο Φύλων
5. την Απαγόρευση των Διακρίσεων

6.1 Σχετικά με την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού
Η Διαχειριστική Αρχή τηρεί τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για την εφαρμογή των
καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στα μέτρα του ΠΑΑ μέχρι το έτος 2013. Ως προς
τα δασοκομικά προϊόντα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 €
εφαρμόζεται ο Καν. 1998/2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των
200.000 € εφαρμόζονται τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για
την περίοδο 2007-2013 - ΕΛΛΑΔΑ Ν. 408/2006 (ΕΕ ΕΚ C286/23.11.2006). Για τα μέτρα 311,
312 και 313 εφαρμόζονται επίσης τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων για την περίοδο 2007-2013 - ΕΛΛΑΔΑ Ν. 408/2006 (ΕΕ ΕΚ C286/23.11.2006).

6.2 Σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών
Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων αλλά και στις
συμβάσεις έργων που επιδοτούνται από τις αναθέτουσες αρχές καθώς επίσης και στις
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παραχωρήσεις δημοσίων έργων.
Επίσης με τον Ν. 3669/2008 έγινε η κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
Κατασκευής Δημοσίων Έργων και αποτελεί την ενσωμάτωση, σε ενιαίο κείμενο, όλων των
κείμενων διατάξεων που αφορούν την κατασκευή των δημοσίων έργων.
Σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών τηρείται η εθνική και κοινοτική
νομοθεσία και επίσης μαζί με την απόφαση ένταξης πράξης υπογράφεται υποχρεωτικά
από τον ανάδοχο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης πράξης, στο οποίο
αναφέρεται η υποχρέωση τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

6.3 Σχετικά με την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών για την
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΠΑΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόσθηκαν για τα
έτη 2007-2013 τα Μέτρα 211, 212, 214, 216, 221 και 226 του Άξονα 2, βρίσκεται σε
αντιστοιχία με την ΚΣΚΓ 2 για την προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων και τοπίων
της χώρας.
Η Δασική Στρατηγική του ΠΑΑ συνδέεται με τη Δασική Στρατηγική της Ε.Ε μέσω μέτρων και
δράσεων του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και συγκεκριμένα με την εφαρμογή:
-

μέτρων υποδομών για την ανάπτυξη της δασοκομίας και χρήσης συμβουλευτικών

υπηρεσιών στον τομέα (Άξονας 1) και
-

ομάδας μέτρων για την αειφορική χρήση της δασικής γης (Άξονας 2).

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή και τα τρόφιμα, υλοποιείται
κυρίως μέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και ειδικότερα με την εφαρμογή:
-

γεωργο-περιβαλλοντικών δράσεων όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

(Άξονας 2) και
-

μέτρων για τη χρήση συμβουλών, συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας,

εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των
προϊόντων (Άξονας 1).
Η ΕΥΔ ΠΑΑ βρισκόταν το έτος 2015 σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την παρακολούθηση της πορείας των διαχειριστικών σχεδίων για τις
περιοχές Natura, καθώς και των διαχειριστικών σχεδίων για τις λεκάνες απορροής.

6.4 Σχετικά με την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την
απαγόρευση των διακρίσεων
Για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων, το ΠΑΑ
συμβάλλει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των μέτρων:
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εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες, στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο των παραπάνω μέτρων
προωθούνται τομείς, όπως: υφαντήρια, παραγωγή γλυκών του κουταλιού και
παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή προϊόντων καθαρισμού, παραγωγή αιθέριων
ελαίων, κατασκευή κεραμικών ειδών και κοσμημάτων κ.λπ. Για τους τομείς αυτούς
ενδιαφέρον εκδηλώνουν κυρίως γυναίκες ή γυναικείοι συνεταιρισμοί. Στο πλαίσιο της
παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό, που
σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής, παρέχεται ενίσχυση για τη δημιουργία
υποδομών φύλαξης παιδιών.
Στις υποστηρικτικές ενέργειες για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας εντάσσονται και
δράσεις δικτύωσης, καθώς και στήριξης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών (προβολή,
σύνδεσμοι με εγχώριες και μη μονάδες προώθησης των προϊόντων, εκθέσεις κ.λπ.)
δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και γυναικείοι συνεταιρισμοί. Κατά την
επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και ειδικότερα όσον αφορά στο επίπεδο λήψης
αποφάσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Άξονας 4 - Προσέγγιση
Leader) εξετάστηκε και μοριοδοτήθηκε η συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν
συμφέροντα γυναικών.
Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου διοργανώνονται εκδηλώσεις προβολής του
ρόλου των γυναικών στην ύπαιθρο, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα που
προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις δυνατότητες
ενίσχυσης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με ιδιαίτερη μέριμνα συμμετοχής σε
αυτές γυναικών και των συλλογικών τους φορέων. Τέλος, στα ενεργά μέλη του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου συμμετέχει και η Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών.
Παράλληλα οι δείκτες του ΚΠΠΑ καταγράφονται και αναλύονται και σε επίπεδο φύλου, με
σκοπό την παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών στο Πρόγραμμα. Τα στοιχεία της
συμμετοχής των γυναικών στο Πρόγραμμα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθμού
προώθησης ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ ανδρών – γυναικών.
Σε θεσμικό επίπεδο ενσωματώθηκαν με το νόμο 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», οι Οδηγίες 2000/43
και 2000/78 για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η
πρόβλεψη του νόμου για τη θεσμοθέτηση του κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την
καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
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6.5 Ανειλημμένες Υποχρεώσεις
Στo πλαίσιο του άρθρου 3 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
μεταβατικών κανόνων όσον αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που
προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, οι δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν

στα

μέτρα

του

ΕΠΑΑ

2000-2006

μέσα

στο

έτος

2015

συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις δαπανών μετά την
έγκριση του ΠΑΑ.
Στο ΠΑΑ 2007 – 2013 προβλέπονται όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες. Για τα Μέτρα
αυτά τηρήθηκαν οι κοινοτικές πολιτικές στο πλαίσιο της στήριξης.
Στο Μέτρο 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση

Γεωργών και Γεωργικών Εργατών» οι

ανειλημμένες υποχρεώσεις (800 εκατ. € περίπου) εκτελούνται από εθνικές πιστώσεις.
Δήλωση:

Οι παλαιές αναλήψεις υποχρεώσεων από

τα μέτρα της Πρόωρης

Συνταξιοδότησης της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, οι οποίες εκτελούνται
από εθνικές πιστώσεις, είναι σύμφωνες με το άρθρο 23(5) του Καν. (ΕΚ) 1698/2005.
Για το έτος 2015, μετά από τροποποίηση του ΠΑΑ 2007-2013, που προτάθηκε και
εγκρίθηκε, οι πληρωμές των ανειλημμένων υποχρεώσεων της πρόωρης συνταξιοδότησης
πραγματοποιήθηκαν από το μέτρο 113 του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
σε αυτό.
Μέτρο 131: Εκπλήρωση προτύπων

με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία Ηλεκτρονική

Σήμανση Αιγοπροβάτων.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων είναι σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία [άρθρο 31 του
Καν(ΕΚ)1698/2005 και άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006] καθώς και με τα άρθρα 8 του
Καν. (ΕΚ) 1698/2005 “Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων” και
88 “Κρατικές Ενισχύσεις”].
Μέτρο 214: «Γεωργο- περιβαλλοντικές ενισχύσεις» & Μέτρο 216: «Μη παραγωγικές
επενδύσεις»
Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των μέτρων αυτών είναι σύμφωνες με τις κοινοτικές
πολιτικές και κυρίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005,
των άρθρων 27 και 28 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 και του άρθρου 51 για την τήρηση της
πολλαπλής συμμόρφωσης. Επίσης είναι σύμφωνες με το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005.
Μέτρο 221: «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών»
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Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του μέτρου αυτού είναι σύμφωνες με τις κοινοτικές
πολιτικές και συγκεκριμένα με τα άρθρα 8, 43 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 καθώς επίσης και
το άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Συγκεκριμένα στοχεύουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, στη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ)
1290/2005
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)
Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Μέτρο τα ανακτώμενα ποσά σε Δημόσια
Δαπάνη και Κοινοτική Συμμετοχή, κατά τη διάρκεια του 2015, σύμφωνα με το Άρθρο 33
του Καν. (ΕΚ) 1290/2005. Τα ανακτηθέντα ποσά παραμένουν στα αντίστοιχα Μέτρα του
ΠΑΑ, από ενισχύσεις των οποίων ανακτήθηκαν.
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ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 1/1/2015 - 31/12/2015
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ SFC
(Σε ΕΥΡΩ)

ok

Μέτρο / Άξονας

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δ.Δ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΓΤΑΑ

0,00

0,00

0,00

Δ.Δ.

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΓΤΑΑ

111

Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση

0,00

0,00

112

Εγκατάσταση νέων γεωργών

13.358.375,00

12.622.168,75

-589.095,75

-505.407,79

12.116.760,96

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση

11.498.673,87

10.890.950,66

93.184.865,47

88.470.055,85

99.361.006,51

114

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115

Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

106.018.839,57

99.847.047,75

-75.132.196,48

-71.628.562,61

28.218.485,14

122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

0,00
Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
40.548.481,69

0,00

0,00

0,00

0,00
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37.838.370,74

-22.497.953,28

-21.991.448,63

15.846.922,11

124

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών
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Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές

126
131
132

Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

133

Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.433.808,11

47.110.468,71

90.083,74

-814.027,93

46.296.440,78

Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Εκπλήρωση προτύπων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.769,39

680.510,49

-13.538,22

-12.861,32

667.649,17

10.709,58
10.174,10
Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής
οργάνωσης αγοράς21.755,23
22.954,21

0,00

0,00

10.174,10

-66.266,61

-52.063,66

-30.308,43

Σύνολο Άξονα 1

222.615.611,42

209.021.446,43

-5.024.101,13

-6.534.316,09

202.487.130,34

189.269.680,31
Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών85.058.324,15

152.080.709,18

-7.022.252,44

-6.096.160,19

145.984.548,99

212

68.661.028,25

-3.540.649,59

-3.077.042,98

65.583.985,27

213

Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214

Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

91.523.121,03

72.762.642,12

-546.931,25

-465.057,88

72.297.584,24

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

216

Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

221

Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

211

Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.691,39

31.988,62

0,00

0,00

31.988,62

7.469.654,45

-61.613,02

-48.577,87

0,00

0,00

0,00

7.421.076,58
0,00

223

9.492.163,60
Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική 0,00
γη
Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224

Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)

0,00

0,00

0,00

0,00

225

Δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις

0,00
0,00
Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων
πρόληψης 6.910.979,44
8.075.654,98
Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-39,11

907.128,05

7.818.107,49
0,00

222

226
227

Σύνολο Άξονα 2

0,00

383.458.635,46

307.917.002,05

0,00
-11.171.485,41

0,00
-8.779.710,87

299.137.291,18
-345.902,96

311

Διαφοροποίηση

1.900.962,55

1.790.468,19

-2.248.811,74

-2.136.371,15

312

Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

1.909.127,85

1.809.372,55

-2.369.215,57

-2.250.754,79

-441.382,24

313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

14.798.847,94

13.997.026,35

-10.439.501,65

-9.917.526,56

4.079.499,79

321

Βασικές υπηρεσίες

23.110.864,27

21.561.861,72

-9.144,49

-1.128.602,68

20.433.259,04

322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

8.780.412,79

8.208.744,97

-0,02

-0,02

8.208.744,95

323

Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

847.028,52

804.677,09

0,00

0,00

804.677,09

331

Κατάρτιση και ενημέρωση οικονομικών φορέων

0,00

0,00

0,00

0,00

341

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

51.347.243,92

48.172.150,88

-15.066.673,47

-15.433.255,20

32.738.895,68

411

Ανταγωνιστικότητα

19.564.219,08

18.494.473,67

0,00

0,00

18.494.473,67

412

Περιβάλλον

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

54.311.288,82

51.368.326,67

-13.889,04

-11.805,68

51.356.520,99

421

Συνεργασίες

2.047.636,55

1.934.047,88

0,00

0,00

1.934.047,88

431

Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

9.117.164,92

8.582.996,77

-17.241,20

-16.289,56

8.566.707,21

85.040.309,37

80.379.844,99

-31.130,24

-28.095,24

80.351.749,75

6.948.720,72

5.211.540,54

-18.600,00

-13.950,00

5.197.590,54

6.948.720,72

5.211.540,54

-18.600,00

-13.950,00

5.197.590,54

-31.311.990,25 -30.789.327,40

619.912.657,49

Σύνολο Άξονα 3

Σύνολο Άξονα 4
511

Τεχνική Βοήθεια

Σύνολο Άξονα 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

749.410.520,89

650.701.984,89
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