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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΕΕΣΣ    

AWU Annual Work unit 

CAP Common Agricultural Policy 

CMEF Common Monitoring and Evaluation Framework 

DSL Digital Subscriber Line / Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή 

EIP European Innovation Partnership 

ENRD European Network for Rural Development / Ευρωπαικό Αγροτικό Δίκτυο 

ESU European size unit 

EU European Union 

EUROSTAT European Community Statistical Authority / Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

FADN/RICA Farm Accountancy Data Network / Réseau d'Information Comtable Agricole 

FBI Farmland Bird index 

FLAG Fisheries Local Action Group 

FSS Farm Structure Survey 

HNV High nature value 

GRIT Generation of Regional Input—Output Tables 

GVA Gross Value Added 

LAG Local Action Group 

LAU Local Administrative Units 

LFA Less favoured areas 

LPIS Land Parcel Identification Systems 

NRN National Rural Network 

NUTS Nomenclature of territorial units for statistics / Ονοματολογία των χωρικών 

μονάδων για στατιστικούς λόγους 

PAF Prioritised Action Framework 

PPS Purchasing power standard 

RDP Rural Development Plan 

SEUROP Superior, Excellent, Very good, Good, Fair, Poor 

SO standard output / τυπική απόδοση 

SWOT Analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats Analysis / Ανάλυση Δυνάμεων 

Αδυναμιών Ευκαιριών Απειλών 

ΑΝΕΤ Αναπτυξιακή Εταιρεία 

ΑΣΟ Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση 

ΑΕγχΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας 

ΑΠΑ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

ΑΠΕ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ΑΣΠΚ Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 

ΑΣΤ κυρίαρχα αστικές 

ΒΓ Βιολογική Γεωργία 

ΓΕ Γεωργική Εκμετάλλευση 

ΓΕΗ Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Ημιεπίβιωσης 

ΔA Διαχειριστική Αρχή 
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ΔΑΟΚ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

ΔΑΟΠ Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών 

ΔΔ Δημόσια Δαπάνη 

ΔΙΓΕΛΠ Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 

ΕΒΖ Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 

ΕΑΔ Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

ΕΑΕ Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση 

ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΓΤΠΕ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

ΕΔΠ Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΘΙΑΓΕ Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΜΕ Ετήσια Μονάδα Εργασίας 

ΕΝΑΓΡ Ενδιάμεσες αγροτικές 

ΕΝΠΕ Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 

ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

ΕΠΑΑ Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΠΑΑ-ΑΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 

Υπαίθρου 

ΕΠΑΛ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία 

ΕΠ-ΠΕΡ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΣΣΑΑ Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 

  

ΕΤΕΑΝ Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΕΥΕ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

ΕΦΔ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

ΖΕΠ Ζώνη ειδικής προστασίας 

ΘΟΕ Θεματική Ομάδα Εργασίας 

ΚΑΓΡ Κυρίαρχα αγροτικές 

ΚΑΠ / ΚΓΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική / Κοινή Γεωργική Πολιτική 

ΚΟΑ Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

ΚΕΟΣΟΕ Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Αμπελοοινικών Προιόντων 

ΚΠ Κοινοτική Πρωτοβουλία 

ΚΠΠΑ Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  

ΚΣ Κοινοτική Συμμετοχή 

ΚΣΚΓ Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΑΕ Μονάδες Ετήσιας Απασχόλησης 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητικός Οργανισμός 

ΝοΔε Νομική δέσμευση 

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
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ΟΝΕ Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΟΠ Οργανισμός Πιστοποίησης 
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ΠΠΡΡΟΟΟΟΙΙΜΜΙΙΟΟ    

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και υποβάλλεται σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση της 

15
ης

 Σεπτεμβρίου 2016, που υπογράφηκε από τον  Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους 

νόμιμους εκπροσώπους της Ένωσης Φορέων ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και 

Ανάπτυξης Ε.Π.Ε. – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας. Με την εν λόγω σύμβαση, διάρκειας δέκα πέντε μηνών (15), η προαναφερόμενη  

Ένωση Φορέων ανέλαβε να παρέχει υπηρεσίες για την ετοιμασία της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

 

Στην εκπόνηση της Έκθεσης συμμετείχαν τα στελέχη του Αναδόχου κ.κ.: 

 

 Δημήτρης Λιανός, Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός, M.Sc. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, 

Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε).   

 Κων/νος Τσιμπούκας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

 Δημήτρης Ψαλτόπουλος, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής και Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πατρών (συνεργάτης ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε).  

 Βικτωρία Χωραφά, Οικονομολόγος, M.Sc. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 

Ε.Π.Ε.). 

 Μιχάλης Νικηταρίδης, Οικονομολόγος, M.Sc. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΛΚΝ 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.). 

 Κωνσταντίνος Μπούτικος, Γεωργοοικονομολόγος (ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.). 

 Μιχάλης Σολωμός, Οικονομολόγος – Πληροφορικός (ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.). 

 Κωνσταντίνος Κριμήτσος, Οικονομολόγος, M.Sc. στη Διοίκηση Υπηρεσιών (ΛΚΝ 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.). 

 Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

 Γιώργος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

 Ελευθέριος Νέλλας, Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών).  

 Άγγελος Λιοντάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 

 

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

του ΠΑΑ, των Φορέων Εφαρμογής και ειδικότερα των Ομάδων Τοπικής Δράσης καθώς και 

του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την άριστη συνεργασία και στήριξη στην 

εκπόνηση της  Έκθεσης.  

 

Αθήνα,  30/12/2016 
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11..  ΕΕΠΠΙΙΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

(Αναφορά στις ονομασίες των Μέτρων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τους κωδικούς με τους οποίους 

χαρακτηρίζονται στο κείμενο συμπερασμάτων καταγράφεται στη σελίδα 37)   

Εκτενής σύνοψη  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007–2013 (ΠΑΑ 2007–2013) και έχει ως νομική βάση τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 και συγκεκριμένα το κεφάλαιο ΙΙ, Αξιολόγηση, άρθρο 84: Γενικές 

διατάξεις, άρθρο 86: Ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η εκ των υστέρων 

αξιολόγηση ανατέθηκε, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, σε εξωτερικό Αξιολογητή τον 

Σεπτέμβριο  του 2016.   

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγραμματισμού του ΕΓΤΑΑ, τις 

κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις και την επίπτωσή του επί των Κοινοτικών 

Προτεραιοτήτων, με  στόχο την άντληση διδαγμάτων από την εφαρμογή του Προγράμματος 

που θα αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, τον 

προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία της 

εφαρμογής του Προγράμματος - μεταξύ άλλων και από την άποψη της αειφορίας – και, τέλος, 

την ανάδειξη καλών πρακτικών.   

Η παρούσα έκθεση αξιοποιώντας το σύνολο των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εκ των υστέρων αξιολόγησης, συνυπολογίζοντας τα 

συμπεράσματα των προηγούμενων αξιολογήσεων, απαντώντας στα κοινά ερωτήματα 

αξιολόγησης και εκτιμώντας τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στους σχετικούς δείκτες 

αποτελέσματος αλλά και τις διαπιστωμένες επιπτώσεις, διατυπώνει  σειρά προτάσεων  προς 

τη Διαχειριστική Αρχή για : (α) τη βελτίωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

(β) τη βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος  

Η δομή της έκθεσης: Η έκθεση διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια, ακολουθώντας το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης. Το παρόν πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εκτενή περίληψη της έκθεσης 

αξιολόγησης στα ελληνικά και τα αγγλικά, με έμφαση στα πορίσματα των κεφαλαίων 6 και 7, 

όπου τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης οδηγούν 

σε μια σειρά διδαγμάτων και συστάσεων του Αξιολογητή.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της έκθεσης και περιλαμβάνει εκτενή αναφορά 

στο σκοπό και στο περιεχόμενο της εκ των υστέρων αξιολόγησης και στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματά της.  

Το τρίτο κεφάλαιο «Το πλαίσιο της αξιολόγησης» περιλαμβάνει μία εκτενή επικαιροποίηση 

της υφιστάμενης κατάστασης του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, όπως 

περιγράφεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταβολής των τιμών των Κοινών Δεικτών Πλαισίου για την περίοδο αναφοράς (2007 -2015). 

Επίσης, στο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των προηγούμενων αξιολογήσεων που 

αφορούν στο Πρόγραμμα. Το περιεχόμενο του τρίτου κεφαλαίου της αξιολόγησης ουσιαστικά 

συνθέτει το «Εξωτερικό περιβάλλον» και τη φάση της «Παρατήρησης».  
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Το τέταρτο κεφάλαιο «Μεθοδολογική προσέγγιση» περιλαμβάνει τις δύο από τις τέσσερις 

φάσης της αξιολόγησης  και συγκεκριμένα την «Παρατήρηση» και τη «Διάρθρωση». Στο 

κεφάλαιο περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε.  

Το πέμπτο κεφάλαιο «Περιγραφή του Προγράμματος, των Μέτρων και του προϋπολογισμού»  

περιλαμβάνει την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος, 

την αναλυτική περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Φορέων Εφαρμογής, τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα του Προγράμματος και την πορεία εξέλιξης των εισροών 

(απορροφήσεις), το βαθμό επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ώστε να 

εκτιμηθεί ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος, την εξέταση της λογικής της 

παρέμβασης των σημαντικότερων Μέτρων του Προγράμματος και τη δενδροειδή αλληλουχία 

και αντιστοίχιση των στόχων του Προγράμματος.   

Το έκτο κεφάλαιο «Απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολόγησης» αντιστοιχεί στην τρίτη φάση των 

δραστηριοτήτων της αξιολόγησης που είναι η «Ανάλυση». Στο κεφάλαιο αυτό, με βάση τις 

επιτευχθείσες τιμές των δεικτών, απαντώνται τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης.  

Τέλος, το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο «Συμπεράσματα και συστάσεις» αντιστοιχεί στην 

τέταρτη φάση των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης που είναι η «Κρίση». Το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τις συστάσεις του Αξιολογητή με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, που 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.  

Εξωτερικό περιβάλλον  

Η εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013 επηρεάστηκε από τη σημαντική μεταβολή του πλαισίου και 

των μηχανισμών εφαρμογής των παρεμβάσεων του δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ, τις 

σημαντικές αδυναμίες της Διαχειριστικής Αρχής και των Φορέων Εφαρμογής, αλλά κυρίως 

από την διεθνή οικονομική κρίση του 2008, οι επιπτώσεις της οποίας αποτυπώθηκαν στους 

ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (πτώση του ΑΕΠ κατά 25% την περίοδο 2007-

2014, πενταπλασιασμός της ανεργίας) και κορυφώθηκαν τον Ιούνιο του 2015 με την 

εφαρμογή των capital controls. Η βαθύτατη οικονομική ύφεση είχε πολλαπλή επίδραση στην 

εφαρμογή του ΠΑΑ, λόγω της σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού του Προγράμματος, 

τόσο της δημόσιας δαπάνης, όσο και της προβλεπόμενης ιδιωτικής συμμετοχής.  

Επιπρόσθετα, η κατάρρευση του τραπεζικού τομέα οδήγησε στην παντελή αδυναμία 

πρόσβασης σε δανεισμό των δικαιούχων των επενδυτικών Μέτρων και στη σημαντική μείωση 

της μόχλευσης των ιδιωτικών πόρων.  

   

Χαρακτηριστικά και μεταβολές στο γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές κατά 

την περίοδο 2007-2013 

Οι βασικές μεταβολές, όπως προέκυψαν από την επικαιροποίηση της υφιστάμενης 

κατάστασης για την περίοδο 2007-2013, εξετάζονται συνοπτικά ως προς τις τρεις κύριες 

παραμέτρους που καθορίζουν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, δηλαδή: (α) 

Ανταγωνιστικότητα του γεωργικού κλάδου, (β) Περιβάλλον, και (γ) Αγροτική ανάπτυξη.  

(α) Ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα  

Η ανταγωνιστικότητα εξετάζεται ως προς τη διάρθρωση του γεωργικού κλάδου στον 

πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (αγροδιατροφικός τομέας) και 

αποτιμάται τόσο σε σχέση με την εγχώρια αγορά όσο και με το διεθνές πεδίο. 
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Χρήση γης και μέσο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Οι βασικές μεταβολές αφορούν στη 

μείωση κατά 17,5% του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανέρχονται πλέον στις 

709.500. Σημειώνεται, αύξηση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης κατά 19% λόγω 

της σημαντικής αύξησης των εκτάσεων των βοσκοτόπων κατά 159%. Παρατηρείται, επίσης, 

αύξηση του μέσου μεγέθους των εκμεταλλεύσεων από 4,7 εκτάρια το 2007 σε 6,8 εκτάρια το 

2013, ενώ παράλληλα σημειώνεται μια μικρή μείωση της συμμετοχής (από 52,5% σε 49,6%) 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ημιεπιβίωσης (standard output κάτω των 4.000 €). Το μέσο 

οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξάνεται  την περίοδο 2007-2013 από 8.640 € σε 

11.374 €. Παρά την αύξηση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόκλιση με την  ΕΕ-28, 

όπου το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 30.536 €, αναδεικνύοντας και την απόσταση 

που πρέπει να διανύσει η ελληνική γεωργία. 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια τάση μεγέθυνσης των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά εξακολουθεί να παρατηρείται πολύ μεγάλη απόκλιση από 

το μέσο όρο της Ε.Ε, ενώ παραμένει υπερβολικά μεγάλο το ποσοστό (50%) των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων πολύ μικρού οικονομικού μεγέθους.  

Απασχόληση και παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα: Αν και ο συνολικός αριθμός 

απασχολουμένων μειώθηκε κατά 45.000 άτομα, στο σύνολο της οικονομίας απωλέσθηκαν 

1.500.000 θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή της απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα στο 12,4% του συνόλου των απασχολουμένων της οικονομίας (ποσοστό 

τριπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε.). Θετική είναι η αύξηση του αριθμού των κατόχων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων πλήρους απασχόλησης από 11,4% το 2007 σε 17,4% το 2013. Η 

εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας παράμετρο, που 

είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή ετεροαπασχολούμενων στα συνολικά μεγέθη της 

απασχόλησης του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα (το 70% των απασχολούμενων διαθέτει 

λιγότερο από το 50% του χρόνου του στη γεωργική δραστηριότητα). Παράλληλα, εντοπίζεται 

επιδείνωση σε επίπεδο αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως προς την ηλικιακή σύνθεση 

των απασχολούμενων στον τομέα, αφού καταγράφεται μείωση στους αριθμούς γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με αρχηγό ηλικίας κάτω των 35 ετών, μικρή αύξηση των γεωργών μεταξύ 

35-54 ετών, ενώ σταθερός παραμένει ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 

αρχηγούς άνω των 55 ετών. 

Στο επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας σημειώνεται μείωση κατά 3%, καθότι από 

11.605 Ευρώ/ΜΑΕ τη διετία 2005-2007, αυτή μειώνεται σε 11.256 Ευρώ/ΜΑΕ τη διετία 2012-

2014.  

Το ποσοστό των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα αναδεικνύει τη 

σχετική δυναμική του πρωτογενή τομέα στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, σε μια χρονική 

περίοδο που το ποσοστό ανεργίας στη χώρα πενταπλασιάστηκε. Επιπρόσθετα, σε σύνολο 

αρχηγών εκμεταλλεύσεων παρατηρείται μια ηλικιακή επιδείνωση, η οποία θέτει ένα σοβαρό 

ζήτημα για τη μακροχρόνια διατήρηση της γεωργίας στην Ελλάδα. Το πολύ μεγάλο ποσοστό 

ετεροαπασχολούμενων στη γεωργία, σε συνδυασμό με τη δυσμενή δημογραφική σύνθεση 

των απασχολούμενων, εξηγεί και το πολύ χαμηλό ποσοστό των κατόχων των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν βασική και πλήρη εκπαίδευση στη γεωργία. Η μείωση  της 

παραγωγικότητας είναι αρνητική εξέλιξη, αφού διευρύνεται η απόκλιση από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βρίσκεται στο 66% του μέσου όρου ΕΕ-27). 
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Οικονομική ανάπτυξη στους αγροδιατροφικούς τομείς της οικονομίας: Σε σταθερές τιμές η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) την περίοδο 2007-2014 μειώνεται κατά 3,5%, ενώ στο 

ίδιο διάστημα η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής αυξάνεται κατά 8,6%. Η ΑΠΑ ως ποσοστό της 

συνολικής Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής σημείωσε πτώση και από  55,5% το 2007 ανήλθε 

σε 50,5% το 2014, γεγονός του οποίο αποτελεί αρνητική εξέλιξη, εάν δε συνεξετασθεί με τη 

μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας στον πρωτογενή, δείχνοντας μια σαφή  

επιδείνωση  της ανταγωνιστικότητας του τομέα.  

Η οικονομική ανάπτυξη στη βιομηχανία τροφίμων σε όρους ΑΠΑ ήταν 5.638,7Μ€ το 2006, 

ενώ το 2013 (προσωρινά στοιχεία) μειώθηκε σε 4.830,4Μ€, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης. Σε μια χρονική περίοδο μεγάλης αύξησης της ανεργίας, η σταθερότητα στον αριθμό 

των απασχολουμένων αναδεικνύει τη δυναμική της βιομηχανίας τροφίμων στην Ελλάδα. Η 

βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον κλάδο της μεταποίησης που έδειξε σημαντική 

ανθεκτικότητα  την περίοδο της κρίσης, ενισχύοντας την συμβολή  του στα συνολικά μεγέθη 

της οικονομίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο κλάδος τροφίμων
1
 απώλεσε την περίοδο 

2007-2014 το 5,8% του αριθμού των επιχειρήσεων, όταν στο σύνολο της μεταποίησης ο 

αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε κατά 39,6%. 

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 2006 η τιμή του δείκτη παραγωγικότητας ήταν 47,4 

χιλιάδες € /απασχολούμενο, ενώ το 2013 46,1 χιλιάδες € /απαχολούμενο, μέγεθος που 

υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της Ε.Ε.  

Διάρθρωση παραγωγής  

Φυτική παραγωγή: Η σύνθεση ανά τύπο καλλιεργειών ουσιαστικά παραμένει σταθερή (οι 

αροτραίες  καλύπτουν το 52,8% το 2013 έναντι 53,8% το 2008, οι μόνιμες καλλιέργειες το 

31% το 2013 έναντι 30,6% το 2008, οι αγραναπαύσεις το 10,5% έναντι 12,7% το 2008 και, 

τέλος, τα κηπευτικά το 2,7% το 2013 έναντι 2,9% το 2008. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είχε 

πολύ μικρότερες επιπτώσεις από τις αρχικά εκτιμηθείσες από το Πρόγραμμα, αφού τόσο οι 

εκτάσεις όσο και η παραγωγή καπνού αυξάνονται, ενώ μείωση σημειώνεται στις εκτάσεις 

βάμβακος που υποκαθίστανται από τον ηλίανθο. 

Ζωική παραγωγή: Οι εξελίξεις στη ζωική παραγωγή την περίοδο 2007-2013 είναι αρνητικές 

σε όλα τα  μεγέθη. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μειώνεται κατά 30,7%, με 

τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στις εκμεταλλεύσεις χοιροτροφίας (-39,4%) και 

αιγοτροφίας (-39%). Μείωση παρατηρείται και στο ζωικό κεφάλαιο, που κυμαίνεται από το 

0,9% στα πρόβατα έως 39% σε χοίρους και αίγες. Αύξηση του ζωικού κεφαλαίου 

παρατηρείται στα πουλερικά (όρνιθες και γαλοπούλες).  

Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου αντανακλάται τόσο στη μείωση της παραγωγής κρέατος όσο 

και γάλακτος, με εξαιρέσεις το πρόβειο γάλα όπου παρατηρείται αύξηση (+3,9%) και την 

παραγωγή κρέατος πουλερικών (+4,6%). Πτωτική είναι και η παραγωγή των λοιπών 

κτηνοτροφικών προϊόντων (τυρί, βούτυρο, αυγά), με μόνη εξαίρεση το μέλι, όπου σημειώνεται 

αύξηση παραγωγής κατά 6,3%. 

 

                                                
1 κωδικοί 10-11  κατά το σύστημα ταξινόμησης NACE Rev. 2   
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Εμπορικό ισοζύγιο: Η περίοδος 2007-2014 χαρακτηρίζεται από τη σημαντική μείωση του 

ελλείμματος από -3,3 δις € σε -1,3 δις €. Η θετική εξέλιξη είναι απόρροια της σημαντικής 

αύξησης της αξίας των εξαγωγών κατά 30,8% από (3,9 δις € το 2008 σε 5,1 δις € το 2014), 

αλλά και τη μείωση της αξίας των εισαγωγών κατά -9,9% (από 7,1 δις € σε 6,4 δις € 

αντίστοιχα). Αναφορικά με τη σύνθεση των εξαγωγών κυριαρχούν τα φρούτα και λαχανικά, 

που αντιπροσωπεύουν το 35,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, τα ψάρια με 10,8%, τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα με 9,5% και ο καπνός με 7,6%. Στις εισαγωγές τα προϊόντα ζωικής 

παραγωγής έχουν την πρωτεύουσα θέση, με τα κρέατα να αντιπροσωπεύουν το 17,3% και τα 

γαλακτοκομικά το 13,2%.  

(β) Περιβάλλον 

Η υφιστάμενη κατάσταση για το περιβάλλον καταγράφεται ως ελλιπής από πλευράς 

δεδομένων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σε πλείστους βασικούς 

δείκτες πλαισίου (objective related) που αφορούν στο περιβάλλον δεν αποτυπώνεται καμία 

τιμή αναφοράς. Ως εκ τούτου, τα μόνα ξεκάθαρα συμπεράσματα που έχουν σημειωθεί 

αφορούν στη σταθερότητα αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, αφού οι ευπρόσβλητες 

στα νιτρικά ζώνες αντιστοιχούσαν το 2007 στο 24,2%, ενώ το 2012 στο 24,3% της έκτασης 

Επιπρόσθετα δε, σημειώνεται σημαντική αύξηση των εκτάσεων όπου ασκείται εκτατικής 

μορφής γεωργία και κτηνοτροφία, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που 

αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από την παραγωγή και από τη σημαντικότατη αύξηση των 

εκτάσεων των βοσκοτόπων. Αύξηση παρουσιάζουν οι εκτάσεις των περιοχών του δικτύου 

NATURA 2000.   

Μείωση καταγράφεται στις προερχόμενες από τη γεωργία εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 29% την περίοδο 2007-2013, ενώ αυξάνεται σημαντικά η παραγωγή ΑΠΕ από τη 

γεωργία, εκφρασμένη σε ισοδύναμα πετρελαίου, η οποία το 2007 ανερχόταν σε 88 ΚΤοe για 

να υπερδιπλασιασθεί και να ανέλθει το 2013 σε 199,2 ΚΤοe. Αντίστροφη πορεία ακολουθεί η 

παραγωγή ΑΠΕ από τη δασοκομία, αφού το 2007 η παραγωγή ανερχόταν σε 1.005 ΚΤοe, 

ενώ το 2013 σε 846,6 ΚΤοe. Σημειώνεται η αδυναμία εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων 

αναφορικά με τα δάση, αφού η τελευταία απογραφή δασών έχει πραγματοποιηθεί το 1992. 

Τέλος, παρατηρείται επιδείνωση του δείκτη γεωργικών πουλιών, αλλά η μικρή περίοδος των 

μετρήσεων (τρία έτη) δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Την περίοδο 2007-2015, σύμφωνα με τα στοιχεία εισαγωγών λιπασμάτων, παρουσιάζεται 

μείωση της συνολικής ποσότητας λιπασμάτων (εκφρασμένη σε χιλιάδες τόνους) κατά  39%.     

(γ)  Αγροτική Ανάπτυξη 

Παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών. Το 2010
2
 στις 

κυρίαρχα αγροτικές περιοχές κατοικεί το 42,8% του πληθυσμού, στις ενδιάμεσες αγροτικές το 

10,6% και στις κυρίαρχα αστικές το 46,7%. Το 2014 στις κυρίαρχα αγροτικές περιοχές 

κατοικεί το 43,8%, στις ενδιάμεσες αγροτικές το 10,6% και στις κυρίαρχα αστικές το 45,7% 

του πληθυσμού.  Το 2007 το 32% του πληθυσμού ζούσε σε αγροτικές περιοχές, ενώ το 2014 

στις αγροτικές περιοχές κατοικεί το 32,8% του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι το οξυμένο 

πρόβλημα της αστυφιλίας και της εγκατάλειψης της υπαίθρου που παρατηρήθηκε τις 

προηγούμενες δεκαετίες έχει αμβλυνθεί και ο πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές έχει 

                                                
2
 Χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς το 2010 λόγω της αλλαγής της τυπολογίας των αγροτικών περιοχών με βάση 

την μεθοδολογία προσδιορισμού τους από Ε.Ε – ΟΟΣΑΑ   
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σταθεροποιηθεί.  Όμως, η σταθεροποίηση του πληθυσμού σε σύνολο αγροτικών περιοχών 

δεν αναιρεί τη  δυσμενή δημογραφική σύνθεσή τους, την πολύ χαμηλή πληθυσμιακή τους 

πυκνότητα (45) και τη συνέχιση της μείωσης της συμβολής τους στη δημιουργία της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της ελληνικής οικονομίας. Θετικές εξελίξεις αποτελούν η 

σημαντική αύξηση των τουριστικών κλινών στις αγροτικές περιοχές την περίοδο 2007-2012 

και η σημαντικότατη αύξηση των νοικοκυριών με πρόσβαση σε δίκτυο DSL (από 55% το 2008 

σε 95% το 2012).   

Σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης σημειώνεται μια αύξηση του αριθμού των Ομάδων 

Τοπικής Δράσης από 39 σε 43 στις οποίες εφαρμόζεται η προσέγγιση Leader.  

 

Η ασκούμενη  αγροτική πολιτική στην Ελλάδα 2007 -2013 

Η ασκούμενη αγροτική πολιτική ουσιαστικά ταυτίζεται και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης αναζήτησε κατ’ 

επανάληψη στοιχεία για την εφαρμογή του Πυλώνα 1 την περίοδο 2007-2013, τα οποία δεν 

δόθηκαν, αναδεικνύοντας το τεράστιο έλλειμμα που χαρακτηρίζει το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων στην τήρηση δεδομένων και στοιχείων. Η απουσία πληροφόρησης 

αλλά και δημοσιοποίησης της συμβολής του πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία 

θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος, με δεδομένη την υποχρέωση κοινής αξιολόγησης πρώτου και δεύτερου 

Πυλώνα την περίοδο 2014-2020.  

 

Οι παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα την περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνουν την  παροχή 

της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης που η Ελλάδα επέλεξε να εφαρμόσει με βάση το 

ιστορικό μοντέλο, τη δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος Δικαιωμάτων, πολύ περιορισμένη 

εφαρμογή των εξαιρέσεων από την πλήρη αποσύνδεση, την εφαρμογή του ποιοτικού 

παρακρατήματος σε σειρά προϊόντων, Επιχειρησιακά Σχέδια των Ομάδων Παραγωγών των 

Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, το Πρόγραμμα «Διανομή φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, 

την παροχή ενισχύσεων μέσω του καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά  

νησιά του Αιγαίου (Καν.(ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  

Συμβουλίου  της 13ης  Μαρτίου 2013).  Το ποσό που δόθηκε κατ’ έτος και από τους δύο 

Πυλώνες παρουσιάζεται στον κατωτέρω Πίνακα.  

Πίνακας 1.1: Πληρωμές πρώτου και δεύτερου Πυλώνα (εκ.  Ευρώ)  

Αγροτική Πολιτική 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Πληρωμές Πυλώνας Ι (*) (*) (*) 2.245,42 2.392,12 2.503,40 2.258,73 2.344,29 1.855,30

Πληρωμές ΠΑΑ 2007 - 2013 (Πυλώνας ΙΙ) 281,78 288,53 225,31 655,21 433,18 403,31 557,83 593,44 718,10

Σύνολο Πληρωμών (Πυλώνας Ι και ΙΙ) 2.900,63 2.825,30 2.906,71 2.816,56 2.937,73 2.573,40

ΑΠΑ (Γεωργικού Κλάδου) 6.068,1 5.467,7 5.644,4 5.616,8 5.116,0 5.282,1 5.073,1 5.173,1

% συνολικών πληρωμών στην ΑΠΑ 51,6% 55,2% 55,0% 55,5% 56,8%  
(*) μη διαθέσιμα στοιχεία 

 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο 

αφορά στην εξάρτηση της ελληνικής γεωργίας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και ιδιαίτερα 

τις άμεσες ενισχύσεις και το δεύτερο σχετίζεται με την ετεροβαρή κατανομή των πόρων 

μεταξύ εισοδηματικής στήριξης και προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών. Εάν συνυπολογισθεί 

ότι το 58% των πόρων του ΠΑΑ 2007-2013 αφορούσαν στην παροχή ενισχύσεων (εξισωτική 
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αποζημίωση, αγροπεριβαλλοντικά) και όχι διαρθρωτικών παρεμβάσεων δημιουργείται 

σοβαρός προβληματισμός για τη μελλοντική βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας σε 

περίπτωση περαιτέρω μείωσης των πόρων της ΚΑΠ.  

 

Απορρόφηση και κατανομή δαπανών του ΠΑΑ 2007-13 

Η απορρόφηση του Προγράμματος ανήλθε στο 91,36% των διατιθέμενων πόρων, με τις 

καταβληθείσες πληρωμές να ανέρχονται σε 4.156.648.527€ έναντι 4.549.649.055€ της 

δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Η επίτευξη αυτού του ποσοστού απορρόφησης  

επιτεύχθηκε μέσω σημαντικών αλλαγών στην κατανομή των πόρων μεταξύ Αξόνων και 

Μέτρων, που συνακόλουθα επέφερε και σημαντικές διαφοροποιήσεις του βαθμού επίτευξης 

των γενικών και ειδικών στόχων του Προγράμματος. Καθοριστική για την επιτευχθείσα 

απορρόφηση ήταν η μεταβολή των ποσοστών συγχρηματοδότησης, με την αύξηση του 

ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής στη συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 16%-84% (εθνική - κοινοτική) έναντι της αρχικής που ήταν 

27%-73%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώθηκε κατά 20% (από 6.574.Μ€ σε 5.268 Μ€) λόγω της 

μείωσης: (ι) κατά 46% της εθνικής συμμετοχής (από 1.370 Μ€ σε 735 Μ€) που οδήγησε, 

συνακόλουθα, σε μείωση της δημόσιας δαπάνης κατά 10% (από 5.077  Μ€ σε 4.549 Μ€ ), (ιι)  

της σημαντικής μείωσης της  ιδιωτικής συμμετοχής κατά 48% από 1.496 Μ€ σε 718Μ€. 

 

Για να καταστεί εφικτή η μείωση της απώλειας των πόρων απαιτήθηκε η μετακίνηση πόρων 

σε Μέτρα που δεν απαιτούν την καταβολή ιδιωτικής συμμετοχής, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική μετατόπιση στις χρηματοδοτικές βαρύτητες των Αξόνων Προτεραιότητας του 

Προγράμματος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα σε όρους δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 μειώθηκε σημαντικά (από 44% σε 32%), ενώ αυξήθηκε υπέρμετρα η 

χρηματοδοτική βαρύτητα του Άξονα Προτεραιότητας 2 (από 34% σε 56%). Η χρηματοδοτική 

βαρύτητα του Αξονα Προτεραιότητας 3, σε όρους δημόσιας δαπάνης, μειώθηκε σημαντικά 

(από 14% σε 7%), ενώ το ποσό των πληρωμών του σαν ποσοστό του συνόλου των 

πληρωμών του Προγράμματος είναι ακόμα χαμηλότερο και διαμορφώνεται στο 4%. Η 

χρηματοδοτική βαρύτητα του  Άξονα Προτεραιότητας 4 μειώνεται σε σαφώς χαμηλότερα 

επίπεδα (από 6% σε 4%). Η Τεχνική Βοήθεια κάλυπτε αρχικά το 2% των πόρων του 

Προγράμματος για να περιοριστεί στο 0,4%, ενώ το επίπεδο των πληρωμών της είναι 

αντίστοιχο της κατανομής της δημόσιας δαπάνης  της.    

 

Συμπερασματικά, η απώλεια πόρων σε ποσοστό μικρότερο του 10%, σε μια δύσκολη 

δημοσιονομική περίοδο και σε ένα οικονομικό περιβάλλον οξείας οικονομικής κρίσης αποτελεί 

αναμφίβολα επιτυχία. Παράλληλα, όμως, η έντονη συρρίκνωση της δημόσιας δαπάνης σε 

όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, με εξαίρεση τον Άξονα Προτεραιότητας 2 και ειδικότερα 

υπέρ κυρίως των Μέτρων 211, 212, 214 οδηγεί περίπου το 50% της δημόσιας δαπάνης του 

Προγράμματος να κατανέμεται απλώς σε εισοδηματικές αντισταθμίσεις. Η εξέλιξη αυτή 

δημιουργεί έντονο προβληματισμό, σε συνδυασμό με την παράλληλη έντονη 

απίσχναση/κατάργηση Μέτρων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η 

εκπαίδευση/κατάρτιση, η παροχή συμβουλών, οι παρεμβάσεις για την προώθηση - προβολή  

και οι δράσεις για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων και παρέχουν δυνατότητα αναστροφής της πτωτικής πορείας που παρουσιάζει η 
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ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Ακόμα, σε όρους γενικότερης ισορροπίας των 

στόχων του Προγράμματος, η σημαντικότατη μείωση των πόρων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας ουσιαστικά 

αναιρεί πλήρως την επίτευξη των σχετικών στόχων του Προγράμματος. Παράλληλα, 

σημειώνεται ότι ενώ το Πρόγραμμα περιελάμβανε 24 Μέτρα εντούτοις μόλις πέντε Μέτρα 

έχουν απορροφήσει το 81% των συνολικών πόρων και έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει το 

μίγμα πολιτικής του Προγράμματος.  

  

Αποδοτικότητα – Αποτελεσματικότητα – Επιπτώσεις   

Η αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα υπολογίζονται με βάση τα ολοκληρωμένα έργα. Σε 

όρους εκροών η εικόνα ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο διαφοροποιείται. Στον Αξονα 

Προτεραιότητας 1 οι στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως για τα Μέτρα 112 και 144  

(αποτελεσματικότητα 1,00 
3
),  μικρή απόκλιση από το στόχο παρουσιάζει το Μέτρο 113 (0,8) 

μέση απόκλιση από τους τεθέντες στόχους παρουσιάζουν τα Μέτρα 121 και 123 με τιμές  

0,73 και 0,5 αντίστοιχα. Μεγάλη απόκλιση παρουσιάζει το Μέτρο 125 με τιμή  0,46, ενώ πολύ 

μεγάλη απόκλιση - παρά το ότι υπήρξε σημαντική μείωση των στόχων που είχαν τεθεί - 

παρουσιάζουν τα Μέτρα 114 και 132 με τιμές 0,37 και 0,08 αντίστοιχα. Το Μέτρο 131 

παρουσιάζει πλήρη κάλυψη των στόχων του, αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο 

ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου, ενώ το Μέτρο 133 περιλαμβάνει 

μόνο ένα έργο ασήμαντου προϋπολογισμού. Συνολικά, για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 

παρουσιάζεται σχετική  υστέρηση, ακόμα και σε Μέτρα που είχαν σημαντικό αριθμό 

ανειλημμένων υποχρεώσεων όπως τα Μέτρα 121 και 125.  

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα στην παρακολούθηση 

των δεικτών εκροών των Μέτρων, με μεγάλες αποκλίσεις κατ’ έτος σε σχέση με τον αριθμό 

των δικαιούχων και των ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων. 

Αναλυτικότερα, υπήρξε πολύ ικανοποιητική επίτευξη σε σχέση με τους στόχους του δείκτη 

«Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές» με την αποτελεσματικότητα να 

ανέρχεται στο 0,91, ενώ υπήρξε ελαφρά υστέρηση σε σχέση με τις ενισχυόμενες  εκτάσεις, με 

την αποτελεσματικότητα να διαμορφώνεται στο 0,83 στο Μέτρο 211. Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη 

των ομοειδών δεικτών του Μέτρου 212, με την αποτελεσματικότητα να διαμορφώνεται στο 

0,93 και 0,78 αντίστοιχα.  

Στο Μέτρο 214 πρόβλημα δημιουργεί τόσο η μεγάλη διακύμανση κατ’ έτος του αριθμού 

δικαιούχων και ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων, όσο και η ταύτιση των τιμών των δεικτών 

εκροών που όμως μετρούν διαφορετικά μεγέθη («Συνολική περιοχή που λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη» και «Φυσική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική 

στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου»). Οι επιδόσεις του Μέτρου κρίνονται μερικώς 

ικανοποιητικές, με την αποτελεσματικότητα να διαμορφώνεται στο 0,82 για τον δείκτη 

«Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που 

λαμβάνουν στήριξη» και στο 0,68 για τον δείκτη «Συνολική περιοχή που λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη» και 0,50 για τον δείκτη «Αριθμός δράσεων που σχετίζονται 

με τους γενετικούς πόρους». Σημειώνεται, επίσης, ότι η απόκλιση σε σχέση με τον αρχικό 

                                                
3
 Τιμή 1 σημαίνει πλήρη επίτευξη του στόχου , 0 σημαίνει μηδενική επίτευξη )  
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προγραμματισμό είναι ακόμα μεγαλύτερη, εάν συνυπολογισθεί ότι  πέντε Δράσεις (το 1/3 των 

δράσεων του Μέτρου που αρχικά είχαν προγραμματισθεί) δεν προκηρύχθηκαν. 

Για το Μέτρο 216 επιτεύχθηκε σχεδόν πλήρως ο στόχος «Αριθμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη», 

(0,95), ενώ υπερκαλύφθηκε ελαφρά ο στόχος για τον «Συνολικό όγκο επενδύσεων» (1,07). 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το Μέτρο 221, όπου επιτεύχθηκαν οι στόχοι, τόσο σε 

σχέση με τον αριθμό των δικαιούχων που λαμβάνουν στήριξη όσο και με τις εκτάσεις 

δασωμένης γης, αλλά το σύνολο του Μέτρου αφορούσε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Δεν 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επιδόσεις του Μέτρου 226.  

Σημαντική υστέρηση (αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται από το 0,05 για το Μέτρο 311 

μέχρι το 0,47 για το Μέτρο 321) παρουσιάζουν και τα έξι Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 3, 

αφού περιορισμένος αριθμός έργων ολοκληρώθηκε σε σχέση με τον αριθμό των ενταγμένων. 

Αντίθετα, καλύφθηκαν πλήρως οι τρείς από τους πέντε στόχους του  Άξονα  Προτεραιότητας 

4 - Leader («Αριθμός Ομάδων Τοπικής Δράσης», «Συνολικό μέγεθος περιοχής ΟΤΔ», 

«Συνολικός πληθυσμός περιοχών ΟΤΔ»), μικρή απόκλιση παρουσιάζει ο στόχος «Αριθμός 

Έργων χρηματοδοτούμενων από ΟΤΔ» (0,84) και μέση απόκλιση ο στόχος «Αριθμός 

στηριζόμενων δικαιούχων» (0,69). 

Για το σύνολο των Μέτρων των  Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 προκύπτει - με βάση πάντα 

τον υπολογισμό της αποδοτικότητας για τα ολοκληρωμένα έργα - ότι ο δείκτης  

αποδοτικότητας λαμβάνει  τιμή που υπερβαίνει ελαφρά ή υπολείπεται ελάχιστα της μονάδας, 

γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρξε προγραμματική αστοχία τουλάχιστον σε ότι αφορά στο 

προϋπολογισθέν μοναδιαίο  κόστος. Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 προκύπτει ότι παρά  τη 

σημαντική αύξηση κατά 22% των πόρων του Μέτρου 214, οι εκτάσεις που ενισχύθηκαν είναι 

μικρότερες από τον αρχικό προγραμματισμό στα τρία βασικά Μέτρα του Άξονα που 

καλύπτουν το 94% των πόρων του, δηλαδή στα Μέτρα  211, 212 και 214.    

Ο δείκτης αποτελέσματος R2 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία» μπορεί να υπολογιστεί μόνο 

για τα Μέτρα 112, που ανέρχεται σε 152.878.200 €, και 121 που ανέρχεται σε 19.201.323 €, 

δεν υπάρχουν δεδομένα για το Μέτρο 123, ενώ το Μέτρο 125 είχε περιβαλλοντική στόχευση 

και το Μέτρο 114 παρείχε συμβουλές που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση σε 

πολύ περιορισμένο αριθμό δικαιούχων. Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 υπήρχαν δυο ειδικοί 

δείκτες που είναι SR1 «Όγκος αποθηκευμένου ύδατος για ταμιευτήρες» με τιμή στόχο 

92.100.000 κυβικά μέτρα και επίτευξη 20.100.000 (0,22) και ο SR2 «Βελτιούμενη έκταση (για 

έργα αρδευτικών δικτύων) με τιμή στόχο 638.000 στρέμματα και επίτευξη 481.600 στρέμματα 

(0,75). Οι ανωτέρω δύο δείκτες αντιστοιχούν στο Μέτρο 125.   

Ο δείκτης R3 «Αριθμός εκμεταλλεύσεων που εισήγαγαν νέα προϊόντα και/ή νέες τεχνικές» δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί, αφού δεν κατέστη  δυνατόν να «απομονωθούν»  τα ολοκληρωμένα έργα,  

ενώ εκφράζεται και σοβαρή επιφύλαξη το κατά πόσον η προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα ή  

παρελκόμενων του αποτελεί εισαγωγή νέας τεχνικής, παραδοχή που υιοθετεί το Πρόγραμμα 

εντάσσοντας τις σχετικές επενδύσεις του Μέτρου 121 στην κατηγορία των νέων τεχνικών.  

Ο δείκτης αποτελέσματος R4 «Αξία γεωργικής παραγωγής που καλύπτεται από 

αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/πρότυπο) δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αφού δεν τηρούνται 

στοιχεία για την αξία της γεωργικής παραγωγής που καλύπτεται από αναγνωρισμένο σήμα 

ποιότητας, αλλά ο πολύ περιορισμένος αριθμός δικαιούχων που παρέμεινε στο Μέτρο 132 

(835 δικαιούχοι εκ των οποίων μόνο 132 ολοκλήρωσαν) συνηγορεί στην πολύ μικρή συμβολή 
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του Μέτρου στο στόχο. Τα άλλα Μέτρα που θα συνέβαλαν στο δείκτη αποτελέσματος, δηλαδή 

το Μέτρο 131 αφορούσε μόνο ανειλημμένες υποχρεώσεις, ενώ στο Μέτρο 133 εντάχθηκε 

μόνο ένα έργο με προϋπολογισμό 20.000€.   

Ο δείκτης R5 δεν είχε περιληφθεί στο Πρόγραμμα, αφού κανένα Μέτρο δεν στόχευε στην 

είσοδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην αγορά. 

Ο δείκτης R6 «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση του εδάφους», που συμβάλλει στις πέντε 

επιμέρους κατηγορίες, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται ανά κατηγορία:  

 

α) Βιοποικιλότητα και περιοχές υψηλής φυσικής αξίας γεωργικές και δασικές: Η τιμή του δείκτη 

αναφέρεται σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Στην 

επίτευξη του αποτελέσματος συμβάλλουν τα Μέτρα 211-212, με κάλυψη του στόχου κατά 

81% μέσω των παρεμβάσεων στις ορεινές περιοχές (Μέτρο 211, 995.430 ha) και στις λοιπές 

μειονεκτικές (Μέτρο 212, 551.680 ha) αλλά και το Μέτρο 214 μέσω του Υπομέτρου 214.3 με 

32.634,85 ha. Τέλος, στην τιμή του στόχου συμβάλλουν και τα Μέτρα 216 με 1.129,34 ha, 

221 με την πρώτη  δάσωση 32.645,20 ha και το Μέτρο 226 με τη Δράση 226.1. σε έκταση 

183.578,05 εκταρίων. Συνολικά και για τα Μέτρα που οι στόχοι ήταν ορισμένοι και διακριτοί η 

τελική έκταση εφαρμογής ανήλθε σε 1.579.665 εκτάρια, έναντι του στόχου που ήταν 

1.943.500 ha (ποσοστό επίτευξης 81%). 

β) Ποιότητα υδάτων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η κάλυψη 45.776,5 εκταρίων. Στην επίτευξη 

της τιμής συνέβαλε μόνο το Υπομέτρο 214.2. Σημειώνεται η σημαντικότατη μείωση των 

εκτάσεων (-73,78%)  που εφαρμόζονται δράσεις για την προστασία των υδάτων σε σχέση με 

την περίοδο 2000-2006. 

γ) Περιορισμός κλιματικών αλλαγών: Ενισχύθηκαν 773.820,8 εκτάρια. Η μεγάλη σχετικά τιμή 

οφείλεται στο ότι το σύνολο των εκτάσεων των Μέτρων 214 και 226, με βάση τη στοχοθέτηση 

του Προγράμματος, εξυπηρετούσε τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Στην περίπτωση 

του Μέτρου 214 που είναι διακριτός τόσο ο στόχος όσο και η επίτευξή του, ο βαθμός 

επίτευξης  ήταν 68% (743.037 ha, έναντι στόχου 1.090.000 ha). 

δ) Ποιότητα εδάφους: Εφαρμόστηκαν δράσεις σε 1.926.765 ha. Στο αποτέλεσμα είχαν 

συμβολή τα Μέτρα 211 και 212 με 1.547.020 ha (επίτευξη στόχου στο 81%), τα Υπομέτρα 

214.1 και 214.4 με 347.099 ha αλλά και το Μέτρο 221 με 32.645,2 ha (97% του στόχου). 

ε) Αποφυγή περιθωριοποίησης και εγκατάλειψης της γης: Η συνολική έκταση που εξυπηρετεί 

το στόχο αφορά μια έκταση 1.859.375  εκταρίων. Η επίτευξη της τιμής οφείλεται στα Μέτρα 

211-212 με κάλυψη του στόχου κατά 81%, μέσω των παρεμβάσεων στις ορεινές περιοχές 

(Μέτρο 211, 995.430 ha) και στις λοιπές μειονεκτικές (Μέτρο 212, 551.680 ha) καθώς και στις 

Δράσεις 226.2 και 226.3 του Μέτρου 226 για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού σε 

έκταση 312.355 ha. 

Οι δείκτες αποτελέσματος των Μέτρων του Άξονα 3 είναι : 

o R7 «Αύξηση μη γεωργικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στις στηριζόμενες 

επιχειρήσεις». Από την επεξεργασία των τιμών στόχων των ολοκληρωμένων έργων 

προκύπτει η τιμή 4.973.666 € που δίνεται με σοβαρή επιφύλαξη από τον Σύμβουλο 

Αξιολόγησης για την ρεαλιστικότητα της. Η τιμή στόχος του Προγράμματος ανερχόταν σε 

7.691.430 € που θα προέκυπτε από 1.065 ενταγμένα  έργα. Δεν μπορεί να είναι εφικτή η 

επίτευξη του  65% της τιμής στόχου από μόλις 85 ολοκληρωμένα έργα.      
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o R8 «Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας»: Αφορά στις μεικτές δημιουργούμενες 

θέσεις εργασίας από τα ολοκληρωμένα έργα που είναι 68,45 έναντι στόχου 1.024 θέσεων 

εργασίας (6,7% του στόχου, η αποτελεσματικότητα διαμορφώνεται σε 0,06). 

o R9 «Πρόσθετος αριθμός τουριστών»: Δεν μπορεί να υπολογιστεί διότι δεν είναι δυνατόν 

να απομονωθεί η συμβολή των ολοκληρωμένων έργων στην επίτευξη του στόχου των 

600.000 τουριστών χωρίς διανυκτέρευση και των 2.500.000 διανυκτερεύσεων. 

o R10 «Πληθυσμός των αγροτικών περιοχών που ωφελείται από τις βελτιωμένες 

υπηρεσίες»: 961.609 έναντι στόχου 1.254.400 (0,6). Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εκφράζει 

σοβαρή επιφύλαξη για το κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται το 76% της τιμής 

στόχου, όταν έχουν ολοκληρωθεί 173 έργα έναντι 689 συμβασιοποιημένων (25%), ενώ το 

έργο Rural Broadband που είχε την ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη  (340.000 κατοίκους) 

δεν έχει ολοκληρωθεί.   

 

Δείκτες επιπτώσεων 

1. Οικονομική ανάπτυξη: 11.699,1 Εκατομμύρια € σε Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης (PPS) 

2. Δημιουργία απασχόλησης: 167.306 σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (FTE) 

3. Παραγωγικότητα της εργασίας: 1.201,66  € ανά Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (FTE) 

4. Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας (% ποσοστό μεταβολής): Μη 

διαθέσιμο, καθότι οι μετρήσεις του δείκτη αφορούν περίοδο μόνο δυο ετών που δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

5 Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας υψηλής φυσικής αξίας (Ποσοτική 

και ποιοτική αλλαγή της υψηλής φυσικής αξίας των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας): 

Αύξηση.  

6 Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων (Τιμή & τάση σε αλλαγές στο ακαθάριστο ισοζύγιο 

θρεπτικών στοιχείων): Σταθερότητα.  

7. Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών (Ktoes):  0,186 Ktoe/έτος. 

 

Βαθμός επίτευξης των ειδικών στόχων του Προγράμματος και των στόχων που 

ορίζονται στην εθνική στρατηγική και στην κοινοτική στρατηγική  

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 η στρατηγική της αγροτικής 

ανάπτυξης της Ελλάδας προσδιορίζεται από ένα γενικό στόχο στον οποίο συμβάλλουν 

τέσσερις γενικοί στρατηγικοί στόχοι καθώς και οι επιμέρους ειδικοί στόχοι, που τους 

εξειδικεύουν,  όπως παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.  

 

Γενικός στόχος: Aειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη 

ύπαιθρο. 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ1): Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα 
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Το Πρόγραμμα συνέβαλε, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, στην ηλικιακή ανανέωση των 

απασχολούμενων και στη βελτίωση της ΑΠΑ στις ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις, κυρίως των 

νέων γεωργών, οδήγησε σε αύξηση του οικονομικού μεγέθους με συνεπακόλουθες 

οικονομίες κλίμακας στους δικαιούχους των Μέτρων 112 και 121, χωρίς όμως να επιτύχει 

κρίσιμους στόχους για την αναδιάρθρωση της παραγωγής σε προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, την εξισορρόπηση της 

ΑΠΑ μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής που μπορούν να συμβάλλουν στη  

μακροπρόθεσμη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας. Τα Μέτρα ενίσχυσης που στοχεύουν σε 

ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές και που αφορούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην προώθηση 

των προϊόντων ποιότητας έχουν σχεδόν μηδενική υλοποίηση. Η μη αποτελεσματική 

επίδραση του Προγράμματος σε κρίσιμες διαρθρωτικές προσαρμογές του αγροτικού τομέα με 

μεσο-μακροπρόθεσμο προσανατολισμό θα πρέπει να προβληματίσει, αφού περαιτέρω 

μείωση των άμεσων ενισχύσεων του πρώτου Πυλώνα θα επιφέρει κρίσιμο πλήγμα στη 

βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος, μετά την πάροδο 

τεσσάρων  προγραμματικών περιόδων, η ταύτιση των αγροτικών υποδομών που μπορούν να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με τα αρδευτικά έργα και την αγροτική 

οδοποιία, θα πρέπει να επανεξετασθεί. 

 

Ειδικοί στόχοι του ΓΣΣ1 

1) Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μέσου μεγέθους των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 

Ο ειδικός στόχος επιτεύχθηκε, αφού το Πρόγραμμα συνέβαλε στην επιβράδυνση του ρυθμού 

της επιδείνωσης της δημογραφικής σύνθεσης των απασχολούμενων στη γεωργία που 

σημειώνεται την περίοδο 2007-2013. Οι δικαιούχοι του Μέτρου 112 αντιπροσωπεύουν το 

52% (19.136 σε σύνολο 36.890) των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας κάτω των 

35 ετών. 

Σημαντική, τηρουμένων των αναλογιών των δικαιούχων του Προγράμματος σε σχέση με το 

συνολικό αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, είναι η συμβολή των Μέτρων 112 

και 121 στην αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της 

χώρας που σημειώνεται την περίοδο 2009 -2015 (από 7,3 σε 8,9 ESU). Οι δικαιούχοι του 

Προγράμματος συμβάλλουν το 2009 κατά 1,5%, ενώ το 2015 κατά  3,7% στην αύξηση αυτή.     

 

2) Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας 

Ο ειδικός στόχος δεν επιτεύχθηκε, αφού ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των νέων 

γεωργών που προχώρησαν σε αναδιάρθρωση της παραγωγής (1.321 ή το 6% των 

δικαιούχων) και ακόμα μικρότερος ο αριθμός (128) των δικαιούχων του Μέτρου 121. Ο 

στόχος της ενίσχυσης της αξίας της ζωικής παραγωγής επίσης δεν εξυπηρετήθηκε από τα 

Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 (πολύ περιορισμένος αριθμός επενδυτικών σχεδίων του 

Μέτρου 121 αφορούν στη ζωική παραγωγή). Η εισαγωγή καινοτομιών, επίσης, ήταν πολύ 

περιορισμένη και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να θεωρηθεί ως προώθηση της καινοτομίας η 

προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και των παρελκόμενων του. Ο πολύ περιορισμένος αριθμός 

ολοκληρωμένων σχεδίων στο Μέτρο 123 δεν επιτρέπει την εκτίμηση της συμβολής του στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών δομών, αν και είναι ιδιαίτερα θετική η αύξηση/εκσυγχρονισμός της 

εγκατεστημένης δυναμικότητας  επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με 

σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό.  
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Η μη προώθηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας επιβεβαιώνεται και από 

την αρνητική μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, όπως αποτυπώνεται στην 

μεταβολή της ΑΠΑ/ΜΑΕ των δικαιούχων των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων των Μέτρων 

112 και 121. Τέλος, ιδιαίτερα περιορισμένη έως αμελητέα ήταν και η συμβολή του Μέτρου 144 

στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

 

3) Αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα 

Το Πρόγραμμα μέσω των Μέτρων 125 και 321 περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στις 

υποδομές εγγείων βελτιώσεων. Η αύξηση της αποθήκευσης ύδατος κατά 24% είναι 

αναμφίβολα θετική, ενώ μέσω της κατασκευής/ εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων ο 

συνολικός αριθμός εκταρίων αρδευτικής γης που εξυπηρετήθηκε συνδυαστικά από την 

κατασκευή ταμιευτήρων και αρδευτικών δικτύων των Μέτρων 125 και 321 ανέρχεται σε 

63.813 εκτάρια αρδευόμενης γεωργικής γης, συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση 

των υδάτων στο 5% των αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας. Τα 45 έργα αγροτικής οδοποιίας 

του Μέτρου 321 εξυπηρετούν περίπου 3.485 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 

 

4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες 

απαιτήσεις 

Ο ειδικός στόχος δεν επιτεύχθηκε, το Μέτρο 111 καταργήθηκε, ενώ και το Μέτρο 114 

περιορίστηκε στην παροχή συμβουλών σε 2.142 δικαιούχους, που αποτελούν το 0,3% των 

αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας .  

 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ2): Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων 

 

Για τον βαθμό επίτευξης των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 μόνο ποιοτικές εκτιμήσεις 

μπορεί να γίνουν, λόγω της απουσίας κρίσιμων δεδομένων βάσης, αλλά και της 

προβληματικής στοχοθέτησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και βασική αδυναμία του Άξονα είναι 

η βαθμιαία συρρίκνωση του περιεχομένου του Μέτρου 214 σε δύο μόνο Δράσεις (βιολογική 

γεωργία – κτηνοτροφία, και προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών) που 

καλύπτουν και τη μεγαλύτερη έκταση που υπόκειται σε αγροπεριβαλλοντική διαχείριση.  

 

Ειδικοί στόχοι του ΓΣΣ2 

 

1) Προστασία του εδάφους 

Η προστασία του εδάφους εξυπηρετείται κυρίως μέσω των Μέτρων 211 και 212 και 

παρουσιάζει απόκλιση σε σχέση με τον προγραμματισμό, αφού οι στηριζόμενες εκτάσεις και 

των δύο Μέτρων έχουν μειωθεί  κατά 20% και 7% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Σημαντική είναι η συμβολή της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας στην προστασία του εδάφους, αφού μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι η 

εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αυξάνει την περιεκτικότητα του 

εδάφους σε οργανική ουσία, συνεπώς και την ποιότητα (γονιμότητα) του εδάφους. Κατά 

συνέπεια, το γεγονός ότι βελτιώθηκε η ποιότητα του εδάφους σε μια έκταση 277.969  ha, μια 

σημαντική έκταση της γεωργικής γης της χώρας, μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς μια 

τεκμηριωμένη βελτίωση. Όσον αφορά στο Μέτρο 221 τα 32.645 ha τα οποία δασώθηκαν 
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θεωρείται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου. Αρνητικά στην επίτευξη του 

στόχου συνέβαλε η μη προκήρυξη της μόνης Δράσης που αφορούσε στους 

υποβαθμισμένους βοσκοτόπους, αυτή της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας του Μέτρου 

214, είχε ως αποτέλεσμα μια Δράση που κάλυπτε το 17% της έκτασης υπό 

γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο, αντί να επεκταθεί για να αντιμετωπιστεί ενεργητικά το 

πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους, να καταργηθεί, πρακτικά, χωρίς καμιά απολύτως 

αιτιολόγηση. Συμβολή στην προστασία του εδάφους έχει και η εφαρμογή σε μια μικρή έκταση 

1.129 ha του Μέτρου της ενίσχυσης των μη παραγωγικών επενδύσεων (προηγουμένως 

δράση του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου) με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων, που 

λειτουργεί μεταξύ των άλλων και ως αντιδιαβρωτική προστασία. 

 

2) Προστασία των υδατικών πόρων 

Η συμβολή του Προγράμματος στην προστασία των υδάτων είναι πολύ περιορισμένη, αφού ο 

στόχος αυτός εξυπηρετείται μόνο από μια Δράση του Μέτρου 214 σε έκταση 45.776,5 

εκταρίων. Σημειώνεται η σημαντικότατη μείωση των εκτάσεων (-73,78%) όπου εφαρμόζονται 

δράσεις για την προστασία των υδάτων σε σχέση με την περίοδο 2000-2006.  

Οι συμμετέχοντες στη Δράση (έτος βάσης το 2009) είχαν κατά μέσο όρο απώλειες 1,93 kg 

αζώτου ανά στρέμμα, έναντι 2,48 kg αζώτου ανά στρέμμα με το οποίο επιβάρυναν τους 

υδροφορείς οι μη συμμετέχοντες (22% λιγότερη ποσότητα αζώτου). Τη δεύτερη χρονική 

στιγμή για την οποία έγινε ο υπολογισμός (2014) παρέμεινε μια διαφορά αλλά σημαντικά 

μικρότερη. Οι συμμετέχοντες αύξησαν τη μέση επιβάρυνση σε 2,033 kg N ανά στρέμμα, ενώ 

οι μη συμμετέχοντες τη μείωσαν σε 2,2339 kg N ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα η διαφορά να 

μειωθεί στο 9%. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι η Δράση συνέβαλε μάλλον στη 

διατήρηση της ανορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων ή τουλάχιστον δεν συνέβαλε 

στον ορθολογισμό, αφού φαίνεται ότι το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων είναι σταθερά 

μεγαλύτερο στις εκτάσεις που μετέχουν στο Πρόγραμμα σε σχέση με τις περιοχές εκτός 

Προγράμματος. Προκύπτει ότι οι εκμεταλλεύσεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 

διατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρδευόμενες εκτάσεις σε σχέση με τις εκτός  

Προγράμματος. Η απουσία Δράσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 που συμβάλλουν στη 

μείωση της κατανάλωσης ύδατος αποτελεί ουσιώδη έλλειψη του Προγράμματος.   

 

3) Άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών 

Με βάση τη στοχοθέτηση του Προγράμματος προκύπτει ότι η πλειονότητα των Μέτρων του 

Άξονα Προτεραιότητας 2 συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών σε μία 

έκταση 773.821 ha, εκ των οποίων τα 425.510 ha προέρχονται από το Μ214, 32.645 ha από 

το Μ221 και 315.665 ha από το  Μ226. Σαφής ένδειξη, που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά, 

για συμβολή στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής υπάρχει μόνο για τη βιολογική γεωργία 

και την βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των χαμηλότερων εισροών, που καλύπτει έκταση 

277.679 ha. Με την εφαρμογή του Μέτρου 221, η αύξηση της αποθήκευσης αερίων 

θερμοκηπίου και κυρίως άνθρακα και η αντιδιαβρωτική προστασία δικαιολογούν τη 

συνεισφορά του Μέτρου στον ειδικό στόχο, χωρίς όμως να είναι δυνατή μια ποσοτική 

εκτίμηση, λόγω του ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση για τη χρήση γης που αντικαθιστούν. Οι 

δράσεις του Μέτρου 226 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των 

επιπτώσεων πλημμυρών», «Έργα Αναδάσωσης» και «Ορεινά αντιπλημμυρικά και 

αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων» σε έκταση  315.665 ha  συμβάλουν 
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στην προσαρμογή (adaptation) στην κλιματική αλλαγή και στην αποφυγή της 

περιθωριοποίησης των εκτάσεων. 

      

4) Προστασία της βιοποικιλότητας 

Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη «Διατήρηση των γεωργίας και δασοκομίας υψηλής 

φυσικής αξίας» φαίνεται ότι το Πρόγραμμα είχε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα στη 

διατήρηση των συστημάτων HNV, αφού η έκταση HNV στην οποία η διατήρηση της 

γεωργικής δραστηριότητας αλλά και οι εκτάσεις οι οποίες απολαμβάνουν προστασίας μέσω 

των Μέτρων 211 και 212 και βρίσκονται εντός των ζωνών NATURA φαίνονται να αυξάνονται 

στη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013.  

Από την άλλη πλευρά, οι Δράσεις που στόχευαν στη βελτίωση των περιοχών HNV, όπως 

ήταν το Μέτρο της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας, όπως και άλλα που περιλάμβαναν 

ειδικά μέτρα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας για τις περιοχές NATURA 2000, 

όπως η Δράση για την προστασία των υδροτροπικών συστημάτων και η Δράση για την 

προστασία της άγριας ζωής, δεν προκηρύχθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι περιοχές HNV και NATURA 2000, απλώς επωφελήθηκαν, έμμεσα από τη 

διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Καμία δράση για την άμβλυνση των επιπτώσεων 

της γεωργικής δραστηριότητας στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές δεν προκηρύχθηκε 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Στην προστασία της βιοποικιλότητας όμως συνέβαλαν έστω και έμμεσα το Μέτρο 216 που 

εφαρμόστηκε σε μια έκταση 1.129 ha, με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων και την 

κατασκευή περιφράξεων για την προστασία της άγριας ζωής και θεωρείται ότι στήριξε την 

βελτίωση της βιοποικιλότητας. Η συμβολή του Μέτρου 221 στην επίτευξη του ειδικού στόχου 

προκύπτει από το ότι δασώθηκαν 8.131 ha  HNV εκτάσεων και 8.039 ha γαιών εντός του 

δικτύου των προστατευόμενων περιοχών NATURA. 

 

5) Προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου 

Οι  δύο δράσεις του Υπομέτρου 214.4 για την προστασία του αγροτικού τοπίου στον ελαιώνα 

της Άμφισσας και τον αμπελώνα της Θήρας – Θηρασιάς, αν και ακολούθησαν μια φθίνουσα 

πορεία στη χρονική διάρκεια του Προγράμματος, έφτασαν να καλύπτουν μια έκταση πλέον 

των 4.000 εκταρίων (4091 ha), συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση δύο σημαντικών, αλλά 

δυστυχώς πολύ περιορισμένων σε έκταση, αγροτικών τοπίων της χώρας.  

Το Μέτρο 216 εφαρμόστηκε σε μια έκταση τουλάχιστον 777 ha εκ των 1.129 ha, με στόχο την 

ανακατασκευή αναβαθμίδων που λειτουργούν μεταξύ των άλλων και ως αντιδιαβρωτική 

προστασία, ενώ αποτελούν και στοιχεία του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου. 

Οι διαπιστωμένες πιέσεις που υφίστανται αγροτικά τοπία, όπως είναι τα ορεινά  και κυρίως τα 

νησιωτικά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και πόλο έλξης για άλλες χρήσεις, θα 

δικαιολογούσαν αρκετά μεγαλύτερη επένδυση τόσο σε οικονομικούς όσο και σε ανθρώπινους 

πόρους για την προστασία τους. 

Συμβολή στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, η οποία από πλευράς εκτάσεων ήταν και η 

σημαντικότερη είχαν τα Μέτρα 211 και 212. 
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6) Βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών 

Το Μέτρο 226 είναι το μοναδικό Μέτρο του Προγράμματος που συνέβαλε στη διασφάλιση της 

οικολογικής σταθερότητας των δασών μέσω των τριών δράσεων: (ι) Βελτίωση των συνθηκών 

πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και 

αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από 

πυρκαγιές, (ιι) Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών, και (ιιι) Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 

αποκατάστασης καμένων εκτάσεων και έπαιξε ένα θετικό αλλά εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο 

στη διασφάλιση της οικολογικής σταθερότητας των δασών με δεδομένα τα πλήγματα που 

έχουν δεχτεί κυρίως από τις δασικές πυρκαγιές. Οι παρεμβάσεις σε έκταση 315.665 ha είναι 

τελείως ανεπαρκείς για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που έχουν καεί στη χώρα  

την περίοδο 2007-2015.  

Σημειώνεται, επίσης, η μη ενεργοποίηση τριών Μέτρων που στόχευαν στη βελτίωση της  

οικολογικής σταθερότητας των δασών (Μέτρα 223, 224, 227), γεγονός που ελαχιστοποιεί την 

επίτευξη του στόχου.  

 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ3): Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 

 

Η σημαντική μείωση  της δημόσιας δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4, η πολύ 

μεγάλη υστέρηση στις πληρωμές ιδιαίτερα του Άξονα Προτεραιότητας 3 και ο πολύ 

περιορισμένος αριθμός ολοκληρωμένων έργων οδηγεί στην πολύ περιορισμένη επίτευξη του 

τρίτου γενικού στρατηγικού στόχου του Προγράμματος. 

 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ3 

 

1) Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 

Η προβληματική πορεία υλοποίησης κυρίως του Άξονα Προτεραιότητας, μέσω των Μέτρων 

321, 322 και 323 και δευτερευόντως του Άξονα Προτεραιότητας 4, μέσω των παρεμβάσεων 

του Μέτρου 413, με το ποσοστό των ολοκληρωμένων έργων να διαμορφώνεται κατά μέσο 

όρο στο 35%, επιδρά καθοριστικά στην πολύ περιορισμένη επίτευξη του στόχου της 

βελτίωσης της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. Με βάση τα ολοκληρωμένα έργα του 

Άξονα Προτεραιότητας 3 έχει εξυπηρετηθεί το 36% του πληθυσμού-στόχου, έχουν 

πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο 31% των χωριών που προβλέπονταν, ενώ ελαφρώς 

υψηλότερη είναι η επίδοση σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό του Άξονα 

Προτεραιότητας 4, που ανέρχεται στο 50% του πληθυσμού στόχου.  

 

Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών ταυτίζεται ουσιαστικά με 

παρεμβάσεις για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μετατροπές κτιρίων για αξιοποίηση τους 

ως χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή μουσεία, ενώ στον Άξονα Προτεραιότητας 4 η 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των 

ολοκληρωμένων έργων, θεωρείται ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας των 

περιοχών. Παρατηρείται η παντελής απουσία παρεμβάσεων για την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών. Από τη συνήθη κατανομή έργων (αναπλάσεις, μουσεία, κτίρια) διαφοροποιείται 
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το Μέτρο 321 του Άξονα Προτεραιότητας 3, που χρηματοδοτεί κυρίως τη βελτίωση αγροτικών 

υποδομών (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία). 

 

2) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

Η οικονομική κρίση επηρέασε καθοριστικά την επίτευξη του ειδικού στόχου, ο οποίος 

εξυπηρετείται συνδυαστικά από τις παρεμβάσεις τριών Μέτρων του Άξονα 3 (311,312,313) 

και δύο Μέτρων του Άξονα 4 (411 και 413). Παρά τη σημαντική υστέρηση που παρουσιάζει ο 

αριθμός των ολοκληρωμένων έργων και τη μεγάλη απόκλιση σε σχέση με την επίτευξη του 

στόχου που αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σημαντικό το μεγάλο ποσοστό 

νέων ιδρύσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν και η πολύ μεγάλη 

συμμετοχή επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, που, ούσες πολύ μικρές, μεταποιούν 

κατά βάση την τοπική αγροτική παραγωγή.  

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα δημιουργούνται συνολικά 755 νέες θέσεις εργασίας, από τις 

οποίες το 49% αφορά αυτοαπασχόληση και το 51% εξαρτημένη εργασία. Η κατά φύλο 

σύνθεση των νέων θέσεων εργασίας καλύπτεται κατά 59% από άνδρες (446 θέσεις εργασίας)  

και 41% από γυναίκες (309 θέσεις εργασίας). Σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή, το 25% των 

νέων θέσεων εργασίας αφορά σε νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και το υπόλοιπο 75% άνω 

των 25% ετών, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι άνδρες.  

 

Άξονας  4: LEADER 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ4): Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 

Leader 

 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ4 

 

1) Εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας 

Το Μέτρο 4.2 «Διατοπική και διεθνική συνεργασία» είναι αυτό που συνεισφέρει στον ειδικό 

στόχο της εφαρμογής σχεδίων συνεργασίας καθώς στο πλαίσιο του Μέτρου εντάχθηκαν 19 

έργα συνεργασίας, ενώ τα 8 από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Από τα ολοκληρωμένα έργα, τα 

έξι αφορούσαν σε σχέδια διακρατικών συνεργασιών και τα δύο σε διατοπικές συνεργασίες. Σε 

γενικές γραμμές και παρά το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο των έργων που 

εντάχθηκαν, οι διατοπικές/διεθνικές συνεργασίες που συνάφθηκαν εκτιμάται ότι είχαν θετικά 

αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών 

μεταξύ των ΟΤΔ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

2) Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίηση του πληθυσμού για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

Ο ειδικός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από το Μέτρο 4.3 «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων 

και εμψύχωση ». Η λειτουργία των ΟΤΔ ουσιαστικά ενσωματώνει τις οκτώ βασικές αρχές της 

προσέγγισης Leader, δηλαδή την «εκ των κάτω» προσέγγιση της ανάπτυξης, μέσα από τη 

δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές 

περιοχές. Οι ΟΤΔ σχεδίασαν αναπτυξιακές στρατηγικές, στη βάση ολοκληρωμένων 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  33 

προσεγγίσεων, μέσα από συμμετοχικό προγραμματισμό και κινητοποίηση των τοπικών 

φορέων και του τοπικού πληθυσμού, βασιζόμενες στην πρότερη εμπειρία αλλά και πάλι με 

υστέρηση στην προώθηση της καινοτομίας, η οποία ενεργοποιήθηκε σε περιορισμένο βαθμό. 

Συναφές προς το θέμα της προώθησης της καινοτομίας είναι και αυτό της ενίσχυσης των 

δικτυώσεων μεταξύ παραγωγικών φορέων, οι οποίες (και σε αντίθεση με τις δικτυώσεις που 

επιτεύχθηκαν μεταξύ των ΟΤΔ) ήταν, επίσης, και πάλι πολύ περιορισμένες. 

 

Μακροοικονομικές επιπτώσεις 

Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του Προγράμματος υπολογίσθηκαν με την εφαρμογή της 

μεθόδου Εισροών – Εκροών (Ε-Ε) και οι αναφερόμενες επιπτώσεις αφορούν  συνολικά την 

επίδραση του Προγράμματος στην οικονομία των αγροτικών περιοχών και όχι στο σύνολο της 

χώρας. Η μέθοδος GRIT χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του υποδείγματος  Εισροών – 

Εκροών των αγροτικών περιοχών που προσδιορίστηκαν με βάση την τυπολογία της Ε.Ε 

(κυρίαρχα αγροτικές και ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές).  

Με βάση την ανάλυση προκύπτει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην 

οικονομία των αγροτικών περιοχών, αφού η συνολική οικονομική διαταραχή  (που αποτιμάται 

από το μοντέλο είτε σαν μεταβολή της τελικής  ζήτησης ή μεταβολή της προστιθέμενης αξίας) 

των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 για τα οποία γίνεται η εκτίμηση των οικονομικών 

επιπτώσεων, μέσω της χρήσης του υποδείγματος Ε-Ε, ανήλθε σε 4.449,99 εκατ. € (σε τιμές 

2008).  

Σε ότι αφορά στους στόχους των οικονομικών διαταραχών, προκύπτει ότι ο σημαντικότερος 

από αυτούς (σε όρους συνολικής δαπάνης) είναι η μεταβολή της προστιθέμενης αξίας του 

πρωτογενή τομέα, η οποία αντιστοιχεί σε 2871,63 εκατ. € (64,5% του συνόλου) και αφορά το 

σύνολο σχεδόν των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2, καθώς και τα Μέτρα 112, 131, 133 

και 144. 

Σε ότι αφορά στο δείκτη «Οικονομική Ανάπτυξη», τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 προξένησαν 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία της ελληνικής υπαίθρου κατά 11.699,19 

εκατ. €σε όρους PPS (τιμές 2008). Σε ποσοστιαίους όρους, και σε σύγκριση με το έτος βάσης 

(2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 10,67%. Δηλαδή, η κατ’ έτος συμβολή του 

Προγράμματος στην οικονομική ανάπτυξη ανέρχεται σε 1,33%, τιμή ιδιαίτερα σημαντική αν 

συνυπολογισθεί ότι η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από την 

πτώση του ΑΕΠ.     

Σε ότι αφορά στο δείκτη «Δημιουργία απασχόλησης» τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

δημιούργησαν (ή διατήρησαν) 167.306 θέσεις εργασίας στην οικονομία της ελληνικής 

υπαίθρου. Σε ποσοστιαίους όρους, και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη 

αύξηση ανέρχεται σε 7,54%. 

 

Οι άμεσα δημιουργούμενες με το Πρόγραμμα θέσεις εργασίας που προκύπτουν από τα 

Μέτρα 112 και 121 ανέρχονται σε 40.975 ισοδύναμες μονάδες εργασίας με τον κύριο όγκο να 

προέρχεται από το Μέτρο των Νέων Γεωργών μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν 39.383 

ΜΑΕ. Επιπροσθέτως, μέσω των ολοκληρωμένων έργων των Αξόνων 3 και 4 έχουν 

δημιουργηθεί 755 ισοδύναμες θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων).   



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  34 

Σε  ότι αφορά στο δείκτη «Παραγωγικότητα της Εργασίας» τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

προξένησαν αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά θέση εργασίας στην 

οικονομία της ελληνικής υπαίθρου, κατά 1.201,66 € σε όρους PPS. Σε ποσοστιαίους όρους, 

και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 2,43%.  

 

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) για την αγροτική ανάπτυξη 

της περιόδου 2007 – 2013 – Νέες Προκλήσεις 

Η εναρμόνιση του ΠΑΑ με τις ΚΣΚΓ για την αγροτική ανάπτυξη είναι πλήρης στο επίπεδο των  

τεσσάρων γενικών στόχων των κοινοτικών προτεραιοτήτων που αντιστοιχούν στους τέσσερις 

γενικούς στόχους του Προγράμματος. Ο πρώτος γενικός στόχος των κοινοτικών 

κατευθύνσεων αντιστοιχεί στον πρώτο στόχο του Προγράμματος και εξυπηρετείται μέσω των 

παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1. Ο δεύτερος στόχος των κατευθύνσεων 

αντιστοιχεί στο δεύτερο στόχο του Προγράμματος και στις παρεμβάσεις του Άξονα 

Προτεραιότητας 2. Ο τρίτος στόχος των κοινοτικών κατευθύνσεων εμπεριέχεται στον τρίτο 

στόχο του Προγράμματος και στις παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 

αγροτικών περιοχών και την εφαρμογή της προσέγγισης Leader (Άξονες Προτεραιότητας 3 

και 4). Ο τέταρτος στόχος των κοινοτικών κατευθύνσεων, που αφορά στη δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση, ταυτίζεται με τον τέταρτο γενικό  

στόχο του Προγράμματος. 

Παρά την ταύτιση σε επίπεδο στρατηγικών στόχων παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των 

βασικών κατευθύνσεων που εξειδικεύουν τους γενικούς στόχους των κοινοτικών 

προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του Προγράμματος, με τη μεγαλύτερη απόκλιση να 

παρουσιάζεται στους ειδικούς στόχους και το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν 

μέσω του ΠΑΑ στο σύνολο των Αξόνων. Τέλος, η  αντιμετώπιση των Νέων Προκλήσεων είναι 

περιορισμένη, αν και θα πρέπει να αναγνωρισθεί η χρονική συγκυρία της έναρξης της 

οικονομικής κρίσης με την περίοδο σχεδιασμού δράσεων για τις Νέες Προκλήσεις.    

 

Αδυναμίες που εντοπίστηκαν και συστάσεις 

Οι αδυναμίες που εντοπίσθηκαν και, συνακόλουθα, οι συστάσεις ομαδοποιούνται σε δύο  

ενότητες που είναι:  

α) Βελτίωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος  

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και συνακόλουθα οι συστάσεις αφορούν την αναγκαιότητα  

ριζικής αναβάθμισης των μηχανισμών παρακολούθησης για να διασφαλισθεί η 

παρακολούθηση του Προγράμματος και να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αυξημένων 

απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΑΑ) της περιόδου  

2014-2020, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την στοχοκεντρική  προσέγγιση (result 

orientated) των Κανονισμών της ΕΕ.  Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: 

 Θέσπιση κριτηρίων επιλογής των έργων που να σχετίζονται με την επίτευξη ποσοτικών 

στόχων, μετρήσιμων και σε άμεση συνάρτηση με τους δείκτες αποτελεσμάτων των 

Μέτρων. 
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 Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων (operational data base) που θα επιτρέπει 

όχι μόνο την παρακολούθηση των χρηματοροών αλλά και την παρακολούθηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων ανά περιοχή εστίασης και κοινοτική προτεραιότητα. - 

Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για εξυπηρέτηση του Κοινού Πλαισίου 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ). 

 Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών δεικτών. 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και των Μονάδων   

Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ). 

 Βελτίωση του πλαισίου τήρησης στατιστικών δεδομένων για την αγροτική οικονομία. 

 Η τήρηση της υποχρέωσης των δικαιούχων για παροχή στοιχείων για λόγους 

αξιολόγησης μέσω της θέσπισης υποβολής αναφορών σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων των έργων τους. Ιδιαίτερα δε στα βασικά Μέτρα να γίνει υποχρεωτική η 

συμπλήρωση δεδομένων για την κατάσταση της εκμετάλλευσης/επιχείρησης πριν την 

υλοποίηση της επένδυσης και μετά την επένδυση /λήψη της ενίσχυσης.  

 

(β) Βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος  

Η δεύτερη ενότητα συστάσεων σχετίζεται με την αναγκαιότητα υπέρβασης των προβλημάτων 

που οδηγούν σε αποκλίσεις μεταξύ αρχικού προγραμματισμού και υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η υπέρβαση των προβλημάτων απαιτεί την 

διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στη χαμηλή απόδοση του Προγράμματος σε σχέση με 

την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση του αριθμού των γεωργών που εκπαιδεύονται, 

την αδυναμία σαφούς στοχοθέτησης και συνακόλουθα προσδιορισμού των επιπτώσεων των 

αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, τη μη μεταβολή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των 

ενισχυόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη μη προώθηση της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται : 

 Ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας  για τη δημιουργία της απαιτούμενης 

γνώσης  για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων. 

 Αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ώστε να συμβάλλει στη 

δικτύωση γεωργών με φορείς επιστημονικής γνώσης, με στόχο την προώθηση της 

καινοτομίας. 

 Σύνδεση του συστήματος παρακολούθησης με την εφαρμογή των Μέτρων. 

 Διασύνδεση με πρώτο Πυλώνα – Ενίσχυση της  συμπληρωματικότητας των Μέτρων   

 Εξεύρεση νέων μεθόδων για την παροχή καλύτερης πληροφόρησης και εκπαίδευσης 

στους αγρότες. 
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 Ιεράρχηση και επανεξέταση των προτεραιοτήτων της χώρας σε σχέση με τον 

προγραμματισμό των έργων εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) και 

τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α του ΠΑΑ 2014-2020. 
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Κωδικοί και ονομασία Μέτρων Χρηματοδότησης Π.Α.Α. 2007-13 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας   

Εγκατάσταση νέων γεωργών 112 

Πρόωρη συνταξιοδότηση 113 
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δασοκομικών προϊόντων Δασικά προϊόντα 
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ζώων 
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γενετική διάβρωση 
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Συνοδευτικές δράσεις 
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της άγριας ζωής  

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης  
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επενδύσεις 
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Αποκατάσταση αναβαθμίδων 
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Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή 
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πρόληψης 
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Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  313 
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Executive Summary 
(Reference to the names of Measures referred to in the section of the Executive Summary is available on page 37) 

This report presents the ex post evaluation of the Rural Development Programme of Greece 

2007-2013 (RDP 2007-2013); its legal basis lies on Regulation (EC) 1698/2005 and in 

particular Chapter II, Evaluation, Article 84: General provisions, Article 86: Mid-term and ex 

post evaluation. After an open tender, the ex post evaluation was commissioned to an 

external evaluator in September 2016. In particular, the ex post evaluation of the Rural 

Development Programme 2007-2013 for Greece was performed by a consortium comprising 

LKN ANALYSIS BUSINESS AND DEVELOPMENT CONSULTANTS LTD (Project Leader) 

and the Agricultural University of Athens (Department of Agricultural Economics and Rural 

Development).  

The ex post evaluation examines the level of utilization of the programme resources, the 

effectiveness and efficiency of the EAFRD programming in Greece, its socioeconomic impact 

and its impact on the Community priorities, in order to draw lessons from the implementation 

of the Programme. These lessons will in turn be utilized for the effective implementation of the 

RDP 2014-2020, the identification of the factors, which contributed to the success or failure of 

the Programme’s implementation, which amongst others, include sustainability and the 

emergence of good practices. 

This report utilizes all the work carried out within the activities of the ex post evaluation, takes 

into account the conclusions of previous evaluations, responds to the common evaluation 

questions, provides estimates on both the relevant result and impact indicators and delivers a 

series of proposals to the Managing Authority on the improvement of: (a) the monitoring and 

evaluation framework, and (b) the Programme’s implementation. 

Structure of the report  

The report is structured into seven chapters following the model set out in Annex B of the 

Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF). This first chapter constitutes an 

extensive summary of the evaluation in both Greek and English, with emphasis on the 

findings of chapters 6 and 7, where the conclusions from replies to the common evaluation 

questions lead to a series of lessons and recommendations on behalf of the evaluator.  

The second chapter is the introduction to the report and includes an extensive reference to 

the purpose of the ex post evaluation and the expected results. 

The third chapter "The evaluation framework" includes an extensive update of the current 

situation of the agricultural sector and rural areas, including changes in the values of the 

CMEF indicators for the 2007-2015 reporting period (all of which were described in the 

approved Rural Development Programme), and, finally, presents the main findings of 

previous evaluations related to the Programme. The content of the third chapter essentially 

synthesizes the "External environment" and the "Observation" stage.  

The fourth chapter "Methodological Approach", includes two of the four phases of the 

evaluation, namely “Observation” and “Structure”. The fourth chapter also includes a detailed 

description of the methodology applied. 

The fifth chapter "Description of the Programme Measures and Budget" includes the 

description of the Programme’s Management and Control System, a detailed description of 
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the role and responsibilities of the implementing bodies, the financial data of the Programme 

and the evolution of inputs (absorption). It goes on to measure the degree of achievement of 

output and result indicators in order to assess the degree of successful completion of the 

Programme, examines the intervention logic of the most important measures, and, finally, 

presents the dendogram sequence and mapping of the Programme objectives.  

The sixth chapter "Answers to evaluation questions" corresponds to the third phase of 

evaluation activities, namely the "Analysis". In this chapter, based on the achieved indicator 

values, answers are provided on the common evaluation questions.  

The seventh and final chapter "Conclusions and Recommendations" represents the fourth 

phase of the evaluation activities ("Judgment"). The chapter includes the evaluator's 

recommendations based on the "lessons learned". These recommendations can be used for 

the implementation of the RDP 2014-2020. 

 

External environment  

The implementation of the RDP 2007-2013 was affected by the significant changes of the 

framework and implementation mechanisms of Pillar II interventions of the CAP, the 

significant weaknesses of the Managing Authority and implementing bodies, but mainly by the 

global financial crisis of 2008, the effects of which were reflected in the deep recession of the 

Greek economy with its GDP falling by 25% over the period 2007-2014, the fivefold increase 

in unemployment rate and the imposition of capital controls in June 2015. The deep recession 

affected the implementation of the RDP in many ways, due to the significant reduction in the 

Programme’s budget, the reduction of public expenditure and the corresponding private 

participation. In addition, the collapse of the banking sector has led to a complete lack of 

access to borrowing for potential beneficiaries and to a significant decrease in private 

resources leverage. 

 

Characteristics and changes in agriculture and rural areas in the 2007-2013 period  

The main changes, as observed in the update of the current situation for the period 2007-13, 

are briefly examined for the three main parameters that determine the Priority Axes of the 

Programme, namely; (a) Competitiveness of the agricultural sector, (b) Environment, (c) Rural 

development. 

(a) Competitiveness of the agricultural sector  

Competitiveness is examined in terms of the structure of the agricultural sector in primary 

economic activity and in the processing of agricultural products (agri-food sector) and is 

measured both in relation to the domestic market and internationally. 

Land use and average farm size: The main changes relate to a 17.5% reduction in the 

number of farms, currently at 709,500. A 19% increase in the utilized agricultural area is 

observed and mainly attributed to the significant increase (159%) in the area of pastures. 

There is also an increase in the average size of holdings from 4.7 hectares in 2007 to 6.8 

hectares in 2013, while there is a slight decrease in participation (from 52.5% to 49.6%) of 

semi-subsistence agricultural holdings (i.e. with standard output of less than € 4.000). The 

average financial size of farms during the period 2007-2013 increased from 8,640 € to 11,374 
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€. Despite the increase in the average financial size of agricultural holdings, there is still a 

significant deviation from the EU-28, where the corresponding figure amounts to 30,536 €, 

highlighting the distance to be covered by the Greek agriculture. 

Those figures show an improvement in the structural characteristics of agricultural holdings, 

but there is still a very large deviation from the EU average, as an excessively large 

proportion (50%) of agricultural holdings in Greece are of very small economic size. 

Employment and productivity in the primary sector: The total number of employees in 

agriculture was reduced by 45,000 people in the 2007-2013 period, when the whole economy 

lost 1.5 million jobs, resulting in increased rates of the primary sector in the economy-wide 

employment (12.4%), a rate three times greater that the EU average. A positive development 

relates to the increase of the number of holders of full-time agricultural holdings from 11.4% in 

2007 to 17.4% in 2013. This development highlights a critical to the competitiveness of 

agriculture parameter, which is the significant participation of under-employment in the total 

employment in the primary sector in Greece (70% of employees spend less than 50% of their 

time in agriculture). At the same time, the situation has deteriorated in the case of the age-

structure of heads of agricultural holdings, since there has been a decrease in the number of 

farmers aged under 35 years and a slight increase in those between 35-54 years. 

In terms of labour productivity, there has been a decrease of 3% (from 11,605 Euro/AWU in 

2005-2007 to 11,256 Euro/AWU in 2012-2014). 

Notwithstanding the structural issues accompanying such a characteristic, the percentage of 

people employed in the primary sector in Greece highlights the potential of the primary sector 

to preserve jobs at a time where the unemployment rate in the country increased fivefold. 

Additionally, the age-structure profile of farm holders has deteriorated, this being an issue that 

raises serious concerns on the long-term viability of agriculture in Greece. The very large 

percentage of farmers with other gainful activities, combined with the unfavourable 

demographic composition of those employed in the sector, explains the very low percentage 

of owners of agricultural holdings with basic and full time education. The decrease in 

productivity is also a negative development, since the relevant gap from the average value of 

this indicator in the European Union has widened (currently it is the 66% of the EU-27 

average). 

Economic Development in the agri-food sectors of the economy: In constant prices, GVA in 

agri-food has decreased by 3.5% in 2007-2014, while in the same period, gross output 

increased by 8.6%. The gross value added as a percentage of total gross output of 

production, has decreased from 55.5% in 2007 to 50.5% in 2014. This is surely a negative 

development, and if jointly considered with the decrease in labour productivity in the primary 

sector, then there is a clear deterioration of the competitiveness of the sector. 

In terms of GVA, economic growth in the food industry reached 5,638.7M€ in 2006, but in 

2013 (provisional data) decreased to 4,830.4M€, as a result of the economic crisis. At a time 

when unemployment has increased fivefold in Greece, the noted stability of employment in 

the food industry highlights its dynamics. The food industry is the sector that has shown 

considerable resilience during the economic crisis, increasing its economy-wide contribution. 

Indicatively, the food industry has lost 5.8% of its number of firms during the 2007-2014 

period, while the manufacturing sector as a whole, lost 39.6% in the same period. 
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On the basis of Eurostat data, in 2006 the value of the productivity index in agri-food was 

47,400 €/employee, while in 2013 this dropped to 46,100€/employee, which is significantly 

below the EU average. 

Trade Balance: The 2007-2014 period is characterized by the significant reduction in the agri-

food trade deficit from -3.3 to -1.3 billion €. This positive development is a result of the 

significant increase of the value of exports by 30.8% (from € 3,9 billion in 2008 to € 5,1 billion 

in 2014) and the reduction in the value of imports by -9.9% (from € 7,1 billion to € 6,4 billion 

respectively). Regarding the composition of exports, they are dominated by fruits and 

vegetables (35.7% of the total value of agri-food exports), fish (10.8%), dairy products (9.5%), 

and tobacco (7.6%). Imports of livestock products have the leading position with meats 

accounting for 17.3% of total agri-food imports and milk for 13.2%. 

 

Environment 

The current situation for the environment is recorded in an incomplete manner due to lack of 

data, an issue confirmed by the fact that for key context indicators (objective related) relating 

to the environment, no reference value is reported. Some clear conclusions concern the 

quality of water, since nitrate-vulnerable zones corresponded to 24.2% (in 2007) and 24.3% 

(in 2012) of the total area. Additionally, there is a significant increase in areas with extensive 

forms of agriculture and livestock as a result of CAP reform that disconnected subsidies from 

production and a significant increase in pasture land. Also, there is an increase of the total 

areas of the NATURA 2000 network. 

A 29% decrease is reported in agricultural greenhouse gas emissions over the period 2007-

2013. There is significant increase in the production of renewable energy from agriculture 

expressed in oil equivalent, which in 2007 amounted to 88 KToe but reached 199.2 KToe in 

2013. The opposite path is observed in the production of renewable energy from forestry, 

which in 2007 amounted to 1,005 KToe in 2007, but was reduced to 846.6 KToe in 2013. 

Also, it is very hard to draw reliable conclusions on forests, since the last national forests 

inventory took place in 1992. Also, a deterioration of the Farmland Bird Index is observed but 

the short period of measurements (three years) does not allow reliable conclusions. 

During the 2007-2015 period, in accordance with the fertilizer imports data, there is a 

reduction of the total quantity of fertilizers applied (expressed in thousands of tonnes) by 39%.  

 

Rural Development 

There is slight increase of the population of rural areas. In 2010, 42.8% of the country’s 

population lived in predominantly rural areas, 10.6% in intermediate rural areas, and 46,7% in 

predominantly urban areas. In 2014, 43.8% of population lived in predominantly rural areas, 

10.6% in intermediate rural areas, and 45,7% in predominantly urban areas. 

It is noted that the major problem of urbanization and rural depopulation observed in previous 

decades has softened and that population in rural areas has been stabilized. However, the 

stabilization of the population in all rural areas does not negate their adverse demographic 

composition, the very low population density, and the continued reduction of their contribution 

to the creation of Gross Value Added of the Greek economy. Positive developments include 
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the significant increase of tourist beds in rural areas during the 2007-2012 period and the 

significant increase of rural households with access to DSL network (from 55% in 2008 to 

95% in 2012). 

At the level of local government, there is a significant increase in the number of Local Action 

Groups from 36 to 43, and of population in rural areas for which the Leader approach is 

applied. In 2007 the percentage at land level was 16.7%, while the corresponding figure in 

2015 reached 51.5%. Currently, population that is part of the Leader initiative amounts to 71% 

of rural population in Greece. 

 

Agricultural policy in Greece in the 2007-2013 period  

Agricultural policy in Greece is virtually identical and confined solely to the implementation of 

the Common Agricultural Policy. The evaluator repeatedly sought information on the 

implementation of the CAP Pillar I for the period 2007-2013, but this information was not 

provided, hence demonstrating the huge deficit that characterizes the Ministry of Rural 

Development and Food in data collection and keeping. The lack of information and publicity of 

the contribution of the CAP Pillar I in Greek agriculture should be a serious concern to the 

Managing Authority of the RDP, given the obligation for the joint evaluation of both CAP 

Pillars in 2014-2020. 

Pillar I interventions for the period 2007-2013 include the provision of single (decoupled) farm 

payment, which Greece has chosen to apply based on the historic model, the creation of the 

national farm entitlements stock, the very limited application of exemptions from total (100%)  

decoupling, the application of quality retention for a series of products, the introduction of 

business plans for CMO Producer Groups, the «fruit and vegetables in schools» programme, 

and the provision of aid through setting specific measures for agriculture in the smaller 

Aegean islands (Regulation (EU) No. 229 / 2013 of the European Parliament and the Council 

of March 13, 2013). 

The annual amounts of Pillar I and II payments for period 2007-2013 is presented in the Table 

below.  

Table : Pillar I and II payments in Greece, 2007-2013 (million Euros)  

Agricultural Policy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pillar I Payments (*) (*) (*) 2.245,42 2.392,12 2.503,40 2.258,73 2.344,29 1.855,30

RDP 2007 - 2013 Payments (Pillar ΙΙ) 281,78 288,53 225,31 655,21 433,18 403,31 557,83 593,44 718,10

Total Payments (Pillars Ι and ΙΙ) 2.900,63 2.825,30 2.906,71 2.816,56 2.937,73 2.573,40

GVA in Agriculture 6.068,1 5.467,7 5.644,4 5.616,8 5.116,0 5.282,1 5.073,1 5.173,1

% share of CAP Payments in GVA in Agriculture 51,6% 55,2% 55,0% 55,5% 56,8%  

(*) non-available data 

The figures in the above Table suggest two main conclusions; the first concerns the 

dependence of Greek Agriculture on the CAP and especially direct payments, and the second 

relates to the unbalanced distribution of resources between "income support" and promoting 

"structural change." If we take into account that 58% of the RDP 2007-2013 funds were 

specific to aid (compensatory allowances, agri-environment) rather than structural measures, 

serious concerns occur on the future viability of Greek agriculture if there is a further reduction 

of CAP funds in the future. 
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Absorption and fund distribution of the RDP 2007-2013  

The absorption rate of the RDP reached 91.36% of the allocated resources, payments made 

to amount to over 4.156.648.527 €, compared to programmed public expenditure of 

4.549.649.055 €. Howwever, this absorption rate was achieved through significant changes in 

resource allocation between Axes and Measures, which consequently brought important 

differences on the degree of achievement of the general and special Programme objectives. 

An extremely important issue for the achievement of the above absorption rate was the 

change of co-financing rates through the increase of the share of the EU contribution on total 

public expenditure. Ultimately, the rate between national and EU contribution reached 16% - 

84% (National - EU) compared to the originally-set 27% - 73%. The initial total budget of the 

Programme was reduced by 20% (from 6.574 M € to 5.268 M €) due to the decreases of (i) 

the national contribution by 46% (from 1.370 M € to 735 M €), which consequently led to a 

reduction of public expenditure by 10% (from 5.077 M € to 4.549 M €), and of (ii) private 

contribution by 48% (from 1.496 M € to 718M €). 

In order to achieve the minimum possible reduction of resources lost, it was required to move 

funds into measures that do not require private contribution, resulting in a significant shift in 

the financial weights of the Programme. The financial weight in terms of public expenditure 

allocated to the first Axis decreased significantly (from 44% to 32%), while the contrary is 

observed regarding the financial weight of the Axis 2 (from 34% to 56%). The financial weight 

of the Axis 3 in terms of public expenditure decreased significantly (from 14% to 7%) and the 

amount of Axis 3 payments as a share of total Programme payments was even lower than the  

significantly shrinked percentage distribution of public expenditure and stands at 4%. The 

financial weight of the fourth Axis was reduced to even lower levels (from 6% to 4%). 

Technical assistance originally covered 2% of the resources of the Programme, but 

eventually, it was limited to a mere 0.4%, while the level of its payments corresponded to that 

of its relevant public expenditure. 

In conclusion, the less than 10% loss of resources loss, in a difficult financial period 

characterised by a deep economic crisis is undoubtedly a major success. At the same time, 

the sharp contraction in public expenditure in all Priority Axes, except Axis 2 and in particular 

mainly in favor of Measures 211 and 212, resulted into the allocation of approximately 1/3 of 

total public expenditure to income compensation. This development is of serious concern, in 

conjunction with the parallel sharp decrease of funds or even elimination of measures 

contributing to competitiveness - such as education/training, advisory services, interventions 

for agricultural and food products promotion, and actions aiming to increase the value added 

of agricultural and forest products – and to the potential reversal of the downward trend which 

characterises the competitiveness of Greek agriculture. Even in general terms, the significant 

reduction of resources aimed at improving quality of life and diversification of the rural 

economy, has essentially completely negated the achievement of the relevant objectives of 

the Programme. In parallel, it is noted that while the Program included 24 Measures, only five 

of absorbed 81% of total resources and essentially shaped the Programme policy mix. 
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Efficiency – Effectiveness – Impacts   

Efficiency and effectiveness are estimated based on completed projects. In terms of output 

indicators findings by Axis and Measure are differentiated. In Axis 1, objectives were fully 

achieved for Measures 112 and 144 (effectiveness ratio of 1
4
), while a small deviation from 

the target set is associated with Measure 113 (0.8), an average deviation from the targets set 

exists in the case of Measures 121 and 123 (with values of 0.73 and 0.5, respectively). A very 

significant deviation is observed in the case of Measure 125 with value 0.46, while a very high 

deviation, despite the very significant reduction in the targets set, is specific to Measures 114 

and 132 with values of 0.37 and 0.08. Measure 131 presents a full coverage of set objectives 

(1), but this concerns only commitments from the previous programming period, while 

Measure 133 includes only one project of a very low budget. In overall for Axis 1, there is a 

relative «lag» even in the case of Measures with a significant amount of commitments from 

period 2000-2006, such as Measures 121 and 125. In Priority Axis 2 many problems occured 

in terms of monitoring output indicators of Measures, resulting into very high with annual 

deviations relative to the number of and beneficiaries of assisted holdings. 

More specifically there was a very satisfactory achievement in relation to the "Number of 

supported holdings in mountain areas", in which case, effectiveness rises to 0.91, while there 

was a slight shortcoming in relation to the assisted areas, with the relevant effectiveness ratio 

of Measure 211 standing at 0.83. A similar evolution is observed in the case of the relevant 

indicators of Measure 212, in case of which effectiveness stood at 0.93 and 0.78, 

respectively. 

Measure 214 problems are specific to the very large annual variation in the number of 

beneficiaries and assisted holdings,  as well as to the exact similarity in the case of values of 

output indicators which measure different issues (e.g. values on total area receiving agri-

environment support were identical to values on natural area receiving agri-environmental 

support under this Measure). The performance of the Measure is judged as partially 

satisfactory, with the effectiveness ratio standing at 0.82 for indicator "Number of farm 

holdings and holdings of other land managers receiving support" and 0.68 for indicator "Total 

area receiving agri-environment support» and 0.50 for indicator "Number of actions related to 

genetic resources". It is also noted that the deviation from the original programming is even 

greater if one takes into account the fact that five actions (1/3 of the Measure’s actions) were 

originally planned, but ultimately, not advertised. 

Measure 216 almost fully reached the objective on "Number of farm holdings and holdings of 

other land managers receiving support" (0.95) and slightly exceeded the target for the "Total 

volume of investments" (1.07). A similar situation is associated with Measure 221 goals, 

which have been achieved both in terms of the number of beneficiaries receiving support and 

the forested land area, but all resources of the Measure concern commitments from 2000-

2006. Hence, it is not possible to draw any reliable conclusions regarding the performance of 

Measure 226. 

 

 

                                                
4
 A value of 1 implies a complete achievement of the target, while a value of 0 implies a complete non-achievement. 
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A significant lack of achievements (effectiveness ratio ranging from 0.05 for Measure 311 to 

0.47 for Measure 321) is indicated in the case of the six Measures of Priority Axis 3, since a 

limited number of projects was completed, in relation to the number of approved projects. 

Instead, three of the five objectives of Priority Axis 4 – Leader were fully covered (Number of 

Local Action Groups, total size of LAG area, total size LAG region), while a small deviation is 

observed in the case of the target for Project Number financed by LAG (0.84) and an average 

deviation exists in relation to the target Number of supported beneficiaries (0.69). 

For Measures of Axes 1,3 and 4 in total, and based on the estimation of effectiveness for 

completed projects, the effectiveness ratio values is either marginally lower or higher than 

one. This indicates that there was no programming failure, at least as regards the planned 

unit cost. For Priority Axis 2, despite the significant increase (by 22%) of funds, the aided 

areas comprise less than originally scheduled in three key measures which cover 94% of the 

Axis resources (i.e. Measures 211, 212 and 214). 

Result indicator R2 «Gross value added" can only be estimated for Measures 112 for which it 

amounts to 152.878.200 € and 121, for which it amounts for 19.201.323 €, as there are is no 

data for Measure 123.  Measure 125 had an environmental targeting, while Measure 114 

provided advice related to cross-compliance to a very limited number of beneficiaries. In Axis 

1 there were two specific indicators, namely SR1 «Stored water volume in reservoirs in cubic 

meters» with a target value of 92.1 million target and an achieved value of 20.1 million (0.22), 

and SR2 «Improved Area» for irrigation network projects, with a target value of 63,800 

hectares and an achieved value of reach 48,160 hectares (0.75). The above two indicators 

account for Measure 125. 

Indicator R3 «Number of holdings introducing new products and / or new techniques» cannot 

be estimated, since it was not possible to "isolate" completed projects. Also, serious 

reservations exist in terms of whether the purchase of an agricultural tractor or relevant 

accessory constitutes an introduction of a new technique, an assumption adopted by the 

Programme which incorporates the relevant investments of Measure 121 in the category of 

new techniques. 

Indicator R4 «Value of agricultural production under recognized quality label / standards) also 

cannot be assessed, since there is no data kept on the value of agricultural production under 

recognized quality labels. However, the very limited number of beneficiaries remaining in 

Measure 132 (835 beneficiaries of which only 132 completed) advocates a very small 

contribution of the Measure to the target set. The other Measures that would contribute to this 

result indicator, i.e. Measure 131 and 133, are either solely specific to 2000-2006 

commitments (M131) or associated with only one project with a budget of 20,000 € (M133). 

Indicator R5 was not included in the Programme, since no Measure aimed at the entrance of 

farms in the market. 

Indicator R6 «Area under successful land management contributing" to the five individual 

categories, shows variations presented below by category: 

A) Biodiversity and high nature value farming and forestry: The value of the indicator refers to 

areas classified as high nature value areas. Measures contributing in achieving the result are 

Measures 211-212 with a 81% rate of the target coverage through interventions in mountain 

areas (Measure 211, 995.430 ha) and other disadvantaged areas (Measure 212, 551.680 ha) 
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and Measure 214 through sub-measure 214.3 with 32.634,85 ha. Finally, the target value was 

also partially achieved by Measure 216 (1.129,34 ha), Measure 221 (first afforestation of 

32.645,20 ha) and Measure 226 - action 226.1 (for an area of 183,578.05 hectares). In total, 

and in the case of Measures for which distinct targets were specified, the final implementation 

area reached 1,579,665 hectares, against a target of 1,943,500 ha (achievement rate of 

81%). 

B) Water Quality: The end result was the coverage of 45,776.5 hectares. Only sub-measure 

214.2 contributed to the achievement of this value. It is also noted that compared to the 2000-

2006 programming period, there is a significant reduction in the area (-73.78%) on which 

actions for water protection is applied. 

C) Limiting Climate Change: Support was specific to 773,820.8 hectares. This relatively high 

value is due to the fact that based on the targeting of the Program, the entire area associated 

with Measures 214 and 226, served to limit climate change. In case of Measure 214, which is 

distinct both in terms of its target and its achievement, the degree of achievement was 68% 

(743,037 ha over a target of 1,090,000 ha). 

D) Soil Quality: Actions were implemented to 1,926,765 ha. Measures contributing to this 

effect include 211 and 212 with 1,547,020 ha (target attainment of 81%), sub-measures 214.1 

and 214.4 (347,099 ha) and Measure 221 (32,645.2 ha - 97% of the objectives set). 

E) Avoidance of marginalization and abandonment of land: The total area that serves the 

objective concerns 1,859,375 hectares. The achievement of the value is due to Measures 

211-212, which met their target by 81%, through interventions in mountain areas (Measure 

211 – 995,430 ha) and other disadvantaged areas (Measure 212 – 551,680 ha) and actions 

226.2 and 226.3 of Measure 226 for restoring forestry potential in an area of 312,355 ha. 

Result indicators of Axis 3 Measures are:  

o R7 «Increase in non-agricultural value added in supported firms»: From the processing of 

the target values of completed projects, there is a value of 4.973.666 €, which according to 

the Evaluator should be met with extreme caution. The target value of the Programme was 

7.691.430 €, which would result from 1065 projects. Hence, it may not be possible to 

achieve 65% of the target price from only 85 completed projects. 

o R8 «Gross number of jobs created»: It concerns the gross jobs created from completed 

projects, which are 68.45 against a target of 1,024 jobs (6.7% of the target, with 

effectiveness reaching 0.06). 

o R9 «Additional number of tourists»: The indicator cannot be estimated because the 

contribution of completed projects cannot be isolated in achieving the target of 600,000 

tourists without accommodation and 2,500,000 overnight stays. 

o R10 «Population in rural areas benefiting from improved services»: A figure of 961,609 

was achieved against a target 1,254,400 (0.76). The Evaluation Consultant expresses 

serious reservations about whether it is possible to achieve the 76% of the target value 

through the completion of 173 projects over 689 contracted ones (25%), while the only 

project with a wider population coverage (Rural Broadband) has not been completed. 
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Impact indicators 

1. Economic Growth: 11,699.1Ml € in PPS 

2. Employment Creation: 167,306 jobs created in FTEs 

3. Labour Productivity: 1.201,66  € Euros of change in GVA per FTE 

4. Reversing Biodiversity Decline (% change): Not available, as indicator measurements for a 

period of only two years does not allow the drawing of conclusions. 

5. Maintenance of high nature value farming and forestry areas: Increase.  

6 Improvement in water quality (Value and trend in terms of changes in gross nutrient 

balance): Constant  

7. Contribution to combating climate change (Ktoes):  0,186 Ktoe/annum. 

 

Degree of achievement of the specific objectives of the Program and the targets set in 

the Νational Strategy and the Community Strategy 

In the National Strategic Plan for Rural Development 2007-2013, the strategy of rural 

development in Greece is determined by an overall objective to which four general strategic 

objectives as well as individual specific objectives contribute. These are specified in detail 

below. 

 

Overall objective: Sustainable Rural Development through improving competitiveness of 

primary and agri-food sectors and the environment in sustainable rural areas. 

 

Overall Strategic Objective (OSO1): Maintenance and improvement of competitiveness in 

agriculture, forestry and agri-food sector  

The Programme contributed - even to a limited extent- to the age renewal of employees, and 

to the improvement of GVA in assisted holdings mainly of young farmers, led to an increase in 

economic size with consequent economies of scale for beneficiaries of Measures 112 and 

121. However, it did not facilitate the achievement of critical objectives such as the 

restructuring of production towards high value-added products, the increase of labor 

productivity, the balancing of GVA between crop and livestock production, all of can 

contribute to long-term safeguarding of competitiveness. Measures aimed at deep structural 

changes related to human capital, and the promotion of quality products have virtually zero 

implementation. The ineffective effect of the Programme on critical structural adjustments in 

the agricultural sector with medium-term orientation, should be a worrying issue for the 

Hellenic authorities, as a possible further reduction of direct payments in the first pillar will 

constitute a critical blow to the viability of a large number of farms. Finally, the identification of 

rural infrastructure that can contribute to improving competitiveness with irrigation projects 

and rural roads after four programming periods should be reviewed. 

 

Specific Objectives of OSO1 

 

1) Reversing the age structure and the small average size of farms  
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The specific objective was achieved since the Programme contributed to the slowdown in the 

deterioration of the demographic composition of those employed in agriculture in period 2007-

2013, as the beneficiaries of Measure 112 represent 52% (19,136 of a total of 36,890) of the 

heads of agricultural holdings under the age of 35. 

Important (mutatis mutandis of Programme beneficiaries in relation to the total number of 

farms in the country) is the contribution of Measures 112 and 121 in the increase of the 

average economic size of farms in the country which marked the period 2009 -2015 (from 7.3 

to 8.9 ESU). The beneficiaries of the Programme contribute in 2009 by 1.5% and in 2015 by 

3.7% to this increase. 

 

2) Restructuring and development of business structures through the promotion of 

technological equipment and innovation  

The specific objective was not achieved, since the number of young farmers engaged in 

restructuring production was very small (1,321 or 6% of beneficiaries) and even smaller was 

the number (128) of the relevant beneficiaries of Measure 121. The objective of increasing the 

value of livestock production was also not served by Axis 1 Measures (a very limited number 

of investment projects under Measure 121 concerned livestock production). The introduction 

of innovation was also very limited, and very hard to believe as promoting innovation through 

the purchase of tractor and the relevant accessories. The very limited number of completed 

projects under Measure 123 does not allow the assessment of its contribution to development 

of business structures, although the growth / modernization of business capacity for primary 

processing of agricultural products with clear export orientation is particularly positive. 

 

The non-promotion of technological equipment and innovation is further confirmed by the 

negative change in labor productivity as reflected in the change in GVA/AWU for beneficiaries 

of Measures 112 and 121. Lastly, particularly limited to negligible was the contribution of 

Measure 144 on crop restructuring. 

 

3) Upgrading and improvement of the primary sector infrastructure  

The Programme through the Measures 125 and 321 was limited almost exclusively to land 

reclamation infrastructure. Increasing water storage by 24% is undoubtedly a positive 

development, achieved through the construction / modernization of irrigation networks. The 

total number of hectares of irrigated land combiningly served by the construction of reservoirs 

and irrigation networks of Measures 125 and 321, amounts to 63,813 hectares of irrigated 

farmland and this contributed to the rational management of water in 5% of irrigated land in 

the country. The 45 rural road projects under Measure 321 serve approximately 3,485 farms. 

 

4) Develop human resource skills to adapt to new requirements 

The specific objective was not achieved because Measure 111 was canceled, while Measure 

114 was limited to providing advice to 2,142 beneficiaries, which are 0.3% of heads of farms 

in the country. 

 

Overall Strategic Objective (OSO2): Environmental protection and sustainable management 

of natural resources  
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For the attainment of the objectives of Axis 2, only qualitative assessments can be done in the 

absence of critical data, but also because of the problematic targeting of relevant action. A 

special characteristic and fundamental weakness of the Axis is the gradual reduction of the 

content of Measure 214 in only two actions (organic farming - livestock, and protection of 

nitrate - vulnerable areas), which cover and the larger area subject to agri-environmental 

management. 

 

Specific Objectives of OSO2 

 

1) Soil protection 

Soil protection is mainly served by Measures 211 and 212, the implementation of which 

shows a deviation from the initial design, since the supported areas of both Measures have 

been reduced by 20% and 7% respectively compared to the previous programming period. 

Significant is also the contribution of organic farming and livestock on soil protection, as it can 

reasonably be argued that the application of organic farming methods increase the soil 

organic matter content, and hence the quality (fertility) of soil. Therefore the fact that soil 

quality has improved over an area of 277,969 ha, i.e. over an important share of agricultural 

land in the country, can be safely considered a documented improvement. Measure 221, due 

to which 32,645 ha were afforested, is thought to contribute to achieve the specific objective. 

A negative contribution was associated with the cancelation of the only action involved in 

degraded pastures, that of livestock farming extensification Measure 214; this development 

resulted in the cancelation of an action which covered 17% of the area under agri-

environment management. Instead of being extended to address actively the problem of soil 

erosion, the action was abolished in practice without any justification whatsoever. A positive 

contribution to soil protection is associated with the application to a small area of 1.129 ha of 

the aid measure «Non-productive Investments» through the reconstruction of terraces which 

operate, among others, as a means to corrosion protection. 

 

2) Protection of water resources 

The contribution of the Programme to the protection of water is very limited, since the 

objective is served only by an action of Measure 214 in an area of 45,776.5 hectares. The 

significant reduction in the area (-73.78%) where actions for water protection are applied in 

relation to the period 2000-2006, is also noted. 

Participants in this action (base year 2009 data) had an average of 1.93 kg per hectare 

nitrogen losses, versus 2.48 kg of nitrogen per acre which burdened aquifers on behalf of 

non-participants (22% less nitrogen quantity). The second time for which this calculation was 

made (2014) a significantly lower differential remained. Participants increased average 

charge to 2,033 kg N per acre, while non-participants reduced it to 2,2339 kg N per hectare, 

so that the difference was reduced to 9%. On the other hand, it is considered that the action 

rather contributed to maintaining the irrational management of water resources or at least not 

contributed to rationalism, since it appears that the percentage of irrigated areas is 

consistently higher in the areas involved in the program in relation to those outside. It appears 

that the farms involved in the measure retained a greater degree of irrigated land than those 

off-measure. The lack of Axis 2 actions which contribute to the reduction of water 

consumption is an essential shortcoming of the Programme. 
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3) Climate Change Mitigation 

Based on the targeting of the Program, it is evident that the majority of Axis 2 Measures 

contribute to addressing climate change in an area of 773,821 ha, of which 425,510 ha are 

associated with Measure 214, 32,645 ha from Measure 221 and 315,665 ha from Measure 

226. A clear indication which however cannot be quantitatively assessed on the contribution 

of the Programme to mitigating climate change only exists for organic agriculture and organic 

livestock farming due to lower inputs covering an area of 277,679 ha. The increasing storage 

greenhouse gases, especially carbon and the protection from erosion justify the contribution 

of Measure 221 to the specific objective. However, a quantitative assessment is not possible, 

because there is no information on the land use it replaces. The actions of Measure 226 

'Mountain flood and anti-erosion works to avoid floods", "Reforestation Works" and "Mountain 

flood and anti-erosion restoration projects in burned areas' in an area of 315,665 ha 

contribute to adaptation to climate change and to avoiding the marginalization of land. 

      

4) Biodiversity Protection 

From the evolution of the indicator "Conservation of HNV agriculture and forestry» it seems 

that the Program had a very positive effect on the maintenance of HNV systems, since HNV 

areas to which the maintenance of agricultural activity and areas which enjoy protection 

through Measures 211 and 212 are located in NATURA 2000 sites, seem to have increased 

during the implementation of the 2007-2013 RDP. 

On the other hand, actions aimed at improving HNV areas such as the extensification of 

livestock farming, as well as others including specific biodiversity protection and conservation 

measures for NATURA 2000 areas, such as action to protect hydrotropic systems action for 

the protection of wildlife, were not launched during the period in question. In this way, HNV 

and NATURA 2000 areas, only benefited indirectly from the preservation of agricultural 

activity. No action to mitigate the impact of farming in environmentally sensitive areas were 

launched during the period. 

Measure 216 contributed indirectly to the protection of biodiversity, as it was applied on an 

area of 1,129 ha to rebuild terraces and construct fences in order to protect wildlife; hence, 

the Measure was considered to have supported the improvement of biodiversity. The 

contribution of Measure 221 to the specific purpose is apparent from the fact that 8,131 ha of 

HNV land and 8,039 ha of land within the NATURA network of protected areas were 

afforested.  

 

5) Protection - conservation of the rural landscape 

The two actions of sub-measure 214.4 on the protection of the rural landscape in the olive 

grove of Amfissa and the vineyard of Thera - Thirassia, although following a decline in the 

duration of the program, arrived to cover an area of more than 4,000 hectares (4,091 ha), 

thus contributing to the preservation of two important, but unfortunately very limited in extent, 

rural landscapes of the country. 

Measure 216 was applied over an area of at least 777 ha out of 1,129 ha with the aim of 

reconstructing terraces and among others, operated as erosion protection, but also because 

the terraces are elements of the traditional rural landscape is considered to have contributed 

to that. 
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The identified pressures on rural landscapes, such as mountains and above all the islands, 

which in many cases are also an attraction for other uses, would justify much greater 

investment both in financial and human resources for their protection. In terms of land, the 

most important contribution to preserving the rural landscape was associated with Measures 

211 and 212. 

 

6) Improving the ecological stability of forests 

Measure 226 is the only measure of the Programme which contributed to ensuring the 

ecological stability of forests through three actions, (i) Improvement of prevention conditions 

for fire protection of forests and woodlands and restoring forests and woodlands which have 

been damaged mainly by fire, (ii) Mountain flood and anti-erosion works to avoid floods. (iii) 

projects on reforestation - mountain flood and anti-erosion restoration projects in burned 

areas. These actions are considered to have played a positive but extremely limited role in 

ensuring the ecological stability of forests given the shocks incurred on these systems mainly 

by forest fires. Interventions in an area of 315,665 ha during 2007-2015 are completely 

inadequate for the restoration of forest areas that have been burned in the country.  

It is also noted that three measures aimed at improving the ecological stability of forests (M 

223, M224, M227) were not activated, and this minimizes the achievement of the target. 

 

Overall Strategic Objective (OSO3): Improving quality of life in rural areas and encouraging 

the diversification of the rural economy 

 

The significant reduction of public expenditure of  Axes 3 and 4, the great delay in payments 

particularly in Axis 3 and the very limited number of completed projects have all led to the 

very limited achievement of the third general strategic goal. 

 

Specific Objectives of OSO3 

 

1) Improving the attractiveness of rural areas 

The problematic implementation progress mainly of Axis 3 through Measures 321, 322 and 

323 and secondarily of Axis 4 through interventions under Measure 413, with the percentage 

of completed projects to configure an average of 35%, has decisively affected the very limited 

achievement of the target to improve the attractiveness of rural areas. Based on completed 

projects,  Axis 3 has served 36% of the target population, interventions have been carried out 

in 31% of villages planned, while a slightly higher performance was achieved in terms of the 

benefited population from Axis 4, which reached 50% of the set population target. 

  

Improving the attractiveness of rural areas coincides substantially with interventions for 

renovating public spaces, building conversions for use as places of cultural events or  

museums, while in Axis 4, the organization of cultural events which constitutes a significant 

share of completed projects, is considered to contribute to the improvement of the 

attractiveness of rural areas. There is a total absence of interventions on the provision of 

social services. On the normal distribution of projects (reconstructions, museums, buildings) 

there is a difference associated with Measure 321 of Axis 3, which mainly finances the 

improvement of rural infrastructure (land reclamation, rural roads). 
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2) Strengthening entrepreneurship 

The economic crisis had a decisive influence on the specific objective, which was jointly 

served by intervention of three measures of Axis 3 (311, 312, 313) and two measures of Axis 

4 (411 and 413). Despite the significant deviation on the number of completed projects and 

the large variation in relation to achieving the objective of creating jobs, the large proportion of 

new firms established on the total number of operations supported and the significant 

contribution of agri-food sector business that being very small process essentially local 

agricultural production, are both considered as important. 

Completed projects created a total of 755 new jobs, of which 49% are self-employed and 51% 

dependent work. The gender composition of new jobs is specific to 59% male (446 jobs) and 

41% women (309). In relation to the age distribution, 25% of new jobs related to young people 

under the age of 25 years and the remaining 75% to people over 25 years, of which the vast 

majority are men. 

 

Axis 4: Leader 

 

Overall Strategic Objective (OSO4): Building local capacity for employment and 

diversification in rural areas through the Leader approach 

 

Specific Objectives of OSO4 

1) Implementing cooperation projects 

Measure 4.2 "Inter-territorial and transnational cooperation" contributes to the specific goal of 

implementing cooperative projects, as 19 cooperation projects were launched, and 8 of them 

have been completed under the Measure. Of the completed projects, six were related to 

transnational cooperation, and two to inter-regional partnerships. In general, despite the fact 

that all the projects enrolled were not completed, the inter-regional/transnational cooperations 

concluded are estimated to have had positive results, particularly with regard to the transfer of 

know-how and good practices between the LAGs at national and international level. 

 

2) Strengthening the capacity of local institutions and mobilizing the population for the design 

and implementation of local development  

The specific objective is achieved through Measure 4.3.1. "Operational costs, acquiring skills 

and animation". The operation of the LAGs essentially incorporates the eight basic principles 

of the Leader approach, i.e.-up the 'bottom' approach to development, through the creation of 

local capacity for employment and diversification in rural areas. The LAGs designed 

development strategies on the basis of integrated approaches, through a participatory 

planning process and the mobilization of local actors and local people. They were based on 

prior experience but still lagged in terms of promoting innovation, which was activated to a 

limited extent. Related to the issue of the promotion of innovation is that of strengthening the 

networking between production institutions, which (in contrast to the networking achieved 

among LAGs) was also still very limited. 
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Macroeconomic implications 

The macroeconomic impact of the Programme was calculated by applying the Input - Output 

(IO) method. It is clarified that the reported effects concern overall the effect of the 

Programme on the economy of rural areas in Greece and not on the entire country. To this 

end, the GRIT method was used in order to construct an IO model for rural Greece, which 

was in turn specified through the use of the EU urban-rural typology. 

The analysis indicates the important economy-wide contribution of the Program in Greek rural 

areas. Measure-specific injections were treated in the model as either changes in final 

demand or changes in value added. In total, injections of the RDP 2007-2013, reached 

4,499.99 mil Euro (at 2008 prices). The most important economic injection was specific to a 

change in the value added of the primary sector, which accounts for 2871.63 mil. Euro (64.5% 

of total) and involves almost all Axis 2 Measures and also Measures 112, 131, 133 and 144.  

In terms of impacts, estimates on the indicator “Economic Development” show that RDP 

2007-2013 Measures have resulted in an increase in the value added in Greek rural areas by 

11,699.19 mil. Euro in terms of PPS (at 2008 prices). In percentage terms and in comparison 

to the base year (2008), this increase amounts to 10.67%. The annual contribution of the 

Programme to economic growth is 1.33%, a very important figure, bearing in mind that the 

implementation period of the Program is characterized by a steep drop of GDP.  

Regarding the indicator “Employment creation” estimates show that the RDP 2007-2013 

Measures created (or maintained) 167,306 jobs in the economy of the Rural Greece. In 

percentage terms and in comparison to the base year (2008), this increase amounts to 

7.54%. 

Regarding the indicator «Productivity of labour», the RDP 2007-2013 Measures have caused 

an increase in gross value added per job in the economy of the Greek countryside by 

1,201.66 mil. Euro, in terms of PPS. In percentage terms and in comparison to the base year 

(2008), this increase amounts to 2.43%. 

 

EU strategic guidelines for rural development in the 2007 – 2013 period – New 

Challenges 

The harmonization of the RDP with the CAP guidelines for rural development is fully in line 

with the four general objectives of Community priorities which in turn, correspond to the four 

general objectives of the Programme.  

The first general objective of the CAP guidelines corresponds to the first objective of the 

Programme and is served by the interventions of Axis 1. The second objective of the 

guidelines corresponds to the second objective of the Programme and is served by 

interventions of Axis 2. The third objective of the guidelines is contained in the third objective 

of the Programme and is met through the interventions for the integrated development of rural 

areas and the implementation of the Leader approach (Axes 3 and 4). The fourth objective of 

the Community guidelines regarding building local capacity for employment and diversification 

corresponds to the fourth general objective of the Programme.   

Despite the convergence in terms of strategic objectives, deviations are noted among key 

guidelines specifying the general objectives of EU priorities and specific objectives of the 
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Programme, with the greatest deviation occurring in the specific objectives and nature of the 

interventions implemented via the RDP to all Programme’s Axes.  

Finally, New Challenges were rather weakly addressed through the Programme, although one 

should recognise the unfortunate timing of the economic crisis with the time for designing the 

new challenges. 

 

Shortfalls identified and suggestions 

The noted shortfalls and the relevant suggestions are distinguished in two categories:  

 

A) Improvement of the application of the Common Monitoring and Evaluation 

Framework (CMEF) in Greece 

The deficiencies identified and the subsequent recommendations focus on the need for 

radical improvement of the monitoring mechanism to meet the increased requirements of the 

CMEF 2014-2020, which becomes even more demanding through a target based approach 

(result orientated). In this framework it is essential to: 

o Establish selection criteria to identify projects with visible and measurable contribution to 

the Programme objectives directly, related to the results indicators of the Measures; 

o Create an operational data base that allows not only the monitoring of financial flows but 

also the monitoring of objective achievements per focus area and EU priority, and also 

improve IT data to serve the Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF); 

o Improve the monitoring and evaluation system of the required environmental indicators; 

o Educate and train staff of the Managing Authority and the Implementation Units regarding 

the requirements of the Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF) 2014-

2020; 

o Improve the framework for the collection of statistics on the rural economy of the country; 

o Comply with the obligation of beneficiaries to provide data for evaluation purposes, 

particularly in key measures and define the provision of data on the status of the farm / 

enterprise before and after the investment as obligatory. 

 

 

B) Improving the Programme implementation  

The second group of recommendations focuses on the need to overcome problems, which 

lead to discrepancies between the original design and the subsequent implementation of the 

Rural Development Programmes. Overcoming these problems requires the investigation of 

the causes leading to low efficiency of the Program in relation to: i) the promotion of 

innovation, ii) the need to increase the number of farmers trained, iii) the need for clear 

targeting and subsequently, determination of the impact of environmental measures, iv) the 

need to promote change regarding the structural characteristics of assisted farms, and v) the 

need to promote the diversification of the rural economy. In this framework, action is required 

in order to:  

o Effectively use technical assistance for creating the required knowledge for better targeting 

of the Measures; 

o Upgrade the role of the National Rural Network in terms of networking farmers with 

scientific research institutes in order to promote innovation; 

o Connect the monitoring system with the implementation of the Measures; 
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o Create an interface with Pillar I and strengthen the complementarity of Measures;   

o Find new methods to provide information and training to farmers; 

o Prioritize and review the country’s priorities in relation to the planning of land reclamation 

projects (dams, reservoirs, networks) and the priorities of Focus Area 5A of the RDP 2014-

2020; 

o Stabilize the regulatory framework regarding the implementation of the RDP Measures. 

 

 

 

 

 

 

Working Team 

 

Dimitrios Lianos, Mineralogist - Metallurgist, M.Sc in Regional Development, Project Leader 

(LKN ANALYSIS LTD).  

Konstantinos Tsimpoukas, Professor at the Department of Agricultural Economics and 

Development of the Agricultural University of Athens, Project Manager (Agricultural University 

of Athens). 

Dimitrios Psaltopoulos, Professor of Regional Economics and Integrated Rural 

Development, University of Patras (LKN ANALYSIS LTD). 

Victoria Chorafa, Economist, M.Sc. in Regional Development (LKN ANALYSIS LTD).  

Michalis  Nikitaridis, Economist, M.Sc. in Regional Development (LKN ANALYSIS LTD).   

Konstantinos Boutikos, Agriculturist – Agri-economist (LKN ANALYSIS LTD).  

Michalis Solomos,  Economist – IT Specialist (LKN ANALYSIS LTD). 

Konstantinos Krimitsos, Economist, M.Sc. in Services Management (LKN ANALYSIS LTD). 

Stavros Zografakis, Associate Professor at the Department of Agricultural Economics and 

Development of the Agricultural University of Athens (Agricultural University of Athens). 

Goergios Vlachos, Assistant Professor at the Department of Agricultural Economics and 

Development of the Agricultural University of Athens (Agricultural University of Athens). 

Eleytherios Nellas, Special Laboratory and Teaching Staff, Department of Agricultural 

Economics and Development of the Agricultural University of Athens (Agricultural University 

of Athens). 

Aggelos Liontakis, Research Associate in the Department of Agricultural Economics and 

Development of the Agricultural University of Athens (Agricultural University of Athens). 

 

 

 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  58 

22..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση ολοκληρώνει τον κύκλο των αξιολογήσεων που προβλέπονται 

από το κανονιστικό πλαίσιο (ΚΑΝ 1698/2005
5
, ΚΑΝ 1794/2006) και το περιεχόμενο της 

προσδιορίζεται τόσο στο Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
6
 όσο και στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης
7
.  

H εκ των υστέρων αξιολόγηση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31/12/2016, 

δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών του ΠΑΑ 2007-

2013 (31/12/2015) και ο σκοπός της έχει ως νομική βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 και 

συγκεκριμένα το κεφάλαιο ΙΙ Αξιολόγηση, άρθρο 84:Γενικές διατάξεις, Άρθρο 86: Ενδιάμεση 

και εκ των υστέρων αξιολόγηση.  

Το άρθρο 84 παρ.2 περιγράφει τους σκοπούς της αξιολόγησης που είναι :  

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

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Αποτιμούν 

την επίπτωση των προγραμμάτων σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της 

Κοινότητας που προβλέπονται στο άρθρο 9 και τα ειδικά προβλήματα αγροτικής ανάπτυξης 

στα συγκεκριμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 

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

απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας» 

Ιδιαίτερη αναφορά για την εκ των υστέρων αξιολόγηση γίνεται στο άρθρο 86, όπου 

προσδιορίζεται σαν διακριτό τμήμα της διαδικασίας της παράλληλης αξιολόγησης η ενδιάμεση 

αξιολόγηση και η εκ των υστέρων αξιολόγηση και εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός της 

αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει: 

“Άρθρο 86: Ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση 

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

ανάπτυξης. 

2. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος και η επιτροπή παρακολούθησης χρησιμοποιούν την 

παράλληλη αξιολόγηση α) για να εξετάζουν την πρόοδο του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους 

του μέσω δεικτών αποτελεσμάτων και, ενδεχομένως, δεικτών επιπτώσεων, β) για να βελτιώνουν την 

ποιότητα των προγραμμάτων και την εφαρμογή τουw, γ) για να εξετάζουν προτάσεις για ουσιαστικές 

αλλαγές στα προγράμματα, δ) για να προετοιμάζουν την ενδιάμεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

                                                
5 Κανονισμός (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1698/2005 του  Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη Στήριξη της Αγροτικής 

Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ 
6 Εγχειρίδιο σχετικά με το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, έγγραφο καθοδήγησης Σεπτέμβριος 

2006, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
7 Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs European Evaluation Network for Rural Development  -

European Commission June 2014 
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3. Από το 2008, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τις δραστηριότητες παράλληλης 

αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης. Σύνοψη των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στην ετήσια 

έκθεση προόδου που προβλέπεται στο άρθρο 82. 

4. Το 2010, η παράλληλη αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή ξεχωριστής ενδιάμεσης έκθεσης. Η εν λόγω 

ενδιάμεση αξιολόγηση προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων και της 

υλοποίησής τους Σύνοψη των εκθέσεων ενδιάμεσης αξιολόγησης συντάσσεται με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής. 

5. Το 2015
8
, η παράλληλη αξιολόγηση λαμβάνει τη μορφή έκθεσης εκ των υστέρων αξιολόγησης. 

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

πόρων, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγραμματισμού του ΕΓΤΑΑ, τις 

κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις και την επίπτωσή του επί των κοινοτικών προτεραιοτήτων. 

Καλύπτουν τους στόχους του προγράμματος και αποσκοπούν στην άντληση διδαγμάτων σχετικά με την 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Προσδιορίζουν τους παράγοντες, οι οποίοι συνετέλεσαν στην επιτυχία ή 

αποτυχία της εφαρμογής των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και από την άποψη της αειφορίας, και 

προσδιορίζουν τη βέλτιστη πρακτική.” 

Κατά συνέπεια, η έκθεση της εκ των υστέρων αξιολόγησης καλύπτει το σύνολο των θεμάτων 

που εξετάσθηκαν στην ενδιάμεση αξιολόγηση (βαθμός αξιοποίησης των πόρων, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του 

Προγράμματος και μέτρηση της συμβολής του Προγράμματος στην επίτευξη των Κοινοτικών 

Προτεραιοτήτων) περιλαμβάνοντας και τις νέες προκλήσεις που ανέδειξε η διαδικασία του 

Health Check για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ
9
 το 2009. Επιπροσθέτως και αποκλειστικά η εκ 

των υστέρων αξιολόγηση, λόγω του χρόνου εκπόνησης της που ταυτίζεται με την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταχθέντων έργων, εκτιμά το 

βαθμό επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, εξάγει συμπεράσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την άσκηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και την εφαρμογή του 

ΠΑΑ 2014-2020 και τέλος προσδιορίζει τους παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχία ή την 

αποτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος και εντοπίζει τις όποιες βέλτιστες πρακτικές.  

Το περιεχόμενο της προσδιορίζεται επίσης κανονιστικά μέσω των επιμέρους δομικών 

στοιχείων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), όπως είναι η 

λογική της παρέμβασης, το ιεραρχημένο επίπεδο των στόχων, το σύστημα των κοινών 

δεικτών (εκροών, αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και δεικτών πλαισίου (context indicators) με 

απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομογενοποίησης των εκθέσεων της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης για το σύνολο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας τη συγκέντρωση συγκρίσιμων στοιχείων και 

τεκμηριώνοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των 

Κοινοτικών Προτεραιοτήτων για την Αγροτική Ανάπτυξη
10

 και γενικότερα για την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).  

 Η εκ των υστέρων αξιολόγηση ουσιαστικά αποτελεί το επιστέγασμα όλων των διαδικασιών 

αξιολόγησης που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007 -2013 στο πλαίσιο εφαρμογής του 

                                                
8
 Με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό  87/2014 άρθρο 18 ως ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/12/2016   

9
 Κανονισμός του Συμβουλίου 74/2009 The Health Check of the CAP reform 

10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2009 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/144/ΕΚ 

σχετικά με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη(περίοδος 

προγραμματισμού 2007 έως 2013) (2009/61/ΕΚ) 
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συστήματος της παράλληλης αξιολόγησης, διακριτά χρονικά ορόσημα της οποίας αποτελούν 

η εκπόνηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 

2013 το 2010 και η εκ των υστέρων αξιολόγηση το 2016. Η παράλληλη αξιολόγηση αποτελεί 

ένα σύνολο διαχρονικών ενεργειών, που έχουν ως σημείο εκκίνησης την εκ των προτέρων 

αξιολόγηση του ΠΑΑ και σημείο λήξης την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης το 

2016. Διαγραμματικά, η παράλληλη αξιολόγηση και η σχέση της με το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ΠΑΑ αποτυπώνεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί.  

Διάγραμμα 2-1: Σχέση της παράλληλης αξιολόγησης με το σχεδιασμό και υλοποίηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Προγραμματισμός Εφρμογή Προγράμματος 

SWOT Εκ των προτέρων αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση Εκ των υστέρων αξιολόγηση 

1η Περίοδος Προγραμματισμού 

2η Περίοδος Προγραμματισμού 

Παράλληλη Αξιολόγηση  

Προγραμματισμός 

SWOT Εκ των προτέρων αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση 

Εφρμογή Προγράμματος 

 

 

2.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια, ακολουθώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στην προκήρυξη του έργου, στο Παράρτημα Β’ του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης αλλά και στις Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) για την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση.   

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενής περίληψη της έκθεσης αξιολόγησης στα 

ελληνικά και τα αγγλικά. Στην περίληψη η έμφαση δίδεται στο περιεχόμενο των δύο 

τελευταίων κεφαλαίων της έκθεσης, δηλαδή στις απαντήσεις των κοινών ερωτημάτων 

αξιολόγησης και στα συμπεράσματα και συστάσεις.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της έκθεσης και περιλαμβάνει εκτενή αναφορά 

στον σκοπό της εκ των υστέρων αξιολόγησης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, και 

εκτενή αναφορά στο περιεχόμενο της.  

Το τρίτο κεφάλαιο «Το πλαίσιο της αξιολόγησης» περιλαμβάνει την καταγραφή του συνόλου 

των ασκουμένων πολιτικών για τον γεωργικό τομέα και την ύπαιθρο όπως είναι οι πολιτικές 

που χρηματοδοτούνται από τον πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ, οι συμπληρωματικές κρατικές 

ενισχύσεις κλπ. Στο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και μία εκτενής επικαιροποίηση της 

περιγραφόμενης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης υφιστάμενης κατάστασης του 

γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, με στόχο την εξέταση της εγκυρότητας και 

επικαιρότητας της SWOT ανάλυσης και συνακόλουθα της λογικής της παρέμβασης του 

Προγράμματος. Στην ίδια ενότητα περιλαμβάνεται και η σύγκριση των δεικτών των τιμών 

βάσης των object and context indicators που παρατίθενται στο Πρόγραμμα και στην εκ των 
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προτέρων αξιολόγηση του με τα νεότερα στοιχεία που προέρχονται από την Eurostat, λοιπές 

πηγές παροχής στοιχείων όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καθώς και από 

μελέτες και  έρευνες. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να αναδειχθεί η συμβολή του 

Προγράμματος στη μεταβολή των τιμών των δεικτών, να απαντηθούν τα κοινά ερωτήματα 

αξιολόγησης αλλά και να εξετασθεί το κατά πόσον παραμένουν αμετάβλητες οι συνθήκες που 

δικαιολογούν την παροχή της συνδρομής στους δικαιούχους.  

Διακριτή ενότητα του τρίτου κεφαλαίου αποτελεί η περιγραφή της διαδικασίας της 

αξιολόγησης και η συνοπτική παρουσίαση των προηγούμενων αξιολογήσεων που αφορούν 

το Πρόγραμμα. Με δεδομένη την υιοθέτηση της διαδοχικής αλληλεξάρτησης των 

αξιολογήσεων σε όλο τον κύκλο ζωής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης η 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων προτάσεων των προηγούμενων αξιολογήσεων αποτελεί 

ουσιαστική εισροή για την εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

Το περιεχόμενο του τρίτου κεφαλαίου της αξιολόγησης ουσιαστικά συνθέτει το «Εξωτερικό 

περιβάλλον» της αξιολόγησης. 

Το τέταρτο κεφάλαιο «Μεθοδολογική προσέγγιση» περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή 

της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε. Η απάντηση στα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης 

βασίστηκε στα ποσοτικά στοιχεία των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων, αλλά και σε ποιοτικά 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω των συνεντεύξεων, των ερευνών πεδίου αλλά και του 

Υποδείγματος Εισροών Εκροών, όπως επίσης και στη συγκριτική ανάλυση των  μεταβολών 

των οικονομικών μεγεθών των εκμεταλλεύσεων δικαιούχων και μη δικαιούχων των Μέτρων 

112 και 121 με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΟΣΔΕ) για την περίοδο 2007-2015. Αναλυτικότερα, στην  ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι 

τεχνικές που υιοθετήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης για τη συγκέντρωση πρόσθετων 

στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν από το ηλεκτρονικό αρχείο του ΟΣΔΕ των ετών 

2007- 2014 για τα Μέτρα 112, 121, τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε δικαιούχους των 

Μέτρων των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 καθώς και στα μέλη του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου, οι στατιστικές τεχνικές επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, οι πηγές 

άντλησης των στοιχείων για τη δημιουργία των «control groups», οι παραδοχές που έγιναν 

για την αναγωγή των στοιχείων από το επίπεδο του Μέτρου στο επίπεδο του Άξονα και στο 

επίπεδο του Προγράμματος, καθώς επίσης και οι πιθανότητες για ενδεχόμενο στατιστικό 

σφάλμα. 

Διακριτή ενότητα του κεφαλαίου αποτελεί η παράθεση για κάθε κοινό ερώτημα αξιολόγησης 

(εγκάρσια, αλλά ιδιαίτερα τα οριζόντια) των τεχνικών που υιοθετήθηκαν για την απάντηση 

τους. 

Το πέμπτο κεφάλαιο «Περιγραφή του Προγράμματος, των Μέτρων και του 

προϋπολογισμού» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Συμβούλου Αξιολόγησης που 

εντάσσονται στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης που είναι η «Παρατήρηση». Στο κεφάλαιο 

περιλαμβάνεται η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 

(ΣΔΕ), αναλυτική περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Φορέων Εφαρμογής, τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα του Προγράμματος και η πορεία εξέλιξης των εισροών 

(απορροφήσεις), ο βαθμός επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων ώστε να 

εκτιμηθεί ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται και η διαχρονική μεταβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ως 

αποτέλεσμα των πολλαπλών αναθεωρήσεων του. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του 

περιεχομένου του εγκριθέντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
11

 (2007) και του τελικού 

Προγράμματος με βάση την 14
η
 Τροποποίηση -15

η
 Έκδοση του ΠΑΑ που υποβλήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2015 και έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή.  

                                                
11

  Το ΠΑΑ εγκρίθηκε με την Ε(2007) 5837 Απόφαση της Επιτροπής της 23/11/2007  ΕΕ (2007) 
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Διακριτή ενότητα του κεφαλαίου αποτελεί η εξέταση της λογικής της παρέμβασης των 

σημαντικότερων Μέτρων του Προγράμματος στην οποία περιλαμβάνεται η εξέταση της 

καταλληλότητας της στοχοθέτησης του υφιστάμενου συστήματος δεικτών του Προγράμματος, 

η δενδροειδής αλληλουχία και αντιστοίχιση των στόχων του Προγράμματος (Γενικοί 

στόχοι/ειδικοί στόχοι/επιχειρησιακοί στόχοι).  

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

του Προγράμματος και οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την απόκλιση από 

τους τεθέντες στόχους σε επίπεδο Άξονα και Μέτρου.  

Το έκτο κεφάλαιο «Απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολόγησης» αντιστοιχεί στην τρίτη φάση 

των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης που είναι η «Ανάλυση». Στο κεφάλαιο αυτό με βάση τις 

επιτευχθείσες τιμές των δεικτών απαντώνται τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης. Τα εγκάρσια 

ερωτήματα (ερωτήματα σε επίπεδο Μέτρου) απαντώνται με βάση τις τιμές των δεικτών 

εκροών και αποτελεσμάτων, ενώ τα οριζόντια ερωτήματα με βάση τις εκτιμήσεις για τις τιμές 

των δεικτών επιπτώσεων αλλά και τη μεταβολή των τιμών των δεικτών βάσης, οι μεταβολές 

των οποίων μπορούν να συσχετισθούν με το Πρόγραμμα.  

Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο «Συμπεράσματα και συστάσεις» αντιστοιχεί στην 

τέταρτη φάση των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης που είναι η «Κρίση». Το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει τις συστάσεις του Αξιολογητή με βάση τα εξαχθέντα διδάγματα που μπορεί να 

αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020. Το σύνολο των προτάσεων βασίζεται 

στις απαντήσεις που δίνονται μέσα από την έκθεση αξιολόγησης στο «τι δούλεψε και γιατί», 

όπως επίσης στο «τι δεν δούλεψε και γιατί» με γνώμονα πάντα τη συμβολή των επιμέρους 

Μέτρων και Αξόνων και, συνακόλουθα, συνολικά του ΠΑΑ στην επίτευξη των στόχων που 

περιλαμβάνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΣΣΑΑ) και στις 

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) για την αγροτική ανάπτυξη.    

 

Η έκθεση συνοδεύεται από τέσσερα Παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν: 

Παράρτημα I: Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται το σύνολο των στατιστικών στοιχείων με 

βάση τα οποία εξετάσθηκε το εξωτερικό περιβάλλον του Προγράμματος και ελέγχθηκε η 

διατήρηση της επικαιρότητας της επιλεχθείσας στρατηγικής, και αποτελεί βασική εισροή για 

την σύνταξη του τρίτου, πέμπτου και έκτου κεφαλαίου.  

 

Παράρτημα II: Στο Παράρτημα II παρουσιάζονται οι έρευνες πεδίου που έγιναν και η 

αναλυτική παρουσίαση του Υποδείγματος Εισροών - Εκροών που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση των τριών πρώτων δεικτών επιπτώσεων και τής οικονομετρικής ανάλυσης των 

υποκλάδων της βιομηχανίας τροφίμων. 

 

Παράρτημα III: Στο Παράρτημα III παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου στις Ομάδες Τοπικής Δράσης, στο 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, στον Οργανισμό Πληρωμών και τους Φορείς Εφαρμογής καθώς και 

στα δημόσια έργα του Άξονα Προτεραιότητας 3.    

 

Παράρτημα IV: Στο Παράρτημα IV παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή των ενεργών 

Μέτρων του ΠΑΑ 2007 – 2013.   
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33..  ΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  

3.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 -2013 (ΠΑΑ) εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ. Ε(2007) 6015- 29/11/2007 απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η περιγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης του γεωργικού τομέα, των αγροτικών περιοχών αλλά και της 

κατάστασης του περιβάλλοντος βασίστηκε σε δεδομένα των ετών 2003, 2004 και 2005, σε 

δεδομένα μακροοικονομικού περιβάλλοντος που αποτύπωναν τους υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης που σημείωνε η Ελλάδα τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ δεν υπήρχε κατά 

την περίοδο κατάρτισης και υποβολής του ΠΑΑ 2007-2013 σαφής εικόνα του βαθμού 

ολοκλήρωσης  των χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και ενταγμένων σε δέκα έξι (16) 

Επιχειρησιακά Προγράμματα πράξεων της περιόδου 2000-2006.  

 

Από την έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος (1-1-2007) μέχρι σήμερα 

έχουν σημειωθεί σημαντικές εξωγενείς αλλά και ενδογενείς  μεταβολές που επηρέασαν το  

περιβάλλον υλοποίησης του Προγράμματος και οδήγησαν σε σημαντικό αριθμό 

αναθεωρήσεων (14 αναθεωρήσεις, με την τελευταία να σημειώνεται τον Σεπτέμβριο του 

2015). 

 

Οι σημαντικότερες από  τις  ενδογενείς μεταβολές είναι η αλλαγή των μηχανισμών εφαρμογής 

και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ, η αλλαγή του Οργανισμού Πληρωμών 

μεταξύ της 3ης και 4
η
ς προγραμματικής περιόδου, η συγκέντρωση του συνόλου των 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης των πόρων του ΕΓΤΑΑ από δέκα έξι (16) Διαχειριστικές Αρχές σε 

μία, η ουσιαστική αδυναμία δημιουργίας ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος που θα 

εξυπηρετούσε το σύνολο των Μέτρων του ΠΑΑ, η διαρκής διαρροή στελεχών και η 

υποστελέχωση κρίσιμων για την εφαρμογή του Προγράμματος Φορέων Εφαρμογής και της 

Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και η συνεχής αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης των 

Μέτρων.  

 

Η σημαντικότερη εξωγενής μεταβολή ήταν η διεθνής οικονομική κρίση του 2008, οι 

επιπτώσεις της οποίας σε συνδυασμό με τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής 

οικονομίας οδήγησαν τη χώρα στην προσφυγή σε εξωτερική οικονομική βοήθεια για την 

αποφυγή της άτακτης χρεοκοπίας και συνακόλουθα στην εφαρμογή Προγραμμάτων 

Δημοσιονομικής Προσαρμογής  που είχαν σαν αποτέλεσμα την εξαετή ύφεση,  την απώλεια 

του 25% του ΑΕγχΠ σε μια περίοδο έξι ετών, την ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του 

τραπεζικού συστήματος στο σκέλος της παροχής δανείων και ρευστότητας προς τις 

επιχειρήσεις και την εκτίναξη της ανεργίας. Η εφαρμογή Προγραμμάτων Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής επέδρασε πολλαπλώς στην υλοποίηση  του ΠΑΑ 2007-2013.  
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Άμεσα συνυφασμένη με τους μηχανισμούς εφαρμογής του Προγράμματος ήταν η 

σημειωθείσα διοικητική μεταρρύθμιση το 2010 με τη θέσπιση της αιρετής Περιφερειακής 

Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) αλλά και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Δασών 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.      

 

Μεταβολές υπήρξαν και στο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τις σημαντικότερες να 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα του Health Check της ΚΑΠ και της ανάγκης αντιμετώπισης των 

Νέων Προκλήσεων σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

μειώσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης προωθώντας μια σειρά αλλαγών στους 

κανονισμούς, αλλά και την αύξηση των δαπανών της ΚΑΠ (recovery package) το 2009 που 

οδήγησαν στην αύξηση της Κοινοτικής Συνδρομής στο ΠΑΑ κατά 199 εκ.€ το 2009. 

 

Το επιπρόσθετο αυτό ποσό κατανεμήθηκε σε πέντε Μέτρα και σε τρεις Άξονες 

Προτεραιότητας (ΑΠ) και συγκεκριμένα : 

o Στον ΑΠ 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της 

Δασοκομίας» στα Μέτρα 121«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 123 

«Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»,  και 125 «Γεωργικές 

και Δασοκομικές Υποδομές»,  

o Στον ΑΠ 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου», στο Μέτρο 226 

«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» και,  

o Στον ΑΠ 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονομίας» στο Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό».  

 

Παράλληλα, η οριστικοποίηση των κανονισμών των Κοινών Οργανώσεων Αγορών (ΚΟΑ) 

που χρηματοδοτούνται από τον πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ το 2009 οδήγησε σε τροποποιήσεις 

ήσσονος σημασίας για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά σημαντικές για κάποια Μέτρα 

όπως τα Μέτρα 123 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», 132 

«Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» και 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και 

προώθησης».  

 

Αναμφίβολα, τη σημαντικότερη επίδραση στην εφαρμογή του Προγράμματος είχε η ιδιαίτερα 

έντονη δημοσιονομική προσαρμογή και η ουσιαστική κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος 

της χώρας,  που είχε σαν άμεση συνέπεια την αδυναμία πρόσβασης των ιδιωτών επενδυτών 

και επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό, με κορύφωση του προβλήματος το καλοκαίρι του 

2015 όπου επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls), ενώ λόγω της ανάγκης 

περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων επιβλήθηκε περιορισμός των δημοσίων 

δαπανών που είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής της εθνικής συμμετοχής, την 

αδυναμία κάλυψης του συνολικού ποσού που απαιτείτο για την κάλυψη των απαιτήσεων των 

δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης και της πρόωρης συνταξιοδότησης (των 

ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων που ανέρχονται σε 

800 Μ€) αλλά και της αδυναμίας προχρηματοδότησης των έργων υποδομών των Αξόνων 
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Προτεραιότητας 3 και 4 που είχαν δικαιούχους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Δήμοι). 

 

 Απόρροια των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις σημαντικές αδυναμίες των Φορέων  

Εφαρμογής να προκηρύξουν αλλά και να ολοκληρώσουν σε εύλογο χρόνο τις εντάξεις των 

έργων, ήταν η συνεχής αναμόρφωση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος με 

την υπέρμετρη αύξηση των πόρων του ΑΠ 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της 

Υπαίθρου» αλλά και τη σημαντική απώλεια πόρων και την αδυναμία απορρόφησης του 

συνόλου της κοινοτικής συνδρομής. 

 

Η αδυναμία κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθεί  μέσω της 

δημιουργίας του χρηματοδοτικού εργαλείου «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» για την 

παροχή χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων δανείων σε δικαιούχους 

των επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ (121, 123, 311, 312, 313, 4.13). Για τη λειτουργία του 

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας διατέθηκαν συνολικά από το Πρόγραμμα 116 Μ€ 

δημόσιας δαπάνης, αλλά η πραγματική απόδοση πόρων σε δικαιούχους ήταν πολύ 

χαμηλότερη και δεν υπερέβη τα 4,5 €.   

  

Η αδυναμία καταβολής της εθνικής συμμετοχής επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί  αρχικά  με 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δόθηκε το 2009 (recovery package) για την αύξηση της  

συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες για δαπάνες που 

καταβλήθηκαν εντός του έτους 2009 (Απρίλιος – Δεκέμβριος), που είχε όμως μικρή συμβολή 

λόγω των χαμηλών δαπανών του έτους και στη συνέχεια, με βάση τον κανονισμό 

1312/2011
12

 με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από το 50% στο 85% στις 

περιφέρειες εκτός του στόχου σύγκλισης και στο 95% για τις περιφέρειες σύγκλισης και τα 

νησιά του Αιγαίου  μέχρι τέλους του 2013, ενώ μέσω του κανονισμού 1310/ 2013
13

 η 

δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε μέχρι και το 2015 για το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας 

και τις δαπάνες της Τεχνικής Βοήθειας, που μείωσε όμως τη συνολική δημόσια δαπάνη του 

Προγράμματος.   

 

Η ανωτέρω περιγραφείσα μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης σε συνδυασμό με την 

απώλεια πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+2 το 2012  οδήγησαν στην πραγματική 

μείωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος σε όρους δημόσιας δαπάνης κατά 528,4Μ€ 

                                                
12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΕ) αριθ. 1312/2011  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη ς19ης  

Δεκεμβρίου 2011 για  την  τροποποίηση  του  κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1698/2005  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  

ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή 

απειλούνται με  σοβαρές  δυσκολίες σε σχέση με  τη  χρηματοοικονομική  τους  σταθερότητα 

 
13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 17 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής  ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 

1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για 

το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών(ΕΕ) αριθ. 

1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 

  



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  66 

(μείωση κατά 10%). Η μείωση αυτή αφορά αποκλειστικά το αρχικά περιληφθέν ποσό της 

εθνικής συμμετοχής στον αρχικό χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος.   

 

Για ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2000-2006 (μεταβατικές δαπάνες  σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αρθ. 1320/2006) διατέθηκαν συνολικά 1.092.266.882€, που αντιστοιχεί στο 

26,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Το ανωτέρω ποσοστό σε όρους 

Προγράμματος είναι αποδεκτό αλλά δεν είναι ισομερώς κατανεμημένο στα διάφορα Μέτρα 

του Προγράμματος με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής 

γης» στο οποίο το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 100% (δηλαδή ολόκληρη την περίοδο 

2007-2013 δεν εντάχτηκε ουδείς νέος δικαιούχος), στο Μέτρο 216 «Στήριξη για μη 

παραγωγικές επενδύσεις» όπου το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 96% και στο Μέτρο 

214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 

84%. Συνολικά, το ποσοστό των ανειλημμένων υποχρεώσεων στον ΑΠ 2  «Βελτίωση του 

Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» ανήλθε στο 40% των συνολικών δαπανών του  Άξονα. 

Εκτός του Άξονα Προτεραιότητας 2 δαπάνες για συνεχιζόμενες δράσεις επέδρασαν 

σημαντικά και στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» όπου οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις κάλυψαν το 35% του συνόλου των δαπανών.   

 

Συνολικά για το Πρόγραμμα η μεταβολή των ποσοστών συγχρηματοδότησης ήταν 

αναγκαία και ιδιαίτερα επωφελής, αφού συνέβαλε αποφασιστικά στον περιορισμό της 

απώλειας των κοινοτικών πόρων.     

 

Στην συνέχεια κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η εξέλιξη των διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών και μια συνοπτική εξέταση των βασικών οικονομικών μεγεθών της αγροτικής 

οικονομίας της Ελλάδας με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που 

αποτυπώνουν τις σημειωθείσες μεταβολές μεταξύ των ετών 2007, που είναι το έτος έναρξης 

της επιλεξιμότητας των δαπανών του Προγράμματος, και ως έτος λήξης το τελευταίο έτος για 

το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, με την πλειονότητα να αναφέρεται στα έτη 2013 και 

2014. Η ανάλυση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη για να προσδιορισθεί η συμβολή του 

Προγράμματος στις μεταβολές των τιμών των δεικτών πλαισίου (context & objective related) 

και να απαντηθούν τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης. Η ανάλυση περιλαμβάνει το σύνολο 

των δεικτών πλαισίου. Επιπροσθέτως, η ανάλυση αυτή είναι αναγκαία για την επανεκτίμηση 

της επικαιρότητας της SWOT ανάλυσης του Προγράμματος. 

3.1.1. Επικαιροποίηση υφιστάμενης κατάστασης του γεωργικού τομέα και 

των αγροτικών περιοχών 

3.1.1.1. Κοινοί βασικοί δείκτες πλαισίου «context related»  

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 

Καθορισμός Αγροτικών Περιοχών (ΒC1)  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την τυπολογία του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον προσδιορισμό των περιοχών με βάση την οποία 
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οι περιοχές κατανέμονται σε τρείς τύπους που είναι: (i) κυρίαρχα αγροτικές περιοχές, (ii) 

ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές, (iii) κυρίαρχα αστικές περιοχές.  

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον προσδιορισμό των περιοχών αναφερόταν «Η 

Ε.Ε. δέχεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υιοθετήσουν δικό τους 

ορισμό, τον ορισμό του ΟΟΣΑ. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  χρησιμοποιεί άλλο ορισμό, 

γεγονός που δημιουργεί συχνά προβλήματα λόγω των διαφορετικών τιμών που λαμβάνουν τα 

διάφορα στατιστικά μεγέθη. Για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης για το σύνολο των 

προγραμματικών εγγράφων, η Ελλάδα για τον ορισμό των αγροτικών περιοχών αποδέχεται 

τον ορισμό του ΟΟΣΑ, που χρησιμοποιεί ως κριτήριο προσδιορισμού του αγροτικού 

χαρακτήρα την πληθυσμιακή πυκνότητα.»  

Σημασία των αγροτικών περιοχών (ΒC2)  

Με έτος αναφοράς το 2006 οι κυρίαρχα αγροτικές περιοχές (Κ.ΑΓΡ) κάλυπταν το 73,9% της 

έκτασης της χώρας, οι ενδιάμεσες αγροτικές (ΕΝ.ΑΓΡ)  το 23,2% και οι κυρίαρχα αστικές 

(ΑΣΤ) το 2,9%. Η αναθεώρηση της μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ το 2010 επιφέρει μεταβολές στον 

τρόπο ορισμού των περιοχών. Το 2014 οι κυρίαρχα αγροτικές περιοχές  καλύπτουν το 82,2% 

της  έκτασης, οι ενδιάμεσα αγροτικές το 12,1% και οι κυρίαρχα αστικές το 5,7%. Με βάση την  

τυπολογία του ΟΟΣΑ το 2006 μόνο η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στις κυρίαρχα αστικές 

περιοχές, ενώ επτά νομοί (επίπεδο NUTS 3) εντάσσονταν στις ενδιάμεσες αγροτικές 

περιοχές. Με την αναθεώρηση της μεθοδολογίας του 2010, η Αττική και ο νομός 

Θεσσαλονίκης εντάσσονται στις κυρίαρχα αστικές, πέντε νομοί (Ιωαννίνων, Αχαΐας, Χανίων, 

Ηρακλείου, Μαγνησίας) εντάσσονται στις ενδιάμεσες αγροτικές, ενώ το σύνολο των 

υπολοίπων νομών εντάσσεται στις κυρίαρχα αγροτικές περιοχές. Το βασικό συμπέρασμα, 

ανεξαρτήτως μεθοδολογίας, είναι ότι η Ελλάδα στο συντριπτικό ποσοστό της έκτασης της 

(94,3%) παραμένει  μια αγροτική χώρα.  

 

Το 2006 το 36,6% του πληθυσμού κατοικούσε σε κυρίαρχα αγροτικές περιοχές, το 27,% σε 

ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές και το 36% σε κυρίαρχα αστικές. Το 2014 σε κυρίαρχα 

αγροτικές περιοχές κατοικεί το 43,8%, σε ενδιάμεσες αγροτικές το 10,6% και σε κυρίαρχα 

αστικές το 45,7% . Οι μεταβολές που σημειώθηκαν στην κατάταξη των περιοχών τόσο από 

την Εθνική Στατιστική Αρχή όσο και από τον ΟΟΣΑ δεν επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των 

ετών.  

 

Αποκλειστικά για λόγους σύγκρισης χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του 2010 σε σχέση με το 

2014 με βάση την τυπολογία κατάταξης του ΟΟΣΑ που δείχνουν μια οριακή αύξηση του 

πληθυσμού των αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, το 2010 στις κυρίαρχα αγροτικές 

περιοχές κατοικεί το 42,8% του πληθυσμού, στις ενδιάμεσες αγροτικές το 10,6% και στις  

κυρίαρχα αστικές το 46,7%. Το 2014 στις κυρίαρχα αγροτικές περιοχές κατοικεί το 43,8% του 

πληθυσμού, στις ενδιάμεσες αγροτικές  το 10,6% και στις  κυρίαρχα αστικές το 45,7%. Η τάση 

αύξησης του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη που 

παρατηρείται μεταξύ 2007-2014 από τα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 

(Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω με βάση το βαθμό αστικότητας του τόπου 

μόνιμης κατοικίας), απ’ όπου προκύπτει μείωση κατά 2,9% της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 

ομάδος στις αστικές περιοχές έναντι  αύξησης 2,4% στις αγροτικές περιοχές.  
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Οι αγροτικές περιοχές (κυρίαρχα αγροτικές και ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές) το 2006 

παρήγαν το 50,6% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), ενώ το 2012, που 

υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 42,4%. Οι κυρίαρχα αστικές περιοχές παρήγαν 

το 2006 το 37,3% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ενώ το 2012 το 57,5%. Η σύγκριση 

των δεδομένων του 2006 με το 2012 δεν είναι εφικτή λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας 

ταξινόμησης των περιοχών.  

 

ΑΠ 1 - Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 

 

Χρήση Γεωργικής Γης (ΒC3)  

Σημαντικές μεταβολές παρατηρούνται στη διάρθρωση της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης 

(ΧΓΕ). Το 2007 το 52% της ΧΓΕ κάλυπταν οι αροτραίες καλλιέργειες, το 20,1% οι μόνιμοι 

βοσκότοποι και το 27,6% οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

37,4%, 43,3% και 19,1%. Οι  μεταβολές αυτές προκύπτουν από την  αύξηση κατά 19,% της 

συνολικής ΧΓΕ. Η σημαντική αυτή αύξηση προκύπτει από την αύξηση των εκτάσεων των 

βοσκοτόπων κατά 156%.  Την περίοδο 2007-2013 οι αροτραίες καλλιέργειες μειώνονται κατά 

14,2% (από 2.118.620 Ηα σε 1.816.800 Ηα) και οι δενδρώδεις κατά 17,5% (από 1.125.940 

Ηα σε 929.080 Ηα). Η αύξηση των εκτάσεων των μόνιμων βοσκοτόπων είναι απόρροια της 

αλλαγής του ορισμού των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι.     

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΒC4)        

Ως διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων νοούνται :  

α. Αριθμός εκμεταλλεύσεων  

Στο ΠΑΑ με έτος αναφοράς το 2003 ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 

824.460, ενώ το 2007 ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 860.150 

(αύξηση 4%). Το 2013 ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώνεται σημαντικά  και 

πλέον αριθμεί 709.500 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αναλυτικά στοιχεία του αριθμού των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του φυσικού και οικονομικού μεγέθους παρατίθενται στον 

Πίνακα 7 του Παραρτήματος 1, ενώ το σύνολο των δεικτών πλαισίου παρατίθενται στο 

Παράρτημα II. Μεταξύ 2007-2013 παρατηρείται μείωση του αριθμού των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων κατά 17,5%.  

β. Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη  

Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ακολουθεί αντίστροφη πορεία σε 

σχέση με την έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης. Στο Πρόγραμμα τα στοιχεία που 

αφορούν τις χρήσεις γης έχουν ως έτος αναφοράς το 2003 και η χρησιμοποιούμενη γεωργική 

γή ανέρχεται σε 3.967.770 Ηα. Το 2007 -έτος έναρξης του ΠΑΑ- η ΧΓΕ ανέρχεται σε 

4.076.230 Ηα, ενώ το 2013 σε 4.856.780 Ηα (αύξηση κατά 19%).     

γ. Μέσος όρος μεγέθους εκμετάλλευσης σε εκτάρια (ha/farm) 

Με βάση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 το μέσο μέγεθος των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων ήταν 4,7 εκτάρια το 2007, που απείχε σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ και 

επισημαινόταν το μικρό μέσο μέγεθος και ο πολυτεμαχισμός σαν ένα από τα σημαντικότερα 

διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Το 2013 το μέσο μέγεθος αυξάνεται ως 

λογική συνέπεια τόσο της μείωσης του αριθμού των εκμεταλλεύσεων όσο και της αύξησης της 
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ΧΓΕ και διαμορφώνεται σε 6,8  εκτάρια με το μέσο μέγεθος στην ΕΕ -27 να είναι 16,1 εκτάρια. 

Η συμβολή των Μέτρων της πρόωρης συνταξιοδότησης και της πρώτης εγκατάστασης νέων 

γεωργών έχει επιδράσει στις μεταβολές αυτές.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχρονική μεταβολή του φυσικού μεγέθους των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων το 2007 όπου το 76,2% των εκμεταλλεύσεων είναι μεγέθους κάτω των 5 

εκταρίων, ενώ το 2013 το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 76,76% ουσιαστικά δηλαδή παραμένει 

αμετάβλητη η κυριαρχία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μεγαλύτερη μείωση 

σημειώνεται στην κατηγορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με φυσικό μέγεθος μεταξύ 5-10 

εκταρίων, οι οποίες το 2007 αντιπροσωπεύουν το 13,1% του συνόλου των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, ενώ το 2013 η συμμετοχή τους μειώνεται στο 12,2%. Αντίθετα, αυξάνει 

ελαφρά η ποσοστιαία συμμετοχή των μεγάλων εκμεταλλεύσεων (30 Ηα και άνω) από 2,3% το 

2007 σε 2,6% το 2013. Αμετάβλητη παραμένει η ποσοστιαία συμμετοχή των μέσου μεγέθους 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων 10 -30 Ηα στο 8,5%
14

.  

δ. Μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων  

Το μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξάνεται σημαντικά την περίοδο 2007-

2013. Το 2007 ήταν 8.640 € (αν και ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιούνταν το ESU
15

 το 

μέσο οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα ήταν 7,2 ESU), το 

2010, όπου πλέον το οικονομικό μέγεθος μετράται με την τυπική απόδοση (standard output) 

εκφρασμένο σε Ευρώ, διαμορφώνεται σε 9.2678 €, ενώ το 2013 αυξάνεται περαιτέρω σε 

11.374 €. Παρά την αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους των Γ.Ε, εξακολουθεί να 

υπάρχει σημαντική απόκλιση με την ΕΕ-28 όπου το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 

30.536 €, αναδεικνύοντας και την απόσταση που πρέπει να διανύσει η  ελληνική γεωργία.   

 

Αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση το οικονομικό τους 

μέγεθος παρατηρείται αντίστοιχη εξέλιξη με τη μεταβολή του φυσικού μεγέθους των 

εκμεταλλεύσεων. Οι πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (standard output (SO) κάτω των 

4.000 €) το 2007 αποτελούσαν το 52,47% των εκμεταλλεύσεων,  ενώ το 2013 στην κατηγορία 

αυτή εντάσσεται το 49,6% των εκμεταλλεύσεων. Το ποσοστό των μικρού  οικονομικού 

μεγέθους γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γεωργικές εκμεταλλεύσεις με SO από 4.000 € - 

8.000€) μειώνεται, επίσης, την ίδια περίοδο από 19,3% σε 17,5%, ενώ η ποσοστιαία 

συμμετοχή των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων μέσου οικονομικού μεγέθους (SO 8.000 € - 

15.000 €) το 2007 ήταν 13,5%  και το 2013 μειώνεται ελαφρά και διαμορφώνεται σε 12,9%. 

Αντίθετα, αυξάνεται σημαντικά η ποσοστιαία συμμετοχή των μεγάλων οικονομικού μεγέθους 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων (SO άνω των 15.000 € ) από 14,7% το 2007 σε 19,9% το 2013.   

 

Η αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι εξέλιξη 

αναμφίβολα θετική για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, αλλά αναδεικνύεται 

τόσο η μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο της Ε.Ε όσο και το υπερβολικά μεγάλο ποσοστό 

(49,6%) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πολύ μικρού οικονομικού μεγέθους (οι γεωργικές 

                                                
14 Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 7 και το Διάγραμμα 8 του Παραρτήματος.  

 
15

 Ταξινόμηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τάξη οικονομικού μεγέθους (1 ESU =1200 €) 
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εκμεταλλεύσεις με SO μικρότερο των 4.000€ θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης). 

 

ε. Απασχόληση στην Γεωργία εκφρασμένο σε Μονάδες Ετήσιας Απασχόλησης (ΜΑΕ – AWU)  

Η απασχόληση εκπεφρασμένη σε ΜΑΕ μειώνεται την περίοδο 2007-2013 κατά 21%. 

Αναλυτικότερα, το 2007 στη γεωργία διατέθηκαν 586.710 ΜΑΕ, ενώ το 2013 463.860 ΜΑΕ. 

 

Διάρθρωση της δασοκομίας (ΒC5)        

Δεν υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των στοιχείων, διότι ο κοινός δείκτης δεν χρησιμοποιείται 

πλέον. Η διαθέσιμη δασική έκταση για ξυλεία (δάση και λοιπές δασώδεις εκτάσεις ) το 2015 

ανερχόταν σε 386.200 εκτάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ανήκουν στο δημόσιο.  

 

Παραγωγικότητα των δασών (ΒC6)        

Δεδομένα υπάρχουν για τα έτη 2000 (1,1) και 2010 (1,3) που δείχνουν μια πολύ μικρή  

αύξηση στην παραγωγικότητα των δασών, που μετράται σε χιλιάδες κυβικά μέτρα εκτός 

φλοιού/έτος/εκτάριο. Ούτως ή άλλως ό ρόλος των δασών στην Ελλάδα είναι κυρίως  

περιβαλλοντικός και όχι παραγωγικός.   

 

 

ΑΠ 2 - Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου  

 

Κάλυψη γης (ΒC7)        

Η μεταβολή στις χρήσεις γης είναι περιορισμένη. Το 2006 η γεωργική γη κάλυπτε το 40,2% 

της έκτασης, τα δάση το 18%, οι φυσικές περιοχές το 20% και οι τεχνητές περιοχές το 2,2%. 

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2012 και αποτυπώνουν μικρές μεταβολές 

με τη γεωργική γη να καλύπτει το 39,2%, τα δάση το 18,9%, οι φυσικές περιοχές το 20,7% και 

οι τεχνητές περιοχές το 2,9%. Από τις ανωτέρω μεταβολές παρατηρείται μια ελαφρά 

υποχώρηση της γεωργικής γης, η οποία μετατρέπεται σε δασική και αστική.  

 

Μειονεκτικές περιοχές (ΒC8)        

Το 78,1% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης εντάσσεται στις περιοχές με φυσικά 

μειονεκτήματα, εκ των οποίων το 53,96% βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, το 21,4% σε λοιπές 

μειονεκτικές και το 2,8% στις ειδικές μειονεκτικές περιοχές. Δεν υπήρξαν μεταβολές την 

περίοδο 2007-2013, αφού η οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών με βάση τον νέο 

κανονισμό θα ολοκληρωθεί το 2018. Σε μη μειονεκτικές περιοχές βρίσκεται το 21,9% της ΧΓΕ,    

ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ για την ΧΓΕ σε μη μειονεκτικές περιοχές είναι 45,6%, 

αναδεικνύοντας ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας  

που είναι τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά και το ορεινό του εδάφους.   

 

Περιοχές εκτατικής γεωργίας (ΒC9)        

Μεταξύ 2007-2013 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του ποσοστού της ΧΓΕ όπου ασκείται 

γεωργία χαμηλών εισροών. Το 2007 το ποσοστό των εκτατικών αροτραίων καλλιεργειών ήταν 

1,9%, ενώ το 2010 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20,6% (αντίστοιχα το ποσοστό της ΧΓΕ 

όπου ασκούνταν εκτατική κτηνοτροφία ανερχόταν σε 2,5% ενώ το 2010 σε 47,6%). Η  

εκρηκτική αύξηση του ποσοστού της ΧΓΕ όπου ασκείται εκτατική κτηνοτροφία σχετίζεται και 
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με την πολύ μεγάλη  αύξηση των εκτάσεων των βοσκοτόπων (156%), ενώ μία πιθανή 

εξήγηση για την αύξηση των εκτατικών πρακτικών στις αροτραίες εκτάσεις είναι η  

μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που αποσύνδεσε τις παρεχόμενες από τον Πυλώνα 1 ενισχύσεις  από 

τον όγκο παραγωγής.  

 

Περιοχές ΝΑΤURA 2000 (BC10)  

Οι περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000 το 2014 καλύπτουν το 27,2% της έκτασης της χώρας, 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2004, που είναι η τιμή βάσης στο ΠΑΑ, 

οπότε κάλυπταν το 18,9%. Μεταξύ 2004-2014 τόσο η γεωργική γη όσο και η δασική γη που 

βρίσκεται εντός των περιοχών του δικτύου παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Το 2004 το 

25,8% της ΧΓΕ και το 47,4% των δασών βρισκόταν εντός του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ενώ το 

2014 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 14,1% και 39,7% αντίστοιχα. Προφανώς η ποσοστιαία 

μείωση  δασικής και γεωργικής γης στις περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000 οφείλεται στη 

σημαντική αύξηση των εκτάσεων που εντάσσονται στο δίκτυο, η  πλειονότητα των οποίων 

προέρχεται από τις χαρακτηριζόμενες ως φυσικές περιοχές.  

 

Βιοποικιλότητα : Προστατευόμενα δάση (BC11)  

Δεν υπάρχουν στοιχεία πέραν του έτους 2005.  

 

Ανάπτυξη δασικών περιοχών (BC12) 

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων, διότι τα δεδομένα αφορούν μέσους όρους των 

ετών 2000-2005 και 2005-2010.  

 

Υγεία δασικών οικοσυστημάτων (BC13) 

Το ποσοστό των δένδρων ανά είδος που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καταστροφής 

λόγω κλιματικής αλλαγής αυξάνεται μεταξύ των ετών 2007 και 2012 όπου υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία από 16,3% σε 23,8% για όλα τα είδη, από 15% σε 23,7% για τα 

κωνοφόρα που έχουν πολύ μεγάλη συμβολή στην αποθήκευση άνθρακα και από 17,9% σε 

23,9% για τα πλατύφυλλα. 

 

Ποιότητα των υδάτων (BC14) 

Η ποιότητα των υδάτων στους κοινούς δείκτες πλαισίου της περιόδου 2007-2013 

αποτυπωνόταν στο δείκτη ως ποσοστό περιοχών χαρακτηρισμένων ως ζώνες ευπρόσβλητες 

στα νιτρικά. Για την περίοδο 2014-2020 ο δείκτης αυτός δεν χρησιμοποιείται. Με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία το 2007 οι ευπρόσβλητες στα νιτρικά ζώνες αντιστοιχούσαν στο 24,2% της 

έκτασης, ενώ το 2012 σε 24,3% που είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο  της Ε.Ε 

που είναι 45,3%. 

 

Χρήση υδάτων (BC15) 

Το ποσοστό της αρδευόμενης ΧΓΕ  μειώνεται σημαντικά από το 31,5% το  2007 σε 23,9% το 

2013. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση της ΧΓΕ κατά 19%  την ίδια περίοδο.  

 

Προστατευτικά δάση όσον αφορά κυρίως το έδαφος και το νερό (BC16) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, γεγονός που καθιστά αδύνατη και την εκτίμηση της 

συμβολής των δασικών Μέτρων στην προστασία του εδάφους και του νερού.  
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ΑΠ 3 - Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονομίας 

 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα (BC17) 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα μειώνεται μεταξύ του έτους αναφοράς  στο ΠΑΑ (2006), που ήταν 

85,2 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, και του τελευταίου έτους όπου υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία (2013) που διαμορφώνεται στο 84,8, ως απόρροια της μείωσης του πληθυσμού που 

σημειώνεται από τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 2000. Η πληθυσμιακή πυκνότητα των 

αγροτικών περιοχών είναι πολύ χαμηλότερη και παραμένει σχεδόν σταθερή διαχρονικά. Η 

πληθυσμιακή πυκνότητα στις κυρίως αγροτικές περιοχές είναι 45 κατ/Κm2, στις ενδιάμεσες 

αγροτικές 75,3 κατ/ Κm2,  ενώ στις αστικές περιοχές 717,6 κατ/ Κm2.  

 

Ηλικιακή διάρθρωση (BC18) 

Η διάρθρωση του πληθυσμού, όπως αποτυπώνεται στην ποσοστιαία συμμετοχή των 

επιμέρους ομάδων πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό, αναδεικνύει μια βαθμιαία 

επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης. Αναλυτικότερα, αυξάνεται ελαφρά η συμμετοχή της 

ηλικιακής ομάδας 0-14 ετών, η οποία το 2007 αντιπροσώπευε το 14,3% του πληθυσμού, ενώ 

το 2014 το 14,7% (παραμένει, βέβαια, δυσμενέστερη σε σχέση με την ΕΕ-27 όπου το 

αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 15,6%). Αντίθετα, μεταξύ 2007-2014 μειώνεται η 

ποσοστιαία συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας 15-64 ετών από 67,2% σε 64,8%, ενώ αντίθετα 

αυξάνεται η ποσοστιαία συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας 65 και άνω από 18,5 % σε 20,5%. 

Στις αγροτικές περιοχές η ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών αντιπροσωπεύει το 14,8%, στις 

ενδιάμεσες το 15,4%, ενώ στις αστικές το 14,4%. Η ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών στις αγροτικές 

περιοχές καλύπτει το 62,7% του συνολικού πληθυσμού, στις ενδιάμεσες το 65,3% και στις 

αστικές το 66,8%. Τέλος, η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω στις αγροτικές περιοχές καλύπτει 

το 22,6% του πληθυσμού, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο τόσο σε σχέση με τις ενδιάμεσες, 

όπου αντιπροσωπεύει το 19,3% όσο και κυρίως σε σχέση με τις αστικές περιοχές όπου το 

ποσοστό διαμορφώνεται στο 17,6% (τα αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος Ι). 

 

Διάρθρωση της οικονομίας (BC19) 

Καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο αυξάνεται η βαρύτητα του τριτογενή τομέα στην οικονομία 

της χώρας, ενώ ο πρωτογενής τομέας αναδεικνύει μια ηπιότερη σε σχέση με τα παρελθόντα 

έτη συρρίκνωση της συμβολής του στις συνολικές επιδόσεις της οικονομίας, όπως αυτές 

αποτιμώνται στην ποσοστιαία συμμετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ- GVA) 

του κάθε τομέα στην συνολική ΑΠΑ της οικονομίας. Το 2007 η ΑΠΑ του πρωτογενή 

αντιστοιχούσε στο 4,1%, του δευτερογενή στο 21% και του τριτογενή στο 75% της συνολικής 

ΑΠΑ της οικονομίας. Το 2014 τα αντίστοιχα ποσοστά δείχνουν την ελαφρά μείωση της 

συμβολής του πρωτογενή στο 3,8%, τη δραματική μείωση του δευτερογενή που 

αντιπροσωπεύει πλέον το 15,8%, γεγονός που οφείλεται στην κατάρρευση του 

κατασκευαστικού κλάδου και τη σημαντική μείωση του ρόλου της μεταποίησης, καθώς και την  

αύξηση της συμβολής του τριτογενή τομέα που αντιπροσωπεύει πλέον το 80,4%. Σε σχέση 

με τη χωρική κατανομή της ΑΠΑ οι κυρίαρχα αγροτικές περιοχές παράγουν το 34,2%, οι 

ενδιάμεσες αγροτικές το 8,8%, ενώ οι αστικές περιοχές το 56,9% της ΑΠΑ. Σημαντική 

παράμετρος είναι ότι καθόλη την περίοδο 2000-2012 η συμβολή των αγροτικών περιοχών 
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στην  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της οικονομίας μειώνεται, ενώ των αστικών περιοχών 

αυξάνεται.      

 

Διάρθρωση της απασχόλησης (BC20) 

Οι μεταβολές στη συμβολή των τομέων παραγωγής στην οικονομία αντανακλώνται και στη 

διαφοροποίηση της απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Ο πρωτογενής 

τομέας αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής του στην απασχόληση μετά από μια μακροχρόνια 

πτωτική τάση που διακόπτεται το 2007, όπου το ποσοστό των απασχολουμένων στον 

πρωτογενή αντιπροσώπευε το 11,4%, ενώ το 2015 ανέρχεται σε 12,4% (το 2014 έφθασε στο 

υψηλότερο ποσοστό του 13,6%). Υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση
16

 του ποσοστού 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα μεταξύ των περιφερειών της χώρας, που κυμαίνεται 

από το 0,8% στην Αττική μέχρι το 30,8% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε τέσσερις 

περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα) το 

ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή υπερβαίνει το 20%, ενώ μόνο σε δύο περιφέρειες 

πλην της Αττικής (Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά) το ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο 

του 10%. Η απασχόληση στο δευτερογενή μειώνεται (από 19,6% το 2006 σε 13,8% το 2014), 

ενώ αντίθετα αυξάνεται η συμβολή του τριτογενή τομέα από 68,3% το 2006 σε 73,92% το 

2014.  

 

Μακροχρόνια ανεργία (BC21)  

Η οικονομική κρίση συνέβαλε στη σημαντική αύξηση του ποσοστού της μακροχρόνιας 

ανεργίας από το 3,6% το 2008 στο 14,4% το 2012.  

 

Επίπεδο εκπαίδευσης (BC22) 

Αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ενηλίκων πολιτών με μέσο ή υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

από το 61,1% το 2008 σε 65,7% το 2012, αλλά η επίδοση της χώρας εξακολουθεί να 

υπολείπεται από το μέσο όρο της  ΕΕ  που είναι 74,2%. 

 

Διαδικτυακές υποδομές BC23  

Σημαντικότατη πρόοδος επιτεύχθηκε στην επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών. Το 2008 

το ποσοστό των νοικοκυριών με κάλυψη DSL στις αγροτικές περιοχές ήταν 55%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο ήταν 88%. Το 2012 το 95% των αγροτικών 

νοικοκυριών διέθετε πρόσβαση σε δίκτυο DSL, ενώ το ποσοστό σε επίπεδο χώρας ήταν 99%. 

 

3.1.1.2. Κοινοί βασικοί δείκτες «objective related»  

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 

Οικονομική ανάπτυξη (BO1)  

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕγχΠ) σε μονάδες αγοραστικής δύναμης το 

2007 αντιστοιχούσε στο 90.1% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 κρατών μελών 

                                                
16 Πίνακας 6, Παράρτημα Ι 
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(EU 27=100). Η συνεχής αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ την πρώτη δεκαετία του αιώνα 

διακόπτεται  το 2008, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δεκαετούς συνεχούς ανοδικής πορείας, 

ενώ έκτοτε αρχίζει μια συνεχής καθοδική πορεία η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 

τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία είναι το 2012, όπου το 

κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αντιστοιχούσε στο 

76,1% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ-27. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στις αγροτικές 

περιοχές είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο εθνικό όρο το 2007 (72,6%), ενώ  το 2010 

όπου υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ήταν στο 70%.  

 

Απασχόληση (BO2 & BO3)  

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζουν και οι σχετικοί με την απασχόληση δείκτες, καθότι το 

ποσοστό απασχόλησης το 2007 ήταν 62,6%, ενώ το 2015 διαμορφώνεται στο 50,8%. 

Αντίστοιχη είναι και η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας που το 2007 ήταν στο 8,3%, ενώ το 

2015 αγγίζει το 25% (το ποσοστό ανεργίας τετραπλασιάστηκε). Το ποσοστό απασχόλησης 

στις αγροτικές περιοχές ήταν υψηλότερο του μέσου όρου και αντίστοιχα το ποσοστό ανεργίας 

χαμηλότερο. Το 2012, έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό 

απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές ήταν 53% και το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 

21,8%. Η ανεργία των νέων και των γυναικών διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 

από τον μέσο όρο τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις αγροτικές περιοχές.   

 

ΑΠ 1 - Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 

 

Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (BO8)  

Για την εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα υπάρχει διακριτή ανάλυση  για τις 

επιμέρους μεταβολές ανά θέση στο επάγγελμα και κατηγορίες περιοχών. Σε επίπεδο χώρας 

παρατηρείται μια απώλεια 45 χιλιάδων  θέσεων εργασίας (-6,7%) στον πρωτογενή τομέα  

μεταξύ 2007-2013. Την ίδια χρονική περίοδο οι απώλειες θέσεων εργασίας σε σύνολο 

οικονομίας  υπερβαίνουν τις 1.500.000, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα  της γεωργίας στη 

συγκράτηση θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση των μεταβολών στη 

σύνθεση των απασχολούμενων. Οι σημαντικότερες μεταβολές αφορούν τη σημαντική μείωση 

των βοηθούντων μελών, που το 2007 αντιπροσώπευαν το 25,1% των απασχολούμενων, ενώ 

το 2015  το 16%. Οι αυτοαπασχολούμενοι με και χωρίς προσωπικό το 2007 αντιπροσώπευαν  

το 68,2% ενώ το 2015 το 74,1%, ενώ αυξάνεται και το ποσοστό των  μισθωτών από  6,7% σε 

9,9%. Η σημαντική μείωση των βοηθούντων μελών εξηγεί και την πολύ μεγαλύτερη μείωση 

που αποτυπώνεται στις ισοδύναμες  θέσεις εργασίας.   

Η κύρια μορφή απασχόλησης στη γεωργία  είναι η μερική απασχόληση. Με βάση τα στοιχεία 

του Πίνακα 5 του Παραρτήματος 1, στον οποίο παρουσιάζεται η κατανομή του χρόνου 

απασχόλησης των κατόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το 2007 το 72% των κατόχων 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διέθετε λιγότερο του 50% του χρόνου απασχόλησης στην 

εκμετάλλευση, με την πλειονότητα (53,4%) να διαθέτει λιγότερο από το 25%. Το 2013 το 

ποσοστό των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται στην ανωτέρω 

κατηγορία μειώνεται ελαφρά και διαμορφώνεται στο 70%, ωστόσο η μείωση προέρχεται από 

τους απασχολούμενους που διαθέτουν το 25%-50% του χρόνου τους, ενώ το ποσοστό  

αυτών που απασχολούνται λιγότερο από το 25% αυξάνεται ελάχιστα  (54,5%).  
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Αντίθετη είναι η εξέλιξη του αριθμού των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν 

περισσότερο του 75% του χρόνου απασχόλησης τους στην εκμετάλλευση, οι οποίοι το 2007 

αντιπροσώπευαν το 11,4%, με την πλειονότητα (10,6%) να απασχολούνται αποκλειστικά στη 

γεωργία, διαθέτοντας το 100% του χρόνου τους. Το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται  

στο 17,4%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στους γεωργούς πλήρους 

απασχόλησης οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πλέον το 13,3% των κατόχων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της 

γεωργίας παράμετρο, που είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή ετεροαπασχολούμενων στα 

συνολικά μεγέθη της απασχόλησης του πρωτογενή τομέα στη χώρα. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην κατά φύλο σύνθεση των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

παρατηρείται μια πολύ μικρή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών αρχηγών Γ.Ε που 

κατέχουν το 2013 το  26,24% έναντι του 25% το 2007. 

Κατάρτιση και εκπαίδευση στην γεωργία (BO4) 

Το πολύ μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχολούμενων στη γεωργία σε συνδυασμό με την 

παρατηρούμενη γήρανση  των απασχολούμενων  διαμορφώνουν μια δυσμενή εικόνα για το 

επίπεδο των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στη γεωργία.  

Το 2005 το 5,4% ων γεωργών κατείχε πλήρη και βασική γεωργική εκπαίδευση, ενώ το 2013 

το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 6,1% μειώνοντας ελαφρά την απόκλιση από το μέσο 

όρο της ΕΕ όπου το ποσοστό των αγροτών με βασική και πλήρη γεωργική εκπαίδευση είναι 

28,7%. Από τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος προκύπτει μια ιδιαίτερα θετική 

εξέλιξη που σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού των γεωργών ηλικίας μικρότερης των 35 

ετών που έχουν βασική και πλήρη γεωργική εκπαίδευση, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 22% 

του συνόλου των γεωργών της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας το 2013 έναντι 20,85% το 2005.  

Το ποσοστό των γεωργών με ηλικίας μικρότερης των 35 ετών με πλήρη γεωργική εκπαίδευση 

το 2013 ανέρχεται στο 1,9% έναντι 0,9% το 2005. Η συμβολή των σχετικών Μέτρων του ΠΑΑ 

στην εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6, αν και δεν αποτυπώνεται ακόμα στις 

στατιστικές λόγω του ότι ο κύριος όγκος εκπαιδεύσεων έγινε μετά το 2013. 

Ηλικιακή διάθρωση του τομέα της γεωργίας (BO5)  

Η δημογραφική σύνθεση των απασχολούμενων στη γεωργία αποτυπώνεται μέσω του δείκτη 

που μετρά την αναλογία των γεωργών ηλικίας μικρότερης των 35 ετών σε σχέση με τους 

γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών. Η τιμή του δείκτη το 2007 ήταν 0,12 και το 2013 0,09, 

αποτυπώνοντας το οξυμένο πρόβλημα γήρανσης που επιδρά άμεσα στην ανταγωνιστικότητα 

της γεωργίας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος 1 προκύπτει ότι στην 

ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών το 2007 ανήκε το  6,6% των αρχηγών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, ενώ το 2013 το 5,2%.  Αντίστροφα, στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών 

ανήκε το 56,8% των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2007, ενώ το 2013 το 

56,2%. Ευνοϊκή είναι η εξέλιξη στην ηλικιακή ομάδα 35 -54 ετών των αρχηγών των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, στην οποία το 2007 ανήκε το 36,6%, ενώ το 2013 το 38,68% των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η θετική αυτή μεταβολή σχετίζεται και με τη συνδυαστική 

εφαρμογή των Μέτρων της πρόωρης συνταξιοδότησης και των νέων γεωργών της 

προγραμματικής περιόδου 200-2006. 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  76 

Την περίοδο 2007-2013 ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα  μειώθηκε 

κατά 17,5% (860.150 το 2007 έναντι 709.500 το 2013). Η μείωση του αριθμού των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με αρχηγό ηλικίας κάτω των 35 ετών την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 37% 

(από 58.960 εκμεταλλεύσεις σε 36.890), ενώ πολύ χαμηλότερη  μείωση παρουσιάζεται  στον 

αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με αρχηγό ηλικίας μεταξύ 35-54 ετών (-13%). Η 

μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με αρχηγούς άνω των 55 ετών 

κυμαίνεται στο 18% και ουσιαστικά ταυτίζεται με το συνολικό ρυθμό μείωσης των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Συμπερασματικά, το πρόβλημα της γήρανσης είναι εντονότατο στην 

ελληνική γεωργία με το 56% των κατόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να είναι ηλικίας 

άνω των 55 ετών.  

Παραγωγικότητα της εργασίας στην γεωργία (BO6)  

Η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία αποτυπώνεται μέσω του δείκτη «Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ)». Η αύξηση της παραγωγικότητας 

της εργασίας αποτελούσε και ένα από τους στόχους του Προγράμματος και αποτελεί ένδειξη 

της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας παρουσιάζει 

έντονη διακύμανση την περίοδο 2007-2014, αυξάνεται σημαντικά την περίοδο 2010-2012 

(11,5%) και διαμορφώνεται, κατά μέσο όρο, τη διετία  2010-2012 σε 12.933 €/ΜΑΕ έναντι 

11.605 €/ΜΑΕ τη διετία 2005-2007. Ωστόσο, μειώνεται σημαντικά τη διετία 2012-2014 και 

διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα της διετίας 2005-2007 σε 11.256,5 €/ΜΑΕ. Η εξέλιξη 

αυτή διευρύνει την απόκλιση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται 

την ίδια περίοδο σε 16.884 Ευρώ/ΜΑΕ. Η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας 

δημιουργεί σημαντικότατο προβληματισμό για τη συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη 

ενός από τους βασικότερους στόχους του που ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου στη Γεωργία (BO7)  

Ο δείκτης αποτυπώνει το σύνολο των κεφαλαιουχικών επενδύσεων σε πάγια στον τομέα της 

γεωργίας. Οι υψηλές επενδύσεις αποτελούν ένα πρόδρομο δείκτη για την αύξηση του ΑΕγχΠ 

και την αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 32 και τα 

Διαγράμματα 30 και 31 του Παραρτήματος για την περίοδο 2007 -2013 σημειώνεται καθίζηση 

στον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, που βαίνει μειούμενος καθόλη την περίοδο και  

αποτυπώνει μια έντονη αποεπένδυση. Το ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο στη γεωργία 

ανερχόταν σε 1.808,5 Μ€ το 2007, ενώ το 2014 διαμορφώνεται σε 1.048 Μ€. Η συνεχής 

μείωση των επενδύσεων αποτυπώνεται και στον κοινό δείκτη πλαισίου 28 της περιόδου 

2014-2020 που αποτυπώνει ως ποσοστό την αξία των επενδύσεων στην Ακαθάριστη Αξία 

Παραγωγής του τομέα, που για το 2013 διαμορφώνεται στο 20,3% όταν  στην ΕΕ -28 η τιμή 

του δείκτη διαμορφώνεται στο 30%, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για την 

μακροπρόθεσμη  ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το 2007 ο ΑΣΠΚ της Ελλάδας αντιπροσώπευε το 3% του ΑΣΠΚ της ΕΕ, ενώ το 

2014 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 1,8%. Από την εξέταση της ετήσιας μεταβολής 

παρατηρείται η μεγάλη συσχέτιση που παρουσιάζει ο ΑΣΠΚ με τις πληρωμές του Μέτρου των 

επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τα έτη 2008 και 2009, οπότε καταβλήθηκε ο 

κύριος όγκος των πληρωμών των επενδυτικών σχεδίων της περιόδου 2000-2006. Ο δείκτης 

αυξάνεται σημαντικά για να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία και να αυξηθεί και πάλι το 2014, 

που είναι ουσιαστικά το πρώτο έτος καταβολής πληρωμών των ενταχθέντων σχεδίων 

βελτίωσης στο ΠΑΑ 2007-2013.      
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Οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα (BΟ9) 

Η οικονομική ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα μετράται μέσω της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης αξίας του τομέα (ΑΠΑ). Τα δεδομένα της EUROSTAT είναι διαθέσιμα μέχρι το 

έτος 2012 και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των 

Πινάκων 34 & 35 του Παραρτήματος με πηγή την ΕΛΣΤΑΤ
17

. Με βάση την EUROSTAT η  

ΑΠΑ το 2006 ήταν 6.509,3 Μ€, ενώ το 2012 (προσωρινά στοιχεία) ανήλθε σε 5.751,3 Μ€ 

(μειώθηκε, δηλαδή, κατά 11,6%). Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε σταθερές τιμές του 

προηγούμενου έτους η ΑΠΑ το 2007 ήταν 5.515 Μ€, ενώ το 2014 5.335,7 Μ€ (μειώθηκε, 

δηλαδή, κατά 3,25%). Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σημείωσε μεταβολές καθόλη την 

εξεταζόμενη περίοδο, με τη μέγιστη τιμή να ανέρχεται σε 6.258,3 Μ€ το 2008 και τη μικρότερη 

(4.841,3€)  το 2013.  

Σε σταθερές τιμές  η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής αυξάνεται  κατά 8,63%  την περίοδο 2007-

2014. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ως ποσοστό της συνολικής ακαθάριστης αξίας 

παραγωγής σημείωσε μείωση  και από 55,46% το 2007 μειώνεται σε 50,46% το 2014, που 

αποτελεί αρνητική εξέλιξη και οφείλεται τόσο στην αύξηση του κόστους παραγωγής όσο και 

στη μείωση των άμεσα συνδεδεμένων  με την παραγωγή επιδοτήσεων. Η μείωση της ΑΠΑ σε 

συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας στον πρωτογενή δείχνουν μια 

επιδείνωση  της ανταγωνιστικότητας του τομέα.  

 

Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων (BΟ10) 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων αποτυπώνεται στο δείκτη 

«Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά απασχολούμενο»
18. Με βάση τα στοιχεία της 

EUROSTAT το 2006 η τιμή του δείκτη ήταν 47 χιλιάδες € /απασχολούμενο, ενώ το 2013 46,1. 

χιλιάδες € /απασχολούμενο. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτυπώνονται στη 

διαχρονική μεταβολή της τιμής του δείκτη που το 2011 λαμβάνει την τιμή 51,7 χιλιάδες € 

/απασχολούμενο και έκτοτε βαίνει μειούμενος. Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον κλάδο 

της μεταποίησης που έδειξε σημαντική ανθεκτικότητα την περίοδο της κρίσης, ενισχύοντας τη 

συμβολή του στα συνολικά μεγέθη της οικονομίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο κλάδος 

τροφίμων 
19

 απώλεσε την περίοδο 2007-2014 το 5,8% του αριθμού των επιχειρήσεων, όταν 

σε σύνολο της μεταποίησης ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε κατά 39,6%. 

 

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στη βιομηχανία τροφίμων (BΟ11) 

Τιμές για τον δείκτη μέσω EUROSTAT δίνονται μέχρι το 2009. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται δεδομένα από τις στατιστικές βιομηχανίας των ετών 2007-2014 που 

αποτυπώνουν τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις κατ’ έτος (Πίνακας 40 του Παραρτήματος 1). Η 

τιμή του δείκτη το 2007 ανερχόταν σε 611,9 εκατομμύρια €, ενώ το 2013 σε 420,43 

εκατομμύρια €. Μείωση σημειώνεται μετά το 2008, όπου η τιμή του δείκτη ήταν 711,16 

εκατομμύρια €. Η μείωση αυτή αποτυπώνει την επίδραση των εξελίξεων στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον από την έναρξη της οικονομικής κρίσης από το 2008 και εντεύθεν.  

                                                
17

 Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, Χρονοσειρά 
18

 Ο δείκτης  αποτελεί τον context indicator C16 του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2014-2020  

19 Κωδικοί 10-11  κατά το σύστημα ταξινόμησης NACE Rev. 2   
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Ανάπτυξη της απασχόλησης στη βιομηχανία τροφίμων (BΟ12) 

Η απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων
20

 παρουσιάζει μείωση. Με τιμή βάσης το 2006 στη 

βιομηχανία τροφίμων απασχολούνταν 120.000 εργαζόμενοι, ενώ το 2013 104.850 χιλιάδες 

απασχολούμενοι. Σε μια χρονική περίοδο που η ανεργία τετραπλασιάστηκε στη χώρα η μικρή 

μείωση των απασχολουμένων αναδεικνύει τη δυναμική της βιομηχανίας τροφίμων.  

Οικονομική Ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων (BΟ13) 

Η οικονομική ανάπτυξη στη βιομηχανία
21

 τροφίμων μετράται μέσω της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του τομέα. Η ΑΠΑ το 2006 ήταν 5.638,7Μ€, ενώ το 2013 

(προσωρινά στοιχεία) ανήλθε σε 4.830,4Μ€. Σημειώνεται ότι παρά την οικονομική κρίση η 

ΑΠΑ αυξανόταν μέχρι και το 2012 που έλαβε την τιμή 5.902,9Μ€.  

Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της δασοκομίας. (BΟ14) 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της δασοκομίας
22

 βαίνει μειούμενη. Το 2009 η 

τιμή του δείκτη ήταν 10,6 χιλιάδες€ /απασχολούμενο, ενώ το 2013 5,02 χιλιάδες € 

/απασχολούμενο.  

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον τομέα της δασοκομίας  (BΟ15) 

Τα στοιχεία του έτους βάσης αναφέρονται στο 2005, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 

EUROSTAT είναι του έτους 2010. Παρατηρείται μια ελαφρά  μείωση στην τιμή του δείκτη που 

το 2005 είναι 21,9Μ€, ενώ το 2010 διαμορφώνεται στο 20,6€. 

Σημασία της γεωργίας ημιεπιβίωσης στα νέα κράτη μέλη (BΟ16) 

Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εξέλιξη του δείκτη δεν είναι εφικτή λόγω της 

διαφορετικής μεθόδου που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον 

προσδιορισμό του μεγέθους των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ημιεπίβιωσης (ΓΕΗ). Το 2007 

στην κατηγορία των ΓΕΗ εντάσσονταν  οι  γεωργικές εκμεταλλεύσεις που  είχαν μέγεθος κάτω 

του 1 ESU
23

, ενώ από το 2010 ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται το Standard Output και 

ως ΓΕΗ χαρακτηρίζονται οι εκμεταλλεύσεις που έχουν Standard Οutput κάτω των 4.000€. Με  

το νέο ορισμό στην κατηγορία των ΓΕΗ εντάσσονται 352.300  εκμεταλλεύσεις, δηλαδή το 

49,6% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.   

 

ΑΠ 2 - Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου  

Βιοποικιλότητα : Πληθυσμός πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις (Farmland Bird Index) (BΟ17) 

Με τιμή δείκτη το έτος 2000 =100 παρατηρείται μια σημαντική υποχώρηση μεταξύ του έτους 

2008 όπου ο δείκτης έχει την τιμή 100,3 και του έτους 2010 για το οποίο υπάρχουν τα 

τελευταία  διαθέσιμα στοιχεία και ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 77,8.   

Βιοποικιλότητα : Γεωργικές εκτάσεις και δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας (BΟ18) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

                                                
20

 Ο δείκτης  αποτελεί τον context indicator C13 του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2014-2020  
21

 Ο δείκτης υπολογίζεται συνδυαστικά από τα δεδομένα των context indicator C13 & C16 του Κοινού Πλαισίου 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2014-2020 
22  Ο δείκτης αποτελεί τον context indicator C15 του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2014-2020 
23 1 ESU = 1200€ 
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Βιοποικιλότητα : Σύνθεση ειδών δένδρων (Κωνοφόρα, Πλατύφυλλα, Μικτά) (BΟ19) 

Παρατηρείται σημαντική μεταβολή στη σύνθεση των ελληνικών δασών μεταξύ του έτους 

βάσης που είναι το 2005 που ήταν 24,4% κωνοφόρα, 75,6% πλατύφυλλα, 0% μικτά, ενώ το 

2010 η σύνθεση διαμορφώνεται σε 42,5% κωνοφόρα, 57,5% πλατύφυλλα, 0% μικτά. Η 

αύξηση των κωνοφόρων αποτελεί θετική ένδειξη λόγω της συμβολής τους στην αποθήκευση 

άνθρακα.   

Ποιότητα των υδάτων : Ακαθάριστο ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών εκφρασμένο σε κιλά ανά 

εκτάριο kg-Ν/ha & kg-P/ha
24 

(BΟ20)  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος βάσης (2007). Για την περίοδο 2005-2008 η τιμή 

για το άζωτο διαμορφώνεται στο  24,3 kg-Ν/ha και για τον φώσφορο σε 2,5 kg-P/ha. Την 

περίοδο 2009-2012 παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση αζώτου, αφού η τιμή 

διαμορφώνεται σε 59 kg-Ν/ha και πολύ σημαντική μείωση στη χρήση φωσφόρου με την τιμή 

του δείκτη να διαμορφώνεται στο 0,3 kg-P/ha.   

 

Ποιότητα των υδάτων: Ρύπανση από νιτρικά άλατα και φυτοφάρμακα (BΟ21) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Έδαφος: Περιοχές που απειλούνται με διάβρωση του εδάφους εκφρασμένο σε τόνους ανά 

εκτάριο ανά έτος (BΟ22) 

Ο δείκτης εκτιμά την εδαφική απώλεια, αλλά τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο  

έτος 2006.  

 

Έδαφος: Βιολογική Γεωργία (BΟ23) 

Οι εκτάσεις της βιολογικής γεωργίας το 2007 ήταν 279.895 εκτάρια, για να αυξηθούν 

σημαντικά (αύξηση κατά 37%) την εξεταζόμενη περίοδο και να ανέλθουν το 2013 σε 383.606 

εκτάρια (265.077 πλήρης μετατροπή και 118.529 υπό μετατροπή σε Β.Γ). 

Κλιματικές μεταβολές: Παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη γεωργία και την 

δασοκομία σε 1.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (BΟ24)  

Την περίοδο 2007-2013 παρατηρείται σημαντική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Το 2007 η παραγωγή ΑΠΕ από την γεωργία εκφρασμένη σε ισοδύναμα πετρελαίου 

ανερχόταν σε 88 ΚΤοe, για να υπερδιπλασιασθεί και να ανέλθει το 2013 σε 199,2 ΚΤοe. 

Αντίστροφη πορεία ακολουθεί η παραγωγή ΑΠΕ από τη δασοκομία, αφού το 2007 η 

παραγωγή ανερχόταν σε 1.005 ΚΤοe, ενώ το 2013 σε 846,6 ΚΤοe.   

 

Κλιματικές μεταβολές: Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (ΧΓΕ) προοριζόμενη 

αποκλειστικά για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (BΟ25)   

Δεν υπάρχουν στοιχεία.  

 

Κλιματικές μεταβολές:/ποιότητα του αέρα : Εκπομπές αερίων από την γεωργία (εκφρασμένο 

σε 1000 τόνους ισοδύναμου CO2 (BΟ26)   

                                                
24

 Ο δείκτης αποτελεί τον context indicator C40 του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 2014-2020 
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Το 2007 οι προερχόμενες από τη γεωργία εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανέρχονταν σε 

11.298 τόνους ισοδύναμου CO2.  Έκτοτε παρατηρείται σημαντική μείωση και το 2013 είναι 

7.993,7 (μείωση 29,2%).  

 

ΑΠ 3 - Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονομίας 

Γεωργοί που ασκούν και άλλες προσοδοφόρες δραστηριότητες (BΟ27) 

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ αναφερόταν ως τιμή βάσης το έτος 2003 το  

ποσοστό 21.82% των γεωργών που ασκούν άλλες δραστηριότητες .Το  2007 και με  πηγή 

των στοιχείων το Rural Development Report του 2009 το ποσοστό των γεωργών που ασκούν 

άλλη προσοδοφόρα δραστηριότητα ως προς το σύνολο των γεωργών ανερχόταν στο 23,2%, 

ποσοστό που αυξάνεται ελαφρά και το 2010 ανέρχεται σε 23,8% (το τελευταίο έτος για το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι το 2010). Το ποσοστό αυτό δεν συμβαδίζει με τα 

στοιχεία του Πίνακα 5 του Παραρτήματος 1,   από τον οποίο προκύπτει για το έτος 2013 ότι το 

70,2% των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απασχολούνταν λιγότερο από το 50% 

του χρόνου του στη γεωργική δραστηριότητα. Ως πιθανή εξήγηση για τη σημειούμενη 

απόκλιση είναι ότι μεγάλο ποσοστό αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να είναι 

συνταξιούχοι.  

 

Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό τομέα  (BΟ28) 

Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ, με τιμή βάσης το έτος 2002 ο συνολικός αριθμός 

απασχολούμενων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα ανερχόταν σε 3.290.800 

εργαζομένους, το έτος 2006 σε 4.080.000, ενώ το 2012 σε 3.577.300. Με βάση τα στοιχεία 

του Πίνακα 3 του Παραρτήματος 1 οι  απασχολούμενοι στον πρωτογενή αντιπροσώπευαν το 

11,3% του συνόλου των απασχολούμενων το 2007, ενώ το 2015 το 12,9%. Η αύξηση της 

ποσοστιαίας συμμετοχής -παρά  το ότι σε απόλυτους αριθμούς η απασχόληση στον 

πρωτογενή μειώθηκε κατά 51.400 απασχολούμενους- οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη 

απώλεια θέσεων εργασίας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα την περίοδο 2007-2015, που  

αποτυπώνει τις επιπτώσεις της κρίσης.   

 

Οικονομική ανάπτυξη στον μη γεωργικό τομέα (BΟ29) 

Η οικονομική ανάπτυξη στον μη γεωργικό τομέα αποτιμάται με τη συνολική Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, η οποία το 2006 ανερχόταν σε 

178.722  εκατομμύρια Ευρώ, ενώ το 2014 σε 150.806,5 εκατομμύρια Ευρώ. Η χώρα σε μια 

επταετία έχει απολέσει 27.965,5 εκατομμύρια ευρώ (μείωση της ΑΠΑ δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα κατά 15,6%).    

Ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης (BΟ30) 

Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων  βαίνει μειούμενος. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση 

του ΠΑΑ με έτος βάσης 2004, οι αυτοαπασχολούμενοι αριθμούσαν 1.306,3 χιλιάδες άτομα, το 

2008 1.346 χιλιάδες άτομα, ενώ το 2014 1.069,5 χιλιάδες εργαζόμενους. Το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων εξακολουθεί να αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 

διαμορφώνεται σε 30,7%,  με το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-27 να είναι 14,4%.  

Τουριστικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές (BΟ31) 
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Ο αριθμός των τουριστικών κλινών στις αγροτικές περιοχές αυξάνεται σημαντικά καθόλη την 

περίοδο. Το 2007 οι τουριστικές κλίνες  στις αγροτικές περιοχές αποτελούσαν το 69,1% του 

συνόλου των  790.956  κλινών της χώρας. Το  2012 υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο σε  

επίπεδο χώρας και οι κλίνες ανέρχονται σε 1.118 685 (αύξηση κατά 41%). Για το έτος 2011, 

οπότε υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο αγροτικών περιοχών, η  

ποσοστιαία συμμετοχή των κλινών των αγροτικών περιοχών αυξάνεται στο 74,1%. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι στις αγροτικές περιοχές κατατάσσεται το σύνολο των νησιωτικών 

περιφερειών της χώρας και δύο από τους τέσσερεις νομούς της Κρήτης, που συγκεντρώνουν 

πολύ μεγάλο αριθμό τουριστικών κλινών. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ο πολύ 

μεγάλος όγκος επενδύσεων την περίοδο 2000-2009, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ 

στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου 

(ΟΠΑΑΧ) και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader.   

Χρήση του διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές (BΟ32) 

Η χρήση του διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές (που αποτυπώνεται στο δείκτη «Ποσοστό 

του συνολικού πληθυσμού  (εγγεγραμμένα άτομα σε DSL internet στις αγροτικές περιοχές» 

διευρύνεται με υψηλούς ρυθμούς. Με τιμή βάσης το 2008 το 55% του πληθυσμού στις 

αγροτικές περιοχές είχε DSL coverage. Το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Digital 

Scoreboard, η τιμή του δείκτη Rural standard fixed broadband coverage - Total (in % of 

households) ήταν 96%, έναντι 91% του μέσου όρου της Ε.Ε.  

Ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών (BΟ33)  

Η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών αποτιμάται μέσω του ποσοστού της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας του τομέα στην συνολική ΑΠΑ της οικονομίας. Το 2006 ο τριτογενής 

τομέας παρήγαγε το 75%, ενώ το 2014 το 80,4%. Η σημαντική αύξηση της συμβολής του 

τριτογενή τομέα οφείλεται στη βαθμιαία συρρίκνωση του δευτερογενή και ιδιαίτερα του κλάδου 

των κατασκευών. Ο πρωτογενής τομέας αύξησε ελαφρά τη συμμετοχή του στο 3,8% το 2014, 

από 3.5% το 2007, παρά τη μείωση σε απόλυτες τιμές της ΑΠΑ.  

Καθαρή μετανάστευση (BΟ34)  

Η καθαρή μετανάστευση, που μετράται μέσω του ρυθμού μεταβολής ανά 1000 κατοίκους,  

ουσιαστικά παραμένει σταθερή. Η τιμή βάσης με έτος αναφοράς το 2005 ήταν 3,6%,  

ποσοστό που  αυξάνεται ελαφρά  (με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2011 ήταν 

4%). 

Δια βίου μάθηση σε αγροτικές περιοχές (BΟ35) 

Η δια βίου μάθηση αποτιμάται μέσω του ποσοστού  των ενηλίκων της ηλικιακής ομάδας 25-

64 ετών που συμμετέχουν στη δια βίου εκπαίδευση. Με έτος αναφοράς το 2008 το ποσοστό 

αυτό ήταν 2,4%, ενώ το 2012 μειώνεται στο 1,3%. 

Ανάπτυξη Ομάδων Τοπικής Δράσης (BΟ36) 

Κατά την περίοδο 2007-2013 υπήρξε  αύξηση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών στις 

οποίες εφαρμόζεται η προσέγγιση Leader. To 2007 το ποσοστό ήταν 32,57%, ενώ το 2013 

είναι 36,3%.   
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Εκτός των προαναφερθέντων στοιχείων, που απεικονίζουν την υφιστάμενη κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση των αγροτικών περιοχών, την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού 

τομέα  και την κατάσταση του περιβάλλοντος, το ΠΑΑ 2007-2013 περιελάμβανε και πρόσθετα 

στοιχεία, όπως :  

Μορφωτικό επίπεδο   

Με έτος αναφοράς το 2005 το μορφωτικό επίπεδο των απασχολουμένων στον πρωτογενή 

τομέα παρουσιάζεται να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους απασχολούμενους σε άλλους 

τομείς της οικονομίας. Το 69,5% ήταν απόφοιτοι Δημοτικού, το 14,3% είχαν ολοκληρώσει 

μερικές τάξεις του Δημοτικού, το 15% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο 

το 2,1% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρείται σαφής βελτίωση, καθότι, με 

βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι απόφοιτοι του Δημοτικού αποτελούν το 42,1%, το 

48,2% έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική μέση εκπαίδευση, το 3,6% έχει μεταδευτεροβάθμια 

τεχνική  επαγγελματική εκπαίδευση, το 0,1% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ, τέλος, το 4,6% 

έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.   

 

Ανάλυση ανά προϊόν στη Φυτική και Ζωική Παραγωγή  

Φυτική Παραγωγή
25

 

Η καλλιεργούμενη γεωργική γη μειώνεται κατά 2% την περίοδο 2007-2013, ενώ μεγαλύτερη 

είναι η μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων (-5,2%). Ανά επιμέρους κατηγορία η μεγαλύτερη 

μείωση σημειώνεται στα κηπευτικά  (-8,5%), στις αγραναπαύσεις (-19,1%) και στις αροτραίες 

καλλιέργειες (-3,9%), ενώ πολύ μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στις αρδευόμενες αροτραίες 

εκτάσεις (-8,1%). Οι  μόνιμες καλλιέργειες ουσιαστικά παραμένουν σταθερές (-0,9%), ενώ, σε 

αντίθεση με τους άλλους τύπους καλλιεργειών, αύξηση παρουσιάζουν οι αρδευόμενες 

εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών (+1,5%). 

Η σύνθεση ανά  τύπο καλλιεργειών ουσιαστικά παραμένει σταθερή (οι αροτραίες  καλύπτουν 

το 52,8% το 2013 έναντι 53,8% το 2008, οι μόνιμες καλλιέργειες το 31% το 2013 έναντι 30,6% 

το 2008, οι αγραναπαύσεις το 10,5% έναντι 12,7% το 2008 και, τέλος, τα κηπευτικά το 2,7% 

το 2013 έναντι 2,9% το 2008.   

Στις αροτραίες – ετήσιες καλλιέργειες κυριαρχούν τα σιτηρά για καρπό, που καλύπτουν το  

2013 το 57% των εκτάσεων (παρά τη μείωση κατά 6% των καλλιεργούμενων εκτάσεων την 

περίοδο 2007-2013). Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων 

(20,6%) αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων (1,1%), όπως και τα αρωματικά φυτά (αύξηση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 18% αλλά αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων των βιομηχανικών φυτών. Η καλλιεργούμενη έκταση με 

βιομηχανικά φυτά κάλυπτε το 20,4% των ετήσιων καλλιεργειών το 2007, ενώ το 2013 το 

19,6%. Στα βιομηχανικά φυτά η βαμβακοκαλλιέργεια κατέχει δεσπόζουσα θέση (71,6%)  

παρά τη σημαντική μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων (-25,1%) την περίοδο 2007-2013.   

Ένας από τους βασικούς προγραμματικούς στόχους του Προγράμματος (που εξυπηρετήθηκε 

με την εισαγωγή στοχευμένων μέτρων αποκλειστικά για τους «πληττόμενους» παραγωγούς) 
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ήταν η άμβλυνση των επιπτώσεων από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με την έμφαση να δίνεται 

στους καπνοπαραγωγούς με στόχο την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη στροφή σε 

νέες καλλιέργειες. Η εξέλιξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων αναδεικνύει ότι η επιλογή αυτή 

ήταν τουλάχιστον ατυχής, αφού οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν την περίοδο 2007-

2011 για να  αυξηθούν σημαντικά στη συνέχεια. Την περίοδο 2007-2013 οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις με καπνό αυξήθηκαν κατά 5,5% (από 18.000 σε 19.000 εκτάρια). Ιδιαίτερα θετική 

εξέλιξη, συμβάλλοντας και σε ένα από τους στόχους του Προγράμματος που ήταν η στροφή 

προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, είναι η αύξηση κατά 502% των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων με ηλίανθο (από 12.010 εκτάρια το 2007 σε 72.300 εκτάρια το 2013).   

Συμβατή με την στοχοθέτηση του Προγράμματος είναι και η αύξηση των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά κατά  7,8%  την περίοδο 2007-2013. 

Παρά τη σημειούμενη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων η παραγωγή αυξάνει 

σημαντικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σκληρό σίτο όπου παρατηρείται αύξηση της 

παραγωγής κατά 9,8%, ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώνονται κατά 14,8%. Η 

υψηλότερη αύξηση στην παραγωγή σημειώνεται στον ηλίανθο (+801%), στο κριθάρι 

(+38,6%) -κοινό χαρακτηριστικό των δύο καλλιεργειών η εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας- 

όπως επίσης και η αύξηση στις φακές κατά 245%. Μείωση στην παραγωγή σημειώνεται στα 

ζαχαρότευτλα (-46,9%) και στο βαμβάκι (-16%), η οποία είναι σαφώς μικρότερη της μείωσης 

των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει μια 

σαφής αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων που υποδηλώνει και μια αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

Στα κηπευτικά παρατηρείται μείωση τόσο των καλλιεργούμενων εκτάσεων (-7,7%) όσο και 

της παραγωγής. Η σημαντικότερη μείωση παρατηρείται στη βιομηχανική ντομάτα (μείωση 

καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 37% και μείωση της παραγωγής κατά 20%).  Η αύξηση  της 

παραγωγής  των λαχανικών – κηπευτικών αποτελούσε στόχο του Προγράμματος.  

Μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αλλά με αύξηση της παραγωγής παρουσιάζεται στα 

αμπέλια και στα εσπεριδοειδή, ενώ αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με μείωση της 

παραγωγής παρατηρείται στα οπωροφόρα (κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια). Σταθερότητα σε 

όρους εκτάσεων αλλά με αυξομειώσεις κατ’ έτος παρουσιάζεται στις ελιές, που αποτελούν την 

δεσπόζουσα καλλιέργεια στη χώρα, καλύπτοντας το 73% της έκτασης των δενδρωδών 

καλλιεργειών.  

Ζωική Παραγωγή
26

  

Οι εξελίξεις στη ζωική παραγωγή την περίοδο 2007-2013 είναι αρνητικές σε όλα τα  μεγέθη. Ο 

αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μειώνεται κατά 30,66%, με τη μεγαλύτερη 

μείωση να σημειώνεται στις εκμεταλλεύσεις χοιροτροφίας (-39,4%) και αιγοτροφίας (-39%). 

Μείωση παρατηρείται και στο ζωικό κεφάλαιο, που κυμαίνεται από το 0,9% στα πρόβατα έως 

39% σε χοίρους και αίγες. Αύξηση του ζωικού κεφαλαίου παρατηρείται στα πουλερικά 

(όρνιθες και γαλοπούλες).  

Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου αντανακλάται τόσο στη μείωση της παραγωγής κρέατος όσο 

και γάλακτος, με μόνη εξαίρεση το γάλα των προβάτων όπου παρατηρείται αύξηση (+3,9%) 

και στην παραγωγή κρέατος πουλερικών (+4,6%).  Πτωτική είναι και η παραγωγή των λοιπών 
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κτηνοτροφικών προϊόντων (τυρί, βούτυρο, αυγά), με μόνη εξαίρεση το μέλι όπου σημειώνεται 

αύξηση παραγωγής  κατά 6,3%.   

Ως μόνη θετική εξέλιξη στον τομέα της ζωικής παραγωγής (η ανάπτυξη της οποίας 

αποτελούσε  βασικό στόχο του Προγράμματος) ήταν η αύξηση του μέσου αριθμού των ζώων 

ανά εκμετάλλευση, που διαμορφώνεται στα βοοειδή σε 37,3 ζώα έναντι 30,3, στους χοίρους 

σε 47,5 έναντι 35,6, στα πρόβατα σε 100 έναντι 80,5 και, τέλος, στις αίγες σε 58,4 έναντι  

40,4.    

Εμπορικό ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων 
27

  

Η μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων αποτελούσε έναν 

από τους στόχους του Προγράμματος. Η περίοδος 2007-2014 χαρακτηρίζεται από τη 

σημαντική μείωση του ελλείμματος από -3,3 σε -1,3 δις Ευρώ. Η θετική εξέλιξη είναι απόρροια 

της σημαντικής αύξησης της αξίας των εξαγωγών κατά  30,8% (από 3,9 δις€ το 2008 σε 

5,1δις το 2014) αλλά και τη μείωση της αξίας των εισαγωγών κατά -9,9% (από 7,1 δις € σε 

6,4 δις€ αντίστοιχα). Αναφορικά με τη σύνθεση των εξαγωγών κυριαρχούν τα φρούτα και 

λαχανικά, που αντιπροσωπεύουν το 35,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, τα ψάρια με 

10,8%, τα γαλακτοκομικά προϊόντα με 9,5%, ο καπνός με 7,6%. Στις εισαγωγές τα προϊόντα 

ζωικής παραγωγής έχουν την πρωτεύουσα θέση, με τα κρέατα να αντιπροσωπεύουν το 

17,3% και τα γαλακτοκομικά το 13,2%.  

Οικονομικές επιδόσεις 
28

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η εξέλιξη των οικονομικών επιδόσεων της γεωργίας, όπως 

αποτιμώνται στη μεταβολή της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής, της Ακαθάριστης και Καθαρής 

Προστιθέμενης Αξίας και των παραγόντων που επηρέασαν τις μεταβολές των μεγεθών 

αυτών.  

Η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής την περίοδο 2007-2014 αυξάνεται κατά 8,63% (από 9.953 Μ€ 

το  2007 σε 10.813 Μ€ το 2014. Η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής αυξάνεται παρά τη 

σημαντική μείωση των παρεχόμενων άμεσων ενισχύσεων στην παραγωγή, που την  

αντίστοιχη περίοδο μειώνονται κατά 60% ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 

2003.  

Η θετική εξέλιξη που σημειώνεται στην αύξηση της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής δεν 

αντανακλάται στη μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας που μειώνεται κατά 2,9%, 

ενώ ακόμα μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στη μεταβολή της Καθαρής Παρούσας Αξίας (-

3,45%). Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 23% της συνολικής ενδιάμεσης 

ανάλωσης, δηλαδή του κόστους παραγωγής. Από την εξέταση των μεταβολών του δείκτη 

τιμών εισροών 
29

 την περίοδο 2007-2013 τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι αυξήσεις στην τιμή 

των λιπασμάτων και της ενέργειας. Την περίοδο 2007-2015 ο γενικός δείκτης εισροών 

αυξήθηκε κατά 13,7 μονάδες, ενώ την αντίστοιχη περίοδο η τιμή του δείκτη εκροών
30

 

                                                
27

 Πίνακες 35-36 του Παραρτήματος 1 
28 Πίνακες 31,32,38,39  του  Παραρτήματος 1 
29 Δείκτης τιμών εισροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν για την αγορά των 

αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 
30 Δείκτης τιμών εκροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί στον 

τομέα γεωργίας-κτηνοτροφίας κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων τους, 
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αυξήθηκε κατά 13,1 μονάδες αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς μεταξύ φυτικής παραγωγής 

(αύξηση 15,1 μονάδες) και ζωικής παραγωγής (αυξήθηκε κατά 8 μονάδες). Η αύξηση του 

κόστους παραγωγής  δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση του κόστους των αναλωσίμων. Εξίσου 

αρνητική επίδραση είχε και η αύξηση του κόστους κεφαλαίου αλλά και του κόστους 

εξυπηρέτησης των δανείων, ως απόρροια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός 

τομέας. Εξετάζοντας τη μεταβολή του δείκτη αμοιβών συντελεστών παραγωγής για την 

περίοδο 2007-2015 παρατηρείται πολύ σημαντική μείωση της αμοιβής εργασίας (-13,9) και  

των ενοικίων κατά (-9) μονάδες, ενώ αντίθετα η αμοιβή του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 25,6 

μονάδες βάσης και των τόκων δανείων κατά 35,9 μονάδες βάσης.   

Συνοψίζοντας, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  και η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία το 2007 

αντιπροσώπευαν το 55,4% και το 42,3% αντίστοιχα της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής,  ενώ 

το 2014 τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται σε 49,5 % και 37,5% αντίστοιχα. Με βάση την 

ανωτέρω ανάλυση δεν προκύπτει ουδεμία στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας που αποτελούσε έναν βασικό  στόχο του Προγράμματος.  

3.1.2. Η ασκούμενη αγροτική πολιτική στην Ελλάδα 

Η ασκούμενη αγροτική πολιτική ουσιαστικά ταυτίζεται και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην εφαρμογή  της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης αναζήτησε κατ’ 

επανάληψη στοιχεία για την εφαρμογή του Πυλώνα 1 την περίοδο 2007-2013. Στοιχεία δεν 

δόθηκαν, αναδεικνύοντας το τεράστιο έλλειμμα που χαρακτηρίζει το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων στην τήρηση δεδομένων και στοιχείων. Το αίτημα για την παροχή 

στοιχείων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου (Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής) 

υποβλήθηκε μέσω της Ομάδας Καθοδήγησης της Αξιολόγησης και, παρά τις προσπάθειες 

της Διαχειριστικής Αρχής, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί ένα ενιαίο κείμενο που να 

περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες όπως, επίσης, οικονομικά δεδομένα. Η απουσία 

πληροφόρησης αλλά και δημοσιοποίησης της συμβολής του Πυλώνα 1 της ΚΑΠ στην 

ελληνική γεωργία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού της 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, με δεδομένη την υποχρέωση κοινής αξιολόγησης 

1ου και 2ου Πυλώνα την περίοδο 2014-2020.  

Η εφαρμογή των δράσεων του Πυλώνα 1 περιλαμβάνει
31

 : 

 

Την παροχή της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που η Ελλάδα επέλεξε να 

εφαρμόσει με βάση το ιστορικό μοντέλο, δηλαδή το ύψος της ενιαίας ενίσχυσης, που 

αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, προέκυπτε από το μέσο όρο της τριετίας 2000-2002. Η παροχή 

της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2006. Η ενιαία 

ενίσχυση απορροφά το μεγαλύτερο πόσο πόρων του Πυλώνα 1 και, κατά μέσο όρο, 

ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 2,1 δισεκατομμύρια Ευρώ. 

 

Τη δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος Δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν  

ειδικές περιπτώσεις, όπως οι νέοι και οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι 

άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το 2002 και μετά (και, επομένως, δεν 

λάμβαναν άμεσες ενισχύσεις κατά την ιστορική περίοδο), καθώς και για την κάλυψη 

                                                
31«Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα: Θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις», άρθρο 

του Παύλου Δ. Πέζαρου, Πηγή: Διαδίκτυο  
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περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος ή μακροχρόνια ασθένεια γεωργού, φυσικές 

καταστροφές, κλπ). Για τη σύσταση του Εθνικού Αποθέματος, το κράτος μέλος μπορεί να 

προβεί σε παρακράτηση μέχρι και του 3% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων, 

αναλογικά από κάθε παραγωγό. Στην Ελλάδα αποφασίστηκε παρακράτηση 2% της αξίας των 

δικαιωμάτων του κάθε παραγωγού. Με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι δικαιούχοι και 

οι όροι κατανομής των δικαιωμάτων που προέκυψαν από το Εθνικό Απόθεμα που 

σχηματίστηκε. Η αξία του κάθε δικαιώματος προερχόμενου από το Εθνικό Απόθεμα 

προσδιορίστηκε σε 750 € το καθένα και διανεμήθηκε κυρίως στους νέους αγρότες, μετά από 

αίτησή τους. Ο αριθμός των δικαιωμάτων ανά δικαιούχο, που διατέθηκε από το Εθνικό 

Απόθεμα, ήταν μέχρι 7 δικαιώματα για τους νέους αγρότες που εισήλθαν στο επάγγελμα μετά 

την περίοδο αναφοράς και πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Επιπλέον 2 δικαιώματα 

έλαβαν όσοι ενεργοποιήθηκαν σε ορεινές και προβληματικές περιοχές, ενώ για τους αγρότες 

με πάνω από 4 μέλη οικογένειας, διανεμήθηκε 1 επιπλέον δικαίωμα. 

 

Εξαιρέσεις από την πλήρη αποσύνδεση 

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται εκείνες οι  περιπτώσεις στις οποίες ένα μέρος των άμεσων 

ενισχύσεων εξακολουθεί να συνδέεται με συγκεκριμένο είδος παραγωγής. Στην Ελλάδα 

εφαρμόσθηκαν τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων, που προβλέπονται για τους κτηνοτρόφους 

εκείνους που δεν διαθέτουν ή δεν έχουν δηλώσει κατά την περίοδο αναφοράς καθόλου 

έκταση (π.χ. βοσκοτόπων) ή η αξία της ΕΑΕ που τους αναλογεί είναι μεγαλύτερη των 500 € 

το στρέμμα. Για την ενεργοποίηση (είσπραξη) όμως του ειδικού δικαιώματος, ο κτηνοτρόφος 

υποχρεούται να διατηρήσει τουλάχιστον το 50% του κοπαδιού που είχε κατά την ιστορική 

περίοδο (εκφρασμένου σε ζωικές μονάδες). 

 

Ως επιμέρους κίνητρο διατήρησης ή/και προώθησης ορισμένων καλλιεργειών, θεσπίστηκαν 

περιορισμένες αλλά ειδικής σημασίας, δεσμευμένες με την παραγωγή, ενισχύσεις, που 

χορηγούνται, δηλαδή, επιπλέον της ΕΑΕ, σε συνάρτηση με την ετήσια παραγωγή, ως εξής:  

- Σκληρό σιτάρι: Ειδική πριμοδότηση ποιότητας, ίση με 4 €/στρέμμα, για μέγιστη έκταση 

6.170.000 στρέμματα και με δυνατότητα καθορισμού υποεκτάσεων.  

- Πρωτεϊνούχα(πίσσα, κουκιά, φούλια, γλυκά λούπινα): Ενίσχυση ίση με 5,557 €/στρέμμα, για 

μέγιστη έκταση σε επίπεδο Κοινότητας ίση με 1,4 εκατ. εκτάρια.  

- Ρύζι: Ειδική ενίσχυση, ύψους 56,1 €/στρέμμα, για μέγιστη έκταση 203.330 στρέμματα και με 

δυνατότητα καθορισμού υποεκτάσεων.  

- Ενεργειακές καλλιέργειες: Νέα ενίσχυση ίση με 4,5 €/στρέμμα, ως κίνητρο για την παραγωγή 

βιο-καυσίμων ή ενέργειας από βιομάζα.  

- Καρποί με κέλυφος(αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, χαρούπια): Νέα 

ενίσχυση ίση με 12,075 €/στρέμμα, που καθορίζεται βάσει ενός συνολικού ποσού για την 

Ελλάδα ίσου με 4.962.825 €, και με εκτατικό όριο για τη χώρα μας τα 411.000 στρέμματα.  

- Αποξηραμένες ζωοτροφές: Ενίσχυση ίση με 33 €/τόνο, η οποία χορηγείται στον αποξηραντή 

για μέγιστη εθνική ποσότητα 37.500 τόνων. 

 

Ποιοτικό Παρακράτημα 

Βάσει του άρθρου 69 του Καν. 1782/2003, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

παρακρατούν έως και 10% του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αντιστοιχεί σε κάθε 

τομέα προϊόντος (ως συνιστώσα του Εθνικού Ανωτάτου Ορίου), προκειμένου το ποσό αυτό 

να διατίθεται για τη χορήγηση πρόσθετων ενισχύσεων στον ίδιο τομέα, για δραστηριότητες 
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που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ή/και της εμπορίας των προϊόντων του τομέα 

και στην προστασία ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Επομένως, το  ποιοτικό παρακράτημα 

εξαιρείται στην ουσία από την αποδέσμευση και, εφόσον χορηγείται ως πρόσθετη ενίσχυση 

στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος, λειτουργεί πρακτικά ως ένα ακόμη 

είδος«δεσμευμένης» ενίσχυσης.  

 

Η Ελλάδα έκανε ευρύτατη χρήση της δυνατότητας αυτής, με στόχο την ενίσχυση των Μέτρων 

υπέρ της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, με ποσοστά παρακρατήματος 10% από 

τη συνιστώσα των αροτραίων καλλιεργειών (47,3 Μ€), 10% από τον τομέα βοείου κρέατος 

(8,8 Μ€), 5% από τον τομέα των αιγοπροβάτων (12,6 Μ€), 4% από τον τομέα του ελαιολάδου 

(22,2 Μ€), 2% από τον τομέα του καπνού ( 7,5Μ €) και 10% από τον τομέα της ζάχαρης (2,9 

Μ€ από το 2009 και μετά).  

 

Με τους πόρους που προέκυψαν από το ποιοτικό παρακράτημα δόθηκε πρόσθετη 

στρεμματική ενίσχυση στους παραγωγούς των εξής προϊόντων:  

- Σκληρό σιτάρι και καλαμπόκι, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν σπόρους και υβρίδια 

μη γενετικά τροποποιημένους, και μάλιστα πιστοποιημένο σπόρο σποράς με ελάχιστη 

ποσότητα ανά εκτάριο (8 κιλά/στρέμμα για το σκληρό σιτάρι και 1,8 κιλά/στρέμμα ή 7.000 

υβρίδια ανά στρέμμα για το καλαμπόκι).  

- Στον τομέα του βοείου κρέατος ενισχύονται οι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις 

οποίες έχουν γεννηθεί τουλάχιστον 20 μοσχάρια που παράγουν σφάγια ποιοτικής κατηγορίας 

R3 της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης SEUROP.  

- Στον τομέα αιγοπροβάτων ενισχύονται οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν βελτιωμένες φυλές 

ζώων και παράγουν και παραδίδουν γάλα με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. 

- Στο ελαιόλαδο, το παρακράτημα δίνεται στους παραγωγούς που εφαρμόζουν συστήματα 

βιολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας και στους παραγωγούς 

βρώσιμης ελιάς που έχει χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ.  

- Στον καπνό, το παρακράτημα καταβάλλεται στους παραγωγούς που καλλιεργούν κάθε 

ποικιλία καπνού με χρήση πιστοποιημένου σπόρου, μη γενετικά τροποποιημένη και 

παραδίδουν, μέσω Α.Σ.Ο., καπνόφυλλα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, υπογράφοντας 

συμβόλαια αγοραπωλησίας καπνού σε επίπεδο, τουλάχιστον, νομού. 

- Στα ζαχαρότευτλα, δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί ζαχαροτεύτλων που υπογράφουν 

συμβόλαια καλλιέργειας και παράδοσης του προϊόντος στη βιομηχανία μέχρι την 1 Μαΐου, 

χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς, μη γενετικά τροποποιημένους και 

εντάσσονται σε συγκεκριμένα προγράμματα που εφαρμόζονται από την Ε.Β.Ζ. 

 

Μέσω του Πυλώνα 1 χρηματοδοτήθηκαν, επίσης, τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Ομάδων 

Παραγωγών των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, το Πρόγραμμα «Διανομή φρούτων και 

λαχανικών στα σχολεία», η παροχή ενισχύσεων μέσω του καθορισμού ειδικών μέτρων για  τη  

γεωργία  στα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου  (Καν (ΕΕ) αριθ. 229/2013  του  Ευρωπαϊκού  

Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου  της 13ης  Μαρτίου 2013.   

 

Το ποσό που δόθηκε κατ’ έτος από τους Πυλώνες 1 και 2 παρουσιάζεται στον κατωτέρω 

Πίνακα:  

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  88 

Πίνακας 3.1: Πληρωμές 1ου και 2
ου

 Πυλώνα (εκ. Ευρώ)  

Αγροτική Πολιτική 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Πληρωμές Πυλώνας Ι (*) (*) (*) 2.245,42 2.392,12 2.503,40 2.258,73 2.344,29 1.855,30

Πληρωμές ΠΑΑ 2007 - 2013 (Πυλώνας ΙΙ) 281,78 288,53 225,31 655,21 433,18 403,31 557,83 593,44 718,10

Σύνολο Πληρωμών (Πυλώνας Ι και ΙΙ) 2.900,63 2.825,30 2.906,71 2.816,56 2.937,73 2.573,40

ΑΠΑ (Γεωργικού Κλάδου) 6.068,1 5.467,7 5.644,4 5.616,8 5.116,0 5.282,1 5.073,1 5.173,1

% συνολικών πληρωμών στην ΑΠΑ 51,6% 55,2% 55,0% 55,5% 56,8%  
(*) μη διαθέσιμα στοιχεία 

 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο 

αφορά στην εξάρτηση της ελληνικής γεωργίας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και ιδιαίτερα 

από τις άμεσες ενισχύσεις και το δεύτερο σχετίζεται με την ετεροβαρή κατανομή των πόρων 

μεταξύ εισοδηματικής στήριξης και προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών. Εάν συνυπολογιστεί 

ότι το 58% των πόρων του ΠΑΑ 2007-2013 αφορούσαν στην παροχή ενισχύσεων (εξισωτική 

αποζημίωση, αγροπεριβαλλοντικά) και όχι διαρθρωτικών παρεμβάσεων δημιουργείται 

σοβαρός προβληματισμός για τη μελλοντική βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας σε 

περίπτωση περαιτέρω μείωσης των πόρων της ΚΑΠ. Τονίζεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 

έχουν αντληθεί από τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης του ΠΑΑ των ετών 2014 και 2015 όπου 

υπήρχαν δεδομένα.  

 

Από την εξέταση των δεδομένων της υποενότητας 3.1 και ιδιαίτερα σε σχέση με τις 

μεταβολές που παρατηρούνται στα καλλιεργούμενα είδη αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο 

προκύπτει ότι ο καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων και των αλλαγών είναι το 

εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 1ο Πυλώνα και όχι η εφαρμογή των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου προβληματισμό δημιουργεί και η 

θέση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ορθώς απαιτεί μια σειρά ενεργειών για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας (ευρεία δημοσιότητα, ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, 

Επιτροπή Παρακολούθησης, εξωτερική αξιολόγηση) για την εφαρμογή των 

παρεμβάσεων των Προγραμμάτων Αγροτικής  Ανάπτυξης που αποτελούν σε ετήσια 

βάση το 1/3 των πόρων που διατίθενται στην χώρα μέσω της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής, ενώ δεν υφίστανται αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον 1ο Πυλώνα. 

3.1.3. Κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή 

της συνδρομής 

Οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή της συνδρομής 

ομαδοποίηθηκαν στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος 2007-2013 και 

προέκυψαν από την κωδικοποίηση των αναγκών που περιγράφονταν στα επιμέρους 

υποκεφάλαια του κεφαλαίου 3 «Ανάλυση της  κατάστασης από πλευράς πλεονεκτημάτων και 

αδυναμιών της στρατηγικής που έχει επιλεγεί για την αντιμετώπιση τους» του Προγράμματος. 

Δεν υπήρχε σαφής ιεράρχηση αναγκών στο Πρόγραμμα και στην εκ των προτέρων 

αξιολόγηση γινόταν η παραδοχή ότι η χρηματοδοτική βαρύτητα των Αξόνων Προτεραιότητας 

και των Μέτρων που σχετίζονται με αυτές τις ανάγκες αντανακλούν την ιεράρχηση τους. Η 

παραδοχή αυτή δεν επιβεβαιώθηκε, λόγω της μεγάλης μεταβολής της χρηματοδοτικής 

βαρύτητας των Αξόνων και των Μέτρων που σημειώθηκε κατά την περίοδο εφαρμογής του 

Προγράμματος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η μεταβολή της βαρύτητας του 

Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της 
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Αγροτικής Οικονομίας», που στο αρχικό Πρόγραμμα κάλυπτε σε όρους Δημόσιας Δαπάνης το 

14%, ενώ στην τελική έκδοση του Προγράμματος σε όρους Δημόσιας Δαπάνης το 6,8% και 

από πλευράς  πληρωμών το 3,77%.  

 

«Οι  διαγνωσμένες  ανάγκες
32

  όπως  προκύπτουν  από  τα  χαρακτηριστικά  και  από  τα 

προβλήματα του πρωτογενή τομέα μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:  

o να ενισχυθεί η πολυαπασχόληση και ο αγροτουρισµός, 

o να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα, 

o να αυξηθεί η κατά κεφαλή ακαθάριστη . προστ. αξία στον πρωτογενή τομέα, 

o να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, 

o να  μεταβληθεί  η  διάρθρωση  της  φυτικής  παραγωγής,  να  αναπτυχθεί  η βιολογική 

γεωργία  και η παραγωγή ενεργειακών φυτών, 

o να αναπτυχθεί η βιολογική κτηνοτροφία, 

o να  μεταβληθεί  η  σχέση  φυτικής/  ζωικής  παραγωγής  προς  όφελος  της  δεύτερης, 

o να αυξηθεί το µέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, 

o να μειωθεί ο κατακερματισμός του κλήρου, 

o να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι συλλογικοί φορείς των αγροτών, 

o να εξυγιανθεί το κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας, 

o να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, 

o να  βελτιωθεί  η  συμβουλευτική  και  τεχνική  υποστήριξη  των παραγωγών, 

o να  γίνουν  αποτελεσματικότεροι  οι  έλεγχοι  του  δημοσίου  όσον  αφορά το  περιβάλλον,  

την  προστασία  του  καταναλωτή,  την  ποιότητα  των προϊόντων,  

o να ενισχυθεί η συμβολαιακή γεωργία, 

o να  παραχθούν  οι  απαιτούμενες  υποδοµές  όσον  αφορά  τις συγκοινωνίες,  την  υγεία,  

την  παιδεία,  τον  πολιτισμό,  κυρίως  στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, 

o να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο χώρα  και να  αναχαιτιστεί η αστυφιλία, 

o να  γίνουν  οικονομικά  βιώσιμες  οι  μικρές  επιχειρήσεις  του αγροδιατροφικού τομέα, 

o να  µεταβληθεί  θετικά  η  ηλικιακή  διάρθρωση  των  απασχολουµένων  στη γεωργία, 

o να  βρεθούν  νέες  αγορές  στο  εξωτερικό  και  να  εδραιωθούν  οι υφιστάμενες. 

 

Οι  ανάγκες  αυτές  δεν  υπάρχουν  οµαδοποιηµένες  και  καταγραμμένες  στο  κείμενο του  

ΠΑΑ 2007-2013, αλλά προκύπτουν  από  την  κοινωνικοοικονομική  ανάλυση  που 

παρατίθεται  σε  αυτό.  Οι  βαρύτητες που  δίνονται  στα  διάφορα  Μέτρα  αποτελούν 

ουσιαστικά την ιεράρχηση των αναγκών’’.     

 

Οι ανωτέρω ανάγκες, όπως αποτυπώθηκαν στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες που είναι: (ι) οι ανάγκες που μπορούν να εξυπηρετηθούν 

από το Πρόγραμμα μέσω των Μέτρων του και εξυπηρετήθηκαν (σε μεγάλο η μικρό βαθμό 

όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 5), (ιι) οι ανάγκες που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν  

από το Πρόγραμμα, και (ιιι) οι ανάγκες που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Πρόγραμμα  

και δεν εξυπηρετήθηκαν.   

 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται : 

                                                
32 Εκ των προτέρων αξιολόγηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013, 3ο Παραδοτέο, σελίδα 12.  
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Να ενισχυθεί η πολυαπασχόληση και ο αγροτουρισµός : Μέσω των παρεμβάσεων των 

Αξόνων Προτεραιότητας  3 & 4 επιχειρήθηκε η  κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης. 

 

να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα, 

να αυξηθεί η κατά κεφαλή ακαθάριστη . προστ. αξία στον πρωτογενή τομέα, 

να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, 

να αυξηθεί το µέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, 

 να μειωθεί ο κατακερματισμός του κλήρου, 

να μεταβληθεί  η  σχέση  φυτικής/  ζωικής  παραγωγής  προς  όφελος  της  δεύτερης, 

να  µεταβληθεί  θετικά  η  ηλικιακή  διάρθρωση  των  απασχολουµένων  στη γεωργία. 

 

Το σύνολο των επτά (7) ανωτέρω αναγκών επιχειρήθηκε να καλυφθεί μέσω των 

παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της 

Γεωργίας και της Δασοκομίας».   

 

Οι ανάγκες να  μεταβληθεί  η  διάρθρωση  της  φυτικής  παραγωγής,  να  αναπτυχθεί  η 

βιολογική γεωργία και η παραγωγή ενεργειακών φυτών & να αναπτυχθεί η βιολογική 

κτηνοτροφία επιχειρήθηκε να καλυφθεί μέσω των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 

« Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου». 

 

Η ανάγκη να  γίνουν  οικονομικά  βιώσιμες  οι  μικρές  επιχειρήσεις  του αγροδιατροφικού 

τομέα εξυπηρετήθηκε μέσω του Μέτρου 123 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων»  και του Μέτρου 411 «Ανταγωνιστικότητα».  

 

Τέλος, η ανάγκη «να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο χώρα  και να  αναχαιτιστεί η 

αστυφιλία» εξυπηρετήθηκε από το σύνολο των  Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος.  

  

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται  οι ανάγκες:   

 

να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι συλλογικοί φορείς των αγροτών, 

να εξυγιανθεί το κύκλωμα διακίνησης και εμπορίας, 

να  γίνουν  αποτελεσματικότεροι  οι  έλεγχοι  του  δημοσίου  όσον  αφορά το  περιβάλλον,  την  

προστασία  του  καταναλωτή,  την  ποιότητα  των προϊόντων,  

να ενισχυθεί η συμβολαιακή γεωργία. 

 

Οι ανωτέρω τέσσερις ανάγκες δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το Πρόγραμμα, 

λόγω του ότι δεν εμπίπτουν στην άμεση στόχευση αλλά και στην επιλεξιμότητα των δαπανών, 

χωρίς να σημαίνει ότι δεν αποτελούν πραγματικές ανάγκες του τομέα. Η ενίσχυση της 

συμβολαικής γεωργίας επιχειρήθηκε να εξυπηρετηθεί μέσω  της αυξημένης μοριοδότησης  

των εν δυνάμει δικαιούχων των Μέτρων 121 και 123.  

 

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες:  

 

να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

Το Μέτρο 111 «Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση» δεν ενεργοποιήθηκε και, κατά 

συνέπεια, δεν εξυπηρετήθηκε η παραπάνω ανάγκη.    
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να  βελτιωθεί  η  συμβουλευτική  και  τεχνική  υποστήριξη  των παραγωγών 

Στο Μέτρο 114 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» η μείωση του προϋπολογισμού ανήλθε 

στο 94%.   

 

να  βρεθούν  νέες  αγορές  στο  εξωτερικό  και  να  εδραιωθούν  οι υφιστάμενες 

Στο Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» η μείωση του 

προϋπολογισμού ανήλθε στο 99,66% και υλοποιήθηκε μόνο ένα έργο.  

 

Από την παράθεση των ανωτέρω αναγκών προκύπτει η πολύ περιορισμένη αναφορά σε 

ανάγκες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Οι ελλείψεις αυτές εν μέρει  δικαιολογούνται, λόγω του ότι ως 

προτεραιότητες με σαφή αναφορά σε επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους (ύδατα,  

βιοποικιλότητα, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) τέθηκαν ως Νέες Προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπίσει η ΚΑΠ και, συνακόλουθα το ΠΑΑ 2007-2013, το 2009, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου υγείας της ΚΑΠ.  

 

Από την ανάλυση  της ενότητας 3.1 όπου εξετάστηκε η μεταβολή των κοινών δεικτών 

πλαισίου προκύπτει ότι οι περιληφθείσες στο Πρόγραμμα ανάγκες όχι μόνο διατηρούν την 

επικαιρότητα τους αλλά η οικονομική κρίση έκανε επιτακτικότερη την αναζήτηση λύσεων -

ιδιαίτερα σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα– που την περίοδο 2007-2013 

επιδεινώθηκε,  όπως αποτυπώνεται στη μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και στη 

σημαντική μείωση της Ακαθάριστης και Καθαρής Προστιθέμενης Αξίας ως ποσοστού της 

Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής.  

 

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο θέμα της εγκατάστασης των νέων γεωργών, που 

αναδεικνύει το Πρόγραμμα ως το μοναδικό μέσο για τη δημογραφική ανανέωση του 

εξαιρετικά γερασμένου εργατικού δυναμικού της χώρας, δεν αναιρεί την επιδείνωση των 

σχετικών δεικτών πλαισίου, ενώ η συγκράτηση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών που 

αποτυπώνεται στις στατιστικές δεν αναιρεί τη σημαντικά δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση 

των αγροτικών περιοχών σε σχέση με τις αστικές.  

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη επανεκτίμησης της 

σκοπιμότητας επέκτασης του αγροτουρισμού ως εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας 

στις αγροτικές περιοχές. Η υψηλότατη ζήτηση που παρουσιάστηκε για επενδύσεις στον 

αγροδιατροφικό τομέα μέσω του Μέτρου 411 πιστοποιεί την ορθή εκτίμηση της ανάγκης για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. 

 

Από την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (1989) και σε τρεις 

διαδοχικές προγραμματικές περιόδους τονίζεται η ανάγκη, και συνακόλουθα ο στόχος, για την 

αλλαγή στην σύνθεση της αξίας παραγωγής και της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας   

μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής, η οποία ουδέποτε επιτυγχάνεται αλλά παράλληλα δεν 

αναζητούνται και τα αίτια της μη επίτευξης του στόχου αυτού. Προδήλως, είτε μέσω των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν εξυπηρετείται ο συγκεκριμένος στόχος (που 

επιβεβαιώνεται από τη διαχρονική σύνθεση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ενισχύονται 

από το εκάστοτε Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων)», είτε η φύση 
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των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αναζήτηση της σχέσης αίτιου – αιτιατού 

για την ελληνική κτηνοτροφία υπερβαίνει το πλαίσιο της εκ των υστέρων Αξιολόγησης.  

 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν  οι διαπιστωμένες ανάγκες που σχετίζονται με την αναγκαιότητα 

παροχής επιστημονικής στήριξης προς τους παραγωγούς και της βελτίωσης των δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανωτέρω δύο ανάγκες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας. Η μη κάλυψη τους οφείλεται στην αδυναμία του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και της χώρας συνολικότερα να σχεδιάσει ένα αξιόπιστο Σύστημα 

Γεωργικών Συμβουλών (η δημιουργία Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών 

αποτελούσε Μέτρο του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006, ενώ η 

κατάρτιση των γεωργών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή κατάρτισης προς 

τους δικαιούχους του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών». Η εμμονή  στη διατήρηση 

του ίδιου μοντέλου στα  θέματα κατάρτισης των γεωργών δημιουργεί εύλογο προβληματισμό 

για τη δυνατότητα των υφιστάμενων μηχανισμών υλοποίησης να ανταπεξέλθουν στην 

υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, που προβλέπει πολλαπλάσιους 

πόρους σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013 στα αντίστοιχα Μέτρα.  

 

3.1.4. Δικαιούχοι – Ομάδες Στόχοι 

 Οι Δικαιούχοι και οι επιμέρους Ομάδες Στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 

– 2013 διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

o Νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 40 ετών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 

γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της, 

Καθότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας αλλά και των 

αγροτικών περιοχών είναι η γήρανση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα 

εμφανίζεται εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές, στις οποίες 

κατά τεκμήριο οι συνθήκες λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και απομόνωσης είναι 

δυσμενέστερες. Σκοπός είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές 

περιοχές και η ενασχόληση τους με τη γεωργία.  

 

o Γεωργοί αρχηγοί της οικογένειας εκμετάλλευσης από 57 μέχρι 63 ετών και διάδοχοι 

γεωργοί αυτών κάτω των 40 ετών 

o Όσοι ενισχύθηκαν βάσει των κανονισμών 2079/92 και 1257/99 

Δεδομένης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, από το 2006, σε ότι αφορά στην 

καλλιέργεια του καπνού, παρατηρείται μία μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων καθώς 

επίσης και του αριθμού των καπνοπαραγωγών. Η πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών 

αυτών θα συμβάλλει στην άμβλυνση διαθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας, 

όπως της αντιστροφής της ηλικιακής σύνθεσης μέσω της μεταβίβασης της εκμετάλλευσης 

στους νεότερους γεωργούς και της μεγέθυνσης των εκμεταλλεύσεων, ενώ θα συνεχιστεί η 

πληρωμή όσων είχαν εγκριθεί ως το 2006 βάσει των κανονισμών 2079/92 και 1257/99. Η 

μη συμμετοχή των καπνοπαραγωγών στο συγκεκριμένο Μέτρο αλλά και η εξέλιξη των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων με καπνό την περίοδο 2007-2015 αναδεικνύει ότι η επιλογή 

της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων ήταν ατυχής.  
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o Γεωργοί κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασοκαλλιεργητές 

Η πολυπλοκότητα των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και η ανάγκη της διαρκούς 

βελτίωσης της τήρησής τους και των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων δημιουργεί την ανάγκη 

στήριξης τους. Η σωστή αυτή διάγνωση για τους δικαιούχους του Μέτρου 114 δεν 

επαληθεύτηκε με βάση τη ζήτηση για την παροχή συμβουλών.  

 

o Γεωργοί Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης 

Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Ελλάδας έτσι ώστε 

να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η συνεχής μείωση των επενδύσεων, η μείωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, η μείωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη  αύξησης των επενδύσεων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και την ορθότητα της επιλογής της συγκεκριμένης ομάδος στόχου.  

 

o Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ 

o Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του 

Αιγαίου Πελάγους 

o Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παρ. 1 της σύστασης 

2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 

εργασιών μικρότερο από 200 εκτ. Ευρώ. 

Ο αγροδιατροφικός και ο δασικός τομέας της Ελλάδας παρουσιάζει σχετικά χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, 

της χαμηλής προστιθέμενης αξίας στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και 

της αδυναμίας προώθησης στις ξένες αγορές. Η μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών 

προϊόντων είναι δράσεις οι οποίες προσδίδουν αυξημένη προστιθέμενη αξία στα αγροτικά 

προϊόντα. Η δυναμική που παρουσιάζει ο αγροδιατροδφικός τομέας και η ανθεκτικότητα 

που επέδειξε την περίοδο της κρίσης αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων, ιδιαίτερα δε των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που επιφέρει το περαιτέρω άνοιγμα 

του παγκόσμιου εμπορίου τροφίμων. Συνεπώς, διατηρεί την επικαιρότητα  της η επιλογή 

της συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων ως δικαιούχων ενίσχυσης του ΠΑΑ.   

  

o Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι αιγοπροβάτων 

Ανάγκη εναρμόνισης στα νέα πρότυπα που τίθενται. Η επιλογή ήταν απολύτως 

ενδεδειγμένη λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει η ζήτηση αιγοπρόβειου γάλακτος.  

 

o Γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης κάτοχοι 

μονάδων εκτροφής χοιρινών  

Η μείωση των εκμεταλλεύσεων χοιροτροφής,  η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η μείωση 

του παραγόμενου κρέατος αναδεικνύουν την επικαιρότητα και την ορθότητα της επιλογής 

της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων.  

 

o Ομάδες παραγωγών 

Τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων 

ποιότητας συνήθως έχουν υψηλότερη τιμή, την οποία όμως είναι πρόθυμος να καταβάλλει 
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ο καταναλωτής αν έχει ασφαλή εχέγγυα για το προϊόν που αγοράζει. Παρέχεται ενίσχυση 

για παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Η ένταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων 

ήταν ορθή διότι εξυπηρετείτο ένας βασικός στόχος του Προγράμματος.  

  

o Καπνοπαραγωγοί 

Απαιτείται προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από την 

μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς. Η επιλογή της υπέρμετρης στήριξης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων δεν συμβαδίζει με τις σημειωθείσες εξελίξεις στην 

παραγωγή καπνού. Η μεταβολή της αρχικής προσέγγισης που είχε υιοθετηθεί στο 

Πρόγραμμα, που ήταν η  «στήριξη των περιοχών» σε «στήριξη των παραγωγών» μέσω 

της υλοποίησης του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω 

μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης της αγοράς» και του σχεδιασμού ειδικών καθεστώτων 

στο πλαίσιο του Μέτρου  214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» δεν συνάδουν  με την 

εξυπηρέτηση διαρθρωτικών  σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα  και το περιβάλλον 

στόχων.  

 

o Αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα, με προϋποθέσεις που τίθενται ανάλογα με 

το εκάστοτε μέτρο για την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων  

Απαιτείται η προστασία των φυσικών πόρων, και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η 

προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές καθώς και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη. Η  

προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί αναμφίβολα στόχο συμβατό με τις κοινοτικές και 

τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά εξίσου σημαντικό στόχο αποτελεί και η προστασία 

ποσοτική και ποιοτική των υδάτων, που δεν εξυπηρετήθηκε σε σημαντικό βαθμό από το 

Πρόγραμμα.  

 

o Αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα επιλέξιμων ζώων  

Απαιτείται η μείωση των πιέσεων που δέχονται οι βοσκότοποι από την υπερβόσκηση. 

 

o Φορέας αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου 

o Φορέας αναπαραγωγής αγελάδων ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής 

o Ενώσεις και Συνεταιρισμοί με νομική υπόσταση που ασκούν κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες 

Προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της κτηνοτροφίας με 

περιβαλλοντική διάσταση είναι η χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του κατάλληλου 

για κάθε περιοχή αναπαραγωγικού υλικού, ώστε να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν οι 

γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία με την εξασφάλιση δομών και υπηρεσιών στήριξης για 

χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του κατάλληλου για κάθε περιοχή 

αναπαραγωγικού υλικού. Κατά συνέπεια, η επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας 

δικαιούχων ήταν ορθή. 

  

o Μελισσοκόμοι  

Η  συμβολή της μελισσοκομίας  στο περιβάλλον αλλά και η δυναμική  που δείχνει το μέλι 

σαν προϊόν δικαιολογούν απόλυτα την ένταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων 

στο Πρόγραμμα.     

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  95 

o Προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις 

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές  

Η συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές είναι 

απολύτως αναγκαία, καθότι συμβάλλει τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και στην προστασία 

των εδαφών. 

 

o Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Ελλάδας 

o Ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης δασών / Δήμοι και Κοινότητες 

Είναι απαραίτητες οι δράσεις πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δημόσιων 

δασών και δασικών εκτάσεων, διασφαλίζοντας την προστασία της βιολογικής 

ποικιλομορφίας, την αύξηση της βιοποικιλότητας, την υδατική ισορροπία, την πρόληψη 

φυσικών κινδύνων και την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών. Η αύξηση των καμένων 

εκτάσεων της περιόδου 2007-2009 καθιστά απολύτως ορθή την επιλογή της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων.  

 

o Πολύ μικρές επιχειρήσεις εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οργάνωσης των βιοτεχνικών μονάδων καθώς και το 

φαινόμενο της διαρκούς γήρανσης του πληθυσμού, το οποίο στερεί από τις περιοχές 

αυτές τις δυναμικές ηλικίες του πληθυσμού, έχουν σαν αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο 

επενδύσεων που πραγματοποιούνται από των ιδιωτικό τομέα στις περιοχές παρέμβασης. 

 

o Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείες αυτών  

Η δημιουργία  υποδομών στις αγροτικές περιοχές  συμβάλλει στη  βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων, που αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση του πληθυσμού των 

αγροτικών περιοχών.    

 

o Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Δεν είναι σαφής η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδος στόχου στις κατηγορία των εν 

δυνάμει δικαιούχων.  

 

o Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού 

στην ύπαιθρο  

Στον τομέα του τουρισμού έχει παρατηρηθεί η λειτουργία μικρού αριθμού μονάδων, στην 

πλειονότητα των περιοχών παρέμβασης, κυρίως οικογενειακής μορφής που 

ακολουθούσαν παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης. Υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας νέων 

τουριστικών προορισμών και προϊόντων στις αγροτικές περιοχές, με παράλληλη απαίτηση 

παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, γεγονός που έκανε επιτακτική την ανάγκη 

οργάνωσης και βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος. 

 

o ΕΘΙΑΓΕ 

Δεν είναι σαφής η αναγκαιότητα ένταξης του συγκεκριμένου φορέα στους δικαιούχους του 

Προγράμματος. 

  

o Αναπτυξιακές Εταιρείες 
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Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες αποτελούν ένα  αξιόπιστο φορέα για τη δημιουργία Ομάδων 

Τοπικής Δράσης, με βάση την εμπειρία της εφαρμογής της προσέγγισης Leader κατά τις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.    

 

o ΕΥΔ ΠΑΑ 

o Λοιπές Εδικές Υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ΕΥΔ ΠΑΑ στο έργο της 

o Ομάδες Τοπικής Δράσης 

o Κρατικές Αρχές 

Οι ανωτέρω κατηγορίες είναι δικαιούχοι δράσεων Τεχνικής Βοήθειας και ορθώς 

εντάσσονται στις ομάδες στόχου του Προγράμματος.    

3.1.5. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης, ανακεφαλαίωση της 

συγγραφής υποχρεώσεων, του σκοπού και του πεδίου της 

αξιολόγησης 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Αντικείμενο του έργου  

Νομική βάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης αποτελεί το άρθρο 84 του Καν. (Ε.Ε.) 

1698/2005, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 86 του Καν. (Ε.Ε.) 1698/2005, η εκ των υστέρων 

αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων, την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα του προγραμματισμού του ΕΓΤΑΑ, τις κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις 

και την επίπτωσή του επί των κοινοτικών προτεραιοτήτων, ενώ αποσκοπεί στην άντληση 

διδαγμάτων σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί 

στην Ε.Ε. έως τις 31/12/2016, σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Ε.) 807/2014, άρθρο 18. 

 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης και 

την εκπόνηση των απαραίτητων εκθέσεων η Ε.Ε. εξέδωσε και θέσπισε εγχειρίδιο για το 

σύστημα αξιολόγησης, το οποίο βάσει του άρθρου 80 του Καν. (ΕΚ)1698/2005 αποτελεί το 

Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ).  

 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί τη συνολική αθροιστική αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-

2013, η οποία καταρτίζεται στο τέλος του Προγράμματος, όπου είναι δυνατή η αξιολόγηση 

των επιπτώσεων καθώς και η προστιθέμενη αξία του ΠΑΑ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων 

αποτελούν σημαντικά μέσα για την απόδειξη των επιτευγμάτων του Προγράμματος και την 

αιτιολόγηση των χρηματοδοτικών πόρων που δαπανήθηκαν. Επιπλέον, η εκ των υστέρων 

αξιολόγηση παρέχει την ευκαιρία να εξετασθεί εάν η σχεδιαζόμενη πολιτική υλοποιήθηκε 

κατάλληλα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σχετικές ανάγκες στην περιοχή του 

Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης συμβάλλουν στη 

βελτίωση του σχεδιασμού, της ποιότητας και της εφαρμογής της πολιτικής στο μέλλον. 

Σημαντικές πληροφορίες και συστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

εφαρμογής του νέου Προγράμματος, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά στην 

περίοδο της προετοιμασίας των απαιτητικών ενισχυμένων εκθέσεων υλοποίησης για το 2017 

και 2019. 
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Το αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αγροτική πολιτική που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος και η επίτευξη των παρακάτω γενικών 

στρατηγικών στόχων του ΠΑΑ 2007-2013: 

1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του 

αγροδιατροφικού τομέα, 

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, 

4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές 

περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader. 

 

Πέραν των ανωτέρω πραγματοποιείται αξιολόγηση σχετικά με το πακέτο εξυγίανσης 

σύμφωνα με τον Καν(Ε.Ε.). 74/2009, Άρθρο 16
α
. 

 

Συγκεκριμένα, η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα αφορά τα παρακάτω στοιχεία του ΠΑΑ 2007-

2013 σε επίπεδο Προγράμματος, Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρου, Υπομέτρου και δράσης: 

o Κάλυψη και αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναγκών του Προγράμματος, 

o Αποτελεσματικότητα και επίτευξη των γενικών στρατηγικών στόχων, 

o Αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων πόρων, 

o Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στους δικαιούχους του Προγράμματος, 

o Επιπτώσεις του προγράμματος στις περιοχές παρέμβασης, 

o Παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή αποτυχία παρεμβάσεων και διδάγματα για 

έναν αποτελεσματικότερο μελλοντικό σχεδιασμό. 

 

Τα ανωτέρω θέματα καλύπτονται στα πέμπτο και έβδομο κεφάλαιο της έκθεσης 

αξιολόγησης.   

 

Πέρα των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1974/2006 και το Κοινό Πλαίσιο 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει να 

υπολογίσει τις τιμές των δεικτών και να απαντήσει τα κοινά και τα ειδικά για το Πρόγραμμα 

ερωτήματα αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στον παραπάνω νομικό πλαίσιο και στο 

ΚΠΠΑ. 

 

Στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησης, και με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπόνησης της 

εκ των υστέρων αξιολόγησης, έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω τρεις θεματικές 

εμπειρογνωμοσύνες: 

1. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 που 

συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και στη 

διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. 

2. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που 

συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 

3. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που 

συμβάλλουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και των Μέτρων του 

Leader. 
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Στα ανωτέρω έργα συγκεντρώθηκαν οι βέλτιστες και εναλλακτικές μεθοδολογίες εκτίμησης 

των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και μεθοδολογιών απάντησης στα κοινά 

ερωτήματα αξιολόγησης των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή η εκτίμηση των δεικτών ή η απάντηση των κοινών ερωτημάτων με βάση τα 

υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων, προτείνονται και προδιαγράφονται ειδικές 

περιπτωσιολογικές μελέτες. 

 

Επισημαίνεται οτι οι αναφερόμενες μελέτες ολοκληρώθηκαν το 2012 και 

περιελάμβαναν μεθοδολογίες που απαιτούσαν πολλαπλάσιο χρόνο και κόστος από 

την τρίμηνη χρονική διάρκεια που είχε ο Σύμβουλος Αξιολόγησης στη διάθεση του (η 

σύμβαση υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, ο δε προϋπολογισμός του έργου 

ανήλθε σε 56.525€).  

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης αξιοποίησε τις περιλαμβανόμενες στις παραπάνω 

εμπειρογνωμοσύνες μεθοδολογίες για την απάντηση των κοινών ερωτημάτων 

αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, από τις προτεινόμενες στην 1η εμπειρογνωμοσύνη  

μεθοδολογίες υιοθετήθηκε η κατασκευή  μοντέλου εισροών – εκροών για την εκτίμηση 

των δεικτών επιπτώσεων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα (δείκτες 

επιπτώσεων 1-3). Από την 3η εμπειρογνωμοσύνη αξιοποιήθηκαν οι προτεινόμενες 

έρευνες πεδίου για την απάντηση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 και την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της προσέγγισης Leader.     

 

2. Καθήκοντα Αναδόχου 

Τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ο Ανάδοχος κατά την εκπόνηση της εκ 

των υστέρων αξιολόγησης είναι τα εξής: 

 

Λογική της παρέμβασης 

Εξέταση της λογικής της παρέμβασης αγροτικής πολιτικής και του πακέτου εξυγίανσης. Θα 

εξετασθεί η τήρηση και η τυχόν εξέλιξη της λογικής της παρέμβασης με την πάροδο του 

χρόνου, καθώς και η επιρροή αυτής από διάφορους αστάθμητους παράγοντες. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της λογικής της παρέμβασης θα λάβει υπόψη της διάφορες 

παραμέτρους, όπως η αγροτική οικονομία, η ανταγωνιστικότητα, τα δημόσια αγαθά, το 

περιβάλλον, η ποιότητα ζωής. Όλοι αυτοί οι παράμετροι δύναται να δημιουργήσουν 

περισσότερο από έναν τύπο λογικής της παρέμβασης, ανάλογα με τη φύση του Μέτρου και 

της δράσης αλλά και να πραγματοποιηθούν συνδυασμοί μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι δεν 

υπάρχει ρητή και αποκλειστικά περιοριστική διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης ανά 

Μέτρο και δράση, αντίθετα υπάρχει η δυνατότητα για ποικιλομορφία λογικής της 

παρέμβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΚΠΠΑ, για κάθε Μέτρο αναφέρεται η επικρατέστερη 

λογική της παρέμβασης. Πέραν των μέτρων ο Αξιολογητής θα εξετάσει και θα αξιολογήσει 

επιπλέον το Μέτρο της Τεχνικής Βοήθειας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

Ο Αξιολογητής θα εξετάσει την συνάφεια, τη συνοχή, και τις επιπτώσεις που είχε η λογική της 

παρέμβασης και θα πραγματοποιήσει μία βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση. 

 

Η εξέταση της λογικής της παρέμβασης γίνεται στο πέμπτο κεφάλαιο, ενώ οι 

εκτιμήσεις για την συνάφεια, τη συνοχή, και τις επιπτώσεις που είχε η λογική της 

παρέμβασης παρουσιάζονται στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο στο πλαίσιο  των 
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απαντήσεων  των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης και των εκτιμήσεων για την 

επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.  

 

Δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Οι δείκτες αποτελούν ένα από τα βασικότερα στοιχεία του ΠΑΑ, μέσω των οποίων κυρίως 

μετριέται η επίτευξη των στόχων του. Σύμφωνα με το ΚΠΠΑ, καθορίζονται οι παρακάτω τύποι 

δεικτών : 

α. Δείκτες βάσης,  

β. Δείκτες εισροών,  

γ. Δείκτες εκροών,  

δ. Δείκτες αποτελέσματος,  

ε. Δείκτες επιπτώσεων,  

 

Έργο του Αξιολογητή είναι να επικαιροποιήσει τις τιμές όλων των δεικτών. Κάποιες τιμές είναι 

διαθέσιμες μέσω του συστήματος παρακολούθησης, άλλες τιμές όμως θα υπολογισθούν από 

τον Αξιολογητή βάσει εξειδικευμένων μεθοδολογιών, οι οποίες περιγράφονται στις τρεις 

εμπειρογνωμοσύνες. Ο Αξιολογητής δύναται να προτείνει εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού 

των τιμών κάποιων δεικτών, εφόσον τεκμηριώσει την άποψή του.  

Η επικαιροποίηση των τιμών των δεικτών βάσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Οι 

τιμές των υπόλοιπων δεικτών παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο. 

   

Ειδικοί δείκτες σε επίπεδο Προγράμματος 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα χρήσης πρόσθετων δεικτών, σε 

περίπτωση που οι κοινοί δείκτες του ΚΠΠΑ αδυνατούν να καλύψουν τα θέματα του 

Προγράμματος. Οι πρόσθετοι δείκτες πληρούν κάποιες προδιαγραφές, όπως αυτές 

καθορίζονται στο ΚΠΠΑ. Ο Αξιολογητής οφείλει να υπολογίσει τις τιμές των πρόσθετων 

δεικτών και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητά τους. Στο πλαίσιο των τριών 

εμπειρογνωμοσυνών έχουν προταθεί πρόσθετοι δείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν καλύτερα την 

εφαρμογή και τα αποτελέσματα του ΠΑΑ, οι τιμές αυτών προκύπτουν είτε από το σύστημα 

παρακολούθησης είτε μέσω ειδικών μεθοδολογιών. Ο Αξιολογητής, εφόσον κρίνει ότι 

χρειάζεται, οφείλει να υπολογίσει τις τιμές των πρόσθετων δεικτών ή σε διαφορετική 

περίπτωση δύναται να προτείνει εναλλακτικούς δείκτες διαφορετικούς των 

εμπειρογνωμοσυνών εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς και οι προτεινόμενοι δείκτες 

πληρούν τα κριτήρια του ΚΠΠΑ. 

Ο Αξιολογητής οφείλει επίσης να υπολογίσει την καθαρή επίπτωση ενός Μέτρου στη τιμή 

ενός δείκτη, καθώς απ’ όσο γνωρίζουμε, πολλοί παράγοντες και εκτός Προγράμματος μπορεί 

να συμβάλλουν στην τιμή ενός δείκτη. 

 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης για την απάντηση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης 

χρησιμοποιεί πρόσθετους δείκτες που περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο και 

αφορούν το Μέτρο 125.  Σε ότι αφορά στην εκτίμηση της καθαρής επίπτωσης ενός 

Μέτρου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εγχειρίδιο της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης, απαιτείται η ύπαρξη δεδομένων για τη δημιουργία control group αλλά 

και διαθεσιμότητα στοιχείων. Στοιχεία για control group δεν συνέλεξε ποτέ η 

Διαχειριστική Αρχή, ενώ ουδεμία θεματική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε καθόλη την 

διάρκεια του Προγράμματος η οποία, ενδεχομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Ο 
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Σύμβουλος Αξιολόγησης προσπάθησε να καλύψει το κενό, όπου αυτό ήταν δυνατό. Οι 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των καθαρών τιμών περιγράφονται 

στο κεφάλαιο 4.4, ενώ οι καθαρές τιμές (όπου υπολογίστηκαν) αποτυπώνονται στις 

απαντήσεις των κοινών ερωτημάτων σε επίπεδο Μέτρου στο έκτο κεφάλαιο της 

έκθεσης.  

 

Κοινά ερωτήματα αξιολόγησης 

Τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την εκπόνηση της 

αξιολόγησης και συνδέονται με τη λογική της παρέμβασης. Καθορίζουν τη σχέση των 

αξιολογήσεων με την αγροτική πολιτική και συμβάλλουν στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων, 

των επιπτώσεων των επιτευγμάτων, της αποτελεσματικότητας και επάρκειας της αγροτικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, κατευθύνοντας τη δουλειά του Αξιολογητή, καθορίζοντας το είδος της 

πληροφορίας που θα συλλεχθεί. Υπάρχουν δύο είδη ερωτημάτων αξιολόγησης, που είναι τα 

κοινά ερωτήματα αξιολόγησης των ΠΑΑ αλλά και τα ειδικά ερωτήματα αξιολόγησης που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο ΠΑΑ. Τα ειδικά ερωτήματα αξιολόγησης 

λειτουργούν συμπληρωματικά με τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης και χρησιμοποιούνται 

όταν τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης αδυνατούν να καλύψουν κάποιες ιδιαιτερότητες του 

ΠΑΑ καθώς και πολιτικούς στόχους που θα επιτευχθούν μέσω του ΠΑΑ. Τα ερωτήματα 

αφορούν επιπλέον το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και την Τεχνική Βοήθεια. Οι δύο τύποι 

ερωτημάτων αξιολόγησης απαντώνται χρησιμοποιώντας τα κριτήρια κρίσης αλλά και τις τιμές 

των σχετικών δεικτών. Στις τρεις εμπειρογνωμοσύνες προτείνονται κριτήρια κρίσης για τα 

ερωτήματα αξιολόγησης. 

Δεν απαιτούνται ειδικά ερωτήματα σχετικά με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και την  

Τεχνική Βοήθεια. Τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για τις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις απαντήθηκαν μέσω συνεντεύξεων με τη Διαχειριστική Αρχή και 

εκτεταμένης έρευνας πεδίου με την αποστολή ερωτηματολογίου στο σύνολο των 

Μελών του Δικτύου.  

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα καθήκοντα αξιολόγησης που οφείλει να εκτελεί ο Αξιολογητής πρέπει να ορίζονται σε 

σχέση με τις τέσσερις διαφορετικές φάσεις αξιολόγησης: 

– Διάρθρωση 

– Παρατήρηση 

– Ανάλυση 

– Κρίση 

3.2.1. Διάρθρωση 

Κατά τη φάση της διάρθρωσης προσδιορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα αξιολόγησης, οι 

πληροφορίες και τα δεδομένα καθώς και τα εργαλεία ανάλυσης, τα οποία απαιτούνται για την 

απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αξιολογητές οφείλουν: 

– Να προσδιορίσουν λεπτομερώς τη λογική της παρέμβασης για τα διάφορα προς 

αξιολόγηση Μέτρα, 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  101 

– Να εντοπίσουν τα κύρια στοιχεία των ερωτημάτων αξιολόγησης, να αναπτύξουν 

κριτήρια κρίσης, ώστε να καταστεί δυνατό να απαντηθεί κάθε ερώτημα αξιολόγησης, 

και εφόσον χρειάζεται να προσδιορίζουν τα επίπεδα – στόχους, 

– Να προτείνουν και να απαντήσουν τυχόν επιπρόσθετα ερωτήματα αξιολόγησης που 

θεωρούνται βοηθητικά για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, 

– Να προσδιορίσουν τη μεθοδολογία για την απάντηση στα ερωτήματα αξιολόγησης 

(στα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, τα οποία καλύπτουν οριζόντια ζητήματα, και στα 

ειδικά κατά πρόγραμμα ερωτήματα), 

– Να προσδιορίσουν την μεθοδολογία συλλογής της πρωτογενούς και δευτερογενούς 

πληροφόρησης που απαιτείται για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων,  

– Να προσδιορίσουν τους δείκτες (κοινούς και ειδικούς κατά Πρόγραμμα δείκτες) καθώς 

και τις αντίστοιχες αναγκαίες πληροφορίες και δεδομένα που θα επιτρέψουν την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της καταλληλότητας του 

Μέτρου ή/και του Προγράμματος. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών  περιλαμβάνονται στο τέταρτο κεφάλαιο της 

έκθεσης.  

3.2.2. Παρατήρηση 

Κατά τη φάση της παρατήρησης, πρέπει να προσδιορίζονται οι διαθέσιμες και οι χρήσιμες 

πληροφορίες. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίζονται η εγκυρότητα και η χρήση των ποσοτικών 

και των ποιοτικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της φάσης παρατήρησης, οι Αξιολογητές 

οφείλουν: 

– Να δημιουργήσουν τα αναγκαία εργαλεία για την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση: 

οδηγούς συνεντεύξεων, ερωτηματολόγια, ερωτήματα για την εξαγωγή δεδομένων από 

τις βάσεις δεδομένων, αιτήματα χαρτών, κατευθυντήριες γραμμές για 

περιπτωσιολογικές μελέτες και κάθε άλλο εργαλείο συλλογής δεδομένων που ο 

Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο,  

– Να συλλέξουν τα στοιχεία και τις ποιοτικές πληροφορίες που χρειάζονται για να 

απαντήσουν σε κάθε ερώτημα αξιολόγησης: βάσεις δεδομένων, μελέτες, άτομα με τα 

οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, κατάλληλα πεδία 

περιπτωσιολογικής μελέτης, κτλ. 

 

Οι ενέργειες που παραλαμβάνονται στην φάση της παρατήρησης διαχέονται σε 

επιμέρους ενότητες του τρίτου, τετάρτου και πέμπτου κεφαλαίου. 

3.2.3. Ανάλυση 

Η συγκεκριμένη φάση αφιερώνεται στην ανάλυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών με 

σκοπό την αποτίμηση των επενεργειών και των επιπτώσεων των Μέτρων και των 

Προγραμμάτων σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους και τα επίπεδα-στόχους. Για να 

αξιολογηθεί η συντελούμενη πρόοδος, είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η σχέση με τις 

τιμές βάσης που περιέχονται στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις. Οι επιπτώσεις θα 

προσδιορίζονται ως καθαρή συνεισφορά κάθε μεμονωμένου Μέτρου στην επίτευξη των 

στόχων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αξιολογητές οφείλουν: 
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– Να προσδιορίσουν κατάλληλες τυπολογίες Μέτρων ή/και δικαιούχων προκειμένου να 

μετριάσουν την πολυπλοκότητα χειρισμού της εμπειρικής ανάλυσης, 

– Να επεξεργαστούν και να συνθέσουν τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες, και – 

όπου χρειάζεται – να χρησιμοποιήσουν τεχνικές μοντελοποίησης ή άλλης παρέκτασης 

για να καλύψουν τα κενά δεδομένων, 

– Να πραγματοποιήσουν μετρήσεις σε σχέση με την αντίστροφη κατάσταση καθώς και 

με τα επίπεδα-στόχους. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών περιλαμβάνονται στο τέταρτο και πέμπτο 

κεφάλαιο της έκθεσης.    

3.2.4. Κρίση 

Κατά τη φάση της κρίσης, ο Αξιολογητής απαντά σε όλα τα ερωτήματα αξιολόγησης και εξάγει 

συμπεράσματα από την ανάλυση των κριτηρίων κρίσης που ορίσθηκαν κατά τη φάση της 

διάρθρωσης. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο 

στα στοιχεία της ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης. Οι περιορισμοί ως προς την 

εγκυρότητα των πορισμάτων και της συνακόλουθης κρίσης πρέπει να εξετάζονται με κριτικό 

πνεύμα.  

 

Η απάντηση σε κάθε ερώτημα αξιολόγησης πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κοινούς και τους 

ειδικούς κατά Πρόγραμμα δείκτες. Κατά περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες 

συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των υπόψη δράσεων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολόγησης πρέπει να συνοδεύονται από κριτικό 

σχολιασμό των αποδεικτικών στοιχείων των πορισμάτων. Επιπλέον, η αξιολόγηση πρέπει να 

συνεκτιμά το πλαίσιο της εφαρμογής των Μέτρων. Αν ένα συγκεκριμένο Μέτρο ή μέρος του 

Προγράμματος δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις πρέπει να αναλύονται 

οι λόγοι για την απρόσμενη αυτή έκβαση. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αξιολογητές οφείλουν: 

– Να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα αξιολόγησης,  

– Να αποτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προγράμματος, 

– Να κρίνουν τα Μέτρα σε σχέση με την ισορροπία τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, 

– Να κρίνουν τον βαθμό στον οποίο το Πρόγραμμα σύμβαλλε στην επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στην εθνική και την κοινοτική στρατηγική,  

– Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία του 

Προγράμματος, 

– Να διατυπώσουν συμπεράσματα και συστάσεις με βάση τις διαπιστώσεις. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών περιλαμβάνονται στο έκτο  και έβδομο  κεφάλαιο 

της έκθεσης.    

 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος 

Ανάπτυξης 2007-2013 (Guidelines for the ex post evaluation of the 2007-2013 RPDs), 

περιλαμβανομένων των ερωτημάτων αξιολόγησης ανά Άξονα και Μέτρο, παρατίθενται ως 

Συνημμένο Α και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.  
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Στις Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ τα κοινά ερωτήματα 

αξιολόγησης καθώς και περίγραμμα της δομής της εκ των υστέρων αξιολόγησης που πρέπει 

να υποβληθεί.  

 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, τόσο 

σε όρους διάρθρωσης της έκθεσης όσο και σε όρους περιεχομένου, ακολούθησε 

πλήρως τις Κατευθυντήριες Γραμμές.  

 

3.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στις βασικές διαπιστώσεις των προηγούμενων 

αξιολογήσεων οι οποίες αφορούν το Πρόγραμμα και ειδικότερα:    

 Την εκ των υστέρων Αξιολόγηση του ΕΠΑΑ 2000-2006, 

 Την εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013, 

 Την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013. 

3.3.1. Εκ των υστέρων Αξιολόγηση του Εγγράφου Προγραμματισμού 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2000 – 2006 

Η έκθεση εξετάζει και αποτιμά τη διαχρονική ορθότητα και επικαιρότητα του προγραμματικού 

σχεδιασμού του Ε.ΠΑ.Α., την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις 

των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και 

εφαρμογής του Εγγράφου Προγραμματισμού.  

 

Προγραμματικός Σχεδιασμός 

Αναφορικά με τον προγραμματικό σχεδιασμό, το Ε.Π.Α.Α κρίνεται ως ένα ορθολογικά 

σχεδιασμένο Πρόγραμμα που αφορά στην εξειδίκευση των συνοδευτικών Μέτρων της ΚΑΠ, η 

δε βασική αναπτυξιακή του φιλοσοφία και στρατηγική εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και 

ορθές.  

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την σχετική ανάλυση είναι ότι το εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον του Προγράμματος παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο, όσον 

αφορά στο περιεχόμενο του και στη γενική αναπτυξιακή του φιλοσοφία. Ουσιαστική αλλαγή 

αποτελεί ουσιαστικά η έναρξη κρισιακών φαινομένων και η εμφάνιση νέων προκλήσεων που 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συζήτηση για τις βέλτιστες πολιτικές και ενδέχεται να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα σε μεταβολή της φιλοσοφίας των δημοσιονομικών προοπτικών. Σε κάθε 

περίπτωση η μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία υπήρξε μία από τις βασικές υποθέσεις 

της ανάλυσης SWOT, ενδέχεται να μην ισχύει από τούδε και στο εξής, τόσο σε διεθνές 

επίπεδο, όσο και σε εθνικό.  
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Η αναθεώρηση της ΚΑΠ επέβαλε την τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του 

Προγράμματος, δεδομένου ότι στο μέσον της προγραμματικής περιόδου οι αρχές σχεδιασμού 

κλήθηκαν να ενσωματώσουν νέες παρεμβάσεις. Σημειώνεται, βέβαια, ότι αυτές δεν 

δημιούργησαν ασυνέπειες στην προσπάθεια επίτευξης των γενικών στόχων του Εγγράφου 

Προγραμματισμού. Τα νέα συνοδευτικά Μέτρα που συσχετίζονται με τη βελτίωση της 

ποιότητας των τροφίμων, τη βελτίωση των όρων παραγωγής και ευζωίας των ζώων και την 

τήρηση των προτύπων που θεσπίστηκαν από τους κοινοτικούς κανονισμούς, ενίσχυσαν 

πρωτίστως την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και τη διατήρηση και προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Στο εσωτερικό περιβάλλον, αν και έγιναν σημαντικά βήματα κυρίως στις υποδομές, τα βασικά 

διαρθρωτικά προβλήματα (ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού, συγκράτηση του 

πληθυσμού στην ύπαιθρο, η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συσχετίζεται 

με το μικρό μέγεθος και την πολυδιάσπαση του γεωργικού κλήρου, κλπ), εξακολουθούν να 

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

διατήρησης της κοινωνικής συνοχής των αγροτικών περιοχών και τους μηχανισμούς 

εμπορίας των αγροτικών προϊόντων κλπ, απαιτούν δε συνεχή και συστηματική αντιμετώπιση 

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

Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΕΠΑΑ χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

εσωτερική συνάφεια και συνέργεια. Τα επιμέρους Μέτρα του εμφανίζουν ισχυρή συνάφεια με 

τους στρατηγικούς του στόχους, τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που εντοπίστηκαν 

στην ανάλυση SWOT, τους βασικούς στόχους των οριζόντιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με άλλα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ εμφανίζουν και σημαντική 

συνέργεια μεταξύ τους. Ειδικότερα: 

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

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

Προγραμματισμού συνέχισε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του και έως την 

ολοκλήρωσή του να παραμένει κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

διαρθρωτικών προβλημάτων όπως είναι η ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού 

πληθυσμού, η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση και προστασία του 

αγροτικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Έως και την ολοκλήρωσή του το 

ΕΠΑΑ συνέχισε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους γενικούς του στόχους, όπως 

επίσης και τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της οποίας ουσιαστικά 

αποτελεί έκφραση. 

o Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες 

παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν την ίδια περίοδο στον ελληνικό 

χώρο. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στον αγροτικό χώρο επιτυγχάνεται από την 

συνδυασμένη δράση όλων των προγραμμάτων αγροτικού περιεχομένου, αλλά και 

από τις ευρύτερες επιδράσεις και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου. Η ανάλυση της συνέργειας του ΕΠΑΑ με τα 

άλλα προγράμματα που υλοποιούνταν και συσχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με τον 

αγροτικό τομέα και τον τομέα του περιβάλλοντος, αναδεικνύει την 

συμπληρωματικότητα του Προγράμματος, αλλά και την αναγκαιότητα του δεδομένου 

ότι καλύπτει τομείς όπου τα άλλα Προγράμματα δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.  
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o Ισχυρή συνέργεια έχει το ΕΠΑΑ με την ΚΠ Leader+, η οποία καλύπτει γεωγραφικά τις 

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και με το ΕΠΑΑ-ΑΥ και ιδιαίτερα με τους ΑΠ 3 και 4 

αυτού. Ιδιαίτερη συνέργεια εντοπίζεται με τα Μέτρα του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ τα 

οποία υλοποιούνται γεωγραφικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.  

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

Προγράμματα το ΕΠΑΑ παρουσιάζει συνέργια με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία 

αφορούν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (ΕΠ-ΠΕΡ), είτε μέτρα που κυρίως 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ στα ΠΕΠ. 

 

Κριτήρια, Δείκτες και Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης 

Αναφορικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης στα Κοινά 

Ερωτήματα Αξιολόγησης σημειώνεται ότι σε ορισμένα από αυτά δεν μπορούν να δοθούν 

τεκμηριωμένες απαντήσεις, καθώς παρουσιάζεται σημαντική έλλειψη αξιόπιστων και επαρκών 

στοιχείων, η οποία δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.  

Η διαδικασία συγκρότησης του πλέγματος των δεικτών ανέδειξε μία σειρά προβλημάτων τα 

οποία συσχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης του Εγγράφου Προγραμματισμού και 

την ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων του πρωτογενή τομέα. Οι Άξονες 3 

(Γεωργοπεριβαλλοντικά) και 4 (Δασώσεις Γεωργικών Γαιών) εμφανίζουν προβλήματα στα 

πληροφοριακά τους συστήματα, γεγονός που επηρεάζει την ποσοτικοποίηση των δεικτών και 

ειδικότερα αυτών που συσχετίζονται με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις.  

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

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα περισσότερα από τα Μέτρα του, απαιτούνται ειδικές 

δομές παρακολούθησης (με στόχο την διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών και 

εργαστηριακών αναλύσεων στα Μέτρα που απαιτούνται) από όπου μπορούν να συλλέγουν οι 

απαραίτητες πληροφορίες κυρίως για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.  

Το πληροφοριακό σύστημα του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Εξισωτική Αποζημίωση) 

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

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

παρεμβάσεων του Άξονα. 

Εξαίρεση αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση) το οποίο παρουσιάζει πληρότητα και σχετικά μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, 

καλύπτοντας τις απαιτήσεις της διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος, αλλά 

και τις ανάγκες της αξιολόγησης. Λόγω της αρχιτεκτονικής του έχει μεγάλο βαθμό 

προσαρμογής και μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εξάγονται αναφορές πέραν των 20 

που εξάγονται τώρα.  

 

Πορεία Υλοποίησης 

Σε ότι αφορά την πρόοδο του Εγγράφου Προγραμματισμού μέχρι την ολοκλήρωση του, 

διαπιστώνεται η ικανοποιητική πορεία οικονομικής ολοκλήρωσής του, καθώς η απορρόφηση 

επί της συνολικής προγραμματικής δημόσιας δαπάνης είναι ίση με 96,34% (στοιχεία από 

ΟΠΕΚΕΠΕ και Διαχειριστική Αρχή Εγγράφου Προγραμματισμού). Σημειώνεται ότι μέχρι το 
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τέλος του 2006 στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Α είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 230 χιλ. 

δικαιούχοι, με ενισχύσεις που ανήλθαν σε άνω των 2,324 δις. Ευρώ . 

Σε σχέση με τη φυσική ολοκλήρωση του Προγράμματος διαπιστώνεται πολύ ικανοποιητική 

πρόοδος, με δεδομένο τον χρόνο θεσμικής και οργανωτικής προετοιμασίας που απαιτήθηκε 

για την ενεργοποίηση ορισμένων Μέτρων (Άξονας 3), ιδίως με τις αυξημένες κανονιστικές και 

διαχειριστικές απαιτήσεις του Κανονισμού (Καν. 1257/99 και τροποποιήσεις του), αλλά και το 

περιεχόμενο των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων. Σε σχέση με την φυσική ολοκλήρωση, 

ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση) ενισχύθηκαν 

περισσότεροι από 61.000 δικαιούχοι, 

 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Εξισωτική Αποζημίωση) ενισχύονται κατά μ.ο 

σε ετήσια βάση περισσότεροι από 103.000 δικαιούχοι, 

 ενισχύονται περισσότερα από 152.000 ha για την εφαρμογή πρακτικών βιολογικής 

γεωργίας (Μέτρο 3.1 – Βιολογική Γεωργία), 

 ενισχύονται 2.050 δικαιούχοι για την εφαρμογή πρακτικών βιολογικής κτηνοτροφίας 

(Μέτρο 3.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία), 

 ενισχύονται περισσότερα από 176.000 ha για την εφαρμογή πρακτικών για αποτροπή της 

νιτρορύπανσης στις περιοχές Θεσσαλίας, Πηνειού Ηλείας και Κωπαϊδας (Μέτρο 3.5 – 

Μείωση της νιτρορύπανσης), 

 ενισχύονται περισσότεροι από 2.700 δικαιούχοι για την προστασία έκτασης 3.383 Ha στον 

Ελαιώνα της Άμφισσας (Μέτρο 3.14), 

 ενισχύονται περισσότεροι από 23.000 δικαιούχοι για την δάσωση περισσότερων από 

27.000 ha (Άξονας 4 – Δασώσεις Γεωργικών Γαιών), 

 ενισχύονται περισσότερες από 4.000 εκμεταλλεύσεις για την ηλεκτρονική σήμανση 

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

Η αποτελεσματικότητα του Ε.Π.Α.Α μέχρι την ολοκλήρωση του, υπολογίζεται σε 0,93 (ή 

93% υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου), τιμή που αξιολογείται ως ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες του Ε.Π.Α.Α (καθυστέρηση στην λειτουργία της 

Δ.A, εμπλοκή μεγάλου αριθμού φορέων στην εφαρμογή των προγραμμάτων, κλπ), αλλά και 

το χρόνο θεσμικής και οργανωτικής προετοιμασίας που απαιτήθηκε για την ενεργοποίηση 

ορισμένων «δύσκολων» Μέτρων (το σύνολο των νέων Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 3). 

Σημειώνεται, ότι σημαντική είναι η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται διαχρονικά μεταξύ των 

δεικτών σταθμισμένης αποτελεσματικότητας των Αξόνων Προτεραιότητας. Ενώ οι Άξονες 

Προτεραιότητας 1 (Πρόωρη Συνταξιοδότηση) και 2 (Εξισωτική Αποζημίωση) και 4 (Δασώσεις 

Γεωργικών Γαιών), έχουν ιδιαίτερα σταθερές τιμές αποτελεσματικότητας ως αποτέλεσμα του 

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

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο Άξονας 3 περιλαμβάνει πολλά Μέτρα που εφαρμόστηκαν για 

πρώτη φορά στην χώρα και ενεργοποιήθηκαν με σχετική καθυστέρηση, αλλά παράλληλα και 

στις τροποποιήσεις του ΕΠΑΑ, οι οποίες βελτίωσαν και απλούστευσαν τον τρόπο εφαρμογής 

των δράσεων. Αντίθετα, οι Άξονες 1 και 2, αλλά και ο Άξονας 4, αποτελούν δράσεις που 

έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ή και παλαιότερα), συνεπώς 

ήταν γνωστές, ενώ είχε αναπτυχθεί και ο σχετικός μηχανισμός υλοποίησης. 
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Με τα ανωτέρω δεδομένα της αποτελεσματικότητας και απορρόφησης του Προγράμματος, ο 

δείκτης αποδοτικότητας του Ε.Π.Α.Α είναι ίσος με 0,97 τιμή πολύ ικανοποιητική. Θα πρέπει 

να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι η αποδοτικότητα εκφράζει τη σχέση της υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου με την απορρόφηση (οικονομική ολοκλήρωση). Διαφαίνεται λοιπόν από 

την τιμή που λαμβάνει ο δείκτης για το ΕΠΑΑ, ότι η υλοποίηση του έχει πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, με πολύ μικρές αποκλίσεις. Το γεγονός αυτό, 

οφείλεται κυρίως: 

- στην ομαλή υλοποίηση των ΑΠ1, 2 και 4,  

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

- την ένταξη δικαιούχων, οι οποίοι όμως αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις στην 

περίοδο 2007 – 2013.  

Αποτελέσματα και Επιπτώσεις 

Σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Εγγράφου 

Προγραμματισμού σημειώνονται τα κάτωθι:  

 Άξονας 1 : Πρόωρη Συνταξιοδότηση 

Με βάση τα αποτελέσματα της υλοποίησης την περίοδο 2000 – 2006, οι στόχοι του Άξονα 1 

έχουν επιτευχθεί. Ειδικότερα :  

 Η μέση ηλικία των διαδόχων γεωργών είναι περίπου 30 έτη. 

 Η μέση διαφορά ηλικίας μεταξύ αποχωρούντος γεωργού και διαδόχου είναι περίπου 

27 έτη.  

 Επιτεύχθηκε αύξηση στο μέσο μέγεθος των νέων εκμεταλλεύσεων, η οποία ανήλθε 

σε 10,7 ha, σχεδόν διπλάσια από το μέσο μέγεθος σε εθνικό επίπεδο (4,4 ha, 

στοιχεία 99/2000), αλλά αρκετά χαμηλότερο από το μέσο κοινοτικό (18,2ha).  

 Σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που προκύπτουν, δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της επίτευξης του σχετικού στόχου.  

Σημειώνεται, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Άξονα 1 εξαρτάται και από 

άλλες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου σε 

επίπεδο χώρας, καθώς και από τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, οι επενέργειες 

των οποίων δεν είναι ευδιάκριτες και μετρήσιμες. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη και το 

συμπληρωματικό χαρακτήρα του προγράμματος, τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 

Άξονα 1 αναδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά του Άξονα 1 στην άρση των διαρθρωτικών 

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

οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από άλλες παρεμβάσεις.  

 Άξονας 2: Εξισωτική Αποζημίωση 

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

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

(100,91%), γεγονός που υποδηλώνει την υλοποίηση των στόχων του Άξονα 2. Εν τούτοις, 

λόγω της έλλειψης των κατάλληλων στοιχείων και πληροφοριών δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του Άξονα. Η παρέμβαση συμβάλει 

περισσότερο στην επιβράδυνση της πληθυσμιακής αποψίλωσης των ορεινών περιοχών, 
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δεδομένου ότι η συγκράτηση του πληθυσμού και η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από άλλους παράγοντες όπως είναι η άρση της φυσικής 

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

και οικονομικές συνθήκες κλπ. που αντιμετωπίστηκαν από άλλες παρεμβάσεις στα πλαίσια 

της Γ’ προγραμματικής περιόδου.  

 Άξονας 3: Αγροπεριβαλλοντικά 

Οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν σε διαφορετικό βαθμό από τα 17 Μέτρα που περιλάμβανε, 

μέσω των οποίων υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις αγροπεριβαλλοντικού χαρακτήρα. Από τα 17 

Μέτρα υλοποιήθηκαν τελικά 15, ενώ ένα κάλυψε υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου 

(1994-1999). Ο βαθμός υλοποίησης του Άξονα ανήλθε στο 1,6%, ενώ η απορρόφηση στο 

(περίπου) 33%. 

Η αποτίμηση των επιπτώσεων παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της πολυμορφίας των 

παρεμβάσεων, του σημειακού χαρακτήρα των περισσότερων Μέτρων (εφαρμόστηκαν σε 

συγκριμένες περιοχές), και του πιλοτικού χαρακτήρα του Άξονα. Παρ΄ όλα αυτά οι επιπτώσεις 

από την υλοποίηση του Άξονα 3 εκτιμούνται ως θετικές. Η σημαντικότερη θετική επίπτωση 

που καταγράφεται είναι η διάχυση των περιβαλλοντικών πρακτικών, καθώς και ο 

περιβαλλοντικός προβληματισμός που εισήγαγε στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, μέσω των 

πιλοτικών δράσεων που εφαρμόστηκαν, ανεξάρτητα από το βαθμό φυσικής υλοποίησης των 

Μέτρων και του Άξονα συνολικά.  

 Άξονας 4: Δασώσεις Γεωργικών Γαιών 

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

(91,41%) και απορρόφηση 95,89%. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά (αλλά και τους 

επιμέρους στόχους του Άξονα / Μέτρου), οι στόχοι του Άξονα επιτεύχθηκαν σε υψηλό βαθμό. 

Να σημειωθεί ότι η μη ολοκλήρωση του πληροφορικού συστήματος δημιούργησε 

προβλήματα στην παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Άξονα.  

 Άξονας 5 : Τήρηση Προτύπων  

Ο Άξονας περιλάμβανε δύο Μετρά. Το μέτρο 5.1 «Εφαρμογή και Τήρηση των προτύπων» και 

το Μέτρο 5.2 «Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών στον τομέα της γεωργίας». Κατά την 

περίοδο εφαρμογής του προγράμματος υλοποιήθηκε το Μέτρο 5.1 το οποίο περιλάμβανε τη 

συμβατική και ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων. Υλοποιήθηκε μόνο η ηλεκτρονική 

σήμανση αιγοπροβάτων σε ποσοστό 2,67%, δηλαδή εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 3.475 

αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε σύνολο 130.000 (σύνολο χώρας).  

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

των Μέτρων του Άξονα θα συνεχισθεί και τη νέα προγραμματική περίοδο 2007 – 20013 στα 

πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».  

 Άξονας 6 : Ποιότητα Τροφίμων  

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

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

ποιότητας». Ο Άξονας δεν ενεργοποιήθηκε την περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος. Θα 

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

Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».  
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Μηχανισμοί Εφαρμογής 

Αναφορικά με τους μηχανισμούς εφαρμογής, διαπιστώνεται ότι υπήρξαν μια σειρά από 

προβλήματα τα οποία εστιάστηκαν στα ακόλουθα: 

 την υποστελέχωση και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής της ΕΥΔ ΕΠΑΑ, 

 την μη ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, 

 το χαμηλό βαθμό δημοσιοποίησης των δράσεων του ΕΠΑΑ, 

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

συστήματος, αλλά και τις αδυναμίες των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων,  

 την εμπλοκή μεγάλου αριθμού φορέων στον σχεδιασμό και εφαρμογή του. 

Εντούτοις, η ΕΥΔ ΕΠΑΑ, κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του ΕΠΑΑ και σε 

συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, να ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, με πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο φυσικού, όσο και οικονομικού αντικειμένου. 

Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για την νέα προγραμματική περίοδο, όπου το μεγαλύτερο 

τμήμα των δράσεων του ΕΠΑΑ θα συνεχισθεί. 

3.3.2. Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αναφέρεται σε ένα προγραμματικό έγγραφο που απέχει 

σημαντικά από την τελευταία και ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος, αρχής γενομένης από 

τη σημαντική αλλαγή της χρηματοδοτικής βαρύτητας των Αξόνων Προτεραιότητας, την μη 

υλοποίηση πληθώρας Μέτρων, τη σημαντική μείωση του προϋπολογισμού συνολικά κλπ.  

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έκρινε ως απόλυτα ισορροπημένο και ρεαλιστικό το πλαίσιο 

των τεθέντων στόχων, απόλυτα επαρκή και πλήρη την ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών, η οποία είχε βασισθεί σε 

μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των δεδομένων των κοινών δεικτών πλαισίου (context – 

objective ) του ΚΠΠΑ. 

 

Η αξιολόγηση κρίνει ως ιδιαίτερα εύστοχη την ανάλυση των βασικών προβλημάτων – 

χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας, αναφέροντας ότι η είναι «εντάσεως εργασίας» με 

την παραγωγή προϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας, μη αναγνωρίσιμα ποιοτικά με 

χαμηλή ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομιών που σε συνδυασμό με τα χρόνια διαθρωτικά 

προβλήματα (γεωμορφολογία εδάφους, κλίμα, μικρός και τεμαχισμένος κλήρος, γήρανση) 

διαμορφώνουν τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα του τομέα.  

 

Τονίζεται η αναγκαιότητα επίτευξης του στόχου που θέτει το Πρόγραμμα για την αναστροφή 

της σχέσης φυτικής:ζωικής παραγωγής (3-1) στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας του τομέα και προτείνει να υπάρξει αντίστοιχη στάθμιση στην κατανομή 

των πόρων του Προγράμματος μεταξύ των τομέων παραγωγής. 

 

Σε ότι αφορά στη φυτική παραγωγή προτείνεται η στροφή στην καλλιέργεια ενεργειακών 

φυτών, ενώ για τη ζωική παραγωγή προτείνεται η στροφή προς τη βιολογική κτηνοτροφία και 
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ο εκσυγχρονισμός των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για τον αγροδιατροφικό τομέα 

τονίζεται η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του πολύ μεγάλου αριθμού πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, η συμβολή του οποίου είναι 

καθοριστική για την ελληνική οικονομία.  

 

Σε ότι αφορά στη σχέση περιβάλλοντος και γεωργίας τονίζεται η αναγκαιότητα της εκτίμησης 

της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων και Μέτρων, επισήμανση που 

παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, αφού καθόλη την περίοδο εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013 το 

σύνολο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τον ΑΠ 2 «Βελτίωση του 

Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 214 «Γεωργο-

περιβαλλοντικές ενισχύσεις» αποτελούν απλή συνέχιση των Μέτρων του Εγγράφου 

Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006. Επισημαίνει τον οξυμένο 

περιβαλλοντικό κίνδυνο, που είναι η εγκατάλειψη μέσω και της αλλαγής χρήσεων μεγάλων 

εκτάσεων γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, τη διάβρωση του 

εδάφους που προκαλείται από την υπερβόσκηση και τις πυρκαγιές, την μη ορθολογική 

διαχείριση των αποβλήτων που όμως δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την γεωργική 

δραστηριότητα.  

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση κωδικοποιεί και συγκεντρώνει τις ανάγκες του πρωτογενή 

τομέα και των αγροτικών περιοχών που περιγράφονται σε διαφορετικά κεφάλαια του ΠΑΑ, 

ενώ κρίνει ως επαρκέστατη την ανάλυση SWOT (κρίση απόλυτα ορθή με βάση τα ισχύοντα 

δεδομένα της περιόδου κατάρτισης της SWOT) και απόλυτα συμβατή με τις 

προσδιορισθείσες ανάγκες και την επιλεχθείσα στρατηγική.  

 

Σε όρους στοχοθέτησης και στρατηγικής αναφέρει: «Όπως παρατηρείται, σε ένα πρώτο 

επίπεδο θεώρησης, το ΠΑΑ έχει λάβει αποφασιστικά υπόψη του τις ευρωπαϊκές στρατηγικές 

επιλογές και κατευθύνσεις καθώς και τις γενικότερες εθνικές πολιτικές και τις έχει ενσωματώσει 

στις ρυθμίσεις του, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων όσο και σε χαμηλότερο 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους κοινό τόπο τόσο των 

κοινοτικών όσο και των εθνικών επιλογών πολιτικής αποτελούν: η ανταγωνιστικότητα, η 

αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα ζωής, η ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Έτσι, οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΠΑΑ (Άξονες) 

αντανακλούν ή µάλλον ενσωματώνουν, κυριολεκτικά, τις εν λόγω επιλογές. Ίδια υψηλή 

συσχέτιση παρουσιάζει το ΠΑΑ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για 

την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, τις Βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής του ΕΣΠΑ και τις 

Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013. Μπορεί, επομένως, να γίνει αποδεκτό ότι 

είναι εμφανής η συνέπεια του ΠΑΑ 2007-2013 µε τις γενικότερες και τις ειδικότερες κοινοτικές 

και εθνικές πολιτικές και η συμβολή του στους σχετικούς στόχους». 

 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση παρουσιάζει μια ενδελεχή αποτίμηση των επιτευγμάτων της 

προγραμματικής περιόδου 2000-2006, που υλοποιήθηκαν μέσω συνολικά 16 Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων.  

Αναφορικά με την εκτίμηση της λογικής της παρέμβασης, δηλαδή την αλληλουχία μεταξύ 

γενικών και ειδικών στόχων, επιλεχθέντων Μέτρων και επιχειρησιακών στόχων κρίνεται ως 

ορθή.  
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Η κατανομή των πόρων μεταξύ των επιμέρους Αξόνων /Μέτρων κρίνεται συμβατή για την 

εξυπηρέτηση των στόχων, ενώ διαπιστώνεται ικανοποιητική συμπληρωματικότητα μεταξύ 

των Μέτρων με βάση την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τις σχετικές μήτρες 

συνάφειας. Τη μεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάζει ο ΑΠ 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 

του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας». 

 

Η συγκέντρωση των πόρων στα Μέτρα αλλά και ο μεγάλος αριθμός τους κρίνονται ως θετική 

λόγω της πολλαπλότητας και της σύνθεσης των αναγκών (επισήμανση που είναι τελείως 

ανεπίκαιρη μετά τις δεκατέσσερις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ). 

 

Σε σχέση με την επάρκεια των πόρων τονίζεται το πρόβλημα των ανειλημμένων 

υποχρεώσεων, ενώ κρίνει ως ανεπαρκείς τους διατιθέμενους πόρους των ΑΠ 3 «Ποιότητα 

Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» και ΑΠ 4 – 

«Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» για την επίτευξη του στόχου της διαφοροποίησης της 

οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μειονέκτημα όμως που θα μπορούσε να αμβλυνθεί 

μέσω των χρηματοδότησεων των ΠΕΠ.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση  των κινδύνων - δυσχερειών που θα μπορούσαν 

να προκύψουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος με τις πλέον σημαντικές να είναι : 

 Η καθυστέρηση στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος (επιβεβαιώθηκε 

πλήρως) ,  

 Η δυσκολία αντιμετώπισης των σύνθετων διοικητικών διαδικασιών λόγω της 

συγκέντρωσης της διαχείρισης εφαρμογής σε μία Διαχειριστική Αρχή παρεμβάσεων η 

διαχείριση των οποίων υλοποιούνταν από 16 Υπηρεσίες Διαχείρισης. Σε σχέση με 

την τελευταία επισήμανση, δηλαδή την ανεπάρκεια των μηχανισμών διαχείρισης και 

εφαρμογής, η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρότεινε την ανάθεση /εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης στις 13 Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, όπως επίσης και 

την αναγκαιότητα εκπόνησης σχετικής μελέτης (είχε προγραμματισθεί να εκπονηθεί 

το 2009) με στόχο τη διερεύνηση της λειτουργικότητας του Συστήματος Διαχείρισης 

και Εφαρμογής του ΠΑΑ και την υποβολή προτάσεων για την λήψη διορθωτικών 

ενεργειών.  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη ουδέποτε εκπονήθηκε, με αποτέλεσμα η αδυναμία των 

Μηχανισμών Διαχείρισης και Εφαρμογής, που εξ υπαρχής είχε διαγνωσθεί, σε 

συνδυασμό με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να αναδειχθούν ως οι βασικές 

αιτίες των προβλημάτων υλοποίησης που σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ 

και θα αναλυθούν εκτενώς στο πέμπτο κεφάλαιο της έκθεσης.  

3.3.3. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προσράμματος συμβάλλει σε µια πιο υπεύθυνη 

διαχείριση των δημόσιων δαπανών και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση των Μέτρων. Η αναγκαιότητα της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Προγραμμάτων και των πόρων που διατίθενται είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό τις παρούσες 

οικονομικές συνθήκες. Η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία, µε βασικά 
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χαρακτηριστικά της το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος, έχει εξασθενίσει την 

ανταγωνιστικότητα.  

 

Σύμφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το γεωργικό εισόδημα εμφανίζει µία τάση έντονης 

συρρίκνωσης και το ίδιο παρατηρείται και µε την απασχόληση. Το εμπορικό ισοζύγιο 

αγροτικών προϊόντων είναι αρνητικό και διαρκώς επιδεινούμενο. Μπροστά σε µια τέτοια 

κατάσταση, µια αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ αλλά 

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

ανάπτυξη και βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και, συνεπώς, για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

 

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

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

(ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 µέσω της στήριξης που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συμπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία εφαρμόζεται µέσω 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ), έχει ως βασικούς στόχους τα εξής:  

– Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, µέσω της 

αναδιάρθρωσής τους, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, 

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

διαχείριση της γης, 

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

διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας, και 

– Τη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader.  

 

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

Προτεραιότητας και τα Μέτρα που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 (ΠΑΑ 2007-13). Βασικός στόχος του Άξονα 1 είναι η βελτίωση των συνθηκών 

ανταγωνισμού των προϊόντων της πρωτογενούς και μεταποιημένης ελληνικής γεωργικής 

παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να ανταπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από την πιθανή 

διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης και να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις συντελούν αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήματος των 

παραγωγών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στη γεωργία, αλλά και 

προσφέρουν στην κατανάλωση ποιοτικά προϊόντα που είναι πλήρως συμβατά µε τους 

κανόνες της ενιαίας κοινοτικής αγοράς, τις προδιαγραφές υγιεινής και γενικότερης 

προστασίας των καταναλωτών και, παράλληλα, σέβονται το περιβάλλον.  

 

Στόχος του Άξονα 2 είναι η υιοθέτηση µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, που 

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

στη διασφάλιση εισοδήματος και αντιστάθμιση τυχόν εισοδηματικής απώλειας των 

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

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

ποιότητας των υδάτων καθώς και την ενίσχυση των παραγωγών των ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.  
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Στόχος του Άξονα 3 είναι η πρωτοβουλία για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Τέλος, ο Άξονας 4 στην Ελλάδα 

ενισχύει την ικανότητα των τοπικών φορέων και του πληθυσμού για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, συνδυάζοντας δράσεις των Αξόνων 1 και 3.  

 

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

Μέτρων του κάθε Άξονα. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται προϋποθέσεις και προσαρμογές 

θεσμικής, διοικητικής και νομοθετικής φύσης, όπως επίσης και ομαλή ροή της 

χρηματοδότησης των πόρων. Η ΕΥ∆ ΠΑΑ, παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις, παρουσιάζει 

έντονη δραστηριότητα για την ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων της υλοποίησης του 

ΠΑΑ 2007-2013. Το προπαρασκευαστικό έργο για µια αποτελεσματική διοικητική 

προσαρμογή είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης και η προετοιμασία των σχετικών ΚΥΑ για ένα 

σημαντικό αριθμό Μέτρων. Κατά την περίοδο στην οποία αφορά η αξιολόγηση (2007-2009) 

και ειδικότερα όσον αφορά στις χρηματοδοτικές ροές, παρατηρούνται τα εξής:  

 

 Σχετικά µε τον Άξονα 1: Μόνο τα Μέτρα 125 και 131 παρουσιάζουν δαπάνες οι οποίες 

αφορούν έργα-γέφυρες του Μ 125 και ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μ 131 της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2000-2006). Η υλοποίηση των υπολοίπων 

Μέτρων δεν είχε ξεκινήσει κατά την περίοδο που αξιολογείται. Υπάρχουν Μέτρα, όπως για 

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

θεσμικών-διοικητικών αλλαγών και πολύπλοκων και απαιτητικών διεργασιών. Γενικά, η 

φυσική και οικονομική υλοποίηση του Άξονα 1 για τα δύο Μέτρα κρίνεται ικανοποιητική 

δεδομένης της χρονικής υστέρησης έναρξης της εφαρμογής του Προγράμματος.  

 

 Σχετικά µε τον Άξονα 2: Μόνο τα Μέτρα 211, 212, 214, 216 και 221 παρουσιάζουν 

σημαντικές δαπάνες και αναφέρονται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγουμένης 

προγραμματικής περιόδου. Μέτρα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί παρατηρούνται και εδώ, 

όπως το Μέτρο 213 εξαιτίας προβλημάτων υλοποίησης κυρίως στην καθυστέρηση 

εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων NATURA.  Δυσκολίες υλοποίησης παρουσιάζει και 

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

γαιών. Άλλες επιπλοκές αποδίδονται είτε στην καθυστέρηση της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος είτε οριστικοποίησης της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) των λεπτομερειών 

εφαρμογής. Η φυσική και οικονομική υλοποίηση του Άξονα 2 κατά την περίοδο 

αξιολόγησης θεωρείται ικανοποιητική.  

 

 Σχετικά µε τους Άξονες 3 και 4: Για τα Μέτρα των Αξόνων 3 και 4 δεν πραγματοποιήθηκαν 

δαπάνες, ενώ οι προκηρύξεις των Μέτρων αναμένονται εντός του 2010. Ένας μικρός 

αριθμός ΟΤ∆ έχει προκηρύξει τα τοπικά του προγράμματα. Παρ΄όλα αυτά, οι στόχοι που 

έχουν τεθεί στη στρατηγική του Προγράμματος αναμένεται να ικανοποιηθούν µέσω των 

αντίστοιχων Μέτρων μέχρι το τέλος της τέταρτης προγραμματικής περιόδου.  

 

Κάθε κράτος µέλος έχει την ευχέρεια να εκτιμήσει τους δείκτες αποτελέσματος είτε ανά Μέτρο 

είτε ανά Άξονα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι δείκτες αποτελέσματος υπολογίζονται ανά 

Άξονα. Για τους Άξονες 1, 3 και 4 υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία από το ΟΠΣΑΑ 

και τα περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα για τον υπολογισμό των δεικτών 

αποτελέσματος, λόγω χαμηλής υλοποίησης. Άλλωστε για τον υπολογισμό των δεικτών 
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αποτελέσματος π.χ. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία(ΑΠΑ) υπολογίζεται µε τα δεδομένα τους 

έτους όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για τον Άξονα 2, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και 

αφορούν την περιοχή επιτυχούς διαχείρισης γης στον τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκομίας, καλύπτοντας στόχους που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας, της 

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

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

αλλαγή και µμάλιστα υπερβαίνει τον καθορισμένο στόχο και σχετικά ικανοποιητική για τους 

δύο άλλους στόχους.  

 

Σχετικά µε το Πρόγραμμα συνολικά: Σε επίπεδο Προγράμματος, το σχετικά χαμηλό ποσοστό 

υλοποίησης του ΠΑΑ είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πορείας υλοποίησής του 

κατά την περίοδο 2007-2009. Για το λόγο αυτό οι ποσοτικές εκτιμήσεις των δεικτών 

οικονομικών επιπτώσεων του Προγράμματος παρουσιάζονται ιδιαίτερα οριακές.  

 

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

Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης: Σχεδιασμός, Εφαρμογή/ Υλοποίηση, Παρακολούθηση και 

Αξιολόγηση. Η ουσιαστική κατανόηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης µμεταξύ των σταδίων 

αυτών είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή και επιτυχημένη πορεία υλοποίησης του 

ΠΑΑ. Στοιχεία όπως, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης µμεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα παραπάνω στάδια εκτμήθηκε 

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

να δοθεί και στη δικτύωση και την επικοινωνία µμεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ομαλότερη πορεία του ΠΑΑ και την 

ανταλλαγή «καλών πρακτικών» κατά την υλοποίηση.  

 

Ένας ρυθμιστικός παράγοντας της ομαλής και αποτελεσματικής υλοποίησης του ΠΑΑ είναι η 

αύξηση του βαθμού συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα ζητήματα του 

σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα 

νόμιμα συμφέροντα των αντίστοιχων ομάδων, και να υπάρξει εμπειρική ανατροφοδότηση για 

την απόκτηση διεισδυτικότερης και πιο εφαρμοσμένης γνώσης στο σχεδιασμό και γενικά σε 

όλα τα στάδια της διενέργειας πολιτικής.  

 

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

έμφαση στην υιοθέτηση πιο ξεκάθαρα στοχευόμενων προσεγγίσεων πολιτικής, µε σαφώς 

καθορισμένες και ευρέως αποδεκτές προτεραιότητες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη και τα 

ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά μειονεκτικών αγροτικών περιοχών. Αυτό θα μπορούσε να 

συμβάλλει στην αποφυγή των εμποδίων κατά την υλοποίηση, που προέρχονται από 

παραλείψεις και ασάφειες του σχεδιασμού. Στα Άξονα 1 παρατηρείται ως ένα βαθμό 

συνέργεια μεταξύ μέτρων του ΠΑΑ η οποία θα μπορούσε να διευρυνθεί και σε άλλα μέτρα ή 

άξονες. Από τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων προκύπτει ότι οι 

Άξονες 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013 θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική 

βαρύτητα στον προϋπολογισμό.  
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Το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ είναι ισχυρά ιεραρχικό και συγκεντρωτικό. Φαίνεται να 

υπάρχει µια δικαιολογημένη ανάγκη αποκέντρωσης.  Ωστόσο, είναι αμφίβολο το κατά πόσο 

υπάρχει η υποδομή για να λειτουργήσει αποδοτικά ένα αποκεντρωμένο σύστημα στην 

παρούσα προγραμματική περίοδο. Παρόλα αυτά, στοιχεία της «από κάτω προς τα πάνω» 

προσέγγισης του Άξονα 4 θα μπορούσαν ως ένα βαθμό να ενσωματωθούν και στον Άξονα 3, 

ώστε να καλυφθούν αποδοτικότερα οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Για να λειτουργήσει 

σωστά κάθε μορφή «αποκέντρωσης» είναι σημαντικό να γίνει κινητοποίηση των τοπικών 

φορέων και γενικότερα ορθολογική αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού ανάπτυξης της 

υπαίθρου µε συμμετοχικές δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης.  

 

Κατά τη διαδικασία της διενέργειας της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της σύνταξης της σχετικής 

έκθεσης κρίσιμη ήταν η έλλειψη των απαιτουμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για 

τον υπολογισμό των 7 δεικτών επιπτώσεων και καθοριστικό το περιορισμένο χρονικό 

πλαίσιο. Παρόλα αυτά έγινε σημαντική προσπάθεια να δρομολογηθούν για το άμεσο μέλλον 

δράσεις που αποσκοπούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ενώ έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία επεξεργασία υπαρχόντων στοιχείων από RICA και 

ΟΠΣΑΑ. Τονίζεται χαρακτηριστικά ότι οι νέες απαιτήσεις του ΚΠΠΑ προαπαιτούν την ύπαρξη 

συγκεκριμένης «κουλτούρας» αξιολόγησης τόσο των φορέων αξιολόγησης όσο και των 

Διαχειριστικών Αρχών στην κατεύθυνση της δημιουργίας της οποίας απαιτείται περισσότερη 

υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά στη συλλογή και παρακολούθηση των 

δεδομένων, στην εφαρμογή κατάλληλων κατά περίπτωση προσαρμοσμένων μεθόδων στις 

τοπικές ελληνικές συνθήκες. Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις 

διαδικασίες της αξιολόγησης και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη 

για µια πιο διεισδυτική και ευρείας αποδοχής αξιολόγηση. 

 

Το βασικό συμπέρασμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι η απουσία στοιχείων 

υλοποίησης που θα επέτρεπαν τον υπολογισμό δεικτών αποτελεσμάτων  και 

επιπτώσεων και η αναγκαιότητα ενίσχυσης των γνώσεων του συνόλου των 

εμπλεκομένων σε θέματα παρακολούθησης (συλλογή και παρακολούθηση των 

δεδομένων).  
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44..  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ  

4.1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης βασίστηκε στη μεθοδολογική προσέγγιση που 

περιγράφεται στα εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

Οι δυνατότητες χρήσης μεθοδολογικών εργαλείων προσδιορίζονται από συγκεκριμένους 

παράγοντες όπως η ύπαρξη χρονολογικών σειρών με βασικά δεδομένα, η ύπαρξη σαφούς 

baseline και η διαθεσιμότητα στοιχείων από προηγούμενες αξιολογήσεις που υλοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της διαδικασίας της παράλληλης αξιολόγησης. 

 

Ιδιαίτερα για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, όπου η έμφαση δίνεται στον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων, βασική πηγή άντλησης στοιχείων 

και δεδομένων αποτελούν οι εργασίες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της παράλληλης αξιολόγησης των ετών 2007-2013, που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν 

υπάρχουν (πλην της εκπόνησης της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αποτελούσε κανονιστική 

υποχρέωση), των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης 2007-2015 σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων των ευρημάτων των ερευνών πεδίου και του 

υποδείγματος εισροών – εκροών. Η εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 

2007-2013 και η αξιοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων υπόκειται σε σοβαρούς  

περιορισμούς που θα παρουσιαστούν εκτενώς στην ενότητα 4.5 «Προβλήματα και 

περιορισμοί της μεθοδολογικής προσέγγισης». 

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στη συνδυαστική εφαρμογή ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθόδων, προσαρμοσμένη στην ανεπάρκεια πληθώρας απαραίτητων στοιχείων, 

και το διαθέσιμο, εξαιρετικά περιορισμένο, χρονικό διάστημα των τριών μηνών που είχε στη 

διάθεση της η ομάδα έργου της αξιολόγησης. 

 

Σε πρώτη φάση έγινε επισκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του Προγράμματος και διερεύνηση του περιεχομένου των υφιστάμενων 

πληροφορικών συστημάτων (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Αλιείας, μικρά πληροφοριακά συστήματα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ).  

 

Σε  δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ομάδας Καθοδήγησης και του 

Συμβούλου Αξιολόγησης ημερίδα
33

 στην οποία παρευρέθηκε το σύνολο των Φορέων 

Εφαρμογής και παρουσιάσθηκαν από πλευράς του Συμβούλου Αξιολόγησης το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναλύθηκαν τα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, τα αναγκαία 

στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό τους και συζητήθηκε η διαθεσιμότητα 

των απαιτούμενων στοιχείων και οι πηγές συγκέντρωσης τους. Με βάση τα συμπεράσματα 

των συζητήσεων/συσκέψεων, όπου αναδείχθηκε το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης στοιχείων 

                                                
33 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 29/9/2016 στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής και παρευρέθηκαν 50 στελέχη 

προερχόμενα από το σύνολο των Φορέων Εφαρμογής και την Διαχειριστική Αρχή.    
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που θα επέτρεπαν τον υπολογισμό σειράς δεικτών και απαντήσεων στα κοινά ερωτήματα 

αξιολόγησης, αποφασίστηκε η επίσπευση της ανάθεσης συμπληρωματικών 

εμπειρογνωμοσυνών από πλευράς Διαχειριστικής Αρχής ώστε να καταστεί εφικτός ο 

προσδιορισμός των καθαρών αποτελεσμάτων (net effect) των Μέτρων 112, 121 και ο 

προσδιορισμός των επιπτώσεων του ΠΑΑ μέσω των παρεμβάσεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 στη βιοποικιλότητα και την ποιότητα υδάτων. 

 

Ο  Σύμβουλος Αξιολόγησης είχε προσδιορίσει στην υποβολή της προσφοράς του για την 

ανάληψη του έργου της εκ των υστέρων αξιολόγησης ότι η πλήρης εφαρμογή των 

περιγραφόμενων στο Guidelines 
34

 ποσοτικών μεθόδων προϋπέθετε τη διαθεσιμότητα 

δεδομένων για μη δικαιούχους του Προγράμματος, ώστε να δημιουργηθούν τα αναγκαία  

«control group» που δεν ήταν διαθέσιμα, ούτε είχε ληφθεί κάποια μέριμνα για τη 

συγκέντρωση τους (π.χ. επεξεργασία δεδομένων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής). Οι 

πρόσθετες μελέτες δεν υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα ο Σύμβουλος Αξιολόγησης να 

υιοθετήσει άλλη  μεθοδολογική προσέγγιση ώστε να καλυφθούν, στο μέτρο του δυνατού, τα 

κενά.   

 

Με βάση τα συμπεράσματα της ημερίδας και την επικοινωνία με το σύνολο των Φορέων 

Εφαρμογής έγινε σχεδιασμός και αποστολή ερωτηματολογίων
35

 στο σύνολο των τελικών 

δικαιούχων (για έργα που είχαν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στα 

ακόλουθα Μέτρα: 

 Βασικές υπηρεσίες (Μέτρο 321) 

 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 322) 

 Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς (Μέτρο 323) 

με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για την εκτίμηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και 

προσδιορισμό της συμβολής των Μέτρων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

των αγροτικών περιοχών. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν:   

 Αποστολή ερωτηματολογίου στο σύνολο των 94 Μελών του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου (ΕΑΔ) για την εκτίμηση της συμβολής του στην επίτευξη των στόχων του 

Προγράμματος. Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε στο 36,2% και θεωρείται 

ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

 Αποστολή ερωτηματολογίου σε επιλεγμένο δείγμα 14 Ομάδων Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ) για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της προσέγγισης Leader. 

Ανταποκρίθηκαν 12 ΟΤΔ, αριθμός που εκτιμάται ως πολύ ικανοποιητικός. 

Η αποστολή ερωτηματολογίων έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής των ποιοτικών μεθόδων 

αξιολόγησης.  

 

Για την εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:  

 Αίτημα παροχής από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του περιεχομένου της 

ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣΔΕ),  

                                                
34

  Ο.π 3  
35

 Το σύνολο των ερωτηματολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα 3  
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 Αίτημα παροχής από τον Οργανισμό Πληρωμών σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του 

συνόλου των πληρωμών σε επίπεδο αγροτεμαχίου των δικαιούχων των Μέτρων 211, 

212, 214, 

 Αίτημα παροχής από τον Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου 123 «Προστιθέμενη αξία 

των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» των φύλλων αξιολόγησης των 

ενταγμένων έργων που περιλαμβάνουν πληθώρα δεδομένων που θα επέτρεπαν την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συμβολή του Μέτρου στην προστασία του 

Περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την εισαγωγή καινοτομιών αλλά και  τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας για τα επενδυτικά σχέδια  που 

έχουν ολοκληρωθεί. Η αποστολή των στοιχείων αυτών έγινε στις 12/12/2016, 

καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη, λόγω έλλειψης χρόνου, την οποιαδήποτε 

επεξεργασία τους. Για την απάντηση των σχετικών με το Μέτρο κοινών ερωτημάτων 

και τον προσδιορισμό  της καθαρής συμβολής του Μέτρου ο Σύμβουλος Αξιολόγησης 

προχώρησε σε οικονομετρική  ανάλυση των δεδομένων του κλάδου 10 (βιομηχανία 

τροφίμων) για να συγκρίνει τις επιδόσεις των δικαιούχων του Μέτρου με τις επιδόσεις 

μη δικαιούχων.  

 

Για τη δημιουργία του υποδείγματος εισροών – εκροών έγινε κατανομή του συνόλου των 

δαπανών των επενδυτικών μέτρων σε διακριτά μέρη (κατασκευές, μηχανολογικός 

εξοπλισμός), ενώ για τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις έγινε κατανομή των 

δαπανών και κατά τεχνικοοικονομικό προσανατολισμό των εκμεταλλεύσεων.  Η περιγραφή 

των ποσοτικών μεθόδων και ο τρόπος αξιοποίησης των συλλεχθέντων στοιχείων 

παρουσιάζεται στην ενότητα 4.4 «Τεχνικές για τις απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολόγησης και 

συναγωγής συμπερασμάτων». 

 

Για την αξιοποίηση του περιεχομένου των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων 

(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, μικρά 

πληροφοριακά συστήματα των  Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4, μικρό πληροφοριακό 

σύστημα του Μέτρου 121, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) ο Σύμβουλος 

Αξιολόγησης δημιούργησε  ενιαία  βάση δεδομένων αξιολόγησης και ανέπτυξε 

μηχανογραφικές εφαρμογές  που επέτρεπαν την αξιοποίηση  του συνόλου των αναγκαίων 

πληροφοριών.   

 

Τέλος, σε ότι αφορά στην προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων επικαιροποιήθηκαν οι 

τιμές των δεικτών πλαισίου ώστε να προσδιορισθεί η συμβολή των Μέτρων του 

Προγράμματος στις σημειωθείσες μεταβολές, αφού ομαδοποιήθηκαν τα κοινά ερωτήματα με 

τα Μέτρα, τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων αλλά και τους δείκτες βάσης όπου 

υπάρχει άμεση συσχέτιση των εκροών των Μέτρων με την τιμή ενός δείκτης βάσης. Ειδικά για 

τους τέσσερεις περιβαλλοντικούς δείκτες επιπτώσεων έγινε επισκόπηση του συνόλου των  

διαθέσιμων κειμένων πολιτικής που διαθέτει η χώρα (Εθνική Στρατηγική για την 

Βιοποικιλότητα, Διαχειριστικά Σχεδία Λεκανών Απορροής, Εθνική Στρατηγική για την 

Ερημοποίηση κλπ), ενώ έγινε επισκόπηση  και  της διεθνούς βιβλιογραφίας.   

 

Όσον αφορά στην εκτίμηση για την επάρκεια των μηχανισμών εφαρμογής πραγματοποιήθηκε 

έρευνα πεδίου με την αποστολή ερωτηματολογίων στους Φορείς Εφαρμογής και τον 

Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).   
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Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα στη 2η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (19/12/2016) προκειμένου να κριθεί η 

ρεαλιστικότητα των συμπερασμάτων αλλά και οι τομείς όπου εντοπίστηκαν προβλήματα και 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την περίοδο εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 -2020. 

4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει πρόσθετα κοινά ερωτήματα πέραν των κοινών ερωτημάτων 

που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β’ του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης. 

Στη φάση αυτή του έργου απαντήθηκαν και αναπτύχθηκαν κριτήρια κρίσης για τα κοινά 

ερωτήματα για όλα τα ενεργά Μέτρα του Προγράμματος. Στον κατωτέρω Πίνακα 

παρουσιάζονται τα ενεργά Μέτρα του Προγράμματος, όπου συσχετίζονται με τα κοινά 

ερωτήματα του κάθε Μέτρου, τα κριτήρια κρίσης που αναπτύχθηκαν καθώς και το επίπεδο 

στόχων του κάθε Μέτρου. Επιπλέον, παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο δεικτών του κάθε 

Μέτρου, που αποτελείται κυρίως από το σύστημα των κοινών δεικτών και επιπρόσθετα από 

τους δείκτες βάσης.    
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Πίνακας 4.1: Συσχέτιση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγηση με τα κριτήρια κρίσης, τα επίπεδα στόχων & το πλαίσιο δεικτών σε επίπεδο Μέτρου 

Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

Μέτρο 112 – 

«Εγκατάσταση 

νέων γεωργών» 

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το κριτήριο κρίσης είναι  η ηλικία των δικαιούχων που 

εγκαθίστανται  και η μεταβολή του αριθμού των νέων γεωργών 

ηλικίας κάτω των 40 ετών σε σχέση με το σύνολο των αρχηγών 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι μεταβολές στα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που δημιουργούν 

συγκρινόμενα με τα μεγέθη σε Εθνικό επίπεδο. Επιπλέον κριτήριο 

κρίσης αφορά και η μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης του 

γεωργικού εργατικού δυναμικού καθώς και το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των νέων 

γεωργών που εντάχθηκαν στο Μέτρο 112 σε όρους οικονομικού 

μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τεχνοικονομικού 

προσανατολισμού των εκμεταλλεύσεων , αριθμού  ΜΑΕ   

 

Προτείνεται επίσης η εξέταση του κατ πόσον οι δικαιούχοι του 

Μέτρου συνδέονται με άλλα Μέτρα του Προγράμματος όπως το 

Μέτρο 121 αλλά και το Μέτρο 113.   

 

Το επίπεδο στόχου είναι η «Μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης των 

απασχολουμένων στην γεωργία». 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός ενισχυθέντων νέων γεωργών (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις 

(Αποτελέσματος) 

o Οικονομική μεγέθυνση (Επιπτώσεων) 

o Παραγωγικότητα εργασίας (Επιπτώσεων) 
 

Δείκτες Βάσης 

o BO 5 - Ηλικιακή διάθρωση του τομέα της γεωργίας 

o BC4 - Διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων (α) 

Αριθμός Εκμεταλλεύσεων, β) Χρησιμοποιούμενη 

Γεωργική Έκταση (Ha), γ) Μέσος όρος μεγέθους 

εκμετάλλευσης σε εκτάρια (ha / farm) δ) Μέσο οικονομικό 

μέγεθος των εκμεταλλευσεων), ε) Απασχολούμενοι στη 

γεωργία σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

Μέτρο 113 – 

«Πρόωρη 

συνταξιοδότηση» 

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

 Τα κριτήρια κρίσης αφορούν τη μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης 

του γεωργικού εργατικού δυναμικού και ειδικότερα τη μεταβολή 

στο ποσοστό των γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών και επιπλέον 

μεταβολή στο φυσικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

των διαδόχων με βάση τα δεδομένα της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης του ΕΠΑΑ 2000-2006 που αποτελούν τους 

δικαιούχους του Μέτρου.   

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός πρόωρα συνταξιοδοτούμενων γεωργών 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός εκταρίων που ελευθερώθηκαν (Επιδόσεων) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις 

(Αποτελέσματος) 

o Οικονομική μεγέθυνση (Επιπτώσεων) 

o Παραγωγικότητα εργασίας (Επιπτώσεων) 
 

Δείκτες Βάσης 

o BO 5 - Ηλικιακή διάθρωση του τομέα της γεωργίας 

o BO 6 - Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της 

γεωργίας 

o BC4 - Διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων (α) 

Αριθμός Εκμεταλλεύσεων, β) Χρησιμοποιούμενη 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  121 

Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Γεωργική Έκταση (Ha), γ) Μέσος όρος μεγέθους 

εκμετάλλευσης σε εκτάρια (ha / farm) δ) Μέσο οικονομικό 

μέγεθος των εκμεταλλευσεων), ε) Απασχολούμενοι στη 

γεωργία σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 

Μέτρο 114 – 

«Χρήση 

συμβουλευτικών 

υπηρεσιών»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το επίπεδο στόχων αφορά την προσαρμογή και τη βελτίωση της 

παραγωγής με βάση νέες και περισσότερο φιλικές προς το 

περιβάλλον τεχνικές. Από την εξέταση της θεματολογίας των 

παρεχόμενων συμβουλών προκύπτει ότι η πλειονότητα τους 

αφορούσε στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών που δεν 

σχετίζονται με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των 

εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου το Μέτρο δεν επιδρά στην 

μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας.  

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός ενισχυθέντων γεωργών (Επιδόσεων) 

o Αριθμός ενισχυθέντων Δασοκαλ/τών (Επιδόσεων) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις 

(Αποτελέσματος) 

Δεν εξετάζονται   λόγω της μη συσχέτισης του μέτρου 

 

Δείκτες Βάσης 

o BO 6 - Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της 

γεωργίας 

o BO 14 - Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της 

δασοκομίας 

Δεν εξετάζονται   λόγω της μη συσχέτισης του μέτρου  

Μέτρο 121 – 

«Εκσυγχρονισμό

ς γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

Τα κριτήρια κρίσης είναι η μεταβολή στην ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και την αύξηση της κερδοφορίας των 

ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων, η μεταβολή στην απασχόληση και 

την παραγωγικότητα της εργασίας , οι μεταβολές στα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων (οικονομικό μέγεθος), το 

είδος των ενισχυόμενων δράσεων  (μηχανολογικός εξοπλισμός, 

κτιριακά, επενδύσεις για την εισαγωγή της καινοτομίας), η 

κατανομή των επενδυτικών σχεδίων ανά τεχνοοικονομικό 

προσανατολισμό της εκμετάλλευσης (αροτραίες, δενδρώδεις, 

αιγοπραβατοτροφία, βοοτροφία κλπ) αλλά και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (νέες 

προκλήσεις, παραγωγοί νέων προϊόντων και εφαρμογή νέων 

τεχνικών). 

Για τις μεταβολές την Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν 

επενδυτική στήριξη (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος (π.χ. αποτελεσματικά 

συστήματα άρδευσης), (Επιδόσεων) 

o Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Επιδόσεων) 

o Αριθμός εκμεταλλεύσεων που εισήγαγαν νέα προϊόντα ή 

νέες τεχνικές (Αποτελέσματος) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

εκμεταλλεύσεις που ενισχύονται (Αποτελέσματος) 

o Οικονομική μεγέθυνση (Επιπτώσεων) 

o Παραγωγικότητα εργασίας (Επιπτώσεων) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

της παραγωγικότητας της εργασίας (ΑΠΑ/ΜΑΕ) ως control group 

χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για τις ομοειδείς 

εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ 

και δεν εντάχθηκαν στο Μέτρο 121. 

 

Τα επίπεδα στόχων είναι οι εδικοί στόχοι αναδιάρθρωση και 

ανάπτυξη φυσικού δυναμικού, εισαγωγή νέας τεχνολογίας και 

προώθηση της καινοτομίας, μείωση του κόστους παραγωγής, 

βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, προστασία 

του περιβάλλοντος και οι τιθέμενοι στόχοι των δεικτών εκροών και 

αποτελεσμάτων. Διακριτή αναφορά γίνεται  για τους δικαιούχους 

του Μέτρου που είναι νέοι γεωργοί πρώτης εγκατάστασης.  

 

Δείκτες Βάσης 

o BO 6 - Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της 

γεωργίας 

o BO 7 - Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στον 

τομέα της γεωργίας 

o BO 8 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα 

o BO 9 - Οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 

Μέτρο 123 – 

«Προστιθέμενη 

αξία των 

γεωργικών και 

δασοκομικών 

προϊόντων»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Τα κριτήρια κρίσης είναι η μεταβολή των οικονομικών μεγεθών των 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων (ΑΠΑ) από το Μέτρο σε σύγκριση με 

τα αντίστοιχα μεγέθη των επιλέξιμων προς ενίσχυση υποκλάδων, 
της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ώστε να προσδιοριστεί το 

καθαρό αποτέλεσμα. 

Το Μέτρο μετράται και ως προς τις μεταβολές στην απασχόληση 

και την παραγωγικότητα της εργασίας που επιτυγχάνουν οι 

ενισχυόμενες επιχειρήσεις. Συμπληρωματικά, αφού αποτελούν και 

ειδικούς στόχους του Μέτρου, θα μπορούσε το ποσοστό 

αξιοποίησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ, 

βιολογικά.  

Απαιτείται επίσης το είδος των επενδύσεων (κτίρια, μηχανολογικός 

εξοπλισμός) το ποσοστό των επενδυτικών δαπανών για την 

εισαγωγή καινοτομιών και την προστασία του περιβάλλοντος, και η 

δαπάνη για ΤΠΕ η συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην 

δημιουργία νέων προϊόντων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, 

στην αύξηση του δυναμικού παραγωγής, στην δημιουργία νέων 

μονάδων, στην βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής 

στον χώρο παραγωγής, στην ικανοποίηση προτύπων υγιεινής, 

στην βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση των ΑΠΕ που 

αποτελούν ειδικούς στόχους του Μέτρου.  

Τα επίπεδα στόχων είναι οι τιθέμενοι στο ΠΑΑ στόχοι των δεικτών 

εκροών και αποτελεσμάτων.  

Τα κριτήρια κρίσης δεν εφαρμόστηκαν λόγω έλλειψης 

στοιχείων.    

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων – γεωργικών 

προϊόντων (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων – γεωργικών προϊόντων 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων στον τομέα του 

γάλακτος (Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων – δασοκομικών 

προϊόντων (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων – δασοκομικών προϊόντων 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός επιχειρήσεων που θα εισαγάγουν νέα προϊόντα 

ή τεχνικές (Αποτελέσματος) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

εκμεταλλεύσεις που ενισχύονται (Αποτελέσματος) 

o Οικονομική μεγέθυνση (Επιπτώσεων) 

o Παραγωγικότητα εργασίας (Επιπτώσεων) 

 

Δείκτες Βάσης 

o BO 10 - Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία 

τροφίμων 

o BO 11 - Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στη 

βιομηχανία τροφίμων 

o BO 12 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στη βιομηχανία 

τροφίμων 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

o BO 13 - Οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων 

Μέτρο 125 – 

«Γεωργικές και 

Δασοκομικές 

Υποδομές»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το Μέτρο ανήκει στον Άξονα 1 με δείκτη αποτελέσματος στο 

ΚΠΠΑ «Αύξηση της προστιθέμενης αξίας». Η λογική της 

παρέμβασης του Μέτρου όμως εξυπηρετεί την ορθή διαχείριση 

των υδάτων. Κατά συνέπεια, προκύπτει η αναγκαιότητα 

προσθήκης ειδικού δείκτη /δεικτών. Η αύξηση του όγκου του 

αποθηκευμένου ύδατος εν μέρει μπορεί να καλύψει την απαίτηση 

αυτή. Προτείνονται πρόσθετοι δείκτες αριθμός εκταρίων που 

ωφελούνται από ορθολογική διαχείριση υδάτων. Μείωση 

απωλειών ύδατος από αναβαθμισμένα αρδευτικά δίκτυα. Εάν 

προκύπτουν από τις γεωργοικονομικές μελέτες δεδομένα που 

άπτονται οικονομικών στοιχείων αυτά θα πρέπει να 

κωδικοποιηθούν για να τεκμηριωθεί η μη χρήση του δείκτη του 

κοινού πλαισίου «Μεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία».  

Δεν δόθηκαν στον Σύμβουλο Αξιολόγησης οι γεωργοοικονομικές 

μελέτες.   

Για τη δεύτερη δράση «Αναδασμός» δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

αποτελέσματα, λόγω του ότι ολοκληρώθηκε μόνο ένα έργο.  

 

Για το 125 Β από την περιγραφή του Μέτρου προκύπτει ότι η 

στόχευση δεν αφορά μόνο στη βελτίωση της δασικής παραγωγής 

αλλά  και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δεν τηρούνται 

οικονομικά στοιχεία για την  αξία της δασικής παραγωγής στις  

περιοχές υλοποίησης των έργων δασικής οδοποιίας. Θα 

μπορούσε να υιοθετηθεί  η χρήση εναλλακτικού δείκτη, όπως 

αριθμός εκταρίων δασικών εκτάσεων που προστατεύονται . Λόγω 

της φύσης των έργων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

αντίστοιχοι δείκτες με το Μέτρο 226.  

 
Τα κριτήρια κρίσης δεν εφαρμόστηκαν λόγω έλλειψης 

στοιχείων.    

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων πράξεων - Γεωργικός τομέας 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων - Γεωργικός τομέας 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων πράξεων - Έργα αναδασμών 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων - Έργα αναδασμών 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων πράξεων - Αγροτική οδοποιία 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων - Αγροτική οδοποιία 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων πράξεων - Δασοκομικός τομέας 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων - Δασοκομικός τομέας 

(Επιδόσεων) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις – Βελτίωση 

υποδομής γεωργία και δασοκομία (Αποτελέσματος) Δεν 

εφαρμόζεται  
Συμπληρωματικοί δείκτες  

o Όγκος αποθηκευμένου ύδατος (Αποτελέσματος) 

o Βελτιούμενη έκταση (για έργα αρδευτικών δικτύων) 

(Αποτελέσματος) 

 

Δείκτες Βάσης 

o BC15 - Χρήση υδάτων (% ποσοστό αρδευόμενης ΧΓΕ) 

o BC12 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών (σε 1.000 εκτάρια 

ha/ έτος) 

o BC13 - Υγεία δασικών οικοσυστημάτων (% of trees in 

defoliation classes 2-4) 

Μέτρο 131 – 

«Εκπλήρωση 

προτύπων»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

Δεν μπορούν να εκτιμηθούν αποτελέσματα λόγω του ότι το Μέτρο 

κάλυψε τις υπολειπόμενες καταβολές δόσεων σε δικαιούχους του 

ΕΠΑΑ 2000-2006.  

Κοινοί Δείκτες 

o "Αριθμός δικαιούχων οι οποίοι ενισχύθηκαν για τήρηση 

προτύπων" (Επιδόσεων) 

o Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

(Αποτελέσματος) 

o Αξία αγροτικής παραγωγής που καλύπτεται από 

αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/ πρότυπο 

(Αποτελέσματος) 

Μέτρο 132 – 

«Συμμετοχή σε 

συστήματα 

ποιότητας»

 

  

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

 Τα κριτήρια κρίσης αφορούν το΄είδος των προτύπων που 

εφαρμόζουν οι ενισχυόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  Τα 

επίπεδα στόχων είναι τα τεθέντα στο Πρόγραμμα.  .  

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα 

(Επιδόσεων) 

o Αξία αγροτικής παραγωγής που καλύπτεται από 

αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/ πρότυπο 

(Αποτελέσματος) 

 

Μέτρο 133 – 

«Δραστηριότητες 

ενημέρωσης και 

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

Το Μέτρο δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αφού περιλαμβάνει μόνο ένα 

έργο χαμηλού προυπολογισμού.  

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων πράξεων (Επιδόσεων) 

o Αξία αγροτικής παραγωγής που καλύπτεται από 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

προώθησης»

  
δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/ πρότυπο 

(Αποτελέσματος) 
 

Μέτρο 144 – 

«Εκμεταλλεύσεις 

υπό 

αναδιάρθρωση 

λόγω 

μεταρρύθμισης 

κοινής 

οργάνωσης της 

αγοράς» 

o 15. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την 

περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό 

το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα 

πρέπει να παρουσιάζονται έτσι 

ώστε η συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα των τομέων της 

γεωργίας και της δασοκομίας, να 

εστιάζεται ξεχωριστά στο κάθε 

τομέα) 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Ο προτεινόμενος δείκτης είναι αριθμός εκμεταλλεύσεων που 

αναδιαρθρώνονται και νέες καλλιέργειες που αντικαθιστούν τον 

καπνό. Πηγή άντλησης των στοιχείων θα μπορούσε να είναι το 

επιχειρηματικό σχέδιο ή εναλλακτικά τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για να 

εξετασθεί η μεταβολή των εκμεταλλεύσεων. Με βάση τη μέση 

στρεμματική απόδοση των νέων καλλιεργειών μπορεί να 

υπολογισθεί ο δείκτης «Μεταβολή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία».  

 
Τα κριτήρια κρίσης δεν εφαρμόστηκαν λόγω έλλειψης 

στοιχείων.    

Κοινοί Δείκτες 

o Πλήθος επιχειρήσεων που έλαβαν ενίσχυση (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

Μέτρο 211 – 

«Ενισχύσεις για 

μειονεκτήματα 

ορεινών 

περιοχών»  

& Μέτρο 212 – 

«Ενισχύσεις για 

μειονεκτήματα, 

εκτός των 

ορεινών 

περιοχών»

 

  

o 16. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

 Το κριτήριο κρίσης είναι η μεταβολή στον αριθμό των εκτάσεων 

και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν ενίσχυση ανά 

είδος καλλιέργειας σε σύγκριση με τις σημειούμενες μεταβολές στις 

χρήσεις γης τόσο συνολικά όσο και ανά καλλιέργεια στην Ελλάδα 

την περίοδο 2007 – 2014 όπου υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά 

δεδομένα.  

Επιπροσθέτως, η έκταση των γεωργικών περιοχών Natura 2000 

και ΥΦΑ (HNV) που καλύπτονται από το Μέτρο. 

 

Το επίπεδο στόχος είναι η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης 

της γεωργικής γης και οι τιθέμενοι στόχοι των δεικτών εκροών και 

αποτελεσμάτων.  

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε ορεινές 

περιοχές (Επιδόσεων) 

o Στηριζόμενες γεωργικές εκτάσεις σε ορεινές περιοχές 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με 

μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών 

(Επιδόσεων) 

o Περιοχές γεωργικών εκτάσεων στηριζόμενες σε περιοχές 

με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών 

(Επιδόσεων) 

o Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, , (ε)στην αποφυγή της περιθωριοποίησης 

και της εγκατάλειψης της γης (Αποτελέσματος)  

o Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 

(Επιπτώσεων) 
Δείκτες Βάσης 

o BO 16 - Σημασία της γεωργίας ημιεπιβίωσης στα νέα 

κράτη μέλη 

o BC8 - Μειονεκτικές περιοχές (LFA)  

o BC9 - Περιοχές εκτατικής γεωργίας 

Μέτρο 214 – 

«Γεωργο-

περιβαλλοντικές 

ενισχύσεις» 

o 16. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

 Τα κριτήρια κρίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το ειδικό 

ερώτημα και την περιβαλλοντική παράμετρο που εξετάζεται. 

Αναφορικά με την διατήρηση, η βελτίωση των ενδιαιτημάτων και 

της βιοποικιλότητας, η μεταβολή του αριθμού των ζώων (αγελάδες 

πρόβατα) και του αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

ποικιλιών που απειλούνται με εξαφάνιση.  

Η διατήρηση ή η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων εξετάζεται με 

βάση την μεταβολή των τάσεων σε υπολείμματα νιτρικών στα 

υπόγεια ύδατα σε περιοχές εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών 

δράσεων και σε λοιπές περιοχές. Για τη διατήρηση ή βελτίωση της 

ποιότητας του εδάφους δεν έχουν αναπτυχθεί κριτήρια κρίσης 

λόγω της μη ύπαρξης στοιχείων σε εθνικό επίπεδο. Για την 

συμβολή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στην άμβλυνση των 

κλιματικών αλλαγών ως κριτήριο κρίσης χρησιμοποιείται η 

μεταβολή στην χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Για τη συμβολή 

των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στη διατήρηση και βελτίωση 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων 

άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη 

(Επιδόσεων) 

o Συνολική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική 

στήριξη (Επιδόσεων) 

o Συνολικός αριθμός συμβάσεων (Επιδόσεων) 

o Φυσική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική 

στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου (Επιδόσεων)  

o Αριθμός δράσεων που σχετίζονται με τους γενετικούς 

πόρους (Επιδόσεων) 

o Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (β)στην ποιότητα των υδάτων, (γ)στην 

καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, (δ)στην 

ποιότητα του εδάφους, (ε)στην αποφυγή της 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

των τοπίων και των χαρακτηριστικών τους χρησιμοποιείται η 

διατήρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις ορεινές περιοχές 

και η συμβολή στη διατήρηση παραδοσιακών τοπίων δενδρωδών 

καλλιεργειών. Τέλος, στο κοινό ερώτημα για το κατά πόσον 

συνέβαλλαν τα γεωργο-περιβαλλοντικά Μέτρα στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος ως κριτήριο κρίσης χρησιμοποιείται η βελτίωση των 

τάσεων που παρουσιάζει το ισοζύγιο αζώτου στις περιοχές που 

εφαρμόζονται τα μέτρα, η κάλυψη περιοχών NATURA και HNV. 

Τα επίπεδα στόχοι είναι οι ειδικοί στόχοι του Μέτρου «Αειφόρος 

χρήση της γεωργικής γης και των φυσικών πόρων», ο 

επιχειρησιακός στόχος της μείωσης στη χρήση ζιζανιοκτόνων 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και οι δείκτες εκροών και 

αποτελεσμάτων του Μέτρου. 

περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης 

(Αποτελέσματος) 

o Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 

(Επιπτώσεων) 

o Διατήρηση της γεωργίας και δασοκομιάς υψηλής φυσικής 

αξίας (Επιπτώσεων) 

o Βελτίωση της ποιότητας του νερού (Επιπτώσεων) 

o Συνεισφορά στην απάμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

(Επιπτώσεων) 

Δείκτες Βάσης 

o BO 17  - Βιοποικιλότητα: Πληθυσμός πτηνών σε 

γεωργικές εκτάσεις 

o BO 20  - Ποιότητα των υδάτων: Ακαθάριστα ισοζύγια 

θρεπτικών ουσιών 

o BO 21  - Ποιότητα των υδάτων: Ρύπανση από νιτρικά 

άλατα και φυτοφάρμακα  

o BO 22 - Έδαφος: Περιοχές που απειλούνται με διάβρωση 

του εδάφους 

o BO 23  - Έδαφος: βιολογική γεωργία 

o BO 26  - Κλιματικές μεταβολές/ποιότητα του αέρα: 

εκπομπές αερίων από τη γεωργία 

Μέτρο 216 – 

«Στήριξη για μη 

παραγωγικές 

επενδύσεις» 

o 16. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Τα κριτήρια κρίσης έχουν σχέση με τους ειδικούς στόχους κάθε 

δράσης. Για τη συμβολή του Μέτρου στη διατήρηση του τοπίου 

χρησιμοποιείται η έκταση στην οποία διατηρήθηκαν 

χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου. Για τη συμβολή στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας η έκταση την οποία επηρέασαν τα 

μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας. 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων 

άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικός όγκος επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (β)στην ποιότητα των υδάτων, (γ)στην 

καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, (δ)στην 

ποιότητα του εδάφους, (ε)στην αποφυγή της 

περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης 

(Αποτελέσματος) 

o Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 

(Επιπτώσεων) 

o Διατήρηση των γεωργίας και δασοκομιάς υψηλής 

φυσικής αξίας (Επιπτώσεων) 

o Βελτίωση της ποιότητας του νερού (Επιπτώσεων) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

o Συνεισφορά στην απάμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

(Επιπτώσεων) 

 

Μέτρο 221 – 

«Πρώτη δάσωση 

γεωργικής γης»

 

  

o 16. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Κριτήριο κρίσης αποτελεί η αύξηση των δασοκαλυμένων εκτάσεων 

και ο βαθμός επίπτωσης των νέων δασών στην απορρόφηση 

διοξειδίου του άνθρακα στην πλήρη ανάπτυξη των νέων δασών. 

Το πρόβλημα όμως είναι ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει 

νεοεντασσόμενους, αλλά δικαιούχους προηγούμενων 

προγραμματικών περιόδων οπότε δεν μπορεί να υπάρξει 

διπλομέτρηση. 

 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν ενίσχυση δάσωσης 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός εκταρίων δασωμένης γης (Επιδόσεων) 

o Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (γ)στην καταπολέμηση των κλιματικών 

μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, (ε)στην 

αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της 

γης (Αποτελέσματος) 

o Αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας 

(Επιπτώσεων) 

o Διατήρηση των γεωργίας και δασοκομιάς υψηλής 

φυσικής αξίας (Επιπτώσεων) 

o Συνεισφορά στην απάμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

(Επιπτώσεων) 
Δείκτες Βάσης 

o BO19 - Βιοποικιλότητα: Σύνθεση ειδών δένδρων 

o BC11 - Βιοποικιλότητα: Προστατευόμενα δάση  

o BC12 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών  

o BC13 - Υγεία δασικών οικοσυστημάτων 

Μέτρο 226 – 

«Αποκατάσταση 

του δασοκομικού 

δυναμικού και 

εισαγωγή 

δράσεων 

πρόληψης»

  

o 16. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

 Το κριτήριο κρίσης περιορίζεται στο βαθμό αναδάσωσης των 

καμένων δασών ενώ για τις δράσεις πρόληψης το υφιστάμενο 

πλαίσιο παρακολούθησης δεν επιτρέπει την εφαρμογή κριτηρίου 

κρίσης, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αποτίμησης των 

προστατευόμενων εκτάσεων κατά δράση.  

 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός δράσεων πρόληψης / αποκατάστασης 

(Επιδόσεων) 

o Στηριζόμενη περιοχή πληγέντων δασών (ha) 

(Επιδόσεων)  

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων)  

o Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (γ)στην καταπολέμηση των κλιματικών 

μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, (ε)στην 

αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της 

γης (Αποτελέσματος) 

o  Συνεισφορά στην απάμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

(Επιπτώσεων) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

 

Δείκτες Βάσης 

o BO19 - Βιοποικιλότητα: Σύνθεση ειδών δένδρων 

o BC11 - Βιοποικιλότητα: Προστατευόμενα δάση  

o BC12 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών  

o BC13 - Υγεία δασικών οικοσυστημάτων 

o BC16 - Προστατευτικά δάση όσον αφορά κυρίως το 

έδαφος και το νερό 

Μέτρο 311 – 

«Διαφοροποίηση 

προς μη 

γεωργικές 

δραστηριότητες» 

 

  

o 17. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη οικονομική 

διαφοροποίηση των δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το κριτήριο κρίσης είναι η δημιουργούμενη εξωγεωργική  

απασχόληση  και η ΑΠΑ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. 

Πρόσθετα στοιχεία είναι η ηλικία του δικαιούχου και το φύλο του 

δικαιούχου. Πηγή άντλησης των στοιχείων είναι το ΟΠΣΑΑ και το 

μικρό πληροφοριακό σύστημα 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός δικαιούχων (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων)  

o Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (Αποτελέσματος) 

o Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

(Αποτελέσματος) 

o  Δημιουργία απασχόλησης (Επιπτώσεων) 
Δείκτες Βάσης 

o BO 27 - Γεωργοί που ασκούν και άλλες προσοδοφόρες 

δραστηριότητες 

o BO 28 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

 

Μέτρο 312 – 

«Ανάπτυξη πολύ 

μικρών 

επιχειρήσεων»

 

  

o 17. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στην 

οικονομική διαφοροποίηση των 

δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το κριτήριο κρίσης είναι η δημιουργούμενη απασχόληση  και η 

ΑΠΑ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Πρόσθετα στοιχεία είναι η 

ηλικία του δικαιούχου και το φύλο του δικαιούχου. Πηγή άντλησης 

των στοιχείων είναι το ΟΠΣΑΑ και το μικρό πληροφοριακό 

σύστημα. 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων / συσταθεισών πολύ μικρών 

επιχειρήσεων (Επιδόσεων) 

o Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (Αποτελέσματος) 

o Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

(Αποτελέσματος) 

o Δημιουργία απασχόλησης (Επιπτώσεων) 
Δείκτες Βάσης 

o BO 27 - Γεωργοί που ασκούν και άλλες προσοδοφόρες 

δραστηριότητες 

o BO 28 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

 

Μέτρο 313 – 

«Ενθάρρυνση 
o 17. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στην 

Το κριτήριο κρίσης είναι η προσδοκώμενη αύξηση του αριθμού 

των τουριστών στις αγροτικές περιοχές και η αύξηση των θέσεων 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων νέων τουριστικών δράσεων 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

τουριστικών 

δραστηριοτήτων

» 

  

οικονομική διαφοροποίηση των 

δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

απασχόλησης σε δραστηριότητες εκτός του γεωργικού τομέα , η 

ΑΠΑ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων . Επιπροσθέτως απαιτείται 

ο διαχωρισμός ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Εάν 

πρόκειται για ιδρύσεις τουριστικών καταλυμάτων απαιτείται και ο 

αριθμός των κλινών . Πηγή άντλησης των στοιχείων το ΟΠΣΑΑ και 

το μικρό πληροφοριακό σύστημα. 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (Αποτελέσματος) 

o Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

(Αποτελέσματος) 

o Πρόσθετος αριθμός τουριστών (αριθμός) - Αριθμός 

τουριστών χωρίς διανυκτέρευση (Αποτελέσματος) 

o Πρόσθετος αριθμός τουριστών (αριθμός) - Αριθμός 

διανυκτερεύσεων (Αποτελέσματος) 

o Δημιουργία απασχόλησης (Επιπτώσεων) 
Δείκτες Βάσης 

o BO 27 - Γεωργοί που ασκούν και άλλες προσοδοφόρες 

δραστηριότητες 

o BO 28 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

o BO 29 - Οικονομική ανάπτυξη στον μη γεωργικό τομέα 

o BO 31 - Τουριστικές υποδομές σε αγροτικές περιοχές 

o BO 33  - Ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών 

Μέτρο 321 – 

«Βασικές 

υπηρεσίες για 

την οικονομία και 

τον αγροτικό 

πληθυσμό» 

 

  

o 18. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Κατηγορία Πράξης: Αγροτική οδοποιία 
Αριθμός και έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
βρίσκονται σε απόσταση έως και 100 μέτρων εκατέρωθεν του 
αγροτικού δρόμου και εξυπηρετούνται από τη βελτίωση της 
πρόσβασης. 
Κατηγορία Πράξης: Εγγειοβελτιωτικά έργα (Αρδευτικά δίκτυα, 
ταμιευτήρες, φράγματα) 
Αρδευόμενη έκταση για την οποία υλοποιήθηκαν εγγειοβελτιωτικά 
έργα μικρής κλίμακας (στρέμματα ή εκτάρια) 
Όγκος ύδατος που υφίσταται ορθολογική διαχείριση 
Εκτιμώμενη μείωση απωλειών ύδατος από παρεμβάσεις 
εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων. 
.Κατηγορία Πράξης: Μικρής κλίμακας υποδομές σε χώρους 
άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων (γήπεδα, μουσεία, παιδικοί σταθμοί, μετατροπές 
κτιρίων, διαδρομές, πάρκα) και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης 
Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις. 
Εκτιμώμενη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής 

λόγω των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και αφορούν σε 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων δράσεων (Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων δράσεων Δημιουργία ευρυζωνικής 

υποδομής, η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης 

και εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια 

ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών) και 

διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή (Επιδόσεων) 

o Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των 

βελτιωμένων υπηρεσιών (Αποτελέσματος) 

o Αύξηση της διείσδυσης του διαδικτύου σε αγροτικές 

περιοχές (Αποτελέσματος) 

o  Οικονομική μεγέθυνση (Επιπτώσεων) 
Πρόσθετοι Δείκτες  

Χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίας 

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται  

Μήκος αρδευτικών δικτύων , Εξοικονόμηση ύδατος  

 
Δείκτες Βάσης 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

μετατροπές κτιρίων, μουσεία, διαδρομές, πάρκα o BO 28 - Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

o BO 29 - Οικονομική ανάπτυξη στον μη γεωργικό τομέα 

 

Μέτρο 322 – 

«Ανακαίνιση και 

ανάπτυξη 

χωριών» 

 

 

  

o 18. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Κατηγορία Πράξης: Έργα ανάπλασης 
Αριθμός των νέων επιχειρήσεων που εκτιμάται ότι 
δημιουργήθηκαν ως συνέπεια των παρεμβάσεων ανάπλασης του 
οικισμού. 
Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής λόγω των 
παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια των 
παρεμβάσεων ανάπλασης του οικισμού 
 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός χωριών όπου υλοποιήθηκαν δράσεις 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων)  

o Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των 

βελτιωμένων υπηρεσιών (Αποτελέσματος) 

Μέτρο 323 – 

«Διατήρηση της 

αγροτικής 

κληρονομιάς»

  

o 18. Πώς και σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

o 20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με 

την εφαρμογή αυτού του Μέτρου 

(έμμεσες, θετικές/ αρνητικές 

επιπτώσεις για τους δικαιούχους, 

μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Κατηγορία Πράξης: Έργα διαμόρφωσης χώρων, ανάδειξης και 
αξιοποίησης σημείων, πάρκων, ανάδειξης σπηλαίων, μουσείων, 
περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, γεφυριών κλπ 
 
Εκτιμώμενη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής 

λόγω των παραπάνω κατηγοριών παρεμβάσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου. 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων δράσεων αγροτικής κληρονομιάς 

(Επιδόσεων) 

o Συνολικό ποσό επενδύσεων (Επιδόσεων) 

o Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των 

βελτιωμένων υπηρεσιών (Αποτελέσματος) 
 

Μέτρο 411 – 

«Ανταγωνιστικότ

ητα»  

& Μέτρο 413 – 

«Ποιότητα ζωής / 

Διαφοροποίηση» 

o 21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το 

ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση μέσω του 

LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

o 22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι 

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

στην επίτευξη των στόχων της 

Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

Τα κριτήρια κρίσης αποτελούν ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της 
τοπικής οικονομίας λόγω της διαφοροποίησης μέσω της 
προσέγγισης Leader, ο βαθμός διαφοροποίησης της εργασίας και 
της αυτο-απασχόλησης στις εφαρμοζόμενες περιοχές του Leader . 
Το επίπεδο στόχου του Μέτρου είναι η υλοποίηση επενδυτικών 

σχεδίων ανά κατηγορία επενδύσεων. 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός ομάδων τοπικής δράσης (Επιδόσεων)  

o Συνολικό μέγεθος της περιοχής της ομάδας τοπικής 

δράσης (km2), (Επιδόσεων) 

o Συνολικός πληθυσμός της ομάδας τοπικής δράσης 

(Επιδόσεων) 

o Αριθμός έργων χρηματοδοτούμενων από τις ομάδες 

τοπικής δράσης (Επιδόσεων) 

o Αριθμός στηριζόμενων δικαιούχων (Επιδόσεων) 

o Δημιουργία απασχόλησης (Επιπτώσεων) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

o 23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε 

εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

o 24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η 

εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική 

στρατηγική προτεραιότητα) 

Μέτρο 421 – 

«Συνεργασίες» 

o 21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το 

ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση μέσω του 

LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

o 22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι 

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

στην επίτευξη των στόχων της 

Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

o 23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε 

εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

o 24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η 

εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική 

στρατηγική προτεραιότητα) 

Το κριτήριο κρίσης για το Μέτρο αποτελεί ο βαθμός ανάπτυξης 
συνεργασιών μεταξύ των ΟΤΔ όπου καλούνται να παίξουν 
ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας τους ανθρώπους με νέες ιδέες και 
προσεγγίσεις και ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα και επιπλέον προωθώντας την ένταξη και την 
παροχή τοπικών υπηρεσιών. 
Το επίπεδο στόχου του Μέτρου είναι η προώθηση της 

συνεργασίας και της καινοτομίας μεταξύ των ΟΤΔ μέσω των 

κοινών σχεδίων αλλά και των συμμετεχόντων δικαιούχων.   

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός έργων συνεργασίας (Επιδόσεων)  

o Αριθμός συνεργαζόμενων ομάδων τοπικής δράσης 

(Επιδόσεων)  

 

Μέτρο 431 – 

«Λειτουργικά / 

Απόκτηση 

δεξιοτήτων και 

εμψύχωση» 

o 21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το 

ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση μέσω του 

LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

o 22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι 

Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

στην επίτευξη των στόχων της 

Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

o 23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε 

εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

o 24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η 

εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

Τα κριτήρια κρίσης του Μέτρου αποτελούν το πλήθος των 
ενισχυόμενων δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων και εμψύχωσης, 
καθώς και η ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
μέσω εταιρικών σχημάτων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, στις 
εφαρμοζόμενες περιοχές του Leader.  
Το επίπεδο στόχου του μέτρου είναι η παροχή αρωγής στην 

υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΔ ο αγροτικός 

πληθυσμός που καλύπτεται, οι θέσεις εργασίας που 

δημιουργήθηκαν, ο αριθμός των ΟΤΑ που μετέχουν στα εταιρικά 

σχήματα, αριθμός συλλογικών φορέων οικονομικών οντοτήτων 

που μετέχουν σε ΟΤΔ, αριθμός συμμετεχόντων κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών στις διαδικασίες διαμόρφωσης των τοπικών 

στρατηγικών . 

Κοινοί Δείκτες 

o Αριθμός στηριζόμενων δράσεων (Επιδόσεων)   

 
Δείκτες Βάσης 

o BO 36 - Ανάπτυξη ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) 
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Μέτρο - ΠΑΑ 
Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Μέτρου) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική 

στρατηγική προτεραιότητα) 

 

Πίνακας 4.2: Συσχέτιση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγηση του Προγράμματος με τα κριτήρια κρίσης, τα επίπεδα στόχων & το πλαίσιο δεικτών  

Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Προγράμματος) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

o 1. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην ανάπτυξη 

του συνόλου της αγροτικής οικονομίας; (στόχοι 

Λισσαβόνας, Σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 1) 

Οικονομική ανάπτυξη & 3) Παραγωγικότητα της 

εργασίας)  

Ως κριτήρια κρίσης χρησιμοποιούνται η αύξηση στην προστιθέμενη αξία 

των αγροτικών περιοχών,  η μεταβολή στην παραγωγικότητα της 

εργασίας των αγροτικών περιοχών  , η συνολική επίδραση του 

Προγράμματος στην συνολική ΑΠΑ της οικονομίας  

Δείκτες Βάσης 

o BO 4 – Κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της 

γεωργίας 

o BO 5 – Ηλικιακή διάθρωση του τομέα της γεωργίας 

o BO 6 – Παραγωγικότητα της εργασίας στον τομέα της 

γεωργίας 

o BO 7 – Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 

στον τομέα της γεωργίας 

o BO 9 – Οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 

o BO 10 – Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία 

τροφίμων 

o BO 11 – Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 

στη βιομηχανία τροφίμων 

o BO 12 – Ανάπτυξη της απασχόλησης στη βιομηχανία 

τροφίμων 

o BO 13 – Οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων 

o 2. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης; (σχετικοί δείκτες 

επιπτώσεων: 2) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης) 

Ο συνολικός αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν 

/διατηρήθηκαν σε σύνολο της οικονομίας των αγροτικών περιοχών , η 

αύξηση των ΜΑΕ στη γεωργία, οι άμεσες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται από παρεμβάσεις των Μέτρων του Άξονα 3.   

Δείκτες Βάσης 

o BC 20 – Διάρθρωση της απασχόλησης 

o BO 8 – Ανάπτυξη της απασχόλησης στον πρωτογενή 

τομέα 

o BO 28 – Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

o 3. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην 

προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπίων, της 

βιοποικιλότητας καθώς και των γεωργικών & 

δασοπονικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας; 

(Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα, 

 Δείκτες Βάσης 

o BO 17 – Βιοποικιλότητα: Πληθυσμός πτηνών σε 

γεωργικές εκτάσεις  

o BO 18 – Βιοποικιλότητα: Γεωργικές εκτάσεις και 

δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας 

o BO 20 – Ποιότητα των υδάτων: Ακαθάριστα ισοζύγια 

θρεπτικών ουσιών 
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Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Προγράμματος) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

Βιοποικιλότητα είναι επίσης στόχος του Health 

Check, σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 4) Δείκτη των 

Αγροτικών Πουλιών «FBI», 5) Γεωργικά & 

δασοπονικά συστήματα υψηλής φυσικής αξίας και  

o BO 21 – Ποιότητα των υδάτων: Ρύπανση από νιτρικά 

άλατα και φυτοφάρμακα 

o BO 23 – Έδαφος: βιολογική γεωργία 

 

 

o 4. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην παροχή 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ); (στόχος 

Health Check, σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 7) 

Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές) 

Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το ποσό των επενδύσεων που 

διατέθηκαν από τα επενδυτικά μέτρα για  την παροχή Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας  και η εκτίμηση γι ατην παραγωγή ενέργειας από τα 

φωτοβολταικά συστήματα που εγκατάστάθηκαν σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις.  

Δείκτες Βάσης 

o BO 24 – Κλιματικές μεταβολές: Παραγωγή ανανεώσιμης 

ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία 

o BO 26 – Κλιματικές μεταβολές/ποιότητα του αέρα: 

εκπομπές αερίων από τη γεωργία 
 

 

o 5. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και 

της δασοκομίας; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

Η μεταβολή της ΑΠΑ στον πρωτογενή μέσω των επενδύσεων των νέων 

γεωργών και των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στον 

πρωτογενή.  

Δείκτες Βάσης 

o BO 9 – Οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 

o BC 4 – Διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων ( 

α) Αριθμός Εκμεταλλεύσεων,  

β) Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση (Ha),  

γ) Μέσος όρος μεγέθους εκμετάλλευσης σε εκτάρια (ha / 

farm)  

δ) Μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων) 

ε) Απασχολούμενοι στη γεωργία σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) 

o 6. Σε ποιο βαθμό το ΠΑΑ βρισκόταν σε συμφωνία 

με την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα; 

(στόχος Health Check) 

Οι μόνες παρεμβάσεις αφορούσαν τα επενδυτικά σχέδια στο τομέα του 

γάλακτος που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 123, αλλά δεν είναι 

κατανοητό το πως αυτά επηρεάζουν την αναδιάρθρωση του 

γαλακτομικού τομέα.   

 

o 7. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στο μετριασμό 

και την προσαρμογή των φαινομένων της 

κλιματικής αλλαγής; (στόχος Health Check) 

Η μειωση των εκπομπών αεριου του θερμοκηπίου από την εγκατάσταση 

ΑΠΕ  που υποκαθιστούν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά 

καύσιμα.  

o BO 26 – Κλιματικές μεταβολές/ποιότητα του αέρα: 

εκπομπές αερίων από τη γεωργία 

 

o 8. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση 

και τη διαχείριση των υδάτων (ποιότητα, χρήση και 

ποσότητα); (στόχος Health Check) 

Αριθμός αρδευόμενων εκτάσεων με ορθολογική διαχείριση ύδατος,  

όγκος αποθήκευσης νερού, ποσό επενδύσεων που αφορούν στην 

εξοικονόμηση ύδατος του Μέτρου 121.   

Πρόσθετοι Ειδικοί 

Αριθμός εκταρίων που αρδευονται με εκσυγχρονισμέν 

αρδευτικά συστήματ που μειώνουν τις απώλεις ύδατος. 

Ογκος ύδατος που αποθηκεύεται  

o 9. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, αύξηση ρυθμού 

επισκεπτών στις αγροτικές περιοχές, αριθμός επιχειρήσεων που 

επωφελούνται,  εξυπηρετούμενος πληθιυσμός στις αγροτικές περιοχές.   

Δείκτες Βάσης 

o BO 28 – Ανάπτυξη της απασχόλησης στον μη γεωργικό 

τομέα 

o BO 33 – Ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών 
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Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

(στο επίπεδο του Προγράμματος) 
Κριτήρια Κρίσης (Επίπεδο Στόχων) Πλαίσιο Δεικτών  

αγροτικής οικονομίας; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

o BO 36 – Ανάπτυξη ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) 
 

 

o 10. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην 

εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων; (στόχος 

Health Check) 

Αριθμός επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα προϊόντα η νέες τεχνικές , 

συνολικός όγκος επενδύσεων που αφορούν στην εισαγωγή καινοτομίας  

   Αριθμός  εκμεταλλεύσεων /επιχειρήσεων που εισάγουν νέα 

προιόντα και η νέες τεχνικές  

o 11. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη 

δημιουργία πρόσβασης στο ευρυζωνικό δίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένων και των αναβαθμίσεων); 

(στόχος Health Check) 

 Κοινοί Δείκτες  

o BO 32 Χρήση του διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές 

o 12. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Εθνικό Αγροτικό 

Δίκτυο (ΕΑΔ) στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ; 

Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων, αριθμός συμμετεχόντων  Ποιοτική Αποτίμηση  

o 13. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η Τεχνική Βοήθεια 

στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ; 

Αριθμός δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από την Τεχνική Βοήθεια, 

ανά κατηγορία, απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια   

Ποιοτική Αποτίμηση 

o 14. Πόσο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί, οι 

διατιθέμενοι πόροι από το ΠΑΑ, σε σχέση με την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων; 

Συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Προγράμματος  Δείκτες αποτελεσματικότητας , Δείκτες  αποδοτικότητας  
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4.3. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Οι πηγές πληροφόρησης που αξιοποιήθηκαν  ήταν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007 – 2013 (αρχικό και οι τροποποιήσεις του), η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 

2007- 13, η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-13, οι ετήσιες εκθέσεις των ετών 2007 – 

2015, η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΠΑΑ 2000 – 2006, οι αποφάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, βασικά στοιχεία του πρωτογενή τομέα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), στοιχεία του δικτύου Γεωργικής Λογιστικής, η Διαρθρωτική Έρευνα Γεωργικών 

Διαρθρώσεων της Ελλάδας (Farm structure survey in Greece), η βάση δεδομένων της 

Eurostat, η έκθεση «Rural Development in the European Union - statistical and economic 

information Report 2009 και 2013». 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση όλων των στατιστικών πηγών αναφοράς που έγιναν 

χρήση για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης.  

 

o Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Έτος 2007, ΕΛΣΤΑΤ 

o Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Έτος 2013, ΕΛΣΤΑΤ 

o Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Έτος 2009, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2007, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2008, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2009, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2010, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2012, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα – Έτος 2013, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2007, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2008, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2009, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2010, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2011, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2012, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2013, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2014, ΕΛΣΤΑΤ  

o Ετήσια Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (χοίροι, βοοειδή, αίγες & πρόβατα) – Έτος 2015, ΕΛΣΤΑΤ  

o Έρευνα οπωροφόρων δένδρων – Έτος 2007, ΕΛΣΤΑΤ 

o Έρευνα οπωροφόρων δένδρων – Έτος 2012, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2007, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2008, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2009, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2010, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2012, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) – Έτος 2013, ΕΛΣΤΑΤ 

o Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί, χρονολογική σειρά 1995 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, χρονολογική σειρά 1993 – 2014, ΕΛΣΤΑΤ 

o Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, χρονολογική σειρά 2001 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Έρευνα Αμπελουργικών Καλλιεργειών, χρονολογική σειρά 1989 – 2013, ΕΛΣΤΑΤ 

o Έρευνα Αμπελουργικών Καλλιεργειών, 2015 ΕΛΣΤΑΤ 
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o Εξωτερικό Εμπόριο, εμπορευματικές συναλλαγές των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, 

χρονολογική σειρά 2007 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Στατιστικά στοιχεία βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας, χρονολογική σειρά 2007 – 2015, 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

o Δείκτες τιμών Εισροών – Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, Χρονολογική σειρά 2007 – 2015, 

ΕΛΣΤΑΤ 

o Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία, Χρονολογική σειρά 2007 – 

2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Εθνικός, Χρονολογική σειρά 2007 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής και μεταβολές (ετήσιες και μηνιαίες), 

χρονοσειρά 2000 – 2015   

o Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Χρονολογική σειρά 2007 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, Χρονολογική σειρά 2000 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Χρονολογική σειρά 2000 – 2015, ΕΛΣΤΑΤ 

o Στατιστικά στοιχεία παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων, Χρονολογική σειρά 2007 – 2015, 

Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ)  

o Eurostat, Database – Agriculture, Forestry and Fisheries  

o Rural Development Report – 2009, Statistical and Economic Information, Rural Development in the 

European Union 

o Rural Development Report – 2013, Statistical and Economic Information, Rural Development in the 

European Union 

o Common Agricultural Policy (CAP) context indicators – 2015 update, 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2015/2015-10-01-context-indicators_en.pdf 

o Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων α Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και  Ελέγχου Ετών 2007 

-2014   

 

 

Για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εφαρμογής και της 

ποιότητας του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου διενεργήθηκε έρευνα πεδίου με 

βάση δομημένο ερωτηματολόγιο στους σημαντικότερους Φορείς Εφαρμογής, στη 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και  

αριθμός συντεύξεων με στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής.  

 

Οι βασικοί δείκτες που υπολογίζονται είναι ο δείκτης αποτελεσματικότητας και ο δείκτης 

αποδοτικότητας. 

Ο υπολογισμός του δείκτη αποτελεσματικότητας βασίζεται στο πηλίκο των 

προγραμματιζόμενων εκροών (όπως αυτές προσδιορίζονται στην εκ των προτέρων 

αξιολόγηση και στο κείμενο του Προγράμματος) με τις εκροές που τελικά υλοποιήθηκαν. Ο 

δείκτης αποτελεσματικότητας υπολογίζεται σε επίπεδο Μέτρου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του 

Προγράμματος που περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες έργων δηλαδή (ι)  έργα μεταφερόμενα από 

τα Προγράμματα της περιόδου 2000-2006, (ιι) έργα που η ολοκλήρωση τους θα γίνει από το 

ΠΑΑ 2014- 2020 και (ιιι) ολοκληρωμένα έργα. Ο υπολογισμός του δείκτη 

αποτελεσματικότητας διαφοροποιείται ανά Μέτρο, με διακριτή αναφορά στις επιμέρους 

κατηγορίες. Τιμή του δείκτη ίση με τη μονάδα (1) υποδηλώνει ότι επιτεύχθηκε το σύνολο των 

τεθέντων στόχων.  

 

Στη σχετική ενότητα του πέμπτου κεφαλαίου σχολιάζονται οι περιπτώσεις όπου υπήρχε πολύ 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αρχικά τεθέντων στόχων (αρχικοί στόχοι του Προγράμματος)  

και των στόχων που περιλαμβάνονται στην τελική έκδοση του ΠΑΑ (15
η
 έκδοση). Λόγω  των 
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συνεχών  αναθεωρήσεων  των τιμών των δεικτών, ο  Σύμβουλος Αξιολόγησης θεωρεί ως 

αναγκαία την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, έτσι ώστε 

να αναδειχθούν και οι αποκλίσεις σε σχέση με το αρχικό επίπεδο στοχοθέτησης.   

 

Η αποδοτικότητα υπολογίζεται με βάση το πηλίκο του προγραμματισθέντος μοναδιαίου 

κόστους ανά Μέτρο και Δράση/καθεστώς ενίσχυσης προς το μοναδιαίο κόστος που τελικά 

διαμορφώθηκε. Όπως και για το δείκτη αποτελεσματικότητας ο δείκτης υπολογίζεται σε 

επίπεδο Μέτρου αλλά και κατηγορίας Δράσης.  

 

Οι αντίστοιχοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

για τα επενδυτικά Μέτρα και όχι για τα Μέτρα όπου το κόστος ανά δικαιούχο είναι δεδομένο 

και προσδιορίζεται από το Πρόγραμμα, όπως είναι για παράδειγμα τα Μέτρα που η παροχή 

αντιστάθμισης προς τον παραγωγό βασίζεται στα «εκταρικά» δεδομένα, όπως είναι τα Μέτρα 

του Άξονα 2.  

4.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τις απαντήσεις στα ερωτήματα αξιολόγησης 

βασίστηκαν στην αντιστοίχιση των Μέτρων και των κατηγοριών πράξεων με βάση τους 

στόχους τους και το είδος των παρεμβάσεων ανά κοινό ερώτημα. Προσδιορίσθηκαν τα κοινά 

ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν λόγω του ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα Μέτρα, 

είτε με βάση την  εκτίμηση της λογικής της παρέμβασης  (intervention logic) του Μέτρου που 

πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες πράξεων των οποίων οι 

επιχειρησιακοί/ειδικοί στόχοι και κατά αντιστοιχία οι σχετικοί δείκτες να παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση για την απάντηση των σχετικών κοινών ερωτημάτων.  

 

Ανάλογα με το περιεχόμενο του κοινού ερωτήματος και τους κοινούς δείκτες χρησιμοποιήθηκε 

και διαφορετική τεχνική. 

 

Για την απάντηση των δύο πρώτων οριζόντιων κοινών ερωτημάτων [1. Σε ποιο βαθμό 

συνέβαλε το ΠΑΑ στην ανάπτυξη του συνόλου της αγροτικής οικονομίας; (στόχοι 

Λισσαβόνας), σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 1) Οικονομική ανάπτυξη & 3) Παραγωγικότητα 

της εργασίας ] και [2. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης; 

(σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 2) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης] χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο εισροών –εκροών. Η τεχνική δημιουργίας του μοντέλου εισροών εκροών αναλύεται 

κατωτέρω.   

 

1. Η Ανάλυση και το Υπόδειγμα Εισροών-Εκροών 

1.1 Αρχές και Χαρακτηριστικά  

Η πρακτική σημασία, τα πλεονεκτήματα και η ευρεία εφαρμογή των υποδειγμάτων Ε-Ε σε 

διεθνές επίπεδο, οφείλεται στο ότι τα υποδείγματα αυτά παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της γενικής ισορροπίας στην οικονομία, καθώς και μια λεπτομερειακή αποτύπωση των 

ενδοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στα 

πλαίσια του υποδείγματος Ε-Ε, υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης των επιπτώσεων 

αναμενόμενων μεταβολών οποιασδήποτε πολιτικής πάνω στην απασχόληση, το εισόδημα και 
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την παραγωγή της οικονομίας για κάθε κλάδο χωριστά, αλλά και για το σύνολο της 

οικονομίας.  

Ειδικότερα, η μέθοδος Ε-Ε αποτελεί ένα σύστημα που καταγράφει και ποσοτικοποιεί τις 

σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα σε ένα οικονομικό σύστημα. Καταγράφει τις διάφορες συναλλαγές που γίνονται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος, στην οικονομία μιας χώρας ή μιας 

περιφέρειας. Οι διακλαδικές αυτές σχέσεις, η ροή δηλαδή αγαθών, μεταξύ των διαφόρων 

κλάδων καθώς και η αλληλεξάρτηση τους απεικονίζονται στον λεγόμενο πίνακα Ε-Ε (Input-

Output Table). Στον πίνακα αυτό περιγράφεται η δομή των πραγματικών ροών ανάμεσα 

στους κλάδους της οικονομίας. Η βασική μεθοδολογία και οι κανόνες του συστήματος είναι οι 

ίδιοι ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του οικονομικού συστήματος.  

Η δημιουργία και η καθιέρωση ενός συστήματος Πινάκων Ε-Ε που καταγράφει συστηματικά 

και αυστηρά την αλληλεξάρτηση των κλάδων μιας οικονομίας, εθνικής ή περιφερειακής, έγινε 

από τον οικονομολόγο Wassily Leontief. Οι έρευνες του για την αμερικανική οικονομία κατά τη 

δεκαετία του 1930 και τα έργα του “Quantitative Input-Output Relations in the Economic 

System of the United States” και “The Structure of the American Economy” (Leontief 1936, 

1941) αποτέλεσαν σημαντικά έργα στην οικονομική σκέψη γενικότερα και καθιέρωσαν το 

σύστημα Ε-Ε, για τη συμβολή του αυτή στην οικονομική επιστήμη τιμήθηκε με το βραβείο 

Νόμπελ.  

Από τη δεκαετία του 1950 και μετά οι Πίνακες Ε-Ε αποτελούν ένα από τα συστήματα της 

Κοινωνικής Λογιστικής που συντάσσονται από όλες σχεδόν τις χώρες και συνιστούν ένα από 

τα βασικά εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής και προγραμματισμού, τόσο σε εθνικό 

αλλά κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχουν καθορίσει κοινούς κανόνες σύνταξης και ταξινόμησης 

των πινάκων Ε-Ε οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί και τηρούνται από όλες τις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες για λόγους συμβατότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών. Αν 

και η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη σύνταξη και δημιουργία πινάκων Ε-Ε αποτελεί 

χρονοβόρα και ακριβή (σε όρους κόστους) διαδικασία, η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί στην 

ανάλυση διάφορων ζητημάτων οικονομικής πολιτικής. Με τη βοήθεια και των σύγχρονων 

υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, η χρήση των πινάκων Ε-Ε πλεόν 

επεκτείνεται και ενσωματώνει στοιχεία που αφορούν την ενέργεια, την απασχόληση, τις 

διαρθρωτικές αλλαγές και κυρίως τα τελευταία χρόνια στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. 

 

1.2 Πίνακες Εισροών-Εκροών και η Λειτουργία τους 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πίνακες Ε-Ε, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες 

ομαδοποιούν (aggregate), απο-ομαδοποιούν (disaggregate) και ταξινομούν την οικονομία 

συνολικά σε ένα μεγάλο αριθμό κλάδων και υποκλάδων και καταγράφουν τις συναλλαγές 

μεταξύ τους. Όλες αυτές οι διακλαδικές ροές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων 

κλάδων παρουσιάζονται σε ένα πίνακα, τον Πίνακα ή Μήτρα Συναλλαγών (Transactions 

Table or Matrix).  

Ο σχεδιασμός των πινάκων Ε-Ε διαχωρίζει τη διάρθρωση της οικονομίας σε ενδογενείς και 

εξωγενείς κλάδους. Ο διαχωρισμός αυτός οριοθετείται και φαίνεται καθαρά σε ένα πίνακα Ε-

Ε, οι δε εκροές (output) χωρίζονται σε ενδιάμεση και τελική ζήτηση και οι εισροές (inputs) σε 

παραγόμενες (produced) και πρωτογενείς (primary). Η διάρθρωση αυτή του πίνακα επιτρέπει 

στον αναλυτή που τον χρησιμοποιεί να εκτιμά, με διάφορες τεχνικές, τις οικονομικές 
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επιπτώσεις εξωγενών μεταβολών. Για παράδειγμα, τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει μια 

αλλαγή στην τελική ζήτηση στις διακλαδικές συναλλαγές και στη συνολική ακαθάριστη 

παραγωγή του κάθε κλάδου στην οικονομία.  

Το όλο σύστημα
 
των πινάκων Ε-Ε ουσιαστικά βασίζεται σε τρεις πίνακες από τους οποίους 

εξάγονται οι περισσότερες πληροφορίες. Η βάση του συστήματος είναι ο αρχικός πίνακας ή 

μήτρα των διακλαδικών συναλλαγών (transactions table), από την οποία προκύπτουν οι δύο 

άλλες μήτρες μετά από διάφορους μετασχηματισμούς, η μήτρα των τεχνολογικών 

συντελεστών και των συντελεστών αλληλεξάρτησης ή αντίστροφη του Leontief.  

Βασικό αντικείμενο του πίνακα των διακλαδικών συναλλαγών είναι η καταγραφή και 

απεικόνιση της ροής των αγαθών και υπηρεσιών -των διακλαδικών σχέσεων- μεταξύ των 

κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα παρουσιάζεται πως η παραγωγή-εκροή 

(output) ενός κλάδου αναλύεται σε εισροή-αγορά (input) κάποιων άλλων κλάδων. Στις σειρές 

(rows) του πίνακα καταγράφονται η παραγωγή και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις του κάθε 

κλάδου στους υπόλοιπους κλάδους, που αντιπροσωπεύουν την ενδιάμεση ζήτηση 

(Intermediate Demand) και την τελική ζήτηση (Final Demand).  

Αντίστοιχα, στις στήλες καταγράφονται οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών του κάθε κλάδου 

από τους υπόλοιπους. Οι δαπάνες δηλαδή για ενδιάμεσες εισροές (Intermediate Inputs) και 

πρωτογενείς εισροές (Primary Inputs) όπως οι αμοιβές της εργασίας (L) οι εισαγωγές (M) και 

η προστιθέμενη αξία (V). Οι στήλες λοιπόν αντιπροσωπεύουν τους κλάδους αγοραστές 

(purchasing sectors) και οι σειρές τους κλάδους πωλητές (selling sectors).  

 

2.  Περιφερειακή Ανάλυση Ε-Ε και η Μέθοδος GRIT 

2.1 Περιφερειακά Υποδείγματα Ε-Ε 

Τα υποδείγματα Ε-Ε αρχικά εφαρμόσθηκαν σε εθνικό επίπεδο, συνολικά για όλη τη χώρα. 

Μετά τη δεκαετία του 1950 το ενδιαφέρον άρχισε να μετατοπίζεται και να εστιάζεται σε 

περιφερειακό - τοπικό επίπεδο. Οι κρατικές αρχές και οι υπεύθυνοι οικονομικού σχεδιασμού 

και αναπτυξιακών πολιτικών μετατόπισαν το βάρος των προτάσεων τους σε επίπεδο 

περιφέρειας. Η μεταστροφή αυτή υπήρξε αναγκαία αφού είναι φανερό ότι η κάθε περιφέρεια – 

τοπική οικονομία μιας χώρας, τις περισσότερες φορές έχει τα δικά της ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και άρα διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες. Όπως 

αναφέρεται και στους Miller και Blair (2009), υπάρχουν ουσιαστικά δύο βασικοί λόγοι που 

καθόρισαν την αναγκαιότητα εφαρμογής περιφερειακών πινάκων Ε-Ε.  

Παρόλο που οι πίνακες Ε-Ε σε εθνικό επίπεδο κατασκευάζονται από στοιχεία που 

συλλέγονται από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας που βρίσκονται σε 

διαφορετικές περιφέρειες, η διαδικασία της παραγωγής για το ίδιο αγαθό είναι πολύ πιθανόν 

να διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια.  Παράγοντες όπως οι πρώτες ύλες, η θέση της 

περιφέρειας κτλ, καθορίζουν τη διάρθρωση της παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής)· οι 

ιδιαιτερότητες αυτές κάνουν αναγκαία την εξέταση της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. 

Επίσης, είναι λογικό η κάθε περιφέρεια και κυρίως οι μικρές να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τις συναλλαγές τους με άλλες περιφέρεις. Οι εισαγωγές-αγορές και οι εξαγωγές-

πωλήσεις πρώτων υλών και προϊόντων αντίστοιχα αποτελούν σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις διακλαδικές σχέσεις, τη διαμόρφωση του πίνακα Ε-Ε δηλαδή.   

Η μεταστροφή αυτή από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο υπήρξε αναγκαία εκ των 

πραγμάτων καθώς έδινε τα εφόδια στις υπηρεσίες αναπτυξιακού και πολιτικού σχεδιασμού να 

εξετάζουν την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Με τα περιφερειακά υποδείγματα δίνεται η 

δυνατότητα να εξεταστεί η κάθε περιφέρεια ανεξάρτητα ανάλογα με το οικονομικό της 
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μέγεθος, τη διάρθρωση της, την εκ των προτέρων εκτίμηση ή εκ των υστέρων αποτίμηση των 

επιπτώσεων οικονομικών πολιτικών εντός της περιφέρειας· την εξέταση της δηλαδή από 

μικροοικονομική άποψη. Αλλά και από μακροοικονομική άποψη, αντιμετωπίζοντας το κράτος 

σαν ένα σύνολο από περιφέρειες για να εξεταστεί συνολικά και ταυτόχρονα ειδικά η 

χωροταξική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων.  

Η δημιουργία περιφερειακών υποδειγμάτων ώθησε παράλληλα και την εμφάνιση πληθώρας 

θεμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούσαν την θεωρία της ανάλυσης πινάκων Ε-Ε σε 

περιφερειακό επίπεδο. Τα διάφορα υποδείγματα Ε-Ε που προτείνονταν προσπαθούσαν να 

ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών οικονομιών ώστε 

να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα η απεικόνιση της πραγματικής εικόνας της 

υπό εξέταση περιφέρειας.  

Τα υποδείγματα Ε-Ε εξετάζουν τις διακλαδικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

διαφόρων κλάδων είτε σε μια μόνο περιφέρεια (single region I-O models) ή μεταξύ δύο και 

περισσοτέρων περιφερειών, τα πολυ-περιφερειακά (multiregional I-O models) και τα 

διαπεριφερειακά (interregional I-O models). Γενικά τα περιφερειακά υποδείγματα 

χρησιμοποιούν τους ίδιους δείκτες και μέτρα όπως και τα υποδείγματα σε εθνικό επίπεδο· 

προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις στους παραγωγικούς κλάδους της τοπικής 

οικονομίας από εξωγενείς μεταβολές, όπως για παράδειγμα μεταβολές στην τελική ζήτηση 

κάποιων κλάδων.  

Τα περιφερειακά υποδείγματα, που αφορούν μια μόνο περιφέρεια (single region models) 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να εξαγάγουν πληροφορίες και στοιχεία από τους 

εθνικούς πίνακες, είτε γίνονται πρωτογενείς έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων.   

Από την άλλη τα  πολύ-περιφερειακά υποδείγματα αν και παρουσιάζουν αρκετά 

πλεονεκτήματα αντιμετωπίζουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα της μη ύπαρξης στοιχείων. Η 

καταγραφή των συναλλαγών μεταξύ διαφορετικών κλάδων και περιφερειών είναι πολύ 

δύσκολη και σχεδόν αδύνατη.   

Η δημιουργία περιφερειακών υποδειγμάτων Ε-Ε αποτέλεσε -και συνεχίζει να αποτελεί- ένα 

από τα θέματα της θεωρίας των Ε-Ε που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή περιφερειακών υποδειγμάτων 

Ε-Ε αποτέλεσαν αιτία δημιουργίας διαφορετικών θεωριών, «σχολών» θα μπορούσε να 

ειπωθεί, ως προς το ποια προσέγγιση θεωρείται καταλληλότερη.  

Ο βασικός πίνακας Ε-Ε σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα η μήτρα των διακλαδικών 

συναλλαγών αποτελεί την πηγή για την κατασκευή κάθε υποδείγματος Ε-Ε. Για την 

κατασκευή του εθνικού πίνακα χρησιμοποιούνται διάφορες στατιστικές και λογιστικές τεχνικές 

που κωδικοποιούν και καταγράφουν τις διακλαδικές συναλλαγές που συμβαίνουν στην 

οικονομία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Οι απο-ομαδοποιημένες συναλλαγές αγαθών και 

υπηρεσιών που συμβαίνουν στην οικονομία καταγράφονται από πρωτογενείς έρευνες που 

γίνονται για τη συλλογή, καταγραφή και ομαδοποίησή των.  

Το εγχείρημα αυτό είναι σίγουρα αρκετά δύσκολο από πολλές απόψεις· το μέγεθος των 

συναλλαγών, η αναγκαία μεγάλη χρονική περίοδος συλλογής και το υψηλό κόστος είναι 

μερικοί μόνο από τους παράγοντες αυτούς. Πέρα από τα βασικά αυτά στοιχεία η κατάρτιση 

των πινάκων Ε-Ε διευκολύνεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες και από άλλες στατιστικές 

πηγές της οικονομίας όπως οι εθνικοί λογαριασμοί, για την δημιουργία ενός υποδείγματος Ε-

Ε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες ή να εφαρμοστεί μια 

εξέταση επιπτώσεων.   
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Για την κατασκευή τώρα περιφερειακών πινάκων Ε-Ε, δύο είναι οι τρόποι οι οποίοι μπορεί να 

ακολουθηθούν. Πρώτο, με πρωτογενείς έρευνες για τη δημιουργία περιφερειακών πινάκων Ε-

Ε (primary or survey regional I-O tables), η διαδικασία δηλαδή που χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή των εθνικών πινάκων. Δεύτερο, κατασκευάζοντας δευτερογενείς περιφερειακούς 

πίνακες (secondary or non-survey regional I-O tables) χρησιμοποιώντας τους εθνικούς και 

άλλες πηγές, αφού εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές.  

Το ποια από τις δύο προσεγγίσεις θεωρείται η καταλληλότερη και σωστότερη - αφού απόλυτα 

σωστή από κάθε άποψη δεν είναι καμία - αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης στη βιβλιογραφία, 

φυσικά στην κάθε προσέγγιση και κυρίως στη δεύτερη προτείνονται διάφορες μέθοδοι για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.  

Σύμφωνα και με τον Richardson (1972) οι διάφορες μέθοδοι που προτείνονται για τον 

καθορισμό των απαραίτητων πληροφοριών για την κατασκευή ενός περιφερειακού 

υποδείγματος Ε-Ε μπορούν να καταχθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες, τις δύο 

προαναφερθείσες και σαν τρίτη, την υβριδική (hybrid) που αποτελεί ένα μείγμα των δύο 

πρώτων. Σε αυτήν, διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιφερειακών 

πινάκων από τους εθνικούς, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιούνται και πρωτογενή στοιχεία από 

έρευνες για τους κλάδους για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση έχει αρκετά πλεονεκτήματα και γι’ αυτό το λόγο προκρίνεται για την συγκεκριμένη 

έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό η επόμενη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και 

την διαδικασία της υβριδικής μεθόδου περιφερειοποίησης GRIT, η οποία χρησιμοποιήται για 

την κατασκευή Πίνακα Ε-Ε για την οικονομία των Περιοχών Υπαίθρου της χώρας και την 

εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2007-2013.  

 

2.2 Η Μέθοδος GRIT 

Η μέθοδος GRIT (Jensen et al., 1979), η οποία εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη ανάλυση, 

αποτελεί μια 'υβριδική' μέθοδο. Το γεγονός ότι η κατασκευή περιφερειακών πινάκων Ε-Ε 

μέσω δειγματοληψίας αποτελεί μια εξαιρετικά δαπανηρή και μακροχρόνια διαδικασία, ενώ 

από την άλλη πλευρά οι 'μη-δειγματοληπτικές' μέθοδοι δημιουργούν πίνακες οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά σφάλματα, οδήγησε τους Jensen et al. (1979) στην 

δημιουργία της μεθόδου GRIT. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μίας μεθόδου περιφερειακής 

οικονομικής ανάλυσης η οποία να είναι 'ελεύθερη από σημαντικά σφάλματα' και να παράγει 

σε σύντομο χρονικό διάστημα περιφερειακούς πίνακες ακριβείς σε σημαντικό βαθμό. Όσον 

αφορά την ακρίβεια ενός περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών, οι Jensen et al. (1979) 

υποστηρίζουν ότι εάν ο κύριος στόχος του πίνακα είναι η ακριβής παρουσίαση των 

διακλαδικών συναλλαγών, τότε συνιστάται η υιοθέτηση της δειγματοληπτικής μεθόδου. Όμως, 

η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ακατάλληλη (και οδηγεί στην σπατάλη πόρων) στην 

περίπτωση κατασκευής πινάκων εισροών-εκροών οι οποίοι έχουν σαν στόχο την περιγραφική 

απεικόνηση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της περιφερειακής οικονομίας και όχι τον 

ακριβή υπολογισμό κάθε διακλαδικής συναλλαγής, καθότι ο εσφαλμένος υπολογισμός 

'ασήμαντων' τεχνολογικών συντελεστών επηρεάζει ελάχιστα το μέγεθος των 

πολλαπλασιαστών. Κατ' αυτό το τρόπο, η μέθοδος GRIT υιοθετεί την έννοια της αποφυγής 

σημαντικού σφάλματος (συνολική ακρίβεια), σε αντίθεση με την έννοια της ακριβούς 

απεικόνησης κάθε συναλλαγής (μερική ακρίβεια).   

Στην μέθοδο GRIT, ο μηχανιστικός αρχικός υπολογισμός του πίνακα εισροών-εκροών, 

αναθεωρείται μέσω της εισαγωγής 'υπέρτερων στατιστικών στοιχείων', τα οποία μπορεί να 

προέρχονται από δειγματοληψίες ή άλλες δευτερογενείς πηγές. Σαν αποτέλεσμα, η μέθοδος 
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περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα των 'δειγματοληπτικών' και 'μη-δειγματοληπτικών' μεθόδων 

εκτιμήσεως ενός περιφερειακού πίνακα (Miernyk, 1987). Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

της μεθόδου GRIT είναι το γεγονός ότι η ποσότητα των εισαγομένων στον πίνακα 'υπέρτερων 

στατιστικών στοιχείων', επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ερευνητή, ενώ κάθε 

παρεμβολή τέτοιου είδους μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε αναλογία με τούς διαθέσιμους για την 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια πόρους (West et al., 1980).  

Η εκτίμηση ενός περιφερειακού πίνακα Ε-Ε με την μέθοδο GRIT, περιλαμβάνει 4 στάδια, τα 

οποία αναφέρονται παρακάτω: 

 

Στάδιο 1:  Εθνικός Πίνακας Εισροών-Εκροών 

Η βάση της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ο Εθνικός Πίνακας Ε-Ε.  Με σκοπό την επίτευξη 

απολύτου συμβατότητας μεταξύ των κλάδων του εθνικού πίνακα και των διαθέσιμων 

στοιχείων απασχόλησης, το πρώτο βήμα της εκτίμησης του περιφερειακού πίνακα 

περιλαμβάνει την άθροιση ορισμένων κλάδων, και κατ' αυτό το τρόπο την μεταβολή της 

δομής του εθνικού πίνακα. 

Σύμφωνα με τους Jensen et al. (1979), ένα σημαντικό ποσοστό των ενδοκλαδικών 

συναλλαγών είναι στην ουσία διαπεριφερειακές. Εάν παραβλέψουμε αυτό, ο περιφερειακός 

πίνακας θα περιλαμβάνει υπερεκτιμημένες διακλαδικές ροές, κάτι που θα οδηγήσει στην 

υπερεκτίμηση των πολλαπλασιαστών. Ετσι, το δεύτερο βήμα της εφαρμογής της τεχνικής 

GRIT περιλαμβάνει τον μηδενισμό των ενδοκλαδικών συναλλαγών, δηλαδή την μετατροπή 

του 'ακαθάριστου' εθνικού πίνακα σε 'καθαρό'. 

 

Στάδιο 2: Εκτίμηση των Τεταρτημορίων Διακλαδικών Συναλλαγών και Αρχικών Εισροών του 

Περιφερειακού Πίνακα 

Το δεύτερο στάδιο της εφαρμογής της μεθόδου GRIT, αφορά την εκτίμηση των 

τεταρτημορίων διακλαδικών συναλλαγών και αρχικών εισροών του περιφερειακού πίνακα Ε-

Ε, η οποία λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά, το ύψος των περιφερειακών διακλαδικών 

συναλλαγών και αρχικών εισροών εκτιμάται πολλαπλασιάζοντας την αξία του προιόντος κάθε 

κλάδου με τον αντίστοιχο λόγο της απασχόλησης του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο προς 

την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Το παραπάνω στάδιο εφαρμογής ακολουθεί την 

υπόθεση ότι η παραγωγικότητα της εργασίας για τον ίδιο κλάδο είναι ταυτόσημη σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Κατόπιν, περιφερειακά και εθνικά στοιχεία απασχόλησης χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό Διακλαδικών Συντελεστών Εξειδίκευσης (Cross Industry Location Quotients) για 

όλους τους κλάδους του υποδείγματος. Οι Διακλαδικοί Συντελεστές Εξειδίκευσης συγκρίνουν 

την αναλογία του εθνικού προιόντος του κλάδου i στην περιφέρεια, με την αντίστοιχη του 

κλάδου j, λαμβάνοντας υπ΄όψη την σχετική σημασία των κλάδων 'πωλητών' και 'αγοραστών', 

και εκτιμώντας έτσι τον βαθμό περιφερειακής επάρκειας. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 

εξής: 

        

ri ni
ij

rj nj

E E

E E
 

 

  όπου: Eri και Erj είναι η περιφερειακή απασχόληση στους κλάδους i και j, και Eni και Εnj 

είναι η απασχόληση στους κλάδους  i και j σε εθνικό επίπεδο. 

Εάν η τιμή του ΔΣΕij είναι ίση ή μεγαλύτερη της μονάδας, τότε υποθέτουμε ότι η περιφερειακή 

προσφορά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου 'αγοραστή' j, και υιοθετούμε τον αρχικό 

υπολογισμό των περιφερειακών διακλαδικών συναλλαγών και αρχικών εισροών για τον 
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κλάδο j. Εάν ο ΔΣΕij έχει τιμή μικρότερη της μονάδας, υποθέτουμε ότι η παραγωγή στη 

περιφερειακή οικονομία δεν επαρκεί να καλύψει τις περιφερειακές ανάγκες για εισροές, το δε 

έλλειμα καλύπτεται με εισαγωγές. Σ' αυτη τη περίπτωση οι αρχικές εκτιμήσεις των 

περιφερειακών ροών μειώνονται μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τα αντίστοιχα ΔΣΕij. Το 

υπόλοιπο (τελικη - αρχική εκτίμηση) προστίθεται στις περιφερειακές εισαγωγές. 

Η εφαρμογή των ΔΣΕ πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την άθροιση του Πίνακα Ε-Ε, καθότι 

όσο αυξάνεται το επίπεδο άθροισης των στοιχείων απασχόλησης, τόσο η τιμή των 

συντελεστών τείνει προς την μονάδα. Σαν αποτέλεσμα, θα έχουμε μια υποεκτίμηση του 

επιπέδου των περιφερειακών εισαγωγών και αντίστοιχα μια υπερεκτίμηση των περιφερειακών 

πολλαπλασιαστών. 

 

Στάδιο 3: Υπολογισμός της Τελικής Περιφερειακής Ζήτησης 

Το τρίτο στάδιο της εφαρμογής της GRIT περιλαμβάνει τον υπολογισμό της Τελικής Ζήτησης 

για τη περιφερειακή οικονομία, ο οποίος λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά, το επίπεδο 

της ιδιωτικής κατανάλωσης για τα προϊόντα κάθε κλάδου υπολογίζεται μέσω του 

πολλαπλασιασμού του διανύσματος του εθνικού πίνακα με το λόγο της περιφερειακής προς 

την εθνική απασχόληση για τον συγκεκριμένο κλάδο. 

Κατόπιν, περιφερειακά και εθνικά στοιχεία απασχόλησης χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό Απλών Συντελεστών Εξειδίκευσης (Simple Location Quotients) για όλους τους 

κλάδους του υποδείγματος. Οι Απλοί Συντελεστές Εξειδίκευσης συγκρίνουν την σχετική 

σπουδαιότητα ενός περιφερειακού κλάδου, σε σύγκριση με την σπουδαιότητά του σε εθνικό 

επίπεδο. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως εξής: 

 

ri ni

ij

rj nj

E E

E E
 


         

όπου: Eri είναι η περιφερειακή απασχόληση στον κλάδο i, ΣEri είναι η συνολική περιφερειακή 

απασχόληση, ενώ Εni και ΣEni είναι τα αντίστοιχα μεγέθη σε εθνικό επίπεδο. 

Εάν η τιμή του ΑΣΕi είναι ιση ή μεγαλύτερη της μονάδας, τότε υιοθετούμε τον αρχικό 

υπολογισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης. Εάν ο ΑΣΕi έχει τιμή μικρότερη της μονάδας, οι 

αρχικές εκτιμήσεις μειώνονται μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τα αντίστοιχα ΑΣΕi. 

Τέλος, τα υπόλοιπα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης εκτιμώνται μέσω της μειώσεως των 

εθνικών μεγεθών δια του λόγου της περιφερειακής προς την εθνική απασχόληση σε κάθε 

κλάδο. Οι περιφερειακές καθαρές Εξαγωγές (Εξαγωγές-Εισαγωγές) υπολογίζονται ως 

υπόλοιπο. 

 

Στάδιο 4: Εισαγωγή Υπέρτερων Στατιστικών Στοιχείων 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραπάνω σταδίων της τεχνικής GRIT είναι ο 

υπολογισμός ενός αρχικού περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Το τελικό στάδιο του 

υπολογισμού του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών περιλαμβάνει την εισαγωγή 

υπέρτερων στατιστικών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από δευτερογενείς πηγές και 

δειγματοληπτικές έρευνες. 

 

3. Μεθοδολογία Εκτίμησης Οικονομικών Επιπτώσεων Επενδυτικών Δράσεων 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στην οικονομία των περιοχών 

υπαίθρου της χώρας μέσω της αξιοποίησης ενός υποδείγματος Ε-Ε για τις εν λόγω περιοχές, 
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αφορά δύο κατηγορίες επιπτώσεων. Πρώτα, τις επιπτώσεις της επενδυτικής διαδικασίας 

(κατασκευαστικές) των δράσεων και δεύτερο, σ' αυτές οι οποίες προέρχονται απο τις 

μεταβολές της αξίας της συνολικής παραγωγής της τοπικής οικονομίας (παραγωγικές), οι 

οποίες προκαλούνται απο την λειτουργία των έργων (π.χ. δυνατότητα αύξησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων, κλπ.). 

Οι κατασκευαστικές επιπτώσεις υπολογίζονται μέσω της αύξησης της τελικής ζήτησης 

(διάνυσμα ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου) με τα αντίστοιχα ποσά των μέτρων 

του ΠΑΑ ανά κλάδο και της τυπικής υπολογιστικής διαδικασίας του εθνικού πίνακα εισροών-

εκροών (Αντίστροφη Μήτρα Leontief), ήτοι: 

Τα περιεχόμενα του Πίνακα ενδοκλαδικών συναλλαγών απεικονίζονται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

 

qi  =  wi1  +  wi2  + ... +  win  +  fi1  + ... +  fim        (i  =  1, 2, ..., n)                

 

Η εξίσωση εκφράζει μια λογιστική ταυτότητα μεταξύ του συνολικού κόστους του προϊόντος 

ενός κλάδου i και των πωλήσεων του κλάδου προς άλλους κλάδους (ενδογενές τμήμα του 

Πίνακα) και προς τα στοιχεία της τελικής ζήτησης (εξωγενές τμήμα του Πίνακα). 

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή της έννοιας των ‘τεχνικών συντελεστών’, οι οποίοι 

υπολογίζονται διαιρώντας τα στοιχεία των στηλών του Πίνακα ενδοκλαδικών συναλλαγών με 

τα αντίστοιχα σύνολα κάθε στήλης. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές εκφράζουν τις αρχικές 

επιπτώσεις της μεταβολής του προϊόντος ενός κλάδου στους κλάδους οι οποίοι του πωλούν 

εισροές. Οι τεχνικοί συντελεστές εκφράζονται ως: 

 

aij   =   wij / qj        

 

Έτσι, η πρώτη εξίσωση μπορεί να εκφρασθεί ως: 

qi  =  ai1q1  +  ai2q2  +  ...  +  ainqn  +  fi1  +  ...  +  fim     (i  =  1, 2, ..., n)          

 

ή σε μορφή μήτρας: 

 

q  =  Aq  +  F                                               

 

όπου  q  =  μήτρα - στήλη της αξίας των προϊόντων των κλαδων 

           A  =  η τετράγωνη μήτρα των τεχνικών συντελεστών 

           F   =  μήτρα - στήλη της τελικής ζήτησης. 

 

Η τελευταία εξίσωση μπορεί να εκφρασθεί ως:: 

 

q (I - A)  =  F            

 

όπου το (I - A) είναι η μήτρα Leontief, και 

 

q  =  (I - A)-1 F   

 

Η αντίστροφη μήτρα Leontief είναι: 
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Z  =  (I - A)-1  =  [ zij ]   

 

Τα στοιχεία του Z, zij, ονομάζονται ‘συντελεστές αλληλεξάρτησης’ και εκφράζουν τις άμεσες 

και έμμεσες επιπτώσεις στο προϊόν του κλάδου i εξαιτίας της μοναδιαίας αύξησης της τελικής 

ζήτησης για το προϊόν του κλάδου j. Κατ’ αυτό το τρόπο η αντίστροφη μήτρα Leontief 

εκφράζει τις επιπτώσεις μιας πιθανής αύξησης της τελικής ζήτησης, μέσω: 

 

q  =  (I - A)-1 f   

 

Για την εκτίμηση των παραγωγικών επιπτώσεων, οι προβλέψεις σχετικά με την αξία του 

προϊόντος των κλάδων στους οποίους απευθύνονται οι συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις, 

ορίζονται ως εξωγενείς μεταβολές, οι οποίες με τη σειρά τους, προκαλούν επιπτώσεις στο 

ακαθάριστο προϊόν και την τελική ζήτηση των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας. Οι 

συγκεκριμένες επιπτώσεις της μεταβολής της παραγωγικής ικανότητας στο επίπεδο της 

συνολικής παραγωγής υπολογίζονται κατά τους Miller and Blair (2009), ενώ οι επιπτώσεις 

στην απασχόληση και το εισόδημα συνάγονται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

πίνακα (συντελεστές εισοδήματος και απασχόλησης). 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάλυσης Ε-Ε, εξωγενείς μεταβολές στο προϊόν ενός κλάδου 

έχουν επιπτώσεις στην αξία του προϊόντος και της τελικής ζήτησης των υπόλοιπων κλάδων 

της οικονομίας (μέσω των διακλαδικών διασυνδέσεων του Πίνακα). Έστω ένα υπόδειγμα 

τριών κλάδων, με Y1, Y2, και X3 (όπου Yi και Xi είναι η τελική ζήτηση και το ακαθάριστο 

προϊόν του κλάδου i, αντίστοιχα) οριζόμενα εξωγενώς. Η βασική εξίσωση ισορροπίας του 

συστήματος είναι: 

(1-a11)X1 - a12X2 - a13X3 = Y1 

-a21X1 + (1- a22)X2 -a23X3 = Y2 

-a31X1 - a32X2 + (1- a33)X3 = Y3 

 

όπου aij είναι οι τεχνικοί συντελεστές του συστήματος. Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να 

εκφρασθούν και ως: 

(1-a11)X1 - a12X2 + 0Y3 = Y1 + 0Y2 + a13X3 

-a21X1 + (1- a22)X2 + 0Y3 = 0Y1 + Y2 + a23X3 

-a31X1 - a32X2 - Y3 = 0Y1 + 0Y2 - (1- a33)X3 

 

ή σε μορφή μητρών:  

     *       =         *      

  

Καλώντας την μήτρα των συντελεστών (αριστερή πλευρά της εξίσωσης) M και 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της αντίστροφης διαχωρισμένης (partitioned) μήτρας, η 

αντίστροφη της Μ είναι: 
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M-
1     

=         

 

όπου γij τα στοιχεία του      , της Αντίστροφης μήτρας Leontief του 

υποδείγματος το οποίο περιέχει μόνο τους κλάδους 1 και 2. Έτσι, η εκτίμηση των ενδογενώς 

καθοριζόμενων X1, X2 and Y3 έχει ως εξής: 

 

     =         *         *     

Κατ’ αυτό το τρόπο υπολογίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της εξωγενούς μεταβολής του 

προϊόντος.  

 

Συγκεντρωτικά, το οικονομικό μοντέλο με το οποίο γίνεται η εκτίμηση των κοινών δεικτών 

επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος, δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Υπολογισμός αποτελεσματων και επιπτώσεων των Μέτρων 112 και 121 με αξιοποίηση 

δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  

Για την αξιολόγηση των Μέτρων 112 και 121 χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του 

ΟΣΔΕ και τα μικρά πληροφοριακά συστήματα που τηρούνται στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ). Ειδικότερα, συνδέθηκαν οι βάσεις δεδομένων 

του ΟΣΔΕ της περιόδου 2007-2015 με τα στοιχεία των μικρών πληροφοριακών συστημάτων 

και ταυτοποιήθηκαν οι δικαιούχοι των δυο Μέτρων μέσα στις βάσεις του ΟΣΔΕ, διατηρώντας 

την ανωνυμία και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων. Συνεπώς, ανά 

δικαιούχο καταγράφεται η διάρθρωση και το μέγεθος των κλάδων παραγωγής που συνθέτουν 

το εφαρμοζόμενο παραγωγικό σύστημα, που εφαρμόζει κατ' έτος την περίοδο 2007-15, 

καθώς και οι πληρωμές τους από την ένταξη στα Μέτρα 112 και 121. 

Για την εξέλιξη των βασικών δεικτών αξιολόγησης, δηλαδή το φύλο, την ηλικία, το οικονομικό 

μέγεθος, την παραγωγική εξειδίκευση (Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμός-ΤΟΠ), την 

επίτευξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), των Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας   

(ΜΑΕ ή ΕΜΕ), το λόγο ΑΠΑ/ΜΑΕ κλπ., χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ της 

περιόδου 2007-2015. Για κάθε εκμετάλλευση που καταγράφεται στο ΟΣΔΕ της χώρας, κατ' 

έτος υπολογίζεται η ΑΠΑ, η ΜΑΕ και η παραγωγικότητα της εργασίας (ΑΠΑ/ΜΑΕ) που 

επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους δείκτες (ανά στρέμμα καλλιέργειας και 

κεφαλή ζώου) που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των φακέλων υποβολής 

υποψηφιότητας για ένταξη των Μέτρων 112 και 121.  

 

Μεθοδολογική προσέγγιση (Μέτρα 112 και 121) 

Για τη δημιουργία «control group» για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις 

καθαρές επιπτώσεις (dead weight) και την απάντηση στο τι θα είχε συμβεί χωρίς το 

Πρόγραμμα (counterfactual) αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την 

συμβολή του Mέτρου στους δείκτες επιπτώσεων ο Aξιολογητής προσπάθησε να εφαρμόσει 
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τη μέθοδο διαφορά στην διαφορά (DID), με την σύγκριση αφενός της εξέλιξης του δείκτη 

ΑΠΑ/ΜΑΕ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετείχαν στα Mέτρα 112 και 121 

(προϋπόθεση για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στα 

Mέτρα ήταν η ανθρώπινη απασχόληση/εκμετάλλευση να υπερέβαινε την 0,5 ΜΑΕ στην 

αρχική κατάσταση) και αφετέρου της εξέλιξης του ίδιου δείκτη (ΑΠΑ/ΜΑΕ) των 

εκμεταλλεύσεων που έχουν καταγραφεί στις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ της χώρας, με 

απασχόληση άνω της 0,5 ΜΑΕ και δεν έχουν ενταχθεί στα παραπάνω Mέτρα. Με δεδομένο 

ότι, οι υπολογισμοί ειδικά της ΑΠΑ γίνεται με την χρήση συγκεκριμένων δεικτών, η εξέλιξη της 

δεν λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες μεταβολές τιμών (προϊόντων και εισροών) ή φυσικών 

αποδόσεων, αλλά στην πράξη προσδιορίζεται από τη μεταβολή στο μέγεθος και στην 

σύνθεση των κλάδων παραγωγής, δηλαδή από την μεταβολή της διάρθρωσης παραγωγής 

(ύψος και σύνθεση) του εφαρμοζόμενου παραγωγικού συστήματος. Συνεπώς, η σύγκριση 

των "επιδόσεων" των ενισχυόμενων και μη ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων δείχνει εάν οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που προκλήθηκαν στις ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις (λόγω των 

ενισχύσεων), σε σχέση με τις διαρθρωτικές αλλαγές των μη ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων 

συνέβαλαν θετικά στις οικονομικές αποδόσεις τους.    

 

Όσον αφορά στην καταγραφή των παραγωγικών εξειδικεύσεων των εκμεταλλεύσεων που 

βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ (2007-15) χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία 

ταξινόμησης του ΔΙΓΕΛΠ-FADN-RICA, Οι εκμεταλλεύσεις, με βάση το μέγεθος και το είδος 

των κλάδων που συνθέτουν την διάρθρωση παραγωγής τους,  ταξινομούνται στους 19 

τεχνικοοικονομικούς προσανατολισμούς (ΤΟΠ) που παρουσιάζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί και αντιστοιχούν στις αντιπροσωπευτικές παραγωγικές εξειδικεύσεις της ελληνικής 

γεωργίας. Στο τέλος του τίτλου κάθε τεχνικοικονομικού προσανατολισμού παρουσιάζονται οι 

αριθμοί των γενικών ή ειδικών τύπων εκμεταλλεύσεων (με βάση τη μεθοδολογία του ΔΙΓΕΛΠ-

FADN-RICA) που αθροίζονται σ' αυτό.   

 

Πίνακας 4.3: Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμούς (ΤΟΠ) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 

2 Καπνός 1441 

3 Βαμβάκι 1442 

4 Ελαιοκομικά 3300 

5 Εσπεριδοειδή 3220 

6 Αμπελοκαλλιέργεια οινοπαραγωγής 3110-3120-3130 

7 Πρόβατα 4410 

8 Αίγες 4430 

9 Λοιπή αμπελοκαλλιέργεια 3141-3142-3143 

10 Λοιπές αροτραίες 12 (έκτος 1441 & 1442) 

11 Κηπευτικά & Άνθη 

12 Λοιπές μόνιμες καλλιέργειες 3211-3212-3213-3230-3400 

13 Βοοειδή 41-42-43 

14 Καρποφάγα  (Χοίροι - Πτηνά) 50 

15 Πολυκαλλιέργειες 60 

16 Συνδυασμός Εκτροφών 71-72 

17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 

18 Μικτή εκτροφή μηρυκαστικών 4420-4440 

19 Εκμ/σεις  ΜΗ  Ταξινομούμενες 

Ακόμη και για το οικονομικό μέγεθος (σε ESU
36

 ή ευρώ) των εκμεταλλεύσεων που βρισκονται 

στις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ (2007-15) και είτε χρηματοδοτηθήκαν απο τα μέτρα είτε όχι, 

                                                
36 1 ESU (Οικονομική Μονάδα Μεγέθους)= 1.200 Ευρώ τυπικής Αξίας Παραγωγής (Standard Output-SO) 
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χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του ΔΙΓΕΛΠ-FADN-RICA (με βάση το ύψος 

της Τυπικής Αξίας Παραγωγής-SO κάθε κλάδου ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου επί το μέγεθος 

κάθε κλάδου σε στρέμματα ή κεφαλές ζώων). 

 
Σημειώνεται ότι η υπολογιζόμενη μεταβολή στην Ακαθαριστη Προστιθέμενη Αξία των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών δεν είναι «καθαρό»  αποτέλεσμα,  λόγω του 

ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η απώλεια της Ακαθαριστης Προστιθέμενης αξίας από το 

σύνολο ή τμήμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που  αξιοποιούν οι νέοι γεωργοί και η οποία 

θα έπρεπε να αφαιρεθεί.   

 

Μεθοδολογία για την εκτίμηση των καθαρών αποτελεσμάτων του Μέτρου 123  

Για την εξέταση των εξελίξεων στη μεταποιητική δραστηριότητα και στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και την 

Eurostat. Εκτενώς χρησιμοποιήθηκαν οι Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες, οι δημοσιευθείσες 

Στατιστικές Βιομηχανίας, καθώς και στατιστικά στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.  

Για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες 

εκθέσεις για τη μεταβολή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των ενισχυόμενων 

επιχειρήσεων του Μέτρου 123, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν και μεγάλο βαθμό 

υποκειμενισμού αφού προέρχονται από τις αιτήσεις των δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε 

οικονομετρική ανάλυση σε επίπεδο υποκλάδου, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αφενός 

μεν «επαληθευσιμότητας» των δεδομένων, αφετέρου δε η εκτίμηση των επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του Μέτρου αλλά και ο υπολογισμός του σχετικού δείκτη αποτελέσματος του 

Μέτρου, που είναι η μεταβολή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των ενισχυόμενων 

επιχειρήσεων.  

Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε εν αναμονή δεδομένων από το Φορέα Εφαρμογής. Τα δεδομένα 

στάλθηκαν πολύ καθυστερημένα (12/12/2016), ενώ όπως προέκυψε από την επικοινωνία με 

το Φορέα Εφαρμογής η αναμενόμενη «μεταβολή» προέκυπτε από τα 373 ενταχθέντα έργα 

στο Μέτρο και όχι από τα 100 ολοκληρωθέντα.     

 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων στους προαναφερθέντες 

υποκλάδους μελετήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία από την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα της 

Ελλάδας. Τα δεδομένα που ελήφθησαν αφορούν στα ακόλουθα μεγέθη: 

 αριθμός επιχειρήσεων 

 αριθμός απασχολουμένων 

 απασχολούμενοι ως μέγεθος αναγόμενο  σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) 

 κύκλος εργασιών – έσοδα  

 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) 

 λειτουργικά κέρδη  

 ακαθάριστες επενδύσεις 

 καθαρές επενδύσεις 

 δείκτης φαινόμενης παραγωγικότητας της εργασίας (ΑΠΑ προς απασχολούμενους) 

 δείκτης ακαθάριστων λειτουργικών κερδών προς έσοδα 

 δείκτης επενδύσεων ανά επιχείρηση 

 δείκτης απασχολουμένων ανά επιχείρηση 

 δείκτης επενδύσεων ανά απασχολούμενο 
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 δείκτης ΕΜΕ ανά επιχείρηση 

 δείκτης επενδύσεων ανά ΕΜΕ 

 δείκτης εσόδων ανά επιχείρηση 

 δείκτης εσόδων ανά ΕΜΕ 

 δείκτης προστιθέμενης αξίας ανά επιχείρηση 

 δείκτης προστιθέμενης αξίας ανά απασχολούμενο 

 δείκτης λειτουργικών κερδών ανά επιχείρηση 

 δείκτης λειτουργικών κερδών ανά ΕΜΕ 

 

Σε πρώτη φάση έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων μεγεθών έναντι των 

μεγεθών που αναφέρονται στις ακαθάριστες επενδύσεις (σύνολο επενδύσεων υποκλάδου 

από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών) και στις 

καθαρές επενδύσεις (σύνολο επενδύσεων υποκλάδου μετά την αφαίρεση πωλήσεων υλικών 

επενδυτικών αγαθών) για το σύνολο των υποκλάδων. Ο έλεγχος συσχέτισης αποσκοπεί στην 

εξέταση της ύπαρξης συνάφειας – αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

μεταβλητές / μεγέθη, καθώς και του βαθμού έντασης αυτής της συνάφειας – αλληλεπίδρασης. 

Δεδομένου ότι τα μεγέθη που εξετάζονται ως προς τη συσχέτισή τους είναι ποσοτικά και όχι 

ποιοτικά, ο κατάλληλος συντελεστής συσχέτισης είναι ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 

Pearson (ρ). 

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson (ρ) υπολογίζεται βάσει του πηλίκου: 

yx

yxCOV




),(
 , 

όπου x, y είναι τα ζεύγη των μεταβλητών που ελέγχονται ως προς την ύπαρξη συσχέτισης 

),( yxCOV  είναι η συνδιακύμανση των μεταβλητών x και y 

και yx  είναι το γινόμενο των τυπικών αποκλίσεων των μεταβλητών x και y. 

Όταν ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει την τιμή 1 τότε υπάρχει πλήρης (τέλεια) γραμμική 

συσχέτιση και υπάρχει συναρτησιακή σχέση της μορφής Y=α+βX η οποία συμπίπτει πλήρως 

με τις παρατηρήσεις. Για τιμές του |ρ|>0,7 εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές έχουν πολύ υψηλή συσχέτιση. Ο έλεγχος συσχέτισης έγινε σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% που είναι αρκετά ικανοποιητικό δεδομένης της ύπαρξης 

μικρού αριθμού δεδομένων (οι παρατηρήσεις δεν ήταν περισσότερες από 7 ή 8 κάθε φορά). 

Σε κάθε ζεύγος μεταβλητών όπου παρατηρείται έντονη συσχέτιση παρατίθενται και οι βαθμοί 

ελευθερίας των  

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε γραμμική συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων 

μεταβλητών έγινε εκτίμηση της συνάρτησης που συνδέει τις δυο μεταβλητές x και y 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. Στην εφαρμογή της παλινδρόμησης αντιμετωπίστηκαν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές τα μεγέθη των ακαθάριστων και των καθαρών επενδύσεων και τα 

υπόλοιπα μεγέθη έλαβαν τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής. Τα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων εκτιμούν τις γραμμικές συναρτησιακές σχέσεις της μορφής Y=α+βX με βάση 

τις οποίες κινούνται οι μεταβλητές. Η ελαστικότητα σε κάθε συνάρτηση προσδιορίζεται από 

την κλίση της ευθείας που είναι ίση με τη σταθερά β. Σε κάθε εκτιμημένη συνάρτηση 

παρατίθενται και οι έλεγχοι r
2
, F και στατιστικής σημαντικότητας (Sig). 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  151 

Η πλήρης έρευνα πεδίου παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.  Μέ βάση τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης κατέστη δυνατή η πρόβλεψη αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων στις 

ενισχυθείσες επιχειρήσεις σε επίπεδο υποκλάδου με βάση το βαθμό συσχέτισης των 

επενδύσεων με τα εξεταζόμενα μεγέθη (Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής, παραγωγικότητα, 

απασχόληση) και απαντήθηκαν τα σχετιζόμενα με το Μέτρο κοινά ερωτήματα αξιολόγησης.   

Μεθοδολογική προσέγγιση των δεικτών επιπτώσεων του Άξονα 2  

Για την  αξιολόγηση τόσο του συνόλου του Προγράμματος όσο και των επιμέρους Μέτρων 

που στόχευαν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας οι δύο δείκτες επιπτώσεων που 

προτείνονταν από το Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για την εκτίμηση της 

αναστροφής της μείωσης της βιοποικιλότητας  είναι ο  «Farmland Bird Index», για δε τη 

διατήρηση της γεωργίας και δασοκομίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) ήταν ο δείκτης  

«Διατήρηση των περιοχών γεωργίας και δασοκομίας υψηλής φυσικής αξίας». Κατέστη 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος. Για την εκτίμηση του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνοδεύονται από χωρική αναφορά και τα στοιχεία της 

Διαχειριστικής Αρχής που αφορούν στην οριοθέτηση των περιοχών Υψηλής Φυσικής αξίας 

(HNV), βάσει της εμπειρογνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από σχετική ανάθεση της Διαχειριστικής Αρχής. Η πρώτη σειρά 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της Ορνιθολογικής Εταιρείας, όπου 

οριοθετούνται οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. Επί αυτών των δεδομένων τέθηκαν τα 

χωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν στην κατανομή των ενισχύσεων που 

δόθηκαν για τα μέτρα 211, 212 και 214 για τρεις χρονιές (2009, 2011 και 2014). Το έτος 2009 

επελέγη ως το πρώτο για το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να διαθέσει αξιόπιστα χωρικά 

δεδομένα και το 2014 ως το τελικό έτος εφαρμογής του υπό εξέταση Προγράμματος, το δε 

2011 ως μια ενδιάμεση τιμή. Προχωρώντας στο δεύτερο σκέλος της εκτίμησης του δείκτη 

επιπτώσεων «Διατήρηση γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)», και συγκεκριμένα αυτό 

που αφορά στη γεωργική δραστηριότητα που ενισχύεται από τα Μέτρα 211, 212 και 214 και 

διεξάγεται σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου των προστατευόμενων 

περιοχών NATURA, εφαρμόστηκε η ίδια συνδυαστική μέθοδος. Συνδυάστηκαν τα χωρικά 

δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν στις ενισχύσεις που δόθηκαν βάσει των υπό εξέταση 

Μέτρων κατά την διάρκεια της αξιολογούμενης προγραμματικής περιόδου με τα χωρικά 

δεδομένα της οριοθέτησης των περιοχών του δικτύου.  

Για τον υπολογισμό του δείκτη επιπτώσεων «Μεταβολές στο ισοζύγιο θρεπτικών» που 

περιλαμβάνεται στο Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης επελέγη η εκτίμηση 

ισοζυγίου θρεπτικών στα υπόγεια νερά με τη χρήση βιοφυσικού υποδείγματος σε υπόβαθρο 

γεωχωρικών δεδομένων. 

Η μέθοδολογική προσέγγιση διακρίνεται σε τρία στάδια. 

Α. Το πρώτο στάδιο είναι ο συνδυασμός (επίθεση) των χαρτών που προκύπτουν από τα 

στοιχεία του ΟΣΔΕ (LPIS) για την ενιαία ενίσχυση επί του υποβάθρου των εδαφολογικών 

χαρτών που έχουν γίνει  στα πλαίσια της κατάρτισης των σχεδίων δράσης των 

ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών. (Βλ. Εικόνα 1) καις τους οποίους τα εδάφη 

χωρίζονται σε εδαφικές κλάσεις ανάλογα με την κοκκομετρική τους σύσταση και την κλίση. 
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Εικόνα 1: Εδαφολογικός χάρτης 

Β. Για να υπολογιστεί το difference in difference  και να γίνει η σύγκριση με το counterfactual  

διαχωρίζονται οι εκμεταλλεύσεις (και τα ανήκοντα σε αυτές αγροτεμάχια) σε συμμετέχουσες 

και μη συμμετέχουσες στο Μέτρο 214 (νιτρορύπανση) (Βλ. Εικόνα 2),. Οι μη συμμετέχοντες 

στο Μέτρο 214 υποχρεούνται να εφαρμόζουν την πολλαπλή συμμόρφωση, ενώ οι 

συμμετέχοντες συμμορφούνται με το Μέτρο. Οι μεταβολές διαχρονικά λαμβάνονται υπόψη και 

ενσωματώνονται με την χρήση των ετήσιων στοιχείων του ΟΣΔΕ για όλη τη διάρκεια 

εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013. Με τη χρήση βιοφυσικού υποδείγματος γίνεται δυνατή η 

εκτίμηση των απωλειών σε θρεπτικά για κάθε μια από τις καλλιέργειες σε κάθε μια από τις 

εδαφικές κλάσεις.  

 

Εικόνα 2: Αγροτεμάχια εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο μέτρο της νιτρορύπανσης 

Γ. Υπάρχει μια σειρά μετρήσεων της περιεκτικότητας των υπογείων και επιφανειακών 

υδάτων, διαθέσιμες τόσο  από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η τοποθέτησή τους επί του 

γεωγραφικού υποβάθρου με συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες επιτρέπει τη χωρική 

ένταξή τους σε σύστημα λεκανών απορροής. Με τη χρήση χωρικά εντοπισμένων διαθέσιμων 
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μετρήσεων θα επιχειρηθεί και η τριγωνοποίηση (triangulation), έτσι ώστε να ελεγχθούν οι 

εκτιμήσεις του υποδείγματος. 

 

Εικόνα 3: Υδρογραφικό δίκτυο νομού Καρδίτσας (πηγή: Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης 

νομού Καρδίτσας 2007-2013 – 1η Φάση). 

Η παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει την ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης για την 

προετοιμασία των στοιχείων (επίθεση χαρτών, συνδυασμός με εκμεταλλεύσεις αλλά και 

τοποθέτηση στο χώρο των σημείων μέτρησης) σε ειδικό στα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών GIS.  

 

Μεθοδολογία δειγματοληψίας για την έρευνα πεδίου στις Ομάδες Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ) 

Για την έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο, που διενεργήθηκε στις Ομάδες Τοπικής 

Δράσης (ΟΤΔ), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας η οποία 

αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους δειγματοληψίας. Η χαρακτηριστική ιδιότητα 

και ταυτόχρονα το κυριότερο πλεονέκτημα της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι τα 

μειωμένα σε σχέση με άλλες μεθόδους δειγματοληψίας τυπικά σφάλματα των εκτιμητών. Στο 

στάδιο του σχεδιασμού κατά την εφαρμογή της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, ο 

πληθυσμός διαιρείται σε ομάδες παρομοίων ατόμων (στρώματα). Τα στρώματα αποτελούν 

υποσύνολα του πληθυσμού τα οποία πληρούν συγκεκριμένες ιδιότητες. Στη συνέχεια 

διεξάγεται μια ανεξάρτητη τυχαία δειγματοληψία σε κάθε στρώμα και το τελικό δείγμα της 

έρευνας αποτελείται από τη συλλογή όλων των επιμέρους δειγμάτων ανά στρώμα. Με το 

τρόπο αυτό, το συνολικό δείγμα που επιλέγεται από τον πληθυσμό περιέχει εκπροσώπους 

από κάθε διαφορετικό στρώμα του πληθυσμού. Εάν τα στρώματα έχουν οριστεί έτσι, ώστε να 

αντιστοιχούν σε διακριτές ομάδες του πληθυσμού, το δείγμα που επιλέγεται με τη βοήθεια της 

στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικό.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση δημιουργήθηκαν τρεις (3) ισομεγέθεις ομάδες, με βάση το ύψος 

των νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποιημένα έργα) που αποτυπώνονταν στα τοπικά 

προγράμματα των ΟΤΔ. Η πρώτη ομάδα εμφάνιζε νομικές δεσμεύσεις (ΝοΔε) μεγαλύτερες 

από 6 εκ. Ευρώ, στη δεύτερη ομάδα οι ΝοΔε ήταν από 4,5 έως 6 εκ. Ευρώ και η τρίτη ομάδα 
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είχε ΝοΔε μικρότερες των 4,5 εκ. ευρώ. Αφού έγινε ο διαχωρισμός επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 

για κάθε ομάδα, καλύπτοντας το σύνολο των περιφεριών της χώρας, με αποτέλεσμα το 

συνολικό επιλεγέν δείγμα να αφορά σε 14 ΟΤΔ. Οπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός των ΟΤΔ 

που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα πεδίου ανήλθε σε 12 ΟΤΔ και θεωρείται πολύ 

ικανοποιητικός, αλλά και αντιπροσωπευτικός. 

 

Μεθοδολογία δειγματοληψίας για την έρευνα πεδίου στα μέλη του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου 

Για την έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο, που διενεργήθηκε στα μέλη του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου, χρησιμοποιήθηκε η καθολική απογραφική μέθοδος, η οποία αποτελεί μια 

από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους διεξαγωγής ερευνών πεδίου. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας πεδίου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 
 Σύνολο 

μελών ΕΑΔ 
Απαντήσεις 

Ποσοστό (%) 

ανταπόκρισης 

Υπηρεσίες 19 3 15,8% 

Φορείς 32 7 21,9% 

ΟΤΔ 43 24 55,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 94 34 36,2% 

 
Οπως προαναφέρθηκε, ο συνολικός αριθμός των μελών του ΕΑΔ που ανταποκρίθηκαν στην 

έρευνα πεδίου ανήλθε σε 34 (ποσοστό 36,2%) και θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, αλλά και 

αντιπροσωπευτικός των συμμετεχόντων στο Δίκτυο. 

4.5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα  που αντιμετώπισε ο  

Αξιολογητής για την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης που είχε προτείνει  για την 

εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης. 

Η πρώτη και σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετώπισε ήταν η μη εκπλήρωση μιας βασικής 

προϋπόθεσης
37

 για την εκπόνηση μιας πλήρους και ποιοτικής αξιολόγησης που είναι η 

διασφάλιση επαρκών πόρων για την εκπόνηση της που αποτελεί κανονιστική υποχρέωση του 

κράτους μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 84 (5) και 86(1) του Κανονισμού (EC) 1698/2005.  

Η δεύτερη δυσκολία, που απορρέει  από την αντίληψη της Διαχειριστικής Αρχής για τον ρόλο 

της αξιολόγησης κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν η 

παντελής έλλειψη δεδομένων και στοιχείων
38

 (που επίσης αποτελεί κανονιστική της 

                                                
37 The main consideration for undertaking a good quality evaluation is to reserve sufficient resources for it, which is 

the task of Member States according Articles 84(5) and 86(1) of Council Regulation (EC) 1698/2005 Ex post 

guidelines σελίδα 9  

 
38 Ensuring the availability of appropriate and high-quality data for evaluation is one of the key tasks of the Managing 

Authority. Its presence or absence will have a significant impact on the quality of the ex post evaluation exercise.  

The following data and information sources are typically used in RDP evaluations Monitoring data, collected on RDP 

beneficiaries (including LAGs  and NRNs) throughout the RDP life-cycle,  related to programme inputs, outputs, and 
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υποχρέωση), εύκολα διαθέσιμων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη χρονική 

διάρκεια των τριών (3) μηνών που είχε στη διάθεση του ο Σύμβουλος Αξιολόγησης για την 

εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης.  

Η τρίτη δυσκολία ήταν η μη υλοποίηση ουδεμίας δραστηριότητας στο πλαίσιο της 

παράλληλης αξιολόγησης καθόλη την εννεαετή περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος 

(2007-2015), πλην των εκ του κανονισμού απορρεόντων υποχρεώσεων για την υποβολή της 

ενδιάμεσης αξιολόγησης τον Δεκέμβριο του 2010 (η οποία επίσης ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο 

του 2010)  και των τριών εμπειρογνωμοσυνών που μνημονεύονται στο τεύχος προδιαγραφών 

της προκήρυξης για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2012,  

χωρίς όμως να υπάρχει ανάλογη συνέχεια.  

 

Δυσκολίες σε σχέση με την εκτίμηση των δεικτών αποτελεσμάτων – επιπτώσεων των  

Μέτρων του  Άξονα 1 

Η χρήση δεικτών για τον υπολογισμό της ΑΠΑ και της ΜΑΕ για την αξιολόγηση των Μέτρων 

112 και 121 δεν λαμβάνει υπόψη τα φαινόμενα οικονομιών κλίμακας που μπορεί να 

εμφανίζονται κατά τη μεγέθυνση των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συστημάτων, αλλά 

και την επίδραση των νέων επενδύσεων τόσο  στην παραγωγικότητα και στο απαιτούμενο 

μέγεθος της ανθρώπινης εργασίας, όσο και στο ύψος της απαιτούμενης ενδιάμεσης 

κατανάλωσης (που είναι βασικό συστατικό στοιχείο υπολογισμού της ΑΠΑ).  

Ακόμη κατά τον υπολογισμό της ΑΠΑ από τις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕ, για τις 

εκμεταλλεύσεις με απασχόληση  άνω της 0,5 ΜΑΕ σε επίπεδο χώρας, οι ιδιαίτερα υψηλές 

ακραίες τιμές επηρεάζουν πολύ σημαντικά τον υπολογιζόμενο μέσο όρο (δηλαδή δεν υπάρχει 

κανονική κατανομή των τιμών), οπότε  επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς 

των μέσων τιμών της ΑΠΑ, της ΜΑΕ και της ΑΠΑ/ΜΑΕ η διάμεσος (median), τόσο για τους 

νέους γεωργούς και τα σχεδία βελτίωσης, όσο και για το επίπεδο χώρας. 

Επίσης, κατά τον υπολογισμό της συνολικής επίπτωσης του Μέτρου 112 στη μεταβολή της 

ΑΠΑ, δηλαδή κατά την αποτίμηση της αύξησης του οικονομικού δείκτη, μέχρι την τελική 

κατάσταση των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι κατά 

την αρχική εγκατάστασή τους αποκτούν συντελεστές παραγωγής  (έδαφος, φυτείες κλπ)από 

ήδη λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις, για τις οποίες συνεπώς θα προκληθεί μείωση της ΑΠΑ, 

αλλά η επίπτωση αυτή δεν μπορεί να μετρηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων. 

Ο προσδιορισμός της αύξησης της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στις στηριζόμενες 

εκμεταλλεύσεις /επιχειρήσεις δεν ήταν εφικτή για το Μέτρο 123, λόγω του ότι απαιτούνταν η 

αναζήτηση στοιχείων από τις αιτήσεις των δικαιούχων που δεν ήταν διαθέσεις σε ηλεκτρονική 

μορφή, ενώ δεν κατέστη εφικτή η άντληση δεδομένων από τα φύλλα αξιολόγησης που 

δόθηκαν στις 12/12/2016 στον Σύμβουλο Αξιολόγησης, διότι περιελάμβαναν φύλλα 

                                                                                                                                       
results. These data are collected from the  monitoring system of the paying  agencies  or implementing bodies from  

application forms, payment requests, etc.,   Disaggregated data from sector representative samples via regular 

surveys (e.g. Farm Accountancy Data Network (FADN), Farm Structure Survey (FSS), national surveys) or from non-

beneficiaries (counterfactual analysis),  Specific relevant data collected regularly by national institutions;  Statistical 

data aggregated in suitable manner, Face-to-face interviews, stakeholder seminars and workshops; and   Results of 

surveys and questionnaires. Ex post guidelines σελίδα 6  
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αξιολόγησης της 3ης πρόσκλησης για έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Εκτός των 

προαναφερθέντων η ιδιαιτερότητα του Μέτρου 123, που χρηματοδοτεί επιχειρήσεις πρώτης 

μεταποίησης  που ανήκουν σε υποκλάδους με πολύ διαφορετικά οικονομικά μεγέθη αλλά και 

επιχειρήσεις με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

ικανοποιητικού αριθμού ολοκληρωμένων έργων για να μπορεί η δειγματοληπτική έρευνα να 

βασισθεί σε ένα  αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ο πολύ περιορισμένος αριθμός ολοκληρωμένων 

έργων (100 σε σύνολο 379 ενταγμένων έργων) καθιστά αδύνατη την αναγωγή 

συμπερασμάτων σε επίπεδο Μέτρου. Από το πληροφοριακό σύστημα  προκύπτει ως αύξηση 

της ΑΠΑ στις στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις για 84 επιχειρήσεις όπου υπάρχει η τιμή της ΑΠΑ 

τα 153,2Μ€. Με την απλή αναγωγή προκύπτει, δηλαδή, ότι η κατά μέσο όρο ΑΠΑ /ανά 

επιχείρηση αυξήθηκε κατά 1,5Μ€,  που είναι πολύ υψηλή με βάση το μέγεθος των 

επιχειρήσεων. Η μη ύπαρξη της τιμής βάσης (ΑΠΑ πριν την υλοποίηση της επένδυσης) 

καθιστά αδύνατη την εκτίμηση του Συμβούλου Αξιολόγησης αν το ποσό των 153Μ€ 

αντανακλά την αύξηση της ΑΠΑ ή τη συνολική τιμή της ΑΠΑ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων 

μετά την υλοποίηση της επένδυσης. Ο προβληματισμός του Συμβούλου Αξιολόγησης είναι 

απόρροια και της μεγάλης απόκλισης μεταξύ της επιτευχθείσας τιμής 153Μ€ (από 84 

επιχειρήσεις), ενώ ο προγραμματικός στόχος από το σύνολο των 379 ενταγμένων 

επιχειρήσεων στο Μέτρο ήταν 6,3Μ€. 

Για τον προσδιορισμό της ΑΠΑ που δημιουργείται στις  γεωργικές εκμεταλλεύσεις  που 

επωφελούνται από την υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων αναζητήθηκαν οι 

γεωργοοικονομικές μελέτες των οκτώ ολοκληρωμένων έργων από την αρμόδια υπηρεσία, 

αλλά δεν κατέστη δυνατόν να δοθούν.   

 

Δυσκολίες σε σχέση με την εκτίμηση των δεικτών αποτελεσμάτων – επιπτώσεων των  

Μέτρων του  Άξονα 2 

Ο προτεινόμενος από το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης δείκτης, για την 

εκτίμηση της αναστροφής της μείωσης της βιοποικιλότητας «Farmland Bird Index»  

δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη παρά 

μόνο για το έτος 2009, και όπως αναφέρει και η ίδια η μελέτη των εμπειρογνωμόνων «το 

μικρό χρονικό διάστημα των τριών χρόνων δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, ακόμα, 

κάποια αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σχετικά με τις τάσεις των πληθυσμών των Κοινών 

Ειδών Πουλιών της Ελλάδας» (Hellenic Common Bird Monitoring scheme, 2010), αλλά και 

σύμφωνα με τις σχετικές εμπειρογνωμοσύνες δεν μπορεί να συσχετιστεί τεκμηριωμένα με την 

εφαρμογή γεωργοποεριβαλλοντικών Μέτρων. 

Η προτεινόμενη προσέγγιση για τον υπολογισμό του δείκτη επιπτώσεων «Μεταβολές στο 

ισοζύγιο θρεπτικών» δεν κατέστη δυνατή, διότι δεν έγινε δυνατή η ανάθεση και πολύ 

περισσότερο η ολοκλήρωση της εμπειρογνωμοσύνης, που αποτελούσε απαραίτητη 

προϋπόθεση.  

Στη θέση της με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εκτίμηση του δείκτη  

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που χορήγησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά στην εφαρμογή της 

δράσης για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης, τόσο στην πρώτη χρονιά που υπάρχουν 

διαθέσιμα χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (2009) όσο και για το τελευταίο έτος της εξεταζόμενης 

προγραμματικής περιόδου (2014). Για να γίνει δυνατή η σύγκριση της διαφοράς λήφθηκαν 

στοιχεία τόσο για τους συμμετέχοντες στη δράση όσο και για τους μη συμμετέχοντες, τις δύο 

χρονικές στιγμές. Έτσι, κατέστη δυνατόν να δούμε την εξέλιξη διαχρονικά τόσο στις εκτάσεις 
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που εντάσσονται όσο και σε αυτές που δεν εντάσσονται. Τέλος, στα στοιχεία 

περιλαμβάνονταν οι εκτάσεις ανά καλλιέργεια και η κατηγορία της κοκκομετρικής σύστασης 

του εδάφους για ένα μέρος των εκτάσεων. 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης για 

την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης που συντάχθηκαν βάσει της 

οδηγίας 91/676, το οποίο δίνει ποσοστό απώλειας αζώτου ανά καλλιέργεια και τύπου 

εδάφους, υπολογίζεται η μέση εκτιμώμενη επιβάρυνση των υδροφορέων με άζωτο. Η 

εκτίμηση αυτή γίνεται για την περίπτωση των μη συμμετεχόντων με την παραδοχή ότι 

χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα στα σχέδια δράσης (υποχρεωτικά λόγω της πολλαπλής 

συμμόρφωσης), ενώ στην περίπτωση των συμμετεχόντων ότι εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις 

της δράσης μειώνουν κατά 30% τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, σε σχέση με τη γραμμή 

βάσης που ορίζεται από την  πολλαπλή συμμόρφωση. 

 

Δυσκολίες σε σχέση με την εκτίμηση των δεικτών αποτελεσμάτων – επιπτώσεων των  

Μέτρων του  Άξονα 3 

Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων – επιπτώσεων των ολοκληρωμένων έργων των  

Μέτρων 321, 322, 323 ο Σύμβουλος Αξιολόγησης κατάρτισε ερωτηματολόγιο το οποίο 

στάλθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή σε 100 Δήμους (το σύνολο των δικαιούχων με 

ολοκληρωμένα έργα), αλλά η ανταπόκριση ήταν απογοητευτική, αφού απάντησαν μόνο 11.    

Με βάση το πλήθος των απαντήσεων τα συμπεράσματα του Συμβούλου παρουσιάζουν 

υψηλή επισφάλεια, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι για  το Μέτρο 323 ουδείς δικαιούχος απάντησε.     

4.6. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.6.1. Κύριοι φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα διαχείρισης 

Το περιγραφέν στο αρχικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης σύστημα διαχείρισης έχει 

προσδιοριστεί σε γενικές γραμμές με το Νόμο 3614/2007 (Νόμος ΕΣΠΑ) και εξειδικεύεται   με 

την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Αριθμ. 324005
39

. Με την απόφαση αυτή 

προσδιορίζονται τα τμήματα και οι αρμοδιότητες της πληθώρας των Ειδικών Υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνταν στη διαχείριση και εφαρμογή των 16 Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων 

στα οποία είχε  κατανεμηθεί η διαχείριση των πόρων του ΕΓΤΠΕ την προγραμματική  περίοδο  

2000-2006, που ήταν  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη  - Ανασυγκρότηση 

της Υπαίθρου 2000-2006
40

 (τομεακό σκέλος), το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006
41

, το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  της ΚΠ LEADER 2000-2006 

και δράσεις αγροτικής ανάπτυξης στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).   

                                                
39 «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού  Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013.» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 

1886 Τεύχος Β  12/9/2008). 

 
40 Το ΕΠΠΑΥ περιελάμβανε το σύνολο σχεδόν των Μέτρων του κανονισμού 1257/1999 

 
41 Το ΕΠΑΑ περιελάμβανε Το Μέτρο της Πρόωρης ,την Εξισωτική Αποζημίωση , τα Αγροπεριβαλλοντικά , τις 

Δασώσεις , την συμμόρφωση σε πρότυπα, και την παροχή Γεωργικών Συμβουλών  
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Οι φορείς διαχείρισης, δηλαδή Υπηρεσίες στις οποίες η Διαχειριστική Αρχή εκχωρεί ή δύναται 

να εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης που περιλαμβάνει η απόφαση, είναι:     

 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του ΚΠΣ 2000−2006, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΠΑΑ, προβλέπεται η στελέχωση της με 90 άτομα και διαρθρώνεται στα 

ακόλουθα τμήματα: Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και αξιολόγησης, Μονάδα Β΄: 

Παρακολούθησης και εφαρμογής, Μονάδα Γ΄: Ελέγχου, Μονάδα Δ΄: Τεχνικής Βοήθειας και 

Υποστήριξης, Μονάδα Ε΄: Συντονισμού του Έργου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, Μονάδα 

ΣΤ΄ : Πληροφοριακού Συστήματος.  

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν.. 3614/2007, ανατίθενται 

αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ στους εξής:  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΚΠ LEADER+  

που μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης LEADER του Προγράμματος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013, προβλέπεται η στελέχωση της με 42 

άτομα  και διαρθρώνεται σε τέσσερεις μονάδες που ταυτίζονται με τις 4 πρώτες 

μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ.  

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Έγγραφο Προγραμματισμού 

Αγροτικής Ανάπτυξης» που  μετονομάζεται  σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, προβλέπεται η 

στελέχωση της με 42 άτομα, με ομοειδή διάρθρωση με την ΕΥΔ  LEADER.  

 Ειδική Υπηρεσία «Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π»  

που μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και 

Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπεται η στελέχωση της με 53 άτομα και 

διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονάδες: Μονάδα Α΄ − Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης, Μονάδα Β΄ − Παρακολούθησης και εφαρμογής στο πλαίσιο Μέτρων 

του Άξονα 3 του ΠΑΑ (Ιδιωτικά έργα), Μονάδα Γ΄ − Παρακολούθησης και εφαρμογής 

στο  πλαίσιο των Μέτρων 112 και 121 του Άξονα 1 του ΠΑΑ., Μονάδα Δ΄ − Ελέγχου, 

Οργάνωσης και Υποστήριξης.   

 Ειδική Υπηρεσία «Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π»  που 

μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων 

Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπεται η στελέχωση της με 15 άτομα με 

ομοειδή διάρθρωση με την ΕΥΔ  LEADER.  

 Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Υποδομών, η μόνη ουσιαστικά νέα υπηρεσία 

με διπλό ρόλο  τελικού δικαιούχου για το Μέτρο 125-Δράση Α  και Ενδιάμεσου  

Φορέα για τα δημόσια έργα που έχουν ως δικαιούχους ΟΤΑ, προβλέπεται η 

στελέχωση της με 100 άτομα  και αποτελούνταν από εννέα  τμήματα: Μονάδα Α΄ − 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. Μονάδα Β΄-Παρακολούθησης και Εφαρμογής, 

Μονάδα Γ’- Ελέγχου, Μονάδα Δ’-Μελετών Συγχρ/τούμενων Εγγειοβελτιωτικών 

Έργων ,Μονάδα Ε΄-Κατασκευών Συγχρ/ούμενων Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Μονάδα 

ΣΤ΄- Συγχρηματοδοτούμενων Μελετών Κτιριακών Έργων και Συγχρ/ούμενων  Έργων  

Γεωργικών Εγκαταστάσεων, Μονάδα Ζ΄-Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Συγχρ/ούμενων Έργων Υποδομής Αγροτικού Τομέα, Μονάδα Η΄ − Ειδικών Τεχνικών 

Μελετών και Εργασιών, Μονάδα Θ΄ − Οργάνωσης και Υποστήριξης. 
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Η Υπηρεσία αυτή περιγράφεται στο εγκριθέν Πρόγραμμα toy 2007 και στο Nόμο 3614/2007 

(Νόμος ΕΣΠΑ), αλλά με την 4η τροποποίηση του ΠΑΑ καταργήθηκε. Στην απόφαση αυτή δεν 

γίνεται ουδεμία μνεία για τις 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ.    

 

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω διάρθρωση δεν θα μπορούσε να είναι λειτουργική. Το 2011 

επήλθε αλλαγή των μηχανισμών διαχείρισης με την έκδοση της Απόφασης Αριθμ. 135073
42

.  

Με  την απόφαση αυτή επέρχεται τροποποίηση των Μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής, 

καταργείται το σύνολο των Ειδικών Υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους ενσωματώνονται 

στην  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα (αποτελεί μετεξέλιξη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης). Με τη νέα 

απόφαση περιορίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός στελεχών που υπηρετούν στους φορείς 

Διαχείρισης μειώνεται από 350  σε 235 άτομα. Σήμερα στις δύο Υπηρεσίες υπηρετούν 115 

στελέχη, εκ των οποίων στη Διαχειριστική Αρχή 41 και στην Ειδική Υπηρεσία  Εφαρμογής 74.  

Με την ΚΥΑ του 2011 επέρχεται ένας ορθολογισμός του συστήματος διαχείρισης του ΠΑΑ 

2007-2013, χωρίς όμως να επέρχεται ουσιαστική αναβάθμιση συνολικά του συστήματος 

εφαρμογής του ΠΑΑ, ενώ παρατηρείται σημαντική υποστελέχωση των δύο υπηρεσιών, αφού 

στελεχώνονται με το ½ του  προβλεπόμενου προσωπικού. Η συνεχής διαροή στελεχών 

που παρατηρείται από το 2010 και εντεύθεν  θα πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές, ενώ σε συνδυασμό με την μη αξιοποίηση των πόρων της Τεχνικής 

Βοηθείας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα σημαντικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις 

που σημειώθηκαν.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 75 του Καν. (EE) 1698/2005 και το Ν. 3614/2007 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ) ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, υπήρξε η εξέλιξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΥΔ του 

ΕΠΑΑ-ΑΥ), με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της 25
ης

 

Φεβρουαρίου 2011 (ΦΕΚ 315Β). Η Διαχειριστική Αρχή διαρθρώνεται σε έξι Μονάδες: 

 Μονάδα Α΄,  Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

 Μονάδα Β΄− Παρακολούθησης και ΟΠΣΑΑ 

 Μονάδα Γ΄− Ελέγχου  

 Μονάδα Δ΄− Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής  

 Μονάδα Ε΄− Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 

 Μονάδα ΣΤ΄− Συντονισμού 

                                                
42 (ΦΕΚ 315 Τεύχος Β Αρ. Φύλλου 315 της 25/2/2011) της Απόφασης Αριθμ. 13507342  «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. 324005/ 9−9−2008 απόφασης  των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών  και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013» 

(ΦΕΚ 1886Β΄).»  
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Η λειτουργία της Μονάδας Συντονισμού επιδίωξε τη διασφάλιση του ελέγχου συμβατότητας, 

την αποφυγή επικαλύψεων και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

επιλέξιμων για χρηματοδότηση πράξεων του ΠΑΑ με τα προβλεπόμενα στα Επιχειρησιακά 

Σχέδια των ΚΟΑ και το Πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του συνόλου των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 

διάρθρωσης της ΕΥΔ ΠΑΑ.  

Η Διαχειριστική Αρχή ήταν αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΕΣΣΑΑ και του ΠΑΑ, 

με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο. Η παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση 

προσδιορίζει αναλυτικά τις αρμοδιότητες κάθε μονάδας της Διαχειριστικής Αρχής.  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ αποτέλεσε τη μετεξέλιξη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ−Π, η οποία συστάθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 256223/16−10−2003 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας και τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθμ. 301479/22−10−2004 και 324005/9−9−2008 όμοιες αποφάσεις. Η ΚΥΑ της 25
ης

 

Φεβρουαρίου προσδιόρισε την οργανωτική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής, η οποία διαρθρώνεται στις ακόλουθες μονάδες. 

 Μονάδα Β1 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέτρων 112 και 121 του ΠΑΑ.  

 Μονάδα Β2 − Παρακολούθησης και εφαρμογής Μέτρων του Άξονα 1 του ΠΑΑ εκτός 

από τα Μέτρα 112, 121 και 125.  

 Μονάδα Β3 − Παρακολούθησης και εφαρμογής του Μέτρου 125 και δημοσίων έργων 

του Άξονα 3 του ΠΑΑ.  

 Μονάδα Β4 – Παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων του Άξονα 2.  

 Μονάδα Β5 – Παρακολούθησης και εφαρμογής καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3.  

 Μονάδα Β6 – Παρακολούθησης και εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER».  

 Μονάδα Γ1 – Ελέγχου «Τίτλος Ι» 

 Μονάδα Γ2 – Ελέγχου «Τίτλος ΙΙ» 

Στη Μονάδα Β6 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα ενσωματώθηκε η 

πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΚΠ LEADER, η οποία λειτούργησε σε προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους ως αυτόνομη Ειδική Υπηρεσία. 

Η Διαχειριστική Αρχή μπορούσε να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων της σε άλλες 

υπηρεσίες, διατηρώντας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Καν.(ΕΕ) 1698/2005, 

την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των 

καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή συντόνιζε και επόπτευε την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων που ασκούν μέρος των καθηκόντων της και έφερε 

την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ), προκειμένου να εξασφαλίσει την 

ορθή διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και να 

εξασφαλίσει το συντονισμό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του απαραίτητου 

θεσμικού πλαισίου, την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων που σχετίζονται με την 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της ΚΓΠ, εκχώρησε μέρος των 
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αρμοδιοτήτων της στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

του ΠΑΑ, είχε, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες για την προετοιμασία και έκδοση των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 

(όπως Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Οδηγοί Εφαρμογής) με τις 

οποίες προσδιοριζόταν το πλαίσιο εφαρμογής των καθεστώτων ενισχύσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

υπαγωγή των υποψήφιων δικαιούχων στα καθεστώτα αυτά. Επιπλέον, προσδιορίζονταν η 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

καθώς και η έκδοση οδηγιών σχετικά με την αξιολόγηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (αναγνώριση δαπανών) σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό Πληρωμών.   

Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ) 1290/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 

ορίσθηκε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως προβλέπεται και στο Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 3508 Νόμου 

(ΦΕΚ 249 Α/16-11-2006). Σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Kαν. (ΕΕ) 1290/2005 η εκτέλεση 

καθηκόντων του Οργανισμού Πληρωμών μπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότησή του, με εξαίρεση 

την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Οργανισμός Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

παρέχει για τις πληρωμές στις οποίες προβαίνει καθώς και για τη γνωστοποίηση και 

διατήρηση των στοιχείων, επαρκή εχέγγυα ότι:  

 Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η 

διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς και η συμφωνία τους προς τους 

κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωμής ελέγχονται. 

 Οι εκτελούμενες πληρωμές καταχωρούνται  επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά 

βιβλία. 

 Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία. 

 Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που 

προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες 

 Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την 

πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών 

κανόνων. 

 Εφαρμόζονται οι κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με την αποτελεσματική 

διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας με παράλληλη τήρηση της 

διαδικασίας για την ανάκτηση απολεσθέντων ποσών λόγω παρατυπιών ή αβλεψιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το Νόμο 

2945/2001 και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Νόμο 3508/2006, οι 

αρμοδιότητές του ήταν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

 Από την πλευρά των πληρωμών, η διαχείριση των πιστώσεων των Κοινοτικών και 

Εθνικών κονδυλίων και η πληρωμή των δικαιούχων. Η διαχείριση αυτή στηρίζεται σε ένα 

σύστημα ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και 

ακολουθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, η έγκριση πληρωμής και η 
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έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των 

πληρωμών σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.  

 Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την 

κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων 

παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 3 του Καν(ΕΚ)1975/06 ο Οργανισμός Πληρωμών είχε το 

δικαίωμα να επαληθεύει την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνταν από άλλους φορείς. 

Στα πλαίσια αυτά ο Οργανισμός Πληρωμών διενεργούσε ανεξάρτητους δευτεροβάθμιους 

ελέγχους (εποπτείας), ελέγχοντας δειγματοληπτικά τις αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων για 

τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί διοικητικός και για τις επενδυτικές ενέργειες  πρωτοβάθμιος 

επιτόπιος έλεγχος. Οι έλεγχοι αυτοί ήταν δειγματοληπτικοί επί των ήδη διενεργηθέντων 

πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων σε ποσοστό μέχρι 5% αυτών, κατά περίπτωση. Οι έλεγχοι 

αυτοί διενεργήθηκαν ύστερα από την εξαγωγή μηχανογραφικού δείγματος, διεξάχθηκαν μετά 

τους πρωτοβάθμιους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και είχαν ως σκοπό να 

διαπιστωθεί η πληρότητα και η ποιότητα των πρωτοβάθμιων ελέγχων. 

 Ειδικότερα για τα Μέτρα του Άξονα 2, με εξαίρεση κάποιων Μέτρων όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 6 του Καν(ΕΚ)1975/06, η επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των 

αιτήσεων πληρωμής, καθώς και της τήρησης της πολλαπλής συμμόρφωσης, 

περιλάμβανε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνταν σύμφωνα με 

τη εφαρμοζόμενη διαδικασία που τηρούσε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ( ΟΣΔΕ) που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ 

του Καν(ΕΚ) 1782/2003. 

 Επί πλέον, το τμήμα Audit της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διενέργησε ελέγχους τήρησης των εφαρμοζόμενων διαδικασιών 

διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τους 

κοινοτικούς κανονισμούς.  

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προβλέπεται να στελεχωθεί με 872 

άτομα προσωπικό, ενώ η τρέχουσα στελέχωσή του αριθμεί 613 άτομα. 

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Καν. (ΕΕ) 1290/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να είναι οντότητα του δημοσίου η του ιδιωτικού δικαίου ο 

οποίος επιλέγεται μετά από ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις εκτός των περιπτώσεων που 

είναι Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης ήταν υπεύθυνος για τον 

έλεγχο των λογαριασμών του διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών ως προς το αληθές, 

την πληρότητα και την ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που 

υφίσταται. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης των λογαριασμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επιλέχθηκε 

κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού για μία τριετία, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 18/2004. 

Συντονισμός μεταξύ ΕΓΤΑΑ και Διαρθρωτικών Ταμείων 

Ο συντονισμός μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και 

του ΠΑΑ, ασκούνταν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού - ΕΥΣ και την ΕΥΔ ΠΑΑ, σε 

συνεργασία με αρμόδιες εθνικές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. 
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Ο συντονισμός ασκήθηκε μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των 

δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης) και λειτούργησε 

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), διασφαλιζόταν, από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω της διαδικασίας εξέτασης της 

πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης για την 

έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ. 

4.6.2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) 

παρείχε τη δυνατότητα  ηλεκτρονικής  καταχώρησης όλων των δεδομένων υλοποίησης που 

απαιτούνταν για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, 

τους ελέγχους και την αξιολόγηση κάθε πράξης και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

στο σύνολό του.  

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) 

αποτυπώνονταν το περιεχόμενο, η δομή και οι παράμετροι του ΠΑΑ, το σύνολο των 

διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των πράξεων καθώς και το σύνολο των στοιχείων που 

δεσμεύουν τον δικαιούχο διασφαλίζοντας  την υλοποίησή τους.   

Σε επίπεδο βάσης δεδομένων, ο σχεδιασμός του συστήματος περιλάμβανε μία κεντρική 

βάση, η οποία ήταν προσβάσιμη και ενημερώνονταν από τους χρήστες των εμπλεκόμενων 

φορέων (όπως π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσοι Φορείς, Οργανισμός Πληρωμών κλπ.) 

ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησής τους.  

Το ΟΠΣΑΑ αναπτύχθηκε σε διαδικτυακό περιβάλλον, ώστε να έχουν άμεση και γρήγορη 

πρόσβαση και οι απομακρυσμένοι χρήστες και δομήθηκε σε Λειτουργικές Μονάδες οι οποίες 

κάλυψαν τον «κύκλο ζωής» του Προγράμματος, των έργων καθώς και των συμβάσεων που 

υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος. 

4.6.3. Διαδικασίες Ένταξης Πράξεων – Πληρωμών και Ελέγχων 

Οι διαδικασίες ένταξης και πληρωμής των πράξεων, σε γενικές γραμμές περιέλαβαν τα 

ακόλουθα στάδια: 

 Πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) προς τον Φορέα Εφαρμογής 

Υλοποίησης (Φ.Υ.) για την υποβολή πρότασης πράξης ανάλογα με τους όρους και 

προϋποθέσεις του κάθε μέτρου. Oι προτάσεις αξιολογούνταν σύμφωνα με τα 

Κριτήρια Επιλογής, για τα οποία υπήρχε διαβούλευση με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 Απόφαση ένταξης ή απόρριψης έργων από την Δ.Α. και κοινοποίησή τους στον 

Φορέα Εφαρμογής. Η ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα σήμαινε και την εγγραφή του 

έργου στο ΠΔΕ ή Τακτικό ΠΥ, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Γεωργικών Διαρθρώσεων ή άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.  
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 Ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις οριστικά ενταγμένες πράξεις και των αντιστοίχων 

ΣΑΕ προκειμένου να ζητά την μεταφορά συγκεκριμένων ποσών ανά ΣΑΕ από το 

ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ  σύμφωνα με τις προβλέψεις χρηματοδότησης ανά ΣΑΕ. 

Μεταφορά των προβλεπόμενων ποσών από το λογαρισμό ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ σε 

μηνιαία βάση. 

 Ο Φ.Υ. υλοποιούσε τις δράσεις, και ανάλογα με τους όρους ένταξης συνέτασσε 

αιτήματα πληρωμών δικαιούχων προς τον Οργανισμό Πληρωμών.  Ο Οργανισμός 

πληρωμών ενέκρινε και εκτελούσε την πληρωμή. Ο Οργανισμός πληρωμών 

ενημέρωνε τη Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη των πληρωμών. 

 Ο Οργανισμός Πληρωμών συνέτασσε κατά μέγιστο 4 φορές τον χρόνο αίτημα 

πληρωμής στο Ταμείο (ΕΓΤΑΑ) για την είσπραξη της Κοινοτικής Συνδρομής μέσω της 

υποβολής των δηλώσεων δαπανών.   

 Ο Οργανισμός Πιστοποίησης (ΟΠ), μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και 

προκειμένου να γίνει εκκαθάριση των λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, 

βεβαίωνε ότι οι λογαριασμοί που τηρεί ο Οργανισμός Πληρωμών είναι αληθείς, 

πλήρεις και ακριβείς και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου λειτουργούσαν 

ικανοποιητικά.  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους περιλάμβανε: 

 Εγγραφή της δημόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά την ένταξή της στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

 Υποβολή αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου προς τον Οργανισμό Πληρωμών 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

 Μεταφορά των προβλεπόμενων ποσών από το λογαριασμό Π.Δ.Ε. στον ΕΛΕΓΕΠ σε 

μηνιαία βάση. 

 Εκτέλεση πληρωμών από την τράπεζα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και δήλωση Δαπανών 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

 Πίστωση με το ποσό των προκαταβολών (Έσοδα-Επιστροφές) από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή του λογαριασμού του ΕΛΕΓΕΠ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και μεταφορά των 

αντίστοιχων ποσών στο λογαριασμό του Π.Δ.Ε.  

Όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και οι πληροφορίες καταχωρούνταν στο ΟΠΣΑΑ σε κάθε 

στάδιο, μετά την επαλήθευσή τους από τις αρμόδιες αρχές.   

Το σύστημα ελέγχων διαρθρώθηκε με βάση τον Καν. (ΕΕ) 65/2011 και περιέλαβε: 

A. Ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Φορείς 

Εφαρμογής: Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης,  την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ, τους Φορείς Εφαρμογής του ΠΑΑ ή άλλο αρμόδιο 

Διαχειριστικό Φορέα / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, είχαν ως σκοπό την εξακρίβωση 

της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, την 

επαλήθευση της υλοποίησης – παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

προϊόντων και υπηρεσιών και της τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο 

δικαιούχος, την επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι 
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δικαιούχοι, την συμμόρφωσή τους με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης - 

ένταξης πράξης/σύμβασης/νομικές δεσμεύσεις καθώς και την τήρηση των ενωσιακών και 

εθνικών κανόνων καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης των πράξεων. Περιέλαβαν 

διοικητικούς ελέγχους Διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και 

πληρωμής, επιτόπιους έλεγχους σε δείγμα εγκεκριμένων πράξεων ή δικαιούχων, 

συμπληρωματικούς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σε ειδικά Μέτρα (112, 113, 

132, 144) και ελέγχους εποπτείας των Ομάδων Τοπικής Δράσης για τα Μέτρα του Άξονα 

4 και εκ των υστέρων ελέγχους σε επενδυτικές πράξεις βάσει του άρθρου 72(1) του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η τελική πληρωμή 

από το ΕΓΤΑΑ.    

B.  Ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών και αφορούσαν σε  

ελέγχους εποπτείας σε υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους είχε εκχωρήσει αρμοδιότητές 

του, ελέγχοντας δειγματοληπτικά σε ποσοστό μέχρι 5% επί των αιτήσεων πληρωμής των 

δικαιούχων στους οποίους έχει ήδη διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους 

εξουσιοδοτημένους φορείς.  

Γ. Διασταυρωτικούς ελέγχους. Ο Οργανισμός Πληρωμών είχε την ευθύνη διενέργειας 

διασταυρωτικών ελέγχων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Ειδικότερα για τα Μέτρα 112: Εγκατάσταση νέων γεωργών και 121: 

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Άξονα 1, με εξαίρεση κάποιων Μέτρων 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ)65/2011, η επαλήθευση των 

κριτηρίων επιλεξιμότητας των αιτήσεων πληρωμής καθώς και της τήρησης της 

πολλαπλής συμμόρφωσης, περιέλαβε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους οι οποίοι 

διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη εφαρμοζόμενη διαδικασία που τηρούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για 

το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ).  

4.6.4.  Αξιολόγηση των μηχανισμών εφαρμογής   

Προκειμένου ο Σύμβουλος Αξιολόγησης να διαμορφώσει μία πληρέστερη εικόνα σχετικά με 

τους μηχανισμούς εφαρμογής και γενικότερα με τις διοικητικές παραμέτρους εφαρμογής του 

Π.Α.Α., διαμόρφωσε και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διένειμε στους φορείς που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του Προγράμματος. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε 

από εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ, των Φορέων Εφαρμογής και του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα, που προκύπτουν από τη σύνθεση 

των απόψεων των παραπάνω φορέων, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω των έξι (6) 

ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν. 

Σαφήνεια του συστήματος διαχείρισης 

Η σαφήνεια του συστήματος διαχείρισης διερευνήθηκε μέσω ερωτημάτων που αφορούσαν 

στην προβλεπόμενη και υφιστάμενη στελέχωση κάθε φορέα (προκειμένου για φορείς 

εφαρμογής), στην επάρκεια και την ετοιμότητα του στελεχιακού τους δυναμικού να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες αιτήσεις του συστήματος διοίκησης του ΠΑΑ και στο κατά πόσο 

το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης λειτουργεί με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και 

διακριτούς ρόλους σε σχέση με την ΕΥΔ και τους Φορείς Εφαρμογής. 
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 Το σύνολο των Φορέων Εφαρμογής που απάντησε στο ερωτηματολόγιο θεωρεί 

ικανοποιητική την επάρκεια και την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και 

παρακολούθησης των έργων του ΠΑΑ. 

 Η πλειοψηφία των Φορέων Εφαρμογής θεωρεί ότι το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης 

λειτουργεί με πλήρως και σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους 

σε σχέση με την ΕΥΔ ΠΑΑ και τους Φορείς Εφαρμογής. Στο ερώτημα αυτό ένας μόνο 

Φορέας Εφαρμογής θεωρεί ότι το σύστημα λειτουργεί με μερικώς οριοθετημένες 

αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους. 

 Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμάται ότι η επάρκεια και ετοιμότητα του 

στελεχιακού του δυναμικού είναι ικανοποιητική ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις ελέγχου του ΠΑΑ με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Εν τούτοις, 

θεωρεί ότι το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και πληρωμών λειτουργεί με μερικώς 

οριοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους σε σχέση με την ΕΥΔ ΠΑΑ και 

τους Φορείς Εφαρμογής. Στον Οργανισμό δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η χρέωση 

ενός ξεχωριστού χειριστή ανά Μέτρο του ΠΑΑ, λόγω της υποστελέχωσής του, αν 

ληφθεί υπόψη ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο ο Οργανισμός θα πρέπει να είχε 

στελεχωθεί με 872 άτομα, ενώ διαθέτει μόνο 613 στελέχη. 

Επάρκεια και Αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και 

Παρακολούθησης 

Η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης 

διερευνήθηκε μέσω σειράς ερωτήσεων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, στην επάρκεια – 

προσαρμογή των μηχανισμών υλοποίησης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις 

παρατηρούμενες αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ, το συντονισμό, το πληροφοριακό 

σύστημα, κλπ. 

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, οι 

απόψεις των φορέων εφαρμογής διίστανται μεταξύ όσων θεωρούν ότι διαπιστώνονται 

θεσμικά ή διοικητικά κενά και  εκείνων που θεωρούν ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές. Οι 

Φορείς Εφαρμογής που διαπιστώνουν την ύπαρξη προβλημάτων στο θεσμικό πλαίσιο, 

τεκμηριώνουν την άποψή τους στο ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, σε μία 

περίπτωση, απαιτήθηκαν τρείς (3) τροποποιήσεις της ΚΥΑ – τρείς (3) τροποποιήσεις ΥΑ με 

σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην 

δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας και την αντιμετώπιση παραλήψεων οι οποίες 

διαπιστώθηκαν, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο κατά την πρώτη, κυρίως, περίοδο 

εφαρμογής. Σε άλλη περίπτωση φορέα εφαρμογής διαπιστώνεται ότι απαιτήθηκαν τέσσερις 

(4) τροποποιήσεις της ΚΥΑ προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης 

του. 

Σχετικά με το σύστημα ελέγχου και πληρωμών σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του Καν. (ΕΚ) 65/2011, άρθρο 33, αρμόδιος φορέας ελέγχου για τα Μέτρα του ΠΑΑ είναι ο 

Οργανισμός Πληρωμών κάθε κράτους μέλους, Σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

(Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) αρμόδιες για την διεξαγωγή ελέγχων έχουν οριστεί 

μονάδες της Διαχειριστικής Αρχής. 
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Η γενική επίδοση των μηχανισμών εφαρμογής (σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου) στις 

αυξημένες απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-13 αξιολογείται ως ικανοποιητική 

από την πλειοψηφία των φορέων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Εν τούτοις 

διαπιστώνεται μέτρια ανταπόκριση των Μονάδων Εφαρμογής να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις παρακολούθησης και αναφοράς των έργων αρμοδιότητάς τους, με βάση το Κοινό 

Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, σε ένα απαντημένο ερωτηματολόγιο το οποίο 

περιελάμβανε σχετική ερώτηση. 

Διαφοροποιημένη είναι η επίδοση των εμπλεκόμενων στο σύστημα διοίκησης του ΠΑΑ όσον 

αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα: 

 Η ΕΥΔ του ΠΑΑ αξιολογείται ότι έχει υψηλή ανταπόκριση, τόσο όσον αφορά στην 

ταχύτητα όσο και στην ποιότητα των διαδικασιών σχεδόν από το σύνολο όσων 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (με εξαίρεση ενός Φορέα Εφαρμογής). Η 

πλειοψηφία όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θεωρεί υψηλή την ταχύτητα και 

την ποιότητα των διαδικασιών, όσον αφορά και την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Η επίδοση των Φορέων Εφαρμογής θεωρείται ως μέτρια έως υψηλή τόσο όσον 

αφορά την ταχύτητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, όσο και την ποιότητά τους. 

 Όσον αφορά την ταχύτητα λήψης των αποφάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δίδεται όλο το 

φάσμα των απαντήσεων (χαμηλή, μέτρια, υψηλή ταχύτητα) από όσους απάντησαν 

στο ερωτηματολόγιο. Αντίθετα, η ποιότητα λήψης των αποφάσεων κρίνεται ως υψηλή 

από την πλειοψηφία των απαντήσεων, αν και κάποιοι φορείς χαρακτηρίζουν χαμηλή 

την ποιότητα των αποφάσεων του Οργανισμού. 

 Η ποιότητα και ταχύτητα λήψης των αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κρίνεται ως υψηλή ή μέτρια από τους φορείς που απαντούν στο σχετικό ερώτημα, 

ενώ σε κάποια ερωτηματολόγια, ενώ αξιολογούνται οι παραπάνω φορείς δεν 

απαντάται το πεδίο της αξιολόγησης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τον αρχικό 

προγραμματισμό όσον αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο ή το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των Μέτρων. Η συχνότητα των αποκλίσεων αυτών χαρακτηρίζεται ως μέτρια από 

την πλειοψηφία των Φορέων Εφαρμογής (σε δύο περιπτώσεις η συχνότητα χαρακτηρίζεται 

ως υψηλή).  

Η πλειοψηφία των φορέων εφαρμογής που απάντησε στο ερωτηματολόγιο θεωρεί ότι δεν 

διαπιστώθηκε συστηματική δυσκολία στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή κάποιων Μέτρων. 

Τέτοια δυσκολία διαπιστώνεται στην περίπτωση του Μέτρου 121 και αφορούσε κυρίως στην 

προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου το οποίο από τη φύση του απαιτούσε συντονισμό με 

όλες τις παραγωγικές διευθύνσεις του Υπουργείου, καθώς και στο Μέτρο 214 (Δράσεις 1.1, 

1.2, 2.1, 4.1, 4.2 και 3.1).  

Επίσης, στο Μέτρο 121, διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά το σχεδιασμό του πληροφοριακού 

συστήματος, το οποίο όμως από τη στιγμή που έγινε λειτουργικό βοήθησε πολύ στην 

εφαρμογή του Μέτρου. 

Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση των έργων του ΠΑΑ, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στην ανεπαρκή 
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ωριμότητα των έργων και στην απουσία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής προκειμένου για έργα 

των επενδυτικών Μέτρων. Σε πολλές παρατηρήσεις παρατηρείται απόκλιση των επενδυτικών 

σχεδίων που υλοποιήθηκαν σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί. Κατά δεύτερο λόγο, 

αιτίες των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν αποτέλεσαν οι αστοχίες ή εσφαλμένες 

εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό, ανθρώπινες και υλικοτεχνικές αδυναμίες των 

Φορέων Εφαρμογής, η πολυπλοκότητα και οι αυξημένες απαιτήσεις των νέων Κανονισμών 

και η μη έγκαιρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία μέσου χρόνου υλοποίησης μεταξύ των 

επιμέρους σταδίων του κύκλου ζωής ενός έργου για σημαντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2007-13 και 

με βάση τα δεδομένα που αντλήθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων. 

Πίνακας 4.4: Μέσοι χρόνοι υλοποίησης μεταξύ των επιμέρους σταδίων του κύκλου ζωής ενός 

έργου (ΠΑΑ 2007 -2013) 

 

ΜΕΤΡΟ 

Μέσος χρόνος 

από την 

προκήρυξη μέχρι 

την υποβολή 

Μέσος χρόνος από 

την υποβολή μέχρι 

την ολοκλήρωση 

της ένταξης 

Μέσος χρόνος από 

την ημερομηνία 

ένταξης μέχρι την 

καταβολή της 

πρώτης πληρωμής 

Μέσος χρόνος από 

την υποβολή  

αιτήματος 

πληρωμής μέχρι την 

εκταμίευση στο 

δικαιούχο 

112 4 μήνες 3 μήνες 1 μήνας 3 μήνες 

121 10 μήνες 15 μήνες 12 μήνες 3 μήνες 

123 52 ημέρες 1 χρόνος 8 μήνες 1 χρόνος 

Δημόσια Έργα 

Αξόνων 1 και  

3 

2 μήνες 

 

1 μήνας 8 μήνες Αποστολή από Β3 σε 

ΟΠΕΚΕΠΕ: 5 ημέρες. 

Εκταμίευση από 

ΟΠΕΚΕΠΕ: 1,5-2,0 

μήνες. 

Πηγή: Eρευνα πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης 

Εξ άλλου, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή του 

αιτήματος πληρωμής μέχρι την εκταμίευσης του ποσού στον τελικό αποδέκτη παρουσιάζεται 

στο ακόλουθο Πίνακα: 

Πίνακας 4.5: Εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής μέχρι την 

εκταμίευσης 

ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

112 – Εγκατάσταση νέων γεωργών 1 μήνας 

121 – Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 3 μήνες 

123 – Προστιθέμενη Αξία των δασικών και δασοκομικών προϊόντων 3 μήνες 

125 – Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές 1 μήνας 

211 – Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών 6 μήνες 

212 – Ενισχύσεις για μειονεκτήματας, εκτός ορεινών περιοχών 6 μήνες 

214 – Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 6 μήνες 
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313 – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 9 μήνες 

321 - Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 3 μήνες 

411 – Ανταγωνιστικότητα 1 μήνας 

413 – Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 1 μήνας 

Τεχνική Βοήθεια 1 μήνας 

Πηγή: Eρευνα πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης 

Σε γενικές γραμμές η συνεργασία μεταξύ των φορέων εφαρμογής με την ΕΥΔ θεωρείται 

ικανοποιητική (με εξαίρεση δύο φορέων που την χαρακτηρίζει μέτρια), ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

θεωρεί ικανοποιητική τη συνεργασία του με την ΕΥΔ, τους Φορείς Εφαρμογής και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Η συνεργασία των Φορέων Εφαρμογής με τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται μέτρια ή χαμηλή από την πλειοψηφία των φορέων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. 

Στην πλειοψηφία των Φορέων Εφαρμογής δεν διαπιστώνονται προβλήματα συνεργασίας και 

συντονισμού με άλλους κεντρικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς. Σε μία περίπτωση 

που διαπιστώνονται τέτοια προβλήματα, αυτά αφορούν στην καθυστέρηση που σημειώνεται 

από τις επιτροπές παρακολούθησης των ΔΑΟΚ στην παραλαβή των έργων, λόγω του ότι τα 

μέλη τους έχουν επιφορτισθεί με πολλά αντικείμενα λόγω έλλειψης προσωπικού. Αντίστοιχα, 

κάποια προβλήματα σημειώνονται σε ότι αφορά στη συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με ορισμένες 

ΔΑΟΚ, Δασικές Υπηρεσίες και ΟΤΔ. 

Αναφορικά προς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, οι απόψεις των φορέων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αναδεικνύουν αφενός 

την όχι πλήρη χρήση του και αφετέρου την ύπαρξη προβλημάτων κατά τη λειτουργία του. Οι 

μισοί από τους Φορείς Εφαρμογής που απαντούν στο ερωτηματολόγιο αναφέρουν ότι η 

παρακολούθηση των έργων ευθύνης τους δεν γίνεται με βάση το ΟΠΣΑΑ ή κάποιο 

πληροφοριακό σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επίσης δεν 

παρακολουθούνται μέσω του ΟΠΣΑΑ. Τα έργα εκτός ΟΣΔΕ παρακολουθούνταν από μικρά 

πληροφοριακά συστήματα, λόγω του πολύπλοκου τρόπου υπολογισμού της πληρωμής και τη 

διασύνδεσή του με το ΟΠΣΑΑ. Σε γενικές γραμμές η λειτουργία του συστήματος εκτιμάται ως 

μέτρια από τους Φορείς Εφαρμογής, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμά ως ικανοποιητική την 

ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού των εμπλεκόμενων φορέων να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης μέσω του ΟΠΣΑΑ. Οι Φορείς Εφαρμογής 

εντοπίζουν ως κύριες αιτίες της μέτριας λειτουργίας του συστήματος: 

 Κατά κύριο λόγο, την αναντιστοιχία στα διάφορα επίπεδα και πεδία αναφοράς των 

Πινάκων, ελλείψεις στα αρχικά έντυπα με τα οποία εντάσσονταν τα έργα και 

πολυπλοκότητα των αιτούμενων στοιχείων. 

 Δευτερευόντως, την έλλειψη σαφών οδηγιών από ΕΥΔ για την τήρηση των 

αναγκαίων στοιχείων ή την ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα 

Εφαρμογής. 
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Η αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχονται από το ΟΠΣΑΑ χαρακτηρίζεται ως μέτρια την 

πλειοψηφία των Φορέων Εφαρμογής, αν και δύο από αυτούς τη θεωρούν ικανοποιητική. 

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ποιότητα και επάρκεια των υφιστάμενων εργαλείων και 

προτύπων ελέγχου των έργων θεωρείται ικανοποιητική. 

Η πλειοψηφία από τους Φορείς Εφαρμογής που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο θεωρούν 

ότι η Τεχνική Βοήθεια κάλυψε μόνο μερικώς τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης που είχαν, ενώ 

οι υπόλοιποι θεωρούν ότι δεν τις κάλυψε καθόλου. Σημεία στα οποία εντοπίζονται ανάγκες 

από τους Φορείς Εφαρμογής που θα μπορούσαν να καλυφθούν από την Τεχνική Βοήθεια 

είναι τα πληροφοριακά συστήματα, η ενημέρωση για την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, η 

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και η εκπόνηση μελετών για την εφαρμογή των 

μέτρων, καθώς και σε μία περίπτωση η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Φορέα. 

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τεχνική Βοήθεια θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί και 

ενέργειες του Οργανισμού ως δικαιούχου (π.χ. επιτόπιοι έλεγχοι στα Μέτρα εκτός ΟΣΔΕ, 

έξοδα κοινοτικών ελέγχων, software και hardware pπου υποστηρίζουν τις μηχανογραφικές 

εφαρμογές, κλπ). 

Η συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στην αποτελεσματική υλοποίηση των Μέτρων του 

ΠΑΑ κρίνεται ως ικανοποιητική από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Φορείς Εφαρμογής αξιολογούν τη 

συμβολή αυτή ως μέτρια, με εξαίρεση ενός Φορέα που την θεωρεί ως χαμηλή. 

 

Επάρκεια και Αποτελεσματικότητα των Μηχανισμών Ελέγχου 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 65/2011, άρθρο 33, αρμόδιος φορέας ελέγχου για 

τα Μέτρα του ΠΑΑ είναι ο Οργανισμός Πληρωμών κάθε κράτους μέλους. Βάσει του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε την αρμοδιότητα των ελέγχων, η 

οποία ανήκε στη Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία όριζε την ελεγκτική στρατηγική και τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων.  Η επάρκεια των υφιστάμενων υπηρεσιών ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ 

και των Φορέων Εφαρμογής (αριθμός και ποιότητα στελέχωσης) ώστε αυτές να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ελέγχου των έργων του ΠΑΑ κρίνεται ως ικανοποιητική από 

τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Στους μισούς από τους Φορείς Εφαρμογής που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο υπήρξαν 

ευρήματα κατά τους ελέγχους. Τέτοια ευρήματα ήταν: 

 Ευρήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Υπήρξε 

διαφοροποίηση ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένων θεμάτων όπως πχ. 

τεκμηρίωση του εύλογου κόστους, του μεγέθους των επιχειρήσεων, πιθανές ελλείψεις 

του φακέλου αίτησης ενίσχυσης ή των πληρωμών. 

 Ευρήματα που αφορούσαν σε πλημμελή παρακολούθηση των έργων από τον φορέα 

επίβλεψης. 

 Μη συμμόρφωση των δικαιούχων στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  171 

Κατά τους διενεργούμενους ελέγχους από τα ελεγκτικά όργανα της ΕΕ, υπήρξαν ευρήματα 

που να σχετίζονται με το σύστημα ελέγχου και γενικότερα με το σύστημα των μηχανισμών 

εφαρμογής του ΠΑΑ. Διορθωτικές ενέργειες οι οποίες αναλήφθηκαν αφορούσαν σε σημεία 

όπως: 

 Αδιαφανείς διαδικασίες ένταξης στα δημόσια έργα. 

 Μη εξασφάλιση του εύλογου κόστους των δαπανών σε ιδιωτικά έργα. 

 Ανεπαρκείς έλεγχοι κατά την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των ΜΜΕ. 

 Μη τήρηση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων. 

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται στα επενδυτικά μέτρα 

με δικαιούχους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού φορέα. Τα σημεία οι λόγοι που 

εμφανίζονται οι κυριότερες αδυναμίες του συστήματος ελέγχου, σύμφωνα με τον Οργανισμό 

είναι: 

 Αδυναμίες στις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών έργων (δημόσια έργα). 

 Αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων στήριξης επενδυτικών μέτρων 

(ιδιωτικά έργα) σχετικά με την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους των προτάσεων. 

 Ελλιπείς checklists, ελλείψεις στην καταγραφή της διαδρομής ελέγχου σε όλα τα 

επενδυτικά έργα. 

 Πολύπλοκο εθνικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

 Ελλείψεις στον καθορισμό κατάλληλων κριτηρίων επιλογής. 

 Έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικής συνεργασίας των συναρμόδιων εθνικών 

φορέων εφαρμογής. 

Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν μέσω: 

 Της χρήσης της συγκριτικής αξιολόγησης των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

κλειστών προσκλήσεων μικρής διάρκειας, 

 Κατάθεσης από τους δικαιούχους τουλάχιστον δύο (2) προσφορών για την 

τεκμηρίωση του εύλογου κόστους των δαπανών που αιτούνται, 

 Χρήσης βάσης δεδομένων με επικαιροποιημένες τιμές από προμηθευτές 

μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, 

 Βελτίωσης των checklists του διοικητικού ελέγχου ένταξης και πρόβλεψης ειδικών 

πεδίων για την τεκμηρίωση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου επιλογής, 
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 Πρόβλεψης πεδίων στα checklists για την αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση όλων 

των ελεγκτικών εργασιών, ιδιαίτερα της εξασφάλισης του εύλογου κόστους, 

 Απλοποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ, ΥΑ εφαρμογής) με τη συνεργασία 

όλων των συναρμόδιων φορέων. 

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής έργων και διασφάλιση της ποιότητάς τους 

Στην πλειονότητα των Φορέων Εφαρμογής (πλην ενός από όσους απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο) υπήρχαν συστήματα εξειδικευμένων κριτηρίων για την επιλογή των έργων 

που εμπίπτουν στην ευθύνη του κάθε Φορέα. Στην μόνη περίπτωση που δεν υπήρχε ένα 

ανεπτυγμένο σύστημα κριτηρίων, ως μοναδικό κριτήριο επιλογής χρησιμοποιήθηκε το 

ποσοστό αγροτικού εισοδήματος (ΜΑΑΕ), με ηλεκτρονική διασταύρωση για πρώτη φορά,  

οποίο όμως δημιούργησε προβλήματα και μεγάλο αριθμό απορρίψεων δικαιούχων. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των Φορέων Εφαρμογής, σε μέτρα ευθύνης τους υπήρχαν 

ορισμένες εξαιρέσεις από το σύστημα κριτηρίων επιλογής. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 123
Α
 υπήρξε σύστημα εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων. 

Ωστόσο, προβλεπόταν ιδιαίτερη κατηγορία  στην οποία τα περιλαμβάνονταν κατηγορίες 

επενδύσεων που εξαιρούνταν από το σύστημα  βαθμολόγησης. Ειδικότερα : 

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς 

υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 

ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος Α της 731/2011 ΚΥΑ. 

β) Αιτήσεις ενίσχυσης : 

 που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης 

των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως 

προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορούν δαπάνες για 

την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας. 

 που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια 

αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική 

μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος. 

γ) Αιτήσεις ενίσχυσης : 

 που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 

όπως αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση) 

και προκειμένου για την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: 

πτώματα ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κλπ.), υλικά υψηλού κινδύνου 

των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, 

τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κλπ., 

ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, της 

υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι η παρέμβαση θα 
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υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων 

αντίστοιχης κατηγορίας. Προϋπόθεση για την ένταξη των παρεμβάσεων αυτών 

στην κατηγορία ΣΤ είναι να αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεωγραφική 

κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης).  

 που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με 

υποχρέωση μεταποίησης του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής 

παρέμβασης. Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται 

στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο 

κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή και της 

δημόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που 

οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής 

υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων.  

 που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό των 

εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών, που εμφανίζουν κατά μέσο όρο τα τρία (3) 

προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. 

Προϋπόθεση για την ένταξη αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι το ποσοστό 

εξαγωγών να αφορά στο προϊόν ή στα προϊόντα που αποτελούν τελικό προϊόν 

της μονάδας που αναφέρεται η αίτηση ενίσχυσης και να τεκμηριώνεται με όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν, κατά τα τρία 

(3) προηγούμενα έτη υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, τουλάχιστον 50 θέσεις 

εργασίας (υπολογιζόμενες σε Ε.Μ.Ε.) κατά μέσο όρο. Προϋπόθεση για την 

ένταξη αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά – τεκμηριωτικά έγγραφα και στοιχεία. 

Οι απόψεις των Φορέων σχετικά με το εάν οι ακολουθούμενες διαδικασίες επιλογής με βάση 

κριτήρια ένταξης είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή και χρηματοδότηση των καλύτερων έργων 

διαφοροποιούνται, αφού οι μισοί από αυτούς τοποθετούνται θετικά ως προς το ερώτημα και 

οι άλλοι μισοί αρνητικά, ενώ ένας φορέας δεν απαντά στη σχετική ερώτηση.  

Κατά την άποψη του ΟΠΕΚΕΠΕ το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΑΑ μπορεί να 

ανταποκριθεί μερικώς σε οποιονδήποτε έλεγχο, Εθνικό ή Κοινοτικό, που θα διενεργηθεί ως 

προς τη συμβατότητα των ενταγμένων έργων με τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής. Ο 

Οργανισμός εκτιμά ότι οι Φορείς Εφαρμογής είναι μερικώς έτοιμοι να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις επιλογής έργων με βάση ένα σύνθετο σύστημα κριτηρίων επιλογής πράξεων, ενώ 

η μέχρι σήμερα εμπειρία των διαδικασιών αξιολόγησης με βάση εξειδικευμένα κριτήρια 

μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μέτρια επιτυχής. 

Στο επίπεδο των Φορέων Εφαρμογής η πλειοψηφία όσων ανταποκρίνεται σε σχετικό 

ερώτημα δηλώνει οτι η εμπειρία γενικά από τη λειτουργία των διαδικασιών αξιολόγησης 

πράξεων με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων είναι πολύ 

ικανοποιητική, υπάρχει όμως και ένας αριθμός φορέων που δεν απαντά στο ερώτημα αυτό. 
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Επάρκεια του συστήματος διαχείρισης για την εξασφάλιση της συμβατότητας της 

υλοποίησης με τις Κοινοτικές Πολιτικές και την Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές συμπεριλαμβάνεται σαν κριτήριο επιλεξιμότητας 

πράξεων στα Μέτρα που υλοποιούνται από το σύνολο των Φορέων Εφαρμογής οι οποίοι 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 

Εν τούτοις, διαφοροποιήσεις σημειώνονται μεταξύ των φορέων αυτών όσον αφορά στο 

επίπεδο ενημέρωσης και ανταπόκρισης των δικαιούχων σε ότι αφορά την ανάγκη τήρησης 

της συμβατότητας με τις Κοινοτικές πολιτικές και την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τον 

προγραμματισμό των έργων. Αν και η πλειοψηφία των Φορέων θεωρεί ότι η ενημέρωση αυτή 

είναι ικανοποιητική, υπάρχουν και περιπτώσεις Φορέων που θεωρούν την ενημέρωση αυτή 

ως μέτρια ή και χαμηλή. 

 

Συμβολή της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της παρακολούθησης και της 

υλοποίησης 

Δεδομένου ότι η παράμετρος αυτή δεν περιλαμβάνεται στα ερωτηματολόγια τα οποία 

απευθύνθηκαν προς τους Φορείς Εφαρμογής, υπάρχει μόνο ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

περιλαμβάνει απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα. Σύμφωνα με αυτή η συμβολή και η 

προστιθέμενη αξία της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια. 

Στο επίπεδο της παρακολούθησης της υλοποίησης μεγάλη συμβολή έχουν η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΕΥΔ ΠΑΑ, ενώ ως χαμηλή 

αξιολογείται η συμβολή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων. 

Στο επίπεδο του συστήματος ελέγχων, μεγάλη θεωρείται η συμβολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπή, μέτρια των εθνικών ελεγκτικών οργανισμών και χαμηλή η συμβολή των άλλων 

Υπουργείων και κεντρικών φορέων, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 

Η αντιπροσωπευτικότητα, με βάση την εταιρική σχέση, της σύνθεσης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης θεωρείται ικανοποιητική από το Φορέα που συμπλήρωσε αυτή την ενότητα 

ερωτημάτων. 

 

Συμπεράσματα και προτάσεις των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα 

Με βάση τις ερωτήσεις που τους απευθύνθηκαν και την εμπειρία τους από την υλοποίηση του 

ΠΑΑ 2007-2013, οι φορείς οι οποίοι απάντησαν στα ερωτηματολόγια σημείωσαν ορισμένες 

παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης, έγκρισης και πληρωμής και τον περιορισμό 

των υποχρεώσεων των δικαιούχων, 
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 Την θεσμική υποστήριξη των Φορέων Εφαρμογής, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα 

ταχύτερης επίλυσης προβλημάτων όπου αυτά εμφανίζονται και την ενημέρωση των 

στελεχών των φορέων στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, 

 Την ανάγκη σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων που 

εμπλέκονται στο σύστημα διοίκησης του Προγράμματος, καθώς και την διακριτότητα 

ρόλων και αρμοδιοτήτων ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις, 

 Την αναβάθμιση του ΟΠΣΑΑ προς την κατεύθυνση της απλούστευσης του συστήματος 

και τις μεγαλύτερης ευελιξίας τους, ώστε αυτό ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις ορισμένων δράσεων του ΠΑΑ, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 

γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, 

 Την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων κατάλληλων να υποστηρίξουν την αξιολόγηση των 

κριτηρίων ένταξης, καθώς και την τήρηση των δεσμεύσεων των δικαιούχων. 

 Την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των φορέων και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υποστελέχωσης όπου αυτά σημειώνονται. 

Από τις  απαντήσεις των ερωτηματολογίων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ημερομηνίες καταβολής 

των πληρωμών ή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ένταξη των πράξεων, 

συνάγεται  μια ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης. Η ικανοποιητική εικόνα 

που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων δεν συνάδει με δεδομένα που 

προέρχονται από άλλες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποίησε ο Σύμβουλος 

Αξιολόγησης  και ιδιαίτερα τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης.  

Τα προβλήματα στην εφαρμογή του Προγράμματος αποτυπώνονται σε όλες τις Ετήσιες 

Εκθέσεις Υλοποίησης, όπου αναγνωρίζεται σημαντική δυσκολία στην υλοποίηση η οποία 

αποδίδεται στην οικονομική κρίση, χωρίς όμως να μπορεί να τεκμηριωθεί σε ποιό βαθμό 

επηρέασε η οικονομική κρίση την υλοποίηση των Μέτρων του  Άξονα 2,  σε ποιό βαθμό η 

οικονομική κρίση επηρέασε την έγκαιρη έκδοση του κανονιστικού πλαισίου  εφαρμογής των 

Μέτρων, την  έγκαιρη έκδοση προσκλήσεων και πολύ περισσότερο την διαδικασία ένταξης 

των δημοσίων έργων.  Επίσης, δεν σχετίζεται με την οικονομική κρίση το γεγονός της μη 

ύπαρξης ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, καθιστώντας επίκαιρη τη σύσταση της εκ 

των υστέρων αξιολόγησης του ΕΠΑΑ 2000-2006 για την αναγκαιότητα μηχανογραφικής 

υποστήριξης των  Μέτρων 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» και 214 «Γεωργο-

περιβαλλοντικές ενισχύσεις». 

 

Η οικονομική κρίση επέδρασε στην αναγκαιότητα τροποποιήσεων των Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων που διέπουν τα καθεστώτα ενίσχυσης, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανή ή 

η  μόνη εξήγηση για το ότι οι  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν  την υλοποίηση του 

Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» τροποποιήθηκαν επτά (7) φορές, ενώ κατ’ έτος 

εκδίδονται 4-5 εγκύκλιοι και 2-3 Υπουργικές Αποφάσεις. Αντίστοιχος αριθμός τροποποιήσεων 

και έκδοσης εγκυκλίων σημειώνεται και στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων», ενώ μικρότερος αλλά όχι ευκαταφρόνητος αριθμός τροποποιήσεων και 

έκδοσης εγκυκλίων παρατηρείται για όλα τα  καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος. 
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Η  κατ’ έτος σχεδόν τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου οδηγεί στη δημιουργία ενός 

«νεφελώδους» κανονιστικού πλαισίου, στο οποίο είναι δύσκολο να προσδιορισθεί το τι ισχύει. 

Επίσης, δεν μπορεί να αποδίδεται στην οικονομική κρίση η καθυστέρηση στην έκδοση 

προσκλήσεων για ένταξη έργων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», που προκηρύχθηκε το 2011, νέες 

προσκλήσεις στο Μέτρο 214 δημοσιεύτηκαν το 2012, ενώ πέντε δράσεις του Μέτρου δεν 

προκηρύχθηκαν. Τέλος, το Μέτρο 123 Β «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων» για τις δασικές επενδύσεις προκηρύχθηκε το 2013. 

 

Σε ότι αφορά στη δυνατότητα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου να ανταποκριθεί 

μερικώς, με βάση τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, επιβεβαιώνεται και αποτυπώνεται 

και στα ευρήματα των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης και 

στα πορίσματα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ 2007-2013  είναι 

πολλά και αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική σύσταση - υποχρέωση της χώρας που 

περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 9 «Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη» του «Μνημονίου 

Συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής»
43

 όπου ζητείται η 

δέσμευση της χώρας για την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για :   

Ι)  Να διασφαλίσει την αναγκαία διοικητική ικανότητα σε όλα τα επίπεδα (εθνικό και 

περιφερειακό) για την ορθή διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Για να το επιτύχει αυτό, η Κυβέρνηση θα υποβάλλει ένα πλάνο δράσης με στόχο να 

εκπληρώσει αυτή τη συνθήκη κατά το χρόνο της εγκρίσεως του νέου προγράμματος. 

ΙΙ) Να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης περιγράφοντας αναλυτικά τα απαραίτητα βήματα, τις 

προθεσμίες και τους αρμόδιους παράγοντες (τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους) για τη 

δημιουργία ενός δικτύου για συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες και ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος διοικητικών και στατιστικών στοιχείων βασισμένο στις αρχές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης εντός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  εν όψει της 

λειτουργίας αυτού του συστήματος μέχρι το 2015 (πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής της ΚΑΠ). 

Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 

πληρωμών, των ελέγχων, στατιστικών ερευνών και του ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής 

Πληροφόρησης) και να λάβει υπόψη και να ενοποιήσει τις προδιαγραφές για τα ηλεκτρονικά 

συστήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης της ΚΑΠ. Συνέργεια με δίκτυα Αγροτικής Ανάπτυξης και ηλεκτρονικά συστήματα 

για διαχείριση, συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης πρέπει να εξασφαλίζονται. 

ΙΙΙ) Να ενημερώσει το υπάρχον ποσοστό σφάλματος του σχεδίου δράσης για την αγροτική 

ανάπτυξη ώστε να εγγυηθεί τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της πολιτικής και να 

διατηρήσει το ποσοστό σφάλματος στο αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Οι αιτίες που οδήγησαν στην μη επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος είναι πολλές και 

σίγουρα δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις διαπιστωμένες ανεπάρκειες του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Το πρόβλημα είναι ότι στην εκ των προτέρων 

αξιολόγηση του Προγράμματος είχαν πολύ έγκαιρα διαγνωσθεί οι πιθανοί κίνδυνοι για την 

διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος. Επίσης, η αδυναμία της Διαχειριστικής Αρχής να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση δεδομένων και στοιχείων για την 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  177 

κάλυψη των απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είχε 

διαγνωσθεί από το 2011, όταν η Επιτροπή ζήτησε την ανάληψη συγκεκριμένων  ενεργειών 

για την κάλυψη των κενών.  

 

Στο έβδομο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, στην ενότητα των συστάσεων παρατίθενται οι 

συστάσεις του Αξιολογητή για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του συστήματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος, ώστε να καταστεί εφικτή η κάλυψη 

των αυξημένων απαιτήσεων του Κοινού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 

περιόδου 2014-2020.  

 

 

                                                                                                                                       
43 Έκδοση της 28/3/2014, σελίδες 79,80  
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55..  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ,,  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 εγκρίθηκε με την Ε (2007)6015 απόφαση 

της Ευρωπαικής Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου 2007. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε 

Άξονες Προτεραιότητας και 34 Μέτρα, εκ των οποίων υλοποιήθηκαν τα 27. Το Πρόγραμμα 

στόχευε στην επίτευξη του γενικού στόχου «Aειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του 

περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη ύπαιθρο» και τεσσάρων γενικών στρατηγικών στόχων, που 

είναι πλήρως εναρμονισμένοι και ταυτόσημοι με τη γενική στρατηγική του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Κοινοτικών Προτεραιότήτων για την 

Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013. 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι είναι : 

1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και 

του αγροδιατροφικού τομέα, για την επίτευξη του οποίου συνδράμουν τέσσερις ειδικοί 

στόχοι,  

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, για την 

επίτευξη του οποίου συνδράμουν έξι ειδικοί στόχοι,  

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

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, για την επίτευξη του οποίου συνδράμουν 

δύο ειδικοί στόχοι,  

4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader, για την επίτευξη του οποίου 

συνδράμουν δύο ειδικοί στόχοι.  

Καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος δεν υπήρξε μεταβολή του γενικού στόχου, των 

τεσσάρων στρατηγικών γενικών στόχων και των ειδικών στόχων, παρά τις σημαντικότατες 

τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών πινάκων και των κατά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο 

προϋπολογισμών.  

Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα επιχειρησιακών στόχων, ακόμα και για τις 

περιπτώσεις Μέτρων με πολύ χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τη σχετικά υψηλή δέσμευση πόρων για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων 

δράσεων των Αξόνων
44

 1 και 2 , τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού των Μέτρων 211 

«Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών», 212«Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός 

των ορεινών περιοχών», 214«Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις», τη σημαντική μείωση του 

προϋπολογισμού σειράς Μέτρων χωρίς ταυτόχρονη μεταβολή – περιορισμό τω ειδικών 

στόχων, δημιουργεί μια «ασάφεια» στοχοθέτησης, περιλαμβάνοντας ειδικούς στόχους η 

επίτευξη των οποίων, λόγω της σημαντικής μείωσης των διατιθέμενων πόρων, δεν θα 

                                                
44

  Στον Άξονα 1 ανειλημμένες υποχρεώσεις υπήρχαν για τα Μέτρα 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», 113 

«Πρόωρη Συνταξιοδότηση» (προστέθηκαν το 2014, ενώ την περίοδο 20078-2014 καλυπτόταν από εθνικούς 

πόρους), 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 125 «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές», 131 

«Εκπλήρωση προτύπων». Στον  Άξονα 2 για τα Μέτρα 211 «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών», 212 

«Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών», 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», 216 

«Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις», 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» . 
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μπορούσαν να επιτευχθούν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ειδικό στόχο «Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις». 

Κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της πορείας 

υλοποίησης του Προγράμματος και των μεταβολών που σημειώθηκαν καθόλη την 

περίοδο εφαρμογής του, ως αποτέλεσμα των δεκατεσσάρων (14) συνολικά 

αναθεωρήσεων του.  

Το αρχικό Πρόγραμμα περιελάμβανε πέντε Άξονες και 34 Μέτρα, τα οποία κατανέμονταν 

στους Άξονες ως ακολούθως: Ο Άξονας 1 περιελάμβανε αρχικά δώδεκα (12) Μέτρα, εκ των 

οποίων υλοποιήθηκαν τα δέκα (10)
45

, ο Άξονας 2 περιελάμβανε 10 Μέτρα, εκ των οποίων 

υλοποιήθηκαν τα έξι (6)
46

 , ο Άξονας 3 αρχικά περιελάμβανε επτά (7) Μέτρα, εκ των οποίων 

υλοποιήθηκαν έξι (6)
47

, ενώ στον Άξονα 4 εντάσσονταν τέσσερα Μέτρα, τα οποία 

υλοποιήθηκαν στο σύνολο τους. Η Τεχνική Βοήθεια αποτελούσε διακριτό Μέτρο.  

Το 2008 έγιναν δύο τροποποιήσεις του Προγράμματος, λόγω της ανάγκης προσαρμογής του 

ΠΑΑ στους νέους κανονισμούς των ΚΟΑ και του επανακαθορισμού των Φορέων Εφαρμογής 

σειράς Μέτρων. Η πρώτη τροποποίηση αφορούσε στην εναρμόνιση των επιλεξιμοτήτων με 

στόχο την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ ΚΟΑ και ΠΑΑ, ενώ στη δεύτερη τροποποίηση 

υπήρξαν και μεταφορές πόρων μεταξύ των Μέτρων.  

Το 2008 αποτέλεσε ουσιαστικά το έτος έναρξης του Προγράμματος σε όρους προκηρύξεων, 

με την προκήρυξη των Μέτρων 114 και 125 του Άξονα 1. Από τον Άξονα 2 συνεχίστηκαν οι 

καταβολές πληρωμών για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις–συνεχιζόμενες δράσεις των Μέτρων 

211, 212, 214, 221. Στον Άξονα 3 προκηρύχθηκαν τα Μέτρα 321, 322 ,323, ενώ, τέλος, 

δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Άξονα 

4.  

Τόσο κατά το 2007 (οι πληρωμές ανήλθαν σε 281,8Μ€) όσο και το 2008 (οι πληρωμές 

ανήλθαν σε 570,2Μ€) οι καταβληθείσες δαπάνες αφορούσαν ανειλημμένες υποχρεώσεις. Το 

2008 συνεχίζεται η υλοποίηση των Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 

(η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 

2000-2006 επεκτάθηκε μέχρι 31/12/2009, παράμετρος που συνέβαλε στην καθυστέρηση της 

έναρξης εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013), ενώ δημοσιεύεται και το θεσμικό πλαίσιο για την 

διάρθρωση των Υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής, που είναι διαφορετικό από το 

περιγραφόμενο στο Πρόγραμμα. Το 2008 δεν σημειώνεται ουδεμία αλλαγή στους 

χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος.  

Το 2009 στάλθηκαν δύο αιτήματα τροποποιήσεων του Προγράμματος, που αποτελούν 

ουσιαστικά την πρώτη ουσιώδη αναθεώρηση του, με στόχο την ενσωμάτωση των έξι στόχων 

για την αντιμετώπιση των Νέων Προκλήσεων και τη μεταβολή των χρηματοδοτικών πινάκων 

λόγω της αύξησης της Κοινοτικής Συνδρομής και συνακόλουθα και της Δημόσιας Δαπάνης. Η 

πρώτη τροποποίηση έγινε με στόχο το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ να αυξηθεί κατά 10 

                                                
45 Δεν υλοποιήθηκαν τα Μέτρα 111 «Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση», 122 «Βελτίωση της οικονομικής 

αξίας των δασών», 126 «Φυσικές καταστροφές-Αποκατάσταση/πρόληψη», ενώ προστέθηκε το 2010 το Μέτρο 144 
«Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης της αγοράς». 

3 Δεν υλοποιήθηκαν τα Μέτρα 213 «Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά», 223 «Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης», 

224 «Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)», 227 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις». 

 
47 Δεν υλοποιήθηκε το Μέτρο 341 «Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» 
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επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες για δαπάνες που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2009 

(Απρίλιος – Δεκέμβριος), ενώ η δεύτερη (έκτη, συνολικά από το 2007, τροποποίηση) έγινε για 

να ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα δράσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες του 

άρθρου 16α του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως αυτές ορίστηκαν στο πλαίσιο του Ελέγχου 

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

συγκεκριμένα : με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, τη διαχείριση των υδάτων, τα 

συνοδευτικά μέτρα της αναδιάρθρωσης του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και τη 

δημιουργία/αναβάθμιση υποδομών ευρυζωνικού διαδικτύου. 

Η αύξηση της Κοινοτικής Συνδρομής προήλθε : 

(α) κατά 22,8Μ€ με βάση την απόφαση της Επιτροπής (2009/14/ΕΚ) της 17ης Δεκεμβρίου 

2008 «σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2006/636/ΕΚ για τον καθορισμό της 

ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική 

ανάπτυξη για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013». 

(β) κατά 134,1 εκ. €, στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της ΚΓΠ, κατανεμήθηκαν στην Ελλάδα 

σε ήδη υπάρχοντα Μέτρα του Προγράμματος και ειδικότερα: 

Στα Μέτρα 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», 123Α «Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών προϊόντων», 125Α1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» και 226 «Αποκατάσταση 

του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης (δράσεις 1 και 3), με στόχο 

αντίστοιχα: α) να βοηθηθούν οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων για να 

προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με τη λήξη του καθεστώτος γαλακτοκομικών 

ποσοστώσεων το 2015, β) να γίνει καλύτερη διαχείριση των υδάτων και, γ) να περιοριστεί η 

κλιματική αλλαγή. 

(γ) κατά 42,024 εκ. €, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας 

τα οποία κατανεμήθηκαν στο Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 

αγροτικό πληθυσμό», προκειμένου να δημιουργηθούν/αναβαθμιστούν οι υποδομές 

ευρυζωνικού διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές του Άξονα 3, στις οποίες δεν υφίσταται 

ευρυζωνική υποδομή. 

Συνολικά, η Κοινοτική Συνδρομή αυξήθηκε κατά 198,9 Μ€. 

Το 2009 προκηρύχθηκαν τα Μέτρα 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»,
 
123

Α
 (γεωργικά 

προϊόντα) του Μέτρου 123 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», 

αλλά η προκήρυξη ανεστάλη τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, και 114 «Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών». Ουδεμία πρόσκληση για τα Μέτρα του Άξονα 2 δημοσιεύτηκε, ενώ ανεστάλη η 

προκήρυξη των Μέτρων του Άξονα 3 που αφορούν δημόσια έργα (Μέτρα 321,322,323) που 

είχε δημοσιευτεί το 2008. Τέλος, ολοκληρώθηκε η επιλογή των 43 Ομάδων Τοπικής Δράσης. 

Το σύνολο των πληρωμών του 2009 αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις – συνεχιζόμενες 

δράσεις των Μέτρων 125,131, 211, 212, 214, 216, 221 και ανέρχονται σε 225,3Μ€, 

κινούμενες ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το έτος  2007, διαμορφώνοντας το ποσοστό 

απορρόφησης στο 15%, δύο έτη ουσιαστικά μετά την έναρξη του Προγράμματος. 

Μέσω των δύο αναθεωρήσεων του 2009 ουσιαστικά ολοκληρώνεται η εναρμόνιση του ΠΑΑ 

με τον Πυλώνα 1 (ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών), ενώ τίθενται οι βάσεις για την 

ουσιαστική αναθεώρηση του Προγράμματος με στόχο την ανεύρεση δράσεων στο πλαίσιο 

υφισταμένων Μέτρων για την άμεση απόδοση των χρημάτων που μεταφέρθηκαν από τον 

Πυλώνα 1 στους καπνοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς. Η επιλογή αυτή 
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ουσιαστικά αποτελεί μια βασική αλλαγή προσανατολισμού, αφού στο αρχικό Πρόγραμμα η 

δέσμευση αφορούσε την κατανομή των πόρων σε περιοχές καπνοπαραγωγής και 

βαμβακοπαραγωγής. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι μια επίσης ουσιαστική προγραμματική 

δέσμευση του αρχικού Προγράμματος για τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση των 

πυρόπληκτων περιοχών που επλήγησαν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του έτους 2007 

παύει να μνημονεύεται ως δέσμευση.  

Σε όρους εφαρμογής μικρό, ουσιαστικά, μέρος του Προγράμματος έχει ενεργοποιηθεί μέσω 

της έκδοσης προσκλήσεων για ένταξη νέων δικαιούχων.  

Το έτος 2010 ήταν κρίσιμο για την εξέλιξη της υλοποίησης του ΠΑΑ, αφού αποτελεί το έτος 

εισόδου της χώρας σε Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής με την υπογραφή του 1ου 

Μνημονίου. Εντός του 2010 υποβλήθηκαν τρεις (3) τροποποιήσεις του Προγράμματος, που 

αφορούσαν στη μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων και Μέτρων, στην κατάργηση των Μέτρων 

122 «Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών» και 223 «Πρώτη δάσωση μη γεωργικής 

γης», αλλά και στην προσθήκη του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω 

μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης της αγοράς». Βασικά σημεία των τροποποιήσεων 

αποτελούν: 

 Η αντιστροφή της ρύθμισης που έγινε για τις δαπάνες του έτους 2009 σχετικά µε την 

αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες 

(6
η
 τροποποίηση).  

 Η μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων και Μέτρων, η κατάργηση Μέτρων και η αλλαγή 

λεπτομερειών εφαρμογής σειράς Μέτρων, μια πρακτική που συνεχίζεται μέχρι και το 2015, 

μεταβάλλοντας ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης, αποτελώντας μια από τις 

παθογένειες του Προγράμματος (7
η
 τροποποίηση).  

  Την σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των 

δικαιούχων των Μέτρων 121, 123Α, 311, 312, 313Β και τη δυνατότητα παράτασης των 

συμβάσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων της περιοόδου 2000-2006 κατά δύο έτη, 

που έχουν μεταφερθεί στο ΠΑΑ ως ανειλημμένες υποχρεώσεις (8
η
 τροποποίηση). 

 

Η Δημόσια Δαπάνη παραμένει αυξημένη σε σχέση με την αρχική, λόγω της πρόσθετης 

Κοινοτικής Συνδρομής το προηγούμενο έτος, ενώ σε σχέση με τις εντάξεις ουσιαστικά 

γίνονται οι πρώτες εντάξεις νέων δικαιούχων στα Μέτρα 112, 114 και 132, δημοσιεύονται 

προκηρύξεις για το Μέτρο 121 (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης) και το σύνολο των Μέτρων 

ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3, ενώ προκηρύσσονται οι δράσεις των Τοπικών 

Προγραμμάτων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. Δεν έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις για 

την υποβολή προτάσεων από νέους δικαιούχους σε κανένα δασικό Μέτρο, αλλά και σε 

κανένα Μέτρο του Άξονα 2.  

 

Το 2010 οι πληρωμές παρουσιάζουν σημαντική άνοδο και ανέρχονται σε 655Μ€, αφού 

καταβάλλονται πληρωμές και σε Μέτρα του Άξονα 3 (δημόσια έργα) και στο Μέτρο 112 

«Εγκατάσταση νέων γεωργών». Το 2010 απορροφάται το σύνολο των πόρων των Μέτρων 

211& 212, παρά την αύξηση του προϋπολογισμού των δύο Μέτρων, και αποφασίζεται η 

συνέχιση της πληρωμής των δικαιούχων να γίνει μέσω εθνικών πόρων υπό τη μορφή 

συμπληρωματικών εθνικών ενισχύσεων (tops-up). Στο τέλος του 2010 η απορρόφηση του 

Προγράμματος ανέρχεται στο 28%. 
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Το 2011 χαρακτηρίζεται από τη ριζική τροποποίηση του συστήματος διαχείρισης και την 

οριστικοποίηση του, που περιλαμβάνει την συγχώνευση των έξι προβλεπόμενων Ειδικών 

Υπηρεσιών Εφαρμογής σε μία, την έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στα μεγάλα 

επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και 

ταυτόχρονα την ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζονται για την 

αξιολόγηση του πολύ μεγάλου όγκου των προτάσεων που υποβλήθηκαν, τη δεύτερη 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α «Προστιθέμενη αξία 

των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», και τη συνέχιση των αξιολογήσεων που είχαν 

υποβληθεί το 2009, την επίλυση των προβλημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος και την 

ένταξη δικαιούχων του Μέτρου 132 «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας».  

Σε σχέση με τον Άξονα 2 προετοιμάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την έκδοση προσκλήσεων 

σχεδόν σε όλα τα συνεχιζόμενα καθεστώτα (διετής παράταση), αλλά και για την ένταξη νέων 

δικαιούχων, ενώ προετοιμάζεται και το θεσμικό πλαίσιο για την προκήρυξη νέων δράσεων 

στο Μέτρο 214 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καπνού, ζαχαρότευτλων, Αμειψισπορά σε ξερικές 

καλλιέργειες) και στο  Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή 

δράσεων πρόληψης» με τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.  

Στον Άξονα 3 δημοσιεύεται δεύτερη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τα Μέτρα 

που αφορούν δημόσια έργα, ενώ απεντάσσονται 68 έργα που είχαν ενταχθεί στην 

πρόσκληση του 2008. Γίνονται οι πρώτες εντάξεις στα Μέτρα των ιδιωτικών ενισχύσεων, 

χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν πληρωμές. Τέλος, στον Άξονα 4 γίνονται οι πρώτες 

εντάξεις στο Μέτρο 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση».  

Το 2011 υποβλήθηκε η 9η τροποποίηση του ΠΑΑ (10η έκδοση), που αφορούσε κατά κύριο 

λόγο: Μεταφορά πόρων μεταξύ των Αξόνων του Προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση 

κυρίως του Άξονα 2 και συγκεκριμένα την κατανομή πρόσθετων πόρων στο Μέτρο 214 

«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», για την υλοποίηση νέων προσκλήσεων και την 

παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων συγκεκριμένων γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, 

την κατάργηση του Μέτρου 111 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανόμενης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών για 

τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας» 

και υλοποίηση της κατάρτισης των δικαιούχων του ΠΑΑ με αποκλειστική συγχρηματοδότηση 

από το ΕΚΤ, την κατάργηση του Μέτρου 341 «Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και 

εφαρμογή».  

Το 2011, τέσσερα έτη πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος, δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

πληρωμές σε πέντε (5) από τα έντεκα (11) συνολικά ενεργά Μέτρα του Άξονα 1, σε τέσσερα 

(4) από τα εννέα (9) ενεργά Μέτρα του ‘Άξονα 2, σε δύο (2) από τα έξι (6) ενεργά Μέτρα του 

Άξονα 3 και σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) ενεργά Μέτρα του Άξονα 4. Σημειώνεται ότι το 

2011 δημοσιεύονται οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή έργων σε δασικά Μέτρα και 

συγκεκριμένα στο Μέτρο 125 Β (Δασικά) «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές» και 226 

«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης». 

Το ύψος των πληρωμών του έτους 2011 ανέρχεται 433,1 Μ€, σημαντικά χαμηλότερο από το 

ύψος πληρωμών του προηγούμενου έτους, οι υψηλές πληρωμές του οποίου δεν οφείλονται 

στην ενεργοποίηση του Προγράμματος αλλά στην οικονομική τακτοποίηση και διευθέτηση 

των πληρωμών που αφορούν συνεχιζόμενα έργα και ανειλημμένες υποχρεώσεις μεταξύ των 

δύο προγραμματικών περιόδων. Η συνολική απορρόφηση διαμορφώνεται στο 35%, 
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αναδεικνύοντας για πρώτη φορά το πρόβλημα των πολύ χαμηλών ρυθμών υλοποίησης του 

Προγράμματος, αφού πλέον φθίνουν οι δαπάνες που αφορούν συνεχιζόμενες 

δράσεις/ανειλημμένες υποχρεώσεις.  

Το 2012 υποβλήθηκε η 10η τροποποίηση του ΠΑΑ (11η έκδοση), που αφορούσε στην 

αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης του Προγράμματος, όπως προβλέπεται από το  

άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή 

απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα,  

που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της ΔΔ του Προγράμματος κατά 567Μ€.  

Σε ότι αφορά την πρόοδο εντάξεων και προσκλήσεων δημοσιοποιήθηκε η πρώτη πρόσκληση 

για την υποβολή προτάσεων στα Μέτρα 123 Β (Δασικά) «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών 

και δασοκομικών προϊόντων» και 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση για καπνοπαραγωγούς», 

ολοκληρώθηκε η έκδοση του θεσμικού πλαισίου και η προσαρμογή του Πληροφοριακού 

Συστήματος για τα Μέτρα 132 «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» και 133 

«Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» και συνεχίστηκαν οι εντάξεις στο πλαίσιο των 

Μέτρων που είχαν δημοσιευτεί προσκλήσεις τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου  

του Μέτρου 125 Β.  

Στον Άξονα 2 προκηρύχθηκαν για την υποβολή προτάσεων από νέους δικαιούχους οι 

δράσεις «Βιολογική γεωργία», «Βιολογική κτηνοτροφία», «Αμειψισπορά με ξηρικές 

καλλιέργειες», «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», «Σύστημα 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών 

Ζώων», ενώ υπήρξαν και οι πρώτες εντάξεις στο Μέτρο 226.  

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 προχώρησαν οι εντάξεις των δημοσίων έργων (Μέτρα 321, 322, 

323), υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Φάκελος Μεγάλου Έργου για το έργο Rural 

Broadband, και τέθηκαν σε διαβούλευση οι όροι του διαγωνισμού. Σε ότι αφορά στα έργα 

ιδιωτικών επενδύσεων υπήρξαν εντάξεις στο σύνολο των Μέτρων, παρατηρήθηκε απουσία 

ενδιαφέροντος για το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση», ενώ υποβλήθηκε και μεγάλος αριθμός 

αιτημάτων για την παράταση υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής που υποδηλώνει 

τη δυσκολία υλοποίησης ενταγμένων έργων. Στον Άξονα 4 εντάχθηκαν 547 έργα από 36, σε 

σύνολο 43, Ομάδες Τοπικής Δράσης.  

Παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς δικαιούχων για υποβολή επενδυτικών 

σχεδίων για δράσεις υπέρ της διαχείρισης των υδάτων και υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (Νέες Προκλήσεις) που υλοποιούνται μέσω του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Από τα 119 εκατ. ευρώ ΔΔ, που είχαν αρχικά προγραμματισθεί 

για τις Νέες Προκλήσεις στο συγκεκριμένο Μέτρο, κατατέθηκαν επενδυτικά σχέδια με Δημόσια 

Δαπάνη 62,2 εκ. Ευρώ. Σε αυτά τα ποσά εκτιμάται ότι θα υπάρξει μία σημαντική μείωση, με 

αποτέλεσμα το τελικό ποσό που εκτιμάται ότι θα κατανεμηθεί, μέσω του Μέτρου 121, στις 

Νέες Προκλήσεις υπολογίζεται να ανέλθει περίπου στα 29 εκ. € ΔΔ. 

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 2012 ανήλθαν σε 403,3 Μ€, υπολειπόμενες των 

πληρωμών των ετών 2010 και 2011, ενώ η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται μετά 

από πέντε έτη εφαρμογής του Προγράμματος στο 48%, αναδεικνύοντας το οξύτατο 

πρόβλημα της υστέρησης και παρά τον περιορισμό της ΔΔ του Προγράμματος. Το 2012, με 

πέντε έτη πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος, εξακολουθούν να μην έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές σε τρία (3) από τα έντεκα (11) συνολικά ενεργά Μέτρα του Άξονα 

1, σε τέσσερα (4) από τα εννέα (9) ενεργά Μέτρα του ‘Άξονα 2,  και σε δύο (2) από τα 
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τέσσερα (4) ενεργά Μέτρα του Άξονα 4. Το 2012 καλύπτονται και πάλι μέσω του 

Προγράμματος οι δαπάνες των Μέτρων 211 και 212 «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών 

περιοχών και λοιπών μειονεκτικών περιοχών». 

Το 2012 τροποποιείται και το σύστημα αξιολόγησης του Μέτρου 123 «Προστιθέμενη αξία των 

γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» και θεσμοθετείται η αξιολόγηση από εξωτερικούς 

αξιολογητές με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την επιτάχυνση του ρυθμού των 

αξιολογήσεων, αφού τρία έτη μετά τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης το 2009 δεν έχει 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.  

Το 2013 υποβάλλονται δύο αιτήματα αναθεώρησης του ΠΑΑ, η 11
η 

πρόταση αναθεώρησης 

εστιάζεται στην ανακατανομή πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων και με 

στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Μέτρων 211, 212 και 214. Τροφοδότη 

αποτελεί ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας και αποδέκτης είναι ο δεύτερος Άξονας 

Προτεραιότητας, ενώ στον τρίτο Άξονα γίνονται αυξομειώσεις του προϋπολογισμού των 

Μέτρων.  

Η 12
η
 αναθεώρηση του ΠΑΑ (13 η έκδοση ΠΑΑ), επιφέρει αλλαγές και στο Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και για την οποία απαιτείται απόφαση έγκρισης από 

την Επιτροπή, αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση της περιόδου 2007-2013 που μπορεί να 

επιφέρει αλλαγή των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος και εκεί στοχεύει με την 

περαιτέρω αύξηση των πόρων του Άξονα 2 και την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των 

Μέτρων. Επίσης, αξιοποιείται η δυνατότητα που παρέχει ο καν. Ε.Ε 1310/2013 για την 

επέκταση των ανώτατων ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ έως την τελική ημερομηνία 

επιλεξιμότητας δαπανών (31 Δεκεμβρίου 2015). Τα αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης 

εφαρμόζονται στους Άξονες 1, 3, 4, ενώ διατηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοστά 

συγχρηματοδότησης για τον Άξονα 2 και την Τεχνική Βοήθεια. Ο κίνδυνος της σημαντικής 

απώλειας πόρων της Κοινοτικής Συνδρομής αποτελεί τη βασική επιδίωξη των δύο 

αναθεωρήσεων, αφού το 2013 μειώνεται η Κ.Σ κατά 99,1 Μ€, λόγω της εφαρμογής του 

κανόνα ν+2 το 2012.  

Σε ότι αφορά στην πρόοδο εντάξεων και προσκλήσεων δημοσιοποιήθηκε η Β’ προκήρυξη του 

Μέτρου 112, γίνονται οι πρώτες εντάξεις στο Μέτρο 113, όπου παρουσιάζεται απουσία 

ενδιαφέροντος από καπνοπαραγωγούς, εντάσσονται τα πρώτα μεγάλα επενδυτικά σχέδια 

στο Μέτρο 121 (πρόσκληση 2011), συνεχίζονται οι εντάξεις της πρώτης και δεύτερης 

πρόσκλησης ενώ δημοσιεύεται και τρίτη πρόσκληση στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α, ενώ 

εντάσσονται και τα πρώτα έργα στο Μέτρο 123 Β. Παράλληλα, δημοσιεύεται δεύτερη 

πρόσκληση στο Μέτρο 125 Β, ενώ πραγματοποιούνται και οι πρώτες πληρωμές των 

δικαιούχων του Μέτρου 132. Το περιορισμένο ενδιαφέρον συμμετοχής των εν δυνάμει 

δικαιούχων σε ορισμένα Μέτρα αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι στη Β’ προκήρυξη του 

Μέτρου 133 δεν υποβάλεται καμία αίτηση.  

Στον Άξονα 2 υπάρχουν εντάξεις τόσο νέων δικαιούχων όσο και δικαιούχων της περιόδου 

2000-2006 (διετής παράταση) στις δράσεις «Βιολογική γεωργία», «Βιολογική κτηνοτροφία», 

«Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες», «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», 

«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών 

Αγροτικών Ζώων», ενώ υπήρξαν και οι πρώτες εντάξεις στο Μέτρο 226.  

Το 2013 δημοσιεύεται η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 213 

«Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά» και υποβάλλεται μία αίτηση.  
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Στο πλαίσιο του Άξονα 3 προχώρησαν οι εντάξεις των δημοσίων έργων (Μέτρα 321, 322, 

323) και δημοσιεύτηκαν οι όροι του διαγωνισμού για το έργο Rural Broadband. Το 2013 

δημοσιεύτηκε μόνο μια πρόσκληση στο πλαίσιο του Μέτρου 321, που αφορούσε 

αποκλειστικά στην υποβολή προτάσεων για εγγειοβελτιωτικά έργα. 

Σε ότι αφορά στα έργα ιδιωτικών επενδύσεων υπήρξαν εντάξεις στο σύνολο των Μέτρων, 

ενώ υποβλήθηκε και πάλι μεγάλος αριθμός αιτημάτων για την παράταση υποβολής του 

πρώτου αιτήματος πληρωμής που πλέον δύναται να ανέρχεται σε 24 μήνες, γεγονός που 

υποδηλώνει τη δυσκολία υλοποίησης των ενταγμένων έργων. Στον Άξονα 4 συνεχίστηκε η 

δημοσιοποίηση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από εν δυνάμει δικαιούχους στο 

Μέτρο 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση».  

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 2013 ανήλθαν σε 561,3 Μ€, αυξημένες σε σχέση με το 

2012, ενώ η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται μετά από έξι έτη εφαρμογής του ΠΑΑ 

στο 60%, αναδεικνύοντας το οξύτατο πρόβλημα της υστέρησης και παρά τον περιορισμό της 

ΔΔ του Προγράμματος. Το 2013, με πέντε έτη πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος, 

εξακολουθούν να μην έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε ένα από τα έντεκα (11) συνολικά 

ενεργά Μέτρα του Άξονα 1, σε τρία (3) από τα εννέα (9) ενεργά Μέτρα του Άξονα 2, ενώ 

πλέον πραγματοποιούνται πληρωμές στο σύνολο των Μέτρων των Αξόνων 3 και 4.  

Το 2014 υποβάλλεται άλλο ένα αίτημα αναθεώρησης του ΠΑΑ. Η 12
η 

πρόταση αναθεώρησης 

(13
η
 έκδοση του ΠΑΑ) εστιάζεται στην ανακατανομή πόρων μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας 

και Μέτρων και με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Μέτρων 211, 212 και 214. 

Τροφοδότη αποτελεί ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας (μεταφορά 100Μ€) και αποδέκτης 

είναι ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας, ενώ μεταφέρονται πόροι (10Μ€) από την Τεχνική 

Βοήθεια στον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας. Η πρόταση αναθεώρησης δεν έτυχε της 

έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του 2014. Ο κίνδυνος της σημαντικής απώλειας 

πόρων της Κοινοτικής Συνδρομής αποτελεί εκ νέου τη βασική επιδίωξη της πρότασης 

αναθεώρησης.  

Σε ότι αφορά στην πρόοδο εντάξεων και προσκλήσεων, γίνονται οι πρώτες εντάξεις της 

δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου 112, οι πρώτες εντάξεις στο Μέτρο 113 όπου 

παρουσιάζεται απουσία ενδιαφέροντος, ολοκληρώνεται το Μέτρο 114 με την καταβολή της 

τελικής πληρωμής στο 55% του αριθμού των αρχικά ενταγμένων δικαιούχων, αναδεικνύοντας 

την ουσιαστική αποτυχία τού Μέτρου, εντάσσονται τα πρώτα μεγάλα επενδυτικά σχέδια στο 

Μέτρο 121 (πρόσκληση 2011) και γίνεται προσπάθεια μέσω συνεχών τροποποιήσεων του 

κανονιστικού πλαισίου (τρεις τροποποιήσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, τρεις 

τροποποιήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων και έκδοση νέων εγκυκλίων) για να επιταχυνθεί 

η διαδικασία των εντάξεων και να επισπευσθεί η καταβολή των πληρωμών στους 

δικαιούχους.  

Αντίστοιχη προσπάθεια επιχειρείται και στο Μέτρο 123 Α και 123 Β, όπου δημοσιεύεται και 

νέα πρόσκληση, ενώ στο Μέτρο 125 Α συνεχίζεται η ένταξη νέων έργων που είναι δεδομένο 

ότι δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμών του ΠΑΑ 2007-2013 

(31/12/2015). Η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις 

παρεμβάσεις στα δάση (Μέτρο 125 Β) αποτυπώνεται στους τέσσερις νόμους, ένα Προεδρικό 

Διάταγμα και τις 16 εγκυκλίους – διοικητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν 

εντός του 2014, με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των έργων. Στα Μέτρα 

132, 133,144 συνεχίζεται η καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους, ενώ σημαντικές αλλαγές 
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επέρχονται στον αριθμό των δικαιούχων του Μέτρου 132 με την έκδοση 582 αποφάσεων  

ανάκλησης, εκ των οποίων οι 480 αφορούσαν περιπτώσεις δικαιούχων που δεν προέβησαν 

σε υλοποίηση του Μέτρου, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν περιπτώσεις μονομερούς διακοπής 

της υλοποίησης του Μέτρου πριν την ολοκλήρωση των πενταετών δεσμεύσεων, καθώς και 

περιπτώσεις αποβολής από το Μέτρο λόγω μη τήρησης των όρων της χορήγησης.  

Το 2014 αποφασίζεται η μη υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων : «Προστασία υγροτοπικών 

συστημάτων», «Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που Κινδυνεύουν από Γενετική 

Διάβρωση», «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής», 

«Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» του Μέτρου 214, η δράση 2.2 : 

«Αποκατάσταση αναβαθμίδων» του Μέτρου 226 « Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» 

και η απένταξη του μοναδικού έργου που είχε ενταχθεί στο Μέτρο 227 «Στήριξη για μη 

παραγωγικές επενδύσεις». 

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 προχώρησαν οι εντάξεις των δημοσίων έργων (Μέτρα 321, 322, 

323), έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και υπογράφηκαν οι συμβάσεις (29.12.2014) του 

έργου Rural Broadband. Το 2014 έγιναν οι πρώτες εντάξεις στο πλαίσιο του Μέτρου 321 για 

μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Η πρόσκληση είχε δημοσιευτεί το 2013, σε συνέχεια της ένταξης 

του Μέτρου 321 στην ομάδα των Μέτρων μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται  οι Νέες 

Προκλήσεις.  

Σε ότι αφορά στα έργα ιδιωτικών επενδύσεων υπήρξαν εντάξεις στο σύνολο των Μέτρων, 

ενώ υποβλήθηκε και πάλι μεγάλος αριθμός αιτημάτων για την παράταση υποβολής του 

πρώτου αιτήματος πληρωμής (846 αιτήματα πληρωμής) και 201 δηλώσεις παραίτησης 

δικαιούχων που έιχαν ενταχθεί στην πρόσκληση του 2011.  

Στον Άξονα 4 συνεχίστηκε η δημοσιοποίηση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από 

εν δυνάμει δικαιούχους στο Μέτρο 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής / 

Διαφοροποίηση» (925 προσκλήσεις από 24 ΟΤΔ).  

Οι συνολικές πληρωμές του έτους 2014 ανήλθαν σε 593,4 Μ€, αυξημένες σε σχέση με το 

2012 και το 2013, ενώ η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται μετά από επτά έτη 

εφαρμογής του Προγράμματος στο 72%, αναδεικνύοντας το οξύτατο πρόβλημα της 

υστέρησης και παρά τον περιορισμό της ΔΔ του Προγράμματος. Το 2014, με έξι  πλήρους 

εφαρμογής του Προγράμματος, εξακολουθούν να μην έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 

τρία (3) από τα εννέα (9) ενεργά Μέτρα του ‘Άξονα 2, ενώ πλέον πραγματοποιούνται 

πληρωμές στο σύνολο των Μέτρων των Αξόνων 1, 3 και 4.  

Το 2015, τελευταίο έτος για την επιλεξιμότητα δαπανών του ΠΑΑ, επιβάλλονται οι 

κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) στο τραπεζικό σύστημα, δημιουργώντας 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.  

Οι ελληνικές αρχές υποβάλλουν εκ νέου αίτημα παράτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών 

και πέραν της 31/12/2015, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων αλλά και την αποφυγή της 

υπέρμετρης απώλειας πόρων. Το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό, αλλά λαμβάνονται αποφάσεις 

με την έγκριση της τελευταίας πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2015) 

που διευκολύνουν τη σημαντική αύξηση των πληρωμών που ανέρχονται στο ιστορικά υψηλό 

ποσό των 718,1Μ€. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται στην έγκριση της υποβληθείσας το 
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2014 13
ης

 τροποποίησης του ΠΑΑ (14
η
 έκδοση) και την έγκριση της 14

ης 
και τελικής 

αναθεώρησης (15
η
 έκδοση) του ΠΑΑ 2007-2013.  

Οι σημαντικότερες αποφάσεις αφορούν στην εκ νέου 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, τη  διεύρυνση του πεδίου των δικαιούχων του Μέτρου 113 «Πρόωρη 

Συνταξιοδότηση» και την ένταξη στο Μέτρο 113 με τους δικαιούχων πρόωρης 

συνταξιοδότησης προηγούμενων προγραμματικών περιόδων για πληρωμές που αφορούν 

στην περίοδο από 7/8/2014 έως και 31/12/2015, την αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των 

δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 στο μέγιστο που προβλέπεται από τον Καν. 1698/2005, 

την αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνεισφοράς και 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, την μεταφορά πόρων από τις περιοχές μη σύγκλισης 

στις περιοχές σύγκλισης και Νήσων Αιγαίου για το έτος 2013. 

Το 2015 οριστικοποιείται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που διατέθηκαν σε δικαιούχους 

μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που διαμορφώνεται σε απογοητευτικά. σε 

σχέση με την κατανομή των πόρων. ποσά. Μέχρι την 31/12/2015 οι εκταμιεύσεις ανέρχονται 

σε ποσό 4.050.719,14 Ευρώ (άθροισμα πρώτης εκταμίευσης), ενώ το συνολικό άθροισμα 

από τα ποσά των δανείων φτάνει τα 8.754.637,25 Ευρώ. Το ποσό των αδιάθετων κεφαλαίων  

και τα έσοδα από τόκους από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 112.490.307,47 Ευρώ και 

επεστράφησαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον 

λογαριασμό αδιαθέτων που τηρείται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  

Το 2015 δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις από τις ΟΤΔ στο πλαίσιο των Μέτρων 411 και 413 

(δημοσιεύθηκαν 37 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 35 ΟΤΔ, σε συνέχεια των  

προκηρύξεων του 2010, 2011, 2012 2013 και 2014) . 

Στα υπόλοιπα Μέτρα του Προγράμματος καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια (μέσω 

τροποποιήσεων των ΚΥΑ, των λοιπών υπουργικών αποφάσεων και την έκδοση 

διευκρινιστικών εγκυκλίων) να επιταχυνθούν οι πληρωμές σε δικαιούχους, ενώ υπήρξε και 

μεγάλος αριθμός απεντάξεων. Παρότι το 2015 αποτελούσε το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας 

δαπανών, υπήρξαν αποφάσεις νέων εντάξεων και εγκρίσεις δημοπράτησης έργων (Μέτρα 

125 Α και Β) όπως επίσης και αποφάσεις παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 

ολοκλήρωσης (ιδιωτικά έργα του Άξονα 3 - Μέτρα 311, 312, 313). 

Άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών είναι η επίσπευση πληρωμών, η απόφαση 

απένταξης μεγάλου αριθμού αρχικά ενταγμένων δικαιούχων (Μέτρο 121)αλλά και η μεταφορά 

ανειλημμένων υποχρεώσεων και συνεχιζόμενων έργων στο σύνολο σχεδόν των Μέτρων του 

ΠΑΑ 200-2013 στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, συνεχίζοντας μια 

«κακή» παράδοση που χαρακτηρίζει την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 

από την πρώτη προγραμματική περίοδο 1989 -1993, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη 

την αποτίμηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, αφού ποσό της τάξης του 30-35% των 

πόρων κάθε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καλύπτει συνεχιζόμενες δράσεις της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Από τη συνοπτική αυτή εξέταση της εξέλιξης της υλοποίησης του ΠΑΑ θα πρέπει να 

σημειωθεί η συνεχής προσπάθεια της Διαχειριστικής Αρχής για την αποφυγή 

απώλειας πόρων μέσω των συνεχών μεταβολών των χρηματοδοτικών πινάκων του 
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Προγράμματος, η μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσίευση προκηρύξεων και 

συνακόλουθα στην ένταξη των έργων, η οικονομική κρίση με αποκορύφωμα την 

θέσπιση των capital controls που επέδρασε καταλυτικά στην υλοποίηση εγκεκριμένων 

επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο των Αξόνων, οι σημαντικές αδυναμίες των 

μηχανισμών εφαρμογής για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδιακσίας ένταξης, και, 

τέλος, η καθοριστική συμβολή στην ολοκλήρωση του Προγράμματος που είχε η 

μεταβολή των ποσοστών συγχρηματοδότησης κατά την περίοδο 2013-2015, που 

οδήγησε μεν στη μείωση της απώλειας πόρων αλλά και στην αλλοίωση της 

στοχοθέτησης, με τη σημαντική μείωση πόρων και συνακόλουθα στόχων στην 

πλειονότητα των Μέτρων.  

Αναλυτικά, οι μεταβολές στον προϋπολογισμό του Προγράμματος παρουσιάζονται στην 

ενότητα 5.2, ενώ τα θέματα που άπτονται των μηχανισμών εφαρμογής παρουσιάστηκαν  στην 

ενότητα 4.6.4 της παρούσας έκθεσης.  
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Η στρατηγική του ΠΑΑ 2007 – 2013 παρουσιάζεται συνοπτικά στο Διάγραμμα που ακολουθεί: 

Aειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας  
του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, 
 σε μία βιώσιμη Ύπαιθρο. 

 
 
 
 

Διατήρηση και βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της  

δασοκομίας και του 
αγροδιατροφικού τομέα 

 
 
 
 

Προστασία του 
περιβάλλοντος και 

αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων 
 

 
 
 

Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας 

 
 
 

Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την 
απασχόληση και τη 
διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω 
της προσέγγισης Leader 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1) Εφαρμογή σχεδίων 
συνεργασίας 
2) Ενίσχυση της 
ικανότητας των τοπικών 
φορέων και 
κινητοποίηση του 
πληθυσμού για το 
σχεδιασμό και 
υλοποίηση τοπικών 
στρατηγικών ανάπτυξης 

ΕΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1) Αναστροφή της 
ηλικιακής διάρθρωσης 
και του μικρού μέσου 
μεγέθους των 
γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 
2) Αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών δομών 
μέσω της προώθησης 
του τεχνολογικού 
εξοπλισμού και της 
καινοτομίας 
3) Αναβάθμιση και 
βελτίωση των 
υποδομών του 
πρωτογενή τομέα 
4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου 
δυναμικού για την 

προσαρμογή του στις 
νέες απαιτήσεις 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1) Προστασία του 
εδάφους 

2) Προστασία των 
υδατικών πόρων 
3) Άμβλυνση των 
κλιματικών μεταβολών 

4) Προστασία της 
βιοποικιλότητας 
5) Προστασία – 
διατήρηση του 

αγροτικού τοπίου 
6) Βελτίωση της 
οικολογικής 

σταθερότητας των 
δασών 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1) Βελτίωση της 
ελκυστικότητας των 

αγροτικών περιοχών 
2) Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

Γενικός 
Στρατηγικός 

Στόχος 4 

Γενικός 
Στρατηγικός 

Στόχος 1 

Γενικός 
Στρατηγικός 

Στόχος 2 

Γενικός 
Στρατηγικός 

Στόχος 3 

ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΑ 
2007 - 2013 

 

 

Οι Άξονες και τα ενεργά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όπως 

διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία τροποποίηση του Προγράμματος, παρουσιαζονται 

κατωτέρω, ενώ η αναλυτική περιγραφή των Μέτρων παρατίθεται στο Παράρτημα IV. 

 

ΑΠ 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» 

 Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση νέων γεωργών»   

 Μέτρο 113 – «Πρόωρη συνταξιοδότηση»    

 Μέτρο 114 – «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»   

 Μέτρο 121 – «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»   

 Μέτρο 123 – «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 

Υπομέτρο 123 Α Γεωργικά Προϊόντα  

Υπομέτρο 123 Β Δασικά προϊόντα 

 Μέτρο 125 – «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές» 

Υπομέτρο 125 Α Γεωργικός Τομέας 

Δράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 
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Δράση 2. Έργα αναδασμών 

Δράση 5. Βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Αγροτική 

οδοποιία) 

125 Β Δασοκομικός Τομέας 

 Μέτρο 131 – «Εκπλήρωση προτύπων»   

 Μέτρο 132 – «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»   

 Μέτρο 133 – «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» 

 Μέτρο 144 – «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής 

οργάνωσης της αγοράς» 

 

ΑΠ 2  «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου»  

 Μέτρο 211 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών»   

 Μέτρο 212 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών»   

 Μέτρο 214 – «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» 

Υπομέτρο 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία  

Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία  

Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια 

καπνού  

Υπομέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων  

Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών  

Δράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Δράση 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με δύο υποδράσεις που αφορούσαν την 

εφαρμογή στην καλλιέργεια καπνού και σακχαροτεύτλων αντίστοιχα.  

Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση  

Δράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Δράση 3.4 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.  

Δράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

Υπομέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα  

Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας  

Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας 

 Μέτρο 216 – «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» 

Υπομέτρο 1. Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής  

Δράση 1.1 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης  

Υπομέτρο 2. Προστασία Φυτοφρακτών και αναβαθμίδων 

Δράση 2.2 Αποκατάσταση αναβαθμίδων  

 Μέτρο 221 – «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης»   

 Μέτρο 226 – «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης»  

Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών 

και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν 

υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές 
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Δράση 2: Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών. 

Δράση 3: Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 

αποκατάστασης καμένων εκτάσεων. 

 

ΑΠ 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονομίας» 

 Μέτρο 311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»    

 Μέτρο 312 – «Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων»   

 Μέτρο 313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»   

 Μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 

 Μέτρο 322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»   

 Μέτρο 323 – «Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς»   

  

ΑΠ 4 - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

 Μέτρο 411 – «Ανταγωνιστικότητα» 

 Μέτρο 413 – «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση» 

 Μέτρο 421 – «Συνεργασίες» 

 Μέτρο 431 – «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» 

 

ΑΠ 5 – Τεχνική Βοήθεια 

 Μέτρο 511 – «Τεχνική Βοήθεια» 
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5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η διατήρηση της εγκυρότητας της SWOT ανάλυσης που 

αποτελεί το πρώτο βήμα για την επανεκτίμηση της λογικής της παρέμβασης, τη διατήρηση 

της επικαιρότητας των γενικών και ειδικών στόχων του ΠΑΑ και τη συσχέτιση τους με τους 

επιχειρησιακούς στόχους των Μέτρων που έχουν βαρύνουσα συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων του Προγράμματος. 

Η  SWOT ανάλυση αποτυπώνεται στο κεφάλαιο 3 «Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

από την άποψη πλεονεκτημάτων και αδυναμιών» του ΠΑΑ. Για να αποφευχθούν επικαλύψεις 

με την ανάλυση που προηγήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, που 

περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του συνόλου των ποσοτικών δεδομένων που περιγράφουν 

την κατάσταση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, στην παρούσα ενότητα η ανάλυση 

εστιάζεται στην ανάδειξη ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων που έχουν σημειωθεί κατά την 

περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος και οι οποίες θα καθιστούσαν είτε μη αναγκαίες τις 

παρεμβάσεις είτε θα προσδιόριζαν την αναγκαιότητα σημαντικών μεταβολών στην στρατηγική 

και, συνακόλουθα, στη στοχοθέτηση.  

Παράλληλα, με την παρούσα ανάλυση επιχειρείται η συσχέτιση αναγκών-στόχων με τις 

αντίστοιχες παρεμβάσεις σε επίπεδο Μέτρων, ώστε να αναδειχθούν τα ενδεχόμενα κενά και 

οι αποκλίσεις μεταξύ προγραμματισμού και υλοποίησης.  

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επίπεδα μεταβολών στους επιμέρους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη SWOT ανάλυση. Η σήμανση αναδεικνύει είτε θετικές 

μεταβολές (πράσινο βέλος=φορά ανόδου), είτε διατήρηση της ίδιας καταστασης (μπλέ 

παύλα), είτε σημαντική επιδείνωση (κόκκινο βέλος=φορά καθόδου).  
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Πίνακας 5.1: Μεταβολές στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (SWOT Analysis) από την επίδραση του ΠΑΑ 2007- 2013  

 Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

Οικονομική κατάσταση – 

ανταγωνιστικότητα του 

γεωργικού, αγροδιατροφικού και 

δασοκομικού τομέα 

– 1. Παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας 
που συνδέεται με την εφαρμογή 
της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας ▼ 

– 2. Σημαντική θέση του 
αγροδιατροφικού τομέα στην 

ελληνική οικονομία ▲ 

– 3. Σημαντικό ποσοστό 
προϊόντων φυτικής παραγωγής 
που συνθέτουν τη Μεσογειακή 

Διατροφή – 

– 4. Σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα με 
ισχυρή παρουσία στις 

παγκόσμιες αγορές ▲ 

– 5. Ευνοϊκές προϋποθέσεις από 
άποψη κλίματος και εδαφών για 
βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία – 

– 6. Ευνοϊκές επιχειρηματικές 
συνθήκες λόγω 
μακροοικονομικής 

σταθερότητας (ΟΝΕ) ▼ 

– 7. Διαφαινόμενη τάση 
βελτίωσης της ηλικιακής 
σύνθεσης μέσω της αύξησης 
των νεαρών ατόμων στον 
πρωτογενή τομέα και της 

πρόωρης συνταξιοδότησης ▼ 

– 1. Γεωφυσικοί περιορισμοί 
(έντονο ανάγλυφο του εδάφους, 
νησιωτικός χαρακτήρας) με 
αποτέλεσμα τη διάσπαση της 
γεωργικής παραγωγής και της 

αγοράς – 

– 2. Μικρό μέγεθος γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
κατακερματισμένος μέσος 

κλήρος ▲ 

– 3. Υστέρηση ζωικής παραγωγής 

▼ 

– 4. Τάση μείωσης των 
επενδύσεων στο γεωργικό 

τομέα ▼ 

– 5. Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 

των γεωργικών προϊόντων – 

– 6. Προβληματική διασύνδεση 
πρωτογενούς παραγωγής – 

μεταποίησης – 

– 7. Προβληματική ηλικιακή 
σύνθεση απασχολούμενων στον 

πρωτογενή τομέα ▼ 

– 8. Χαμηλό επίπεδο τεχνικής  
υποστήριξης – καθοδήγησης 

των γεωργών ▼ 

– 9. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
και κατάρτιση των 
απασχολούμενων στον 

πρωτογενή τομέα – 

– 10. Χαμηλό επίπεδο οργάνωσης 
των συνεταιριστικών 

– 1. Αξιοποίηση ενισχύσεων για 
παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και 
ζήτησης σε όλο το φάσμα της 

πρωτογενούς παραγωγής ▼   

– 2. Αξιοποίηση των 
εδαφοκλιματολογικών 
συνθηκών και της αυξανόμενης 
ζήτησης για παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων φυτικής 

και ζωικής παραγωγής ▲ 

– 3. Αυξημένη ζήτηση για 
αγροδιατροφικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας στην χώρα 

▼ 

– 4. Αξιοποίηση της έμφασης της 
ΕΕ στην αειφόρο προσέγγιση 

της γεωργίας – κτηνοτροφίας – 

– 5. Η παροχή ενισχύσεων για 
υιοθέτηση μεθόδων παραγωγής 
που καλύπτουν τις 
υποχρεώσεις των κωδίκων 

ορθής γεωργικής πρακτικής – 

– 6. Σημαντικό ποσοστό 
εξαγωγών γεωργικών 
προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 
ως προς τις συνολικές εξαγωγές 

της χώρας ▲ 

– 7. Προαγωγή της συμβολαιακής 

γεωργίας ▲ 

– 8. Διαμόρφωση ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

▼ 

– 1. Αύξηση της έντασης του 
ανταγωνισμού με την περαιτέρω 
απελευθέρωση των αγορών 

(ΠΟΕ) – 

– 2. Περιορισμός των πόρων της 
ΕΕ για τη στήριξη του 

γεωργικού τομέα ▼ 

– 3. Διαταραχές στην ισορροπία 
βασικών κλάδων της φυτικής 
παραγωγής με την 

αναμόρφωση της ΚΓΠ X 

– 4. Δυσκολία προσαρμογής στα 
δεδομένα συμμόρφωσης από 

την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ X 

– 5. Αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου και του κόστους των 
εισροών στον πρωτογενή τομέα 

▼ 

– 6. Περιορισμένες δυνατότητες 
των παραγωγών να 
προσαρμοστούν στις αναγκαίες 
αναδιαρθρώσεις και 

εκσυγχρονισμούς – 

– 7. Έλλειψη δομών υποστήριξης 
παραγωγών για την παραγωγή, 
διάθεση και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων – 

– 8. Ανεπαρκής μεταφορά και 
διάχυση τεχνογνωσίας και 
καινοτομιών στη γεωργική 
παραγωγή σε σχέση με τις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς 

– 
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 Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

οργανώσεων ▼ 

– 11. Μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων του 
αγροδιατροφικού τομέα με 
έλλειψη υιοθέτησης και 
ανάπτυξης καινοτομιών, 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 
και ποιότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας των προϊόντων τους 

▼ 

– 11. Ελλείψεις στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς του Κράτους και 
της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα 
ποιότητας προϊόντων – 
προστασίας περιβάλλοντος – 

καταναλωτή – 

– 12. Μείωση του πληθυσμού των 
ορεινών και μειονεκτικών 

περιοχών – 

– 13. Χαμηλή παραγωγικότητα 

του δασοκομικού τομέα ▼ 

– 9. Έμφαση στη δια βίου μάθηση 
και αξιοποίησή της για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και 
των γνώσεων του ανθρώπινου 

δυναμικού ▼ 

– 10. Δυνατότητα ανάπτυξης 
μηχανισμών και θεσμών 
υποστήριξης – καθοδήγησης – 
πληροφόρησης και διάχυσης 
της καινοτομίας στον 

πρωτογενή τομέα ▼ 

Περιβαλλοντική κατάσταση 

– 8. Υψηλό απόθεμα περιοχών 
φυσικού κάλλους, πλούσιας 
περιβαλλοντικής κληρονομιάς 
και ιδιαίτερης γεωμορφολογίας 

– 

– 9. Δάση μεγάλης γενετικής 

ποικιλότητας – 

– 10. Επίπεδο ποιότητας των 
υδατικών πόρων που καλύπτει 
σε μεγάλο βαθμό τα όρια που 
τίθενται σε σχετικές Κοινοτικές 

Οδηγίες – 

– 11. Σημαντικός αριθμός 
περιοχών υψηλής 

– 14. Τάσεις εγκατάλειψης της 
γεωργικής δραστηριότητας σε 
ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές με αρνητικές 
συνέπειες στην προστασία του 

περιβάλλοντος – 

– 15. Ανθρωπογενείς πιέσεις σε 
περιοχές NATURA και υψηλής 
φυσικής αξίας περιοχές, καθώς 
και σε δάση και δασικές 
εκτάσεις (κτηνοτροφία, οικιστική 

ανάπτυξη) – 

– 16. Υποβάθμιση υπόγειων 
υδροφορέων από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

– 11. Δυνατότητες παραγωγής 
ενέργειας από την αξιοποίηση 
της γεωργικής και δασοκομικής 
παραγωγής συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της κλιματικής 

αλλαγής ▲ 

– 12. Ενίσχυση της ΕΕ στην 
αειφόρο προσέγγιση της 

γεωργίας – κτηνοτροφίας ▲ 

– 13. Αυξημένη ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για την προστασία 
του περιβάλλοντος και 

ασφάλεια των τροφίμων – 

– 14. Ανάπτυξη ελεγκτικών 
μηχανισμών για το περιβάλλον 

– 9. Σχετικά υψηλά ποσοστά 

απειλούμενων ειδών – 

– 10. Υψηλός κίνδυνος 

διάβρωσης εδαφών – 

– 11. Ξηρασία λόγω κλιματικής 

αλλαγής – 

– 12. Υψηλό κόστος για την 
αναστροφή της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης – 

– 13. Κίνδυνος εγκατάλειψης 
εκτάσεων γης με αποτέλεσμα 
την απώλεια της υφιστάμενης 
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 Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

περιβαλλοντικής αξίας – 

– 12. Ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη βιολογικής 

κτηνοτροφίας ▲ 

– 13. Μεγάλος αριθμός 
προτεινόμενων τόπων 

κοινοτικής σημασίας (πΤΚΣ) – 

– 14. Σημαντικός αριθμός ζωνών 

ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) – 

(υφαλμύρωση, νιτρικά, 

βιομηχανικά απόβλητα) – 

– 17. Ανισομερή κατανομή του 
υδατικού δυναμικού της χώρας 

– 

– 18. Πολλά άνυδρα ή με 
περιορισμένους υδατικούς 

πόρους νησιά της χώρας – 

– 19. Ελλείψεις στην 
ορθολογική διαχείριση υδατικών 

πόρων – 

– 20. Ελλείψεις στο καθεστώς 
προστασίας και διαχείρισης σε 

περιοχές NATURA – 
– 21. Έλλειψη ορθολογικών 

διαχειριστικών πρακτικών σε 

δασικές περιοχές – 

– φυσικής τους αξίας – 

– 14. Έλλειψη μέτρων για την 
αποφυγή συγκρούσεων 

χρήσεων γης – 

– 15. Έλλειψη μέτρων 
προστασίας της γεωργικής γης 

– 

–  

Κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση στις αγροτικές 

περιοχές 

– 15. Ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη 
συμπληρωματικής 
απασχόλησης και της 
διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας ▼ 

– 16. Ύπαρξη σημαντικού 
αριθμού πιστοποιημένων 
προϊόντων σε συνδυασμό με 
μια αυξανόμενη τάση ζήτησής 

τους – 

– 17. Αξιόλογη πολιτιστική, λαϊκή 
και αγροτική κληρονομιά στις 
αγροτικές περιοχές και εκτενής 

χωρική διασπορά αυτής – 

– 18. Πολυετής εμπειρία στην 

– 22. Υστέρηση των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών της 
χώρας ως προς το εισόδημα, τη 
δημογραφική σύνθεση, το 
μορφωτικό επίπεδο και τις 

υποδομές ▼ 

– 23. Έλλειψη τουριστικών 
υποδομών και χαμηλή ποιότητα 
τουριστικών υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένες περιοχές ▲ 

– 24. Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης 
– εκπαίδευσης και εξειδίκευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού ▲ 

– 25. Υστέρηση στις δομές 
εμπορίας και διανομής 

αγροτικών προϊόντων – 

– 15. Αξιοποίηση της 
‘ολοκληρωμένης’ οπτικής και 
πολιτικής της ΕΕ για την 
κοινωνικοοικονομική και 
πολιτισμική ανάπτυξη της 
υπαίθρου – έμφαση στην 
ποιότητα ζωής, στις υποδομές 
υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας 

–  
– 16. Υψηλό απόθεμα περιοχών 

φυσικού κάλλους, πλούσιας 
πολιτιστικής – περιβαλλοντικής 
κληρονομιάς και ιδιαίτερης 

γεωμορφολογίας – 

– 17. Περαιτέρω ενίσχυση της 
πολυαπασχόλησης, ιδίως με 
δραστηριότητες του τουρισμού 

– 16. Πληθυσμιακή 
αποδυνάμωση με την 
εγκατάλειψη ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών, κυρίως 

από το νεανικό πληθυσμό – 

– 17. Χαμηλός βαθμός 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
επιχειρηματικής και τουριστικής 
δραστηριότητας στις ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές ▼ 

– 18. Αδυναμία προσαρμογής 

στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ X 

– 19. Αδυναμία ανάσχεσης της 
πληθυσμιακής ερήμωσης 
ορεινών, μειονεκτικών 
περιοχών/ διατήρηση των 
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 Πλεονεκτήματα (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

εφαρμογή προγραμμάτων 
τοπικών στρατηγικών 

ανάπτυξης – 

– 19. Εξοικείωση με τη φιλοσοφία 

LEADER – 

– 26. Ανεπαρκής αξιοποίηση των 

πολιτιστικών πόρων – 

– 27. Χαμηλή διείσδυση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

ύπαιθρο ▲ 

– 28. Χαμηλό κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ μεταξύ των κατοίκων 
αγροτικών και αστικών 

περιοχών ▼ 

– 29. Περιορισμένη χρονική 
διάρκεια τουριστικής ζήτησης 

και έντονη εποχικότητα – 

– 30. Χαμηλή διαφοροποίηση της 

οικονομίας της υπαίθρου – 

της υπαίθρου ▼ 

– 18. Αυξανόμενη ζήτηση για 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

▼ 

– 19. Αυξημένη ζήτηση 
διαφοροποιημένου τουρσιτικού 

προϊόντος ▼ 

– 20. Αυξανόμενη ζήτηση για 
νέους τουριστικούς 

προορισμούς ▼ 

– 21. Ενθάρρυνση της εισόδου 
γυναικών στη γεωργία και 
γενικότερα στην αγορά 
εργασίας στις αγροτικές 

περιοχές ▼ 

– 22. Βελτίωση και δημιουργία 
νέων υποδομών πρόσβασης 

στις αγροτικές περιοχές ▲ 

– 23. Διαφαινόμενη τάση 
επαναγκατάστασης στον 
αγροτικό χώρο για κατοίκηση 
και ανάληψη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ▲ 

– 24. Διάδοση των εφαρμογών 
ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη και των επιχειρήσεων ▲ 

τάσεων αστικοποίησης ▲ 

–  

 
(▲) βελτίωση, (▼) επιδείνωση, (–) σταθερότητα, (X) Δεν επαληθεύεται  
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Σε σύνολο 92 παραμέτρων που περιελάμβανε η SWOT ανάλυση (19 πλεονεκτήματα, 0 

αδυναμίες, 24 ευκαιρίες και 19 απειλές) παρατηρείται ότι η πλειονότητα παραμένει σταθερή 

(48 σημεία), 25 σημεία επιδεινώνονται, 16 παρουσιάζουν βελτίωση, ενώ δεν επαληθεύτηκαν 

τρεις απειλές (18 «Αδυναμία προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ», 3 «Διαταραχές 

στην ισορροπία βασικών κλάδων της φυτικής παραγωγής με την αναμόρφωση της ΚΓΠ», 4 

«Δυσκολία προσαρμογής στα δεδομένα συμμόρφωσης από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ»).  

 

Σε επίπεδο πλεονεκτημάτων που θα αξιοποιούσε το Πρόγραμμα τα 11 παραμένουν 

αμετάβλητα, τρία επιβεβαιώθηκαν όχι όμως ως απόρροια της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα αλλά λόγω των δυσμενέστερων επιπτώσεων που είχε η 

οικονομική κρίση στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ενώ τέσσερα πλεονεκτήματα όχι μόνο 

δεν είναι  πλέον  πλεονεκτήματα αλλά αναδείχθηκαν σε σημαντικές απειλές με πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το έκτο πλεονέκτημα «Ευνοϊκές επιχειρηματικές συνθήκες λόγω 

μακροοικονομικής σταθερότητας (ΟΝΕ)».  

 

Σε σχέση με τις 24 περιληφθείσες ευκαιρίες εννέα παύουν να αποτελούν ευκαιρίες, αλλά 

καθίστανται αδυναμίες με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ευκαιρία 8 «Διαμόρφωση 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» και 21 «Ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στη 

γεωργία και γενικότερα στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές». Οι μεταβολές που 

σημειώθηκαν περιόρισαν σημαντικά τα Πλεονεκτήματα - Ευκαιρίες που είχαν προσδιοριστεί 

στο Πρόγραμμα και αύξησαν τον αριθμό των Αδυναμιών – Απειλών.  

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά καθιστά μη ισχύουσα την αρχική στρατηγική του Προγράμματος, 

που προωθούσε ένα μίγμα πολιτικής (αντανακλώμενο στις επιμέρους χρηματοδοτικές 

βαρύτητες Αξόνων και Μέτρων) που περιελάμβανε τέσσερεις στρατηγικές επιλογές που 

προέκυπταν από την ανάλυση SWOT.  To Πρόγραμμα ανέφερε
48

:   

« Από την συνδυαστική εξέταση των ισχυρών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών 

προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

Ο συνδυασμός ισχυρών σημείων και ευκαιριών που οδηγεί στην υιοθέτηση επιταχυντικών 

πολιτικών βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο συνδυασμός ευκαιριών με αδυναμίες που οδηγεί στην 

υιοθέτηση διαρθρωτικών πολιτικών βρίσκεται στη πρώτη θέση (η τομή τους λαμβάνει την τιμή 

58).Ο συνδυασμός των ισχυρών σημείων με τις απειλές που οδηγεί στην υιοθέτηση 

σταθεροποιητικών πολιτικών βρίσκεται στην τέταρτη και τελευταία θέση (η τομή τους λαμβάνει 

την τιμή 42). Ο συνδυασμός των αδυναμιών με τις απειλές που οδηγεί στην υιοθέτηση 

προληπτικών πολιτικών λαμβάνει την δεύτερη υψηλότερη τιμή (η τομή τους λαμβάνει την τιμή 

56). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το καταλληλότερο μίγμα πολιτικής είναι εκείνο που δίνει 

έμφαση στην υιοθέτηση ενός μίγματος διαρθρωτικών πολιτικών που θα επιδιώκει την κατά το 

δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η νέα ΚΓΠ, χωρίς να 

διαρραγεί ο κοινωνικοοικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών». 

 

Η ανωτέρω στρατηγική επιλογή αποτυπωνόταν στο ακόλουθο Διάγραμμα – Πίνακα:   

                                                
48

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 15η έκδοση Κεφάλαιο 3.1.7 Στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για την 

Αγροτική Ανάπτυξη την 4η Προγραμματική Περίοδο. σελίδα 50  
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Ισχυρά σημεία Αδυναμίες  

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας της ελληνικής γεωργίας, 

κτηνοτροφίας, της δασοκομίας και του 

αγροδιατροφικού τομέα κυρίως μέσω της 

αύξησης της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων τους, αλλά και ενσωματώνοντας 

καινοτομίες και νέες γνώσεις 

Αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών 

και αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού 

 
Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές 

Αλλαγή στα διατροφικά πρότυπα και έμφαση 

στην ποιότητα ασφάλεια και υγιεινή των 

προϊόντων διατροφής 

Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και 

της γνώσης του Ε
υ

κ
α

ιρ
ίε

ς
 

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και 

συνολικά της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

της υπαίθρου μέσω της βελτίωσης της 

προσβασιμότητας των αγροτικών περιοχών από 

την ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών 

της χώρας (ΕΣΠΑ) 

. 

Ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου της 

γεωργίας, διαφοροποίηση της οικονομίας 

των αγροτικών περιοχών μέσω της 

υιοθέτησης στρατηγικών ολοκληρωμένης 

τοπικής ανάπτυξης 

 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές 

περιοχές, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονεκτικές 

περιοχές και ιδίως στα μικρά νησιά 

Προστασία των φυσικών πόρων κατά την 

άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 

 Άμβλυνση της γήρανσης των 

απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα 

αλλά και στις αγροτικές περιοχές Α
π

ει
λ
ές

 

 Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και 

των δασών στην προστασία και 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

 

Η μεταβολή βασικών παραμέτρων του «εξωτερικού» περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται 

στον πίνακα επικαιροποίησης της ανάλυσης SWOT, αύξησε τον αριθμό των απειλών – 

αδυναμιών, περιορίζοντας αντίστοιχα τα ισχυρά σημεία - ευκαιρίες. Η πορεία εξέλιξης του 

Προγράμματος με τις συνεχείς αναθεωρήσεις, την μη ενεργοποίηση Μέτρων, τις ριζικές 

μεταβολές (αυξήσεις – μειώσεις πόρων Αξόνων και Μέτρων) οδήγησε : 

 Στο σημαντικό περιορισμό των επιταχυντικών πολιτικών που προωθούνταν, σχεδόν 

αποκλειστικά, από τον Άξονα 1 και τα Μέτρα που αυτός περιελάμβανε,      

 Στην απίσχναση των διαρθρωτικών πολιτικών, και  

 Στη σημαντικότατη ενίσχυση των σταθεροποιητικών πολιτικών και των προληπτικών 

πολιτικών που εξυπηρετούσε κατ προτεραιότητα ο Άξονας 2 και στο σκέλος των 

δημογραφικών συνθηκών ο Άξονας 1.    

 

Η ανάλυση θα παρουσιαστεί ανά στρατηγικό στόχο, και με βάση το κεφάλαιο 3 του ΠΑΑ. 
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Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και 

του αγροδιατροφικού τομέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1) 

H ανάλυση SWOT ανέλυε το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με 

επάρκεια, αναδεικνύοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που 

υπήρχαν για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τις τότε επικρατούσες τάσεις 

(πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης) στη χώρα και διεθνώς. Η έμφαση αποδιδόταν 

στην αξιοποίηση των ευκαιριών αλλά και των πλεονεκτημάτων που παρατίθονταν στην  1η 

ενότητα «Οικονομική κατάσταση – ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και 

δασοκομικού τομέα» της ανάλυσης SWOT.   

Σε σχέση με τις διαρθρωτικές αδυναμίες εστίαζε σε τρεις βασικές ομάδες που αφορούν στο 

ανθρώπινο δυναμικό, στην άνιση σχέση μεταξύ της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο 

χαμηλό επίπεδο εισαγωγής καινοτομιών αλλά και στο χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης της 

πρωτογενούς παραγωγής με την εμπορία και μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. 

Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν και η διάγνωση των κινδύνων που απειλούν τον τομέα, οι οποίοι 

επιβεβαιώθηκαν οδηγώντας και στη μείωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας λόγω  της 

αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του κόστους των εισροών στον πρωτογενή τομέα, 

επισημαίνοντας, παράλληλα, και τις περιορισμένες δυνατότητες των παραγωγών να 

προσαρμοστούν στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και εκσυγχρονισμούς, καθώς και την έλλειψη  

μεταφοράς και διάχυσης τεχνογνωσίας και καινοτομιών στη γεωργική παραγωγή σε σχέση με 

τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Με βάση την ανάλυση η επιλεχθείσα στρατηγική ήταν κατάλληλη και οι ειδικοί στόχοι απόλυτα 

συμβατοί με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. Με τον γενικό στρατηγικό στόχο 1 

επιδιώχθηκε  η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των νωπών και μεταποιημένων 

προϊόντων της ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να ανταπεξέλθει αφενός 

στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό και την περαιτέρω ενίσχυση των εισαγωγών και αφ’ 

ετέρου να διευρύνει τις εξαγωγικές  επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας συνολικά.  

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις επεδίωκαν την στροφή της παραγωγής σε πιστοποιημένα 

ποιοτικά προϊόντα, που θα σέβονται το περιβάλλον και μέσω της ενίσχυσης  της βιολογικής 

παραγωγής, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονταν  δράσεις αντιμετώπισης των διαρθρωτικών 

προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (μικρό μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

και κατακερματισμένος μέσος κλήρος) μέσω της  ενθάρρυνσης εγκατάστασης νέων γεωργών, 

καθώς και υποδομές ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα σχετικές με την πρόσβαση στη 

γεωργική και δασική γη, καθώς και τη διαχείριση των υδάτων. Έμφαση δινόταν (με βάση την 

αρχική κατανομή των πόρων) στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας με χρήση των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών,  στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης των 

απασχολούμενων, στην ενίσχυση της μεταποίησης και τυποποίησης με παράλληλη τήρηση 

των περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων και των τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας 

και της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.  

Διακριτή αναφορά γινόταν σε μια χρόνια διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής γεωργίας, που 

είναι η υστέρηση της ζωικής παραγωγής, για την υπέρβαση της οποίας δινόταν 

προτεραιότητα στην υποστήριξη επενδύσεων που αφορούν στη ζωική παραγωγή.  

Τέλος, λόγω των επικειμένων αλλαγών της ΚΑΠ που θα έπληταν τον απολαμβάνοντα υψηλά 

ποσοστά στήριξης από τον Πυλώνα 1 υποκλάδο των βιομηχανικών φυτών (καπνός, βαμβάκι, 

ζαχαρότευτλα) προβλεπόταν ορθώς η πριμοδότηση στα υφιστάμενα Μέτρα επενδύσεων που 
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ενθαρρύνουν την υιοθέτηση παραγωγικών συστημάτων που θα ήταν  καλύτερα 

προσαρμοσμένα στις εξελίξεις της αγοράς καθώς και την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων 

παραγωγικών συστημάτων, με έμφαση σε περιοχές και σε δικαιούχους που πλήττονται 

περισσότερο από τη  μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.     

Η μεταστροφή του οικονομικού περιβάλλοντος και η κρίση  που αναίρεσε δύο βασικές 

παραδοχές {Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και Ευνοϊκές 

επιχειρηματικές συνθήκες λόγω μακροοικονομικής σταθερότητας (ΟΝΕ)} δεν δικαιολογεί την 

ουσιαστική εγκατάλειψη της αρχικής στρατηγικής, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο περιεχόμενο 

των «επιταχυντικών πολιτικών» που στόχευαν στην οικονομική μεγέθυνση, στη διατήρηση 

της απασχόλησης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Η απόκλιση δεν είναι απόρροια μόνο του περιορισμού των πόρων των Μέτρων, μέσω των 

οποίων θα εφαρμοζόταν η «επιταχυντική» πολιτική  (Μέτρο 114 «Χρήση Συμβουλευτικών 

Ϋπηρεσιών, 123 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», 132 

«Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας», Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και 

προώθησης», αλλά κυρίως λόγω της μη διασφάλισης της τήρησης των προτεραιοτήτων- 

στόχων που θα έπρεπε να εξυπηρετούν τα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 121 

«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», που, με βάση το Πρόγραμμα, ήταν η αλλαγή 

της τεχνοπαραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων μέσω των επενδύσεων, η 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός της εκμετάλλευσης μέσω της στροφής σε νέες 

καλλιέργειες, η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και 

της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές.   

Ο πρώτος γενικός ατόχος εξυπηρετείτο από τις επιταχυντικές πολιτικές αλλά και από ένα 

σημαντικό τμήμα των διαρθρωτικών πολιτικών που στόχευαν στην άμβλυνση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων που είχαν επισημανθεί στην ενότητα της  ανάλυσης SWOT  

«Οικονομική κατάσταση – ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και 

δασοκομικού τομέα» και αφορούσαν τις διαπιστωμένες αδυναμίες και τους πιθανούς 

κινδύνους.   

Στη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων και την παροχή καθοδήγησης με στόχο την 

βελτίωση των γνώσεων και την ευαισθητοποίηση  σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  

των απασχολούμενων στον πρωτογενή στόχευε η διαρθρωτική πολιτική μέσω της 

υλοποίησης του Μέτρου 111 «Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση»,  ενώ η άμβλυνση 

της προβληματικής ηλικιακής σύνθεσης αποτελούσε πεδίο παρέμβασης της 

σταθεροποιητικής πολιτικής κυρίως και αποκλειστικά αρχικά  μέσω του Μέτρου 112 

«Εγκατάσταση νέων γεωργών» και, στη συνέχεια, μέσω και του Μέτρου 113 «Πρόωρη 

συνταξιοδότηση».  

Ένα από τα σημεία  τομής  της  ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος 

για την ελληνική γεωργία είναι το θέμα των υδάτινων πόρων. Στην ανάλυση SWOT το θέμα 

των υδάτινων πόρων εξεταζόταν στην ενότητα «Περιβαλλοντική κατάσταση», στις κατηγορίες 

των αδυναμιών και κινδύνων αναφερόταν η ανισομερής κατανομή του υδατικού δυναμικού 

της χώρας, ελλείψεις στην ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, ξηρασία λόγω κλιματικής 

αλλαγής, υποβάθμιση υπόγειων υδροφορέων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(υφαλμύρωση, νιτρικά, βιομηχανικά απόβλητα). Για την άμβλυνση των ανωτέρω κινδύνων -  

αδυναμιών η διαρθρωτική πολιτική με βασικό εργαλείο το Μέτρο 125 «Γεωργικές και 

Δασοκομικές Υποδομές» στόχευε στη βελτίωση των υποδομών για την άρση των 
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διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η ελλιπής άρδευση και ο μικρός κλήρος που θα 

επιχειρούνταν να επιλυθεί μέσω των αναδασμών. 

Από την ανωτέρω ανάλυση επιβεβαιώνεται η επικαιρότητα και η καταλληλότητα της 

SWOT ανάλυσης, με εξαίρεση το θέμα της οικονομικής κρίσης που δεν μπορούσε να 

προβλεφθεί, ενώ και η υιοθετηθείσα στρατηγική κρίνεται ως ορθή για την επίλυση των 

προβλημάτων. Η ουσιαστική «εγκατάλειψη» της αρχικής στρατηγικής, τουλάχιστον σε 

ότι αφορά στο περιεχόμενο των «επιταχυντικών και διαρθρωτικών πολιτικών» που 

στόχευαν στην οικονομική μεγέθυνση, τη διατήρηση της απασχόλησης και την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, την προώθηση της καινοτομίας και την αναδιάρθρωση της παραγωγής δεν 

μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος και 

στην κρίση που αναίρεσε δύο μόνο από τις  βασικές παραδοχές της SWOT ανάλυσης.   

Το σημαντικό θέμα που προκύπτει και θα αναλυθεί στο έβδομο κεφάλαιο είναι για τον 1ο 

γενικό στόχο ότι η αλλαγή της στρατηγικής που σημειώθηκε μέσω των συνεχών 

αναθεωρήσεων δεν συνοδεύτηκε και από αλλαγή των ειδικών στόχων, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύονται σημαντικά κενά στην λογική της παρέμβασης του Προγράμματος. Δεν είναι 

σαφές στον Σύμβουλο Αξιολόγησης εάν επιχειρήθηκε αλλαγή της στρατηγικής του 

Προγράμματος, που δεν έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ήταν ευδιάκριτο   

ήδη από το 2011 ότι η στρατηγική και η στοχοθέτηση στο επίπεδο των ειδικών στόχων του 

Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» δεν 

συμβάδιζαν  με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.  

Κατωτέρω παρουσιάζεται η λογική της παρέμβασης των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 

1«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» 

Μέτρο 112  «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης γεωργών» 

Με βάση τη συλλογιστική του Μέτρου, αναδεικνύονται οι στόχοι του Προγράμματος: 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

του τομέα 

Ειδικοί στόχοι 

 Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού στη γεωργία 

 Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των απασχολουμένων στην γεωργία 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Εγκατάσταση νέων γεωργών  

Οι ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Μέτρου επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. 
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Διάγραμμα 5-1: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 112 

Μέτρο: 112 - 
Ενίσχυση πρώτης 

εγκατάστασης 
γεωργών 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός ενισχυθέντων νέων γεωργών  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού στη γεωργία 
□ Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των απασχολουμένων 

στην γεωργία 
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Εγκατάσταση νέων γεωργών  

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
289.085.700 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 98,48% 
 

 

Μέτρο 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών» 

 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

του τομέα 

Ειδικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης  

 Προώθηση γνώσεων, εκπαίδευση και κατάρτιση 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Η επίτευξη μιας σημαντική διαρθρωτικής αλλαγής στις εκμεταλλεύσεις μέσω της 

αύξησης του μεγέθους τους 
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Διάγραμμα 5-2: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 113 

Μέτρο: 113 - Πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

γεωργών 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός πρόωρα συνταξιοδοτούμενων γεωργών  
□ Αριθμός εκταρίων που ελευθερώθηκαν  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωση του 
ανθρώπινου δυναμικού του τομέα 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης   
□ Προώθηση γνώσεων, εκπαίδευση και κατάρτιση  

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Η επίτευξη μιας σημαντική διαρθρωτικής αλλαγής στις 
εκμεταλλεύσεις μέσω της αύξησης του μεγέθους τους  

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
111.632.285 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 93,99% 
 

 

 

Μέτρο 114 «Χρήση συμβουλευτικών Υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους 

δασοκαλλιεργητές» 

 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της τήρησης 

σύγχρονων προτύπων και την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από αυτή 

Ειδικοί στόχοι 

 Διάχυση γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργίας 

με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν: 

o Νέες τεχνικές παραγωγής 

o Τήρηση προτύπων ποιότητας 

o Επαγγελματικές συνθήκες ασφαλείας 

o Βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Κάλυψη κόστους χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 Προώθηση της βιώσιμής διαχείρισης των επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολύ σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου, αλλά και 

η μέτρια απορροφητικότητά του, μείωσε σε μεγάλο βαθμό τις αναμενόμενες ωφέλειές του, 

γεγονότα που μείωσαν σημαντικά το βαθμό επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. 

Διάγραμμα 5-3: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 114 

ΜΕΤΡΟ 114 «Χρήση 
συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών από τους 
γεωργούς και τους 

δασοκαλλιεργητές» 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 
 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός ενισχυθέντων γεωργών  
□ Αριθμός ενισχυθέντων Δασοκαλ/τών  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων μέσω της τήρησης σύγχρονων προτύπων και 
την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από αυτή 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
Διάχυση γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με:  
□ Νέες τεχνικές παραγωγής 

□ Τήρηση προτύπων ποιότητας 
□ Επαγγελματικές συνθήκες ασφαλείας 
□ Βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Κάλυψη κόστους χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών 
□ Προώθηση της βιώσιμής διαχείρισης των επιλέξιμων 

εκμεταλλεύσεων 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
3.020.631 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 63,41% 
 

 

 

Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Μέτρου είναι: 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα  

Ειδικοί στόχοι 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

 Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 

 Προστασία και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων,  

 Βελτίωση της ευημερίας των ζώων, 

 Τήρηση συνθηκών ασφαλείας για τους εργαζόμενους του τομέα 
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Διάγραμμα 5-4: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 121 

Μέτρο: 121- 
Εκσυγχρονισμός των 

γεωργικών και 
κτηνοτροφικών 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
□ Αριθμός εκμεταλλεύσεων/ επιχειρήσεων που εισάγουν νέα 
προϊόντα και /ή νέες τεχνικές 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός γεωργικών  εκμεταλλεύσεων που έλαβαν 
επενδυτική στήριξη  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων   
□ Τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος (π.χ. αποτελεσματικά 
συστήματα άρδευσης). 
□ Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Εισαγωγή νέας τεχνολογίας  
□ Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  
□ Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 

□ Προστασία και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων  
□ Βελτίωση της ευημερίας των ζώων, 
□ Τήρηση συνθηκών ασφαλείας για τους εργαζόμενους του 
τομέα 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
336.224.370 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 95,74% 
 

 

 

 

Μέτρο 123 «Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα»  

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 

Ειδικοί στόχοι 

 Προώθηση καινοτομίας 

 Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του διαθέσιμου φυσικού κεφαλαίου 

 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Βελτίωση των τεχνικών επεξεργασίας των πρωτογενών προϊόντων, 

 Βελτίωση των ορών εμπορίας των προϊόντων μεταποίησης, 

 Εισαγωγή νέων τεχνικών και καινοτομιών,  

 Βελτίωση της ποιότητας,  

 Εισαγωγή σε νέες αγορές και αύξηση μεριδίου αγοράς. 

Οι στόχοι του Προγράμματος επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, αν και όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία, το Μέτρο αυτό είχε σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό από 

άποψη δημοσίων δαπανών. 
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Διάγραμμα 5-5: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 123 

Μέτρο: 123 - 
Προστιθέμενη αξία στα 

γεωργικά και 
δασοκομικά προϊόντα 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
□ Αριθμός εκμεταλλεύσεων/ επιχειρήσεων που εισάγουν νέα 
προϊόντα και /ή νέες τεχνικές 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων (γεωργικά προϊόντα)  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων (γεωργικά προϊόντα)  
□ Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων (δασικά προϊόντα)  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων (δασικά προϊόντα)  
□ Αριθμός στηριζόμενων επιχειρήσεων στον τομέα του 
γάλακτος  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων στον τομέα του γάλακτος     

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Προώθηση καινοτομίας 
□ Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του διαθέσιμου φυσικού 

κεφαλαίου 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Βελτίωση των τεχνικών επεξεργασίας των πρωτογενών προϊόντων  
□ Βελτίωση των ορών εμπορίας των προϊόντων μεταποίησης 

□ Εισαγωγή νέων τεχνικών και καινοτομικών  
□ Βελτίωση της ποιότητας,  
□ Εισαγωγή σε νέες αγορές και αύξηση μεριδίου αγοράς 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
114.100.177 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 70,17% 
 

 

 

Μέτρο 125 «Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και 

της δασοκομίας» 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ωφελουμένων στις περιοχές παρέμβασης 

Ειδικοί στόχοι 

 Ανάπτυξη υποδομών, αξιοποίηση φυσικών πόρων και προαγωγή καινοτομιών 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Κατασκευή/Βελτίωση υποδομών στις περιοχές παρέμβασης των συγκεκριμένων 

έργων 

Το Μέτρο συνέβαλε στη δημιουργία αρκετών έργων υποδομών στις περιοχές παρέμβασης, 

κυρίως για την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στις περιοχές παρέμβασης. Παρά 

τη σημαντική μείωση των εκροών σε σχέση με τις αρχικά προγραμματισμένες, οι στόχοι του 

Προγράμματος ικανοποιήθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό, αν και η αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων περιορίστηκε κυρίως στους υδάτινους. 
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Διάγραμμα 5-6: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 125 

ΜΕΤΡΟ 125 – Υποδομή 
σχετική με την ανάπτυξη 
και την προσαρμογή της 

γεωργίας και της 
δασοκομίας 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων πράξεων (Γεωργικός Τομέας)  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων (Γεωργικός Τομέας) 

 Αριθμός στηριζόμενων πράξεων (Δασικός Τομέας)  
 Συνολικό ποσό επενδύσεων (Δασικός Τομέας) 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ωφελουμένων στις 
περιοχές παρέμβασης 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Ανάπτυξη υποδομών, αξιοποίηση φυσικών πόρων και 
προαγωγή καινοτομιών 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Κατασκευή/Βελτίωση υποδομών στις περιοχές παρέμβασης 
των συγκεκριμένων έργων 

 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
408.775.499 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 95,41% 
 

 

 

Μέτρο 131 «Τήρηση προτύπων βασιζόμενη στην κοινοτική νομοθεσία» 

 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας  

Ειδικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προώθηση της εφαρμογής κοινοτικών προτύπων 
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Διάγραμμα 5-7: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 131 

ΜΕΤΡΟ 131 – Τήρηση 
προτύπων βασιζόμενη 

στην κοινοτική 
νομοθεσία 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Παραγωγικότητα εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις  
□  Αξία αγροτικής παραγωγής που καλύπτεται από 
αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/ πρότυπο 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός δικαιούχων οι οποίοι ενισχύθηκαν  
για τήρηση προτύπων 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προώθηση της εφαρμογής κοινοτικών προτύπων 
 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
7.551.272 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 94,87% 

 

Μέτρο 132 «Συμμετοχή των γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας τροφίμων» 

Γενικοί στόχοι 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας  

Ειδικοί στόχοι 

 Βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής 

 Είσοδος ελληνικών πρωτογενών προϊόντων σε νέες αγορές και αύξηση του μεριδίου 

αγοράς  

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Παρακίνηση και ενθάρρυνση των γεωργών να συμμετάσχουν σε κοινοτικά συστήματα 

ποιότητας 
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Διάγραμμα 5-8: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 132 

ΜΕΤΡΟ 132 – 
Συμμετοχή των 

γεωργών σε 
καθεστώτα ποιότητας 

τροφίμων 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
 

Αποτελέσματα (Result) 
□  Αξία αγροτικής παραγωγής που καλύπτεται από 
αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας/ πρότυπο 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής 
□ Είσοδος ελληνικών πρωτογενών προϊόντων σε νέες αγορές και 

αύξηση του μεριδίου αγοράς  

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Παρακίνηση και ενθάρρυνση των γεωργών να συμμετάσχουν σε 
κοινοτικά συστήματα ποιότητας 

 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
7.553.622 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 30,88% 
 

 

Μέτρο 133  «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» 

Η πολύ μικρή συμμετοχή στο συγκεκριμένο Μέτρο αναδεικνύει τη μη πλήρωση των στόχων 

του Προγράμματος. 

Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης της κοινής 

οργάνωσης αγοράς» 

Το Μέτρο αυτό αφορούσε ουσιαστικά καπνοκαλλιεργητές που επλήγησαν από την αλλαγή 

πολιτικής της ΚΑΠ, ενώ δεν προβλεπόταν στην αρχική έκδοση του ΠΑΑ. Παρόλα αυτά 

απορρόφησε ένα σημαντικό κομμάτι των δημοσίων δαπανών του ΠΑΑ και ειδικότερα του 

Άξονα 1, ενώ η απορροφητικότητά του ήταν πολύ μεγάλη (97%).  

 

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (Γενικός 

στρατηγικός στόχος 2)  

Για την εξέταση του τμήματος της SWOT ανάλυσης που ασχολήθηκε με τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα θεωρήθηκε σκόπιμος ο διαχωρισμός της ανάλυσης στα επιμέρους ζητήματα που 

θεωρούνται σημαντικά για τον αγροτικό τομέα της χώρας. Έτσι αναλύονται τα 

διαλαμβανόμενα σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων (υδάτων και εδάφους), την κλιματική αλλαγή, την προώθηση μεθόδων φιλικών προς 

το περιβάλλον και, τέλος, σε οριζόντια ζητήματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής φροντίδας στην άσκηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

Ως προς το ζήτημα της διατήρησης της βιοποικιλότητας, η ανάλυση SWOT έδωσε ειδικό 

βάρος σε τρία επιμέρους θέματα, τα οποία φυσικά είναι αλληλένδετα. Το πρώτο είχε να κάνει 

με το ήδη υπάρχον σύστημα προστασίας της βιοποικιλότητας, το οποίο κατά τη διάρκεια 

μάλιστα της 4
ης

 προγραμματικής περιόδου συμπληρώθηκε με το νόμο 951/2011 για την 

προστασία της βιοποικιλότητας. Αναδεικνύονται, λοιπόν, στην ανάλυση ως δυνατά σημεία, 

τόσο ο μεγάλος αριθμός τόπων κοινοτικής σημασίας όσο και Ζωνών Ειδικής Προστασίας που 
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έχουν θεσμοθετηθεί στα πλαίσια της εφαρμογής των Οδηγιών 79/409 και 92/43 της ΕΕ. Από 

την άλλη πλευρά επισημαίνονται ως αδυναμίες κατ’ αρχάς η ύπαρξη έντονων ανθρωπογενών 

πιέσεων στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στην οικιστική 

επέκταση και στην κτηνοτροφία. Ως επιβαρυντικός παράγοντας στο παραπάνω θεωρείται το 

γεγονός ότι στο καθεστώς προστασίας και διαχείρισης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Είναι 

ιδιαίτερα εύστοχη η ανάδειξη των ελλείψεων στην ανάλυση διότι, όπως θα αναφερθεί 

παρακάτω, οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου (π.χ. ειδικών διαχειριστικών σχεδίων) έχουν 

καταστήσει αδύνατη την εφαρμογή Μέτρων για τη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων που 

ευρίσκονται εντός των ορίων του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, εδώ 

και αρκετά χρόνια αλλά και κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο. Αναγνωρίζεται, 

επίσης, στη SWOT ως απειλή το γεγονός ότι το ποσοστό των απειλούμενων ειδών είναι 

σχετικά αυξημένο. Σημειώνεται από τον αξιολογητή, ως παράλειψη, το ότι δεν έχει αναφερθεί 

το γεγονός της έλλειψης δεδομένων και στοιχείων για την κατάσταση των ειδών. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών (Πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για τις περιοχές του 

δικτύου NATURA2000, 2014) ελλείπουν στοιχεία για το 31% των πτηνών που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 79/409, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να 

αποφανθεί κάποιος για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.  

Ένα δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται στην ανάλυση είναι αυτό που αφορά στην ύπαρξη 

ενός μεγάλο φυσικού αποθέματος στη χώρα. Πρόκειται για τις περιοχές φυσικού κάλλους, 

πλούσιας περιβαλλοντικής κληρονομιάς και ιδιαίτερης γεωμορφολογίας. Για τον αγροτικό 

τομέα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια κατηγορία περιοχών, πέραν του δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών NATURA, στις οποίες η περιβαλλοντική σημασία συντηρείται και 

σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδοθεί στην ανθρώπινη δραστηριότητα και κυρίως στις 

γεωργικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των περιοχών αυτών. Οι περιοχές 

αυτές (και αντιστοίχως τα γεωργικά συστήματα εντός τους) χαρακτηρίζονται ως High Nature 

Value (Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας). Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα συστήματα 

αυτά είναι εκτατικής (χαμηλής έντασης) παραγωγής, όπως κτηνοτροφία σε μόνιμα 

βοσκοτόπια ή και μετακινούμενη, ξηρικοί δενδρώνες κλπ. και εντοπίζονται στις ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές. Συνεπώς, όντως αποτελεί σημαντικό πρόβλημα η ύπαρξη πιέσεων 

προς αυτές τις περιοχές είτε για αλλαγή χρήσης είτε για εντατικοποίηση της παραγωγής. Το 

σημαντικότερο όμως ζήτημα που εγείρεται, και ορθά τονίζεται από την ανάλυση SWOT, είναι 

η τάση εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές, αλλά και πλήρους 

φυσικής εγκατάλειψης όλων των εκτάσεων αυτών, αφού οι γεωργικές δραστηριότητες είναι 

αυτές που παρέχουν τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που καθιστούν αυτές τις περιοχές άξιες 

προστασίας. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα για άμβλυνση των επιπτώσεων αφού οι απόψεις 

περί διατήρησης τέτοιων γεωργικών συστημάτων συνάδουν με την γενικότερη ενίσχυση των 

απόψεων για την προσέγγιση του γεωργικού τομέα με λογικές που ενσωματώνουν τη 

φροντίδα για το περιβάλλον και τη αειφορία, στη συζήτηση που διεξάγεται σε Κοινοτικό 

επίπεδο. Φαίνεται όμως, όπως αναφέρεται και στην ανάλυση ότι παρά το ευνοϊκό εξωτερικό 

περιβάλλον και τη διαπίστωση του προβλήματος, οι απαραίτητες ρυθμιστικές (ή και άλλες) 

παρεμβάσεις για την αποφυγή των συγκρούσεων για τη χρήση της γης και την προστασία 

των γεωργικών εκτάσεων είτε πάσχουν ως προς την εφαρμογή τους είτε ελλείπουν 

παντελώς. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν η λογική του προγράμματος 

ήταν κατ’ αρχάς ότι τα Μέτρα και οι δράσεις που στόχευαν στην προστασία των φυσικών 
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πόρων όπως του νερού και του εδάφους θα είχαν παράλληλα ευεργετική επίδραση στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αληθές στις δράσεις 

της προστασίας των υγροτόπων ή της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας, οι οποίες 

δυστυχώς όπως θα αναφερθεί παρακάτω δεν προκηρύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου. Ανάλογες θετικές συνέπειες θεωρήθηκε ότι θα έχουν τα Μέτρα 

που απέβλεπαν στην εξασφάλιση της οικολογικής σταθερότητας των δασών, λόγω ακριβώς 

του μεγάλου ποσοστού φυσικού δάσους που απαντάται στη χώρα μας.  

Πέραν αυτών στον αρχικό προγραμματισμό υπήρχε η ενεργοποίηση Μέτρων με κύριο στόχο 

την προστασία ή και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Αυτά τα Μέτρα συμπεριλάμβαναν τις 

ενισχύσεις για την αποζημίωση των παραγωγών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων 

των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000 (Μέτρο 213), το οποίο όμως δεν 

ενεργοποιήθηκε τελικά. Η ίδια μοίρα, των συνεχών αναβολών, με αποτέλεσμα την μη 

ενεργοποίηση επιφυλάχθηκε για το ανάλογο Μέτρο των δασικών NATURA. Το πρώτο, της 

ενίσχυσης παραγωγών για την εκτροφή ζώων που ανήκουν σε αυτόχθονες φυλές και 

απειλούνται από εξαφάνιση, αποτελούσε συνέχεια Προγράμματος που εφαρμόστηκε πρώτη 

φορά τη δεκαετία του 1990, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών 

Μέτρων. Το δεύτερο αφορούσε στην προστασία των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίας, ενώ 

το τρίτο, αυτό της διατήρησης εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 

διάβρωση, δεν προκηρύχθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος. 

Προώθηση πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Προστασία θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου  

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

Μη παραγωγικές επενδύσεις  Συνοδευτικές δράσεις για την 

προστασία της Άγριας ζωής  

Ηλεκτροφόρος περίφραξη  

Τεχνητές φωλιές  

Ενισχύσεις Natura 2000 

(δασικά)  

-  -  

Στο τελευταίο στοιχείο της ανάλυσης SWOT που είχε σχέση με τη βιοποικιλότητα, αυτό των 

δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, αναδεικνύεται ως δυνατό σημείο η μεγάλη 

γενετική ποικιλότητα μεγάλου μέρους των δασών της χώρας. Από την άλλη μεριά, ενώ 

αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν ισχυρές πιέσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, παρουσιάζεται εναργώς η σημαντική έλλειψη διαχειριστικών 

πρακτικών των δασικών περιοχών, οι οποίες αφενός θα έδιναν την ευκαιρία για ορθολογική 

αξιοποίηση των δασικών πόρων αλλά και θα προστάτευαν τα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας δασικά 

οικοσυστήματα της χώρας. 

Στη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών και ενίσχυση του πολυλειτουργικού 

τους ρόλου  

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στην αύξηση της δασοκάλυψης μέσω της πρώτης 

δάσωσης γεωργικών και μη γαιών και ιδίως της αποκατάστασης του δασοκομικού δυναμικού 

που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και της λήψης μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών. 

Στον τομέα της διαχείρισης των φυσικών πόρων και ειδικότερα των υδατικών πόρων της 

χώρας  

Αναδεικνύεται το σημαντικότερο πρόβλημα που είναι η ανισομερής κατανομή του υδατικού 

δυναμικού της χώρας, με τις δυτικές και βόρειες περιοχές να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος 
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των υδατικών πόρων της χώρας και τις νότιες και ανατολικές, αντίθετα, να παρουσιάζουν 

έντονα προβλήματα διαθεσιμότητας, με ακραίες καταστάσεις στις νησιωτικές περιοχές της 

χώρας όπου το φαινόμενο των άνυδρων νησιών δεν είναι σπάνιο. 

Στους υπάρχοντες πάντως υδατικούς πόρους, το επίπεδο ποιότητας προσεγγίζει σε πολλές 

περιπτώσεις τα όρια που τίθενται από τις Οδηγίες. Παρά το γεγονός αυτό, οι πιέσεις που 

ασκούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες φαίνεται να συνεχίζουν να συντελούν στην 

υποβάθμιση τόσο της ποιότητας όσο και στη μείωση της διαθέσιμης ποσότητας των 

υπογείων υδροφορέων. Τα προβλήματα επιτείνονται από την διατυπωμένη στη SWOT 

ανάλυση έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η 

τελευταία αναμένεται να αμβλυνθεί σε κάποιο βαθμό, μετά τη δημοσίευση των σχεδίων 

διαχείρισης των 45 λεκανών απορροής της χώρας στα 14 υδατικά της διαμερίσματα, η οποία 

έχει ήδη ολοκληρωθεί.  

+η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη μείωση της χημικής ρύπανσης των νερών,   

+δάσωση συμβάλλει στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα κλπ.  

+ Άξονα 1, όπως εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, ταμιευτήρες κ.λ.π. 

 

Μέτρο  Υπομέτρο  Δράση  

Γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις  

Γεωργοπεριβαλλοντικές 

δράσεις για την προστασία 

των υδάτινων πόρων  

Προστασία των ευαίσθητων 

στα νιτρικά περιοχών  

Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του 

ανθρώπου  

 

Όσο αφορά το έδαφος, στη SWOT ανάλυση εμφανίζεται ως απειλή, ο υψηλός κίνδυνος 

διάβρωσης εδαφών, για την οποία υπήρξε η παρακάτω παρέμβαση: 

Α. Προστασία εδάφους  
Μέτρο  Υπομέτρο  Δράση  
Εξισωτική ορεινών περιοχών  -  -  
Εξισωτική μειονεκτικών  
Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις  

Προώθηση πρακτικών 
παραγωγής, φιλικών προς το 
περιβάλλον  

Βιολογική γεωργία  

Βιολογική κτηνοτροφία  
Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Μη παραγωγικές επενδύσεις σε 
γεωργικές εκτάσεις  

Προστασία αναβαθμίδων – 
φυτοφρακτών  

Αποκατάσταση αναβαθμίδων  

Αναδημιουργία φυτοφρακτών  

Δάσωση γεωργικών εκτάσεων  -  -  
Δάσωση μη γεωργικών 
εκτάσεων  

-  -  

Αποκατάσταση δασοκομικού 
δυναμικού και εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης  

-  -  

Όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή, στη SWOT ανάλυση εμφανίζεται ως ευκαιρία η 

«Δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση της γεωργικής και δασοκομικής 

παραγωγής συμβάλλοντας στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής» και ως απειλή η 

«Ξηρασία λόγω κλιματικής αλλαγής» για το οποίο χρειάζονται μέτρα προσαρμογής. Η 

βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου, κυρίως μέσω της μείωσης των εκπομπών 

οξειδίων του αζώτου και της αύξησης της φυτικής μάζας για τη μείωση του CO2 της 
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ατμόσφαιρας. Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλλει το σύνολο των παρεμβάσεων 

για την προστασία του εδάφους και των νερών καθώς και αυτά που αφορούν στη βελτίωση 

της οικολογικής σταθερότητας των δασών, ενώ ενδυναμώνονται από την προώθηση της 

καλλιέργειας ενεργειακών φυτών 

Από την ανωτέρω ανάλυση επιβεβαιώνεται η επικαιρότητα και η καταλληλότητα της 

SWOT ανάλυσης, ενώ και η υιοθετηθείσα στρατηγική κρίνεται ως ορθή για την επίλυση 

των προβλημάτων. Υστέρηση παρουσιάζεται μόνο ως προς την ανταπόκριση του 

Προγράμματος στις Νέες Προκλήσεις, αφού δεν υπήρξε η εισαγωγή πρόσθετων 

δράσεων που να στοχεύουν στη  προώθηση της καινοτομίας και στην  υιοθέτηση 

δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η λογική της παρέμβασης των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση του 

Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» 

Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά 

μειονεκτήματα» (Κωδ. Μέτρου: 211)  

Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου ήταν: 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω της διαφύλαξης του φυσικού χώρου 

Ειδικοί στόχοι 

 Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης στις ορεινές περιοχές 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Η διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου 

 Η διαχείριση της γης των ορεινών περιοχών με μεθόδους που συμβάλλουν στην αειφόρο 

γεωργική ανάπτυξη 
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Διάγραμμα 5-9: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 211 

ΜΕΤΡΟ 211   
Ενισχύσεις στους 

γεωργούς ορεινών 
περιοχών για φυσικά 

μειονεκτήματα  

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία 
συμβάλλει:(α)στη βιοποικιλότητα και στη 
γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β)στην 
ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε ορεινές 
περιοχές 
□ Στηριζόμενες γεωργικές εκτάσεις σε ορεινές περιοχές  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω της 
διαφύλαξης του φυσικού χώρου 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης 

στις ορεινές περιοχές 
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Η διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου 
□  Διαχείριση της γης των ορεινών περιοχών με μεθόδους που 

συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
924.726.553 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 98,65% 
 

 
 

 

Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των 

ορεινών» (Κωδ. Μέτρου: 212) 

Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου ήταν: 

Γενικοί στόχοι 

 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω της διαφύλαξης του φυσικού χώρου 

Ειδικοί Στόχοι 

 Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης στις περιοχές με 

μειονεκτήματα εκτός των ορεινών 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Η διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου 

 Η διαχείριση της γης των περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών με μεθόδους 

που συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη 
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Διάγραμμα 5-10: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 212 

ΜΕΤΡΟ 212 Ενισχύσεις στους 
γεωργούς περιοχών με 

μειονεκτήματα εκτός των 
ορεινών 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία συμβάλλει:(α)στη 
βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής 
αξίας, (β)στην ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, (ε)στην 
αποφυγή της περιθωριοποίησης της γης 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών 
□ Περιοχές γεωργικών εκτάσεων στηριζόμενες σε περιοχές με 
μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω της 
διαφύλαξης του φυσικού χώρου 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης στις 
περιοχές με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών 

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Η διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου. 
□ Η διαχείριση της γης των περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των 

ορεινών 
□ με μεθόδους που συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
389.560.670 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 100% 
 

 

 

 

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» (Κωδ. Μέτρου: 214) 

Γενικοί στόχοι 

 Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

Ειδικοί στόχοι 

 συμβολή στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

 συμβολή στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων 

 συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου 

 συμβολή στην άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προστασία των υδατικών πόρων μέσω της επίτευξης δύο επιμέρους στόχων ήτοι:  

 της μείωσης των εφαρμοζόμενων εισροών. 

 της μείωσης της κατανάλωσης νερού  

 Προστασία της βιοποικιλότητας δια 

 της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης  

 της διατήρησης της γενετικής βιοποικιλότητας ήτοι των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων 

και των τοπικών ποικιλιών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, και  
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 στη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών (χαμηλής έντασης) συστημάτων 

καλλιέργειας και εκτροφής,  

 Διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία  

 Διατήρηση αγροτικών τοπίων 

 

Διάγραμμα 5-11: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 214 

ΜΕΤΡΟ 214 
Γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις  

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία συμβάλλει:(α)στη 
βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής 
αξίας, (β)στην ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, (ε)στην 
αποφυγή της περιθωριοποίησης της γης 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων 
άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη 
□ Συνολική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική 
στήριξη 
□ Συνολικός αριθμός συμβάσεων   
□ Φυσική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη 
στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου  
□ Αριθμός δράσεων που σχετίζονται με τους γενετικούς πόρους 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των κλιματικών 
αλλαγών 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ συμβολή στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
□ συμβολή στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των 

υδάτινων πόρων 
□ συμβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της 
υπαίθρου 
□ συμβολή στην άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προστασία των υδατικών πόρων μέσω: α) της μείωσης των 
εφαρμοζόμενων εισροών, β) της μείωσης της κατανάλωσης νερού  

□  Προστασία της βιοποικιλότητας δια: α) της δημιουργίας χώρων 
οικολογικής  αντιστάθμισης, β) διατήρηση της γενετικής 
βιοποικιλότητας , γ) διατήρηση των παραδοσιακών συστημάτων  

□ Διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία  

□ Διατήρηση  αγροτικών τοπίων 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
1.091.073.571 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 91,9% 
 

 

Μέτρο 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» (Κωδ. Μέτρου: 216)  

 

Γενικοί στόχοι 

 Αειφόρος διαχείριση της γεωργικής γης 

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι 

 

Κυρίως η υποστήριξη και συνεπικουρία των γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων  
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Διάγραμμα 5-12: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 216 

ΜΕΤΡΟ 216 Στήριξη 
για μη παραγωγικές 

επενδύσεις   

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία 
συμβάλλει:(α)στη βιοποικιλότητα και στη 
γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β)στην 
ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων 
άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Αειφόρος διαχείριση της γεωργικής γης 
 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Υποστήριξη  και συνεπικουρία των γεωργοπεριβαλλοντικών 
δεσμεύσεων  

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
1.940.541 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 57,12% 
 

 

 

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» (Κωδ. Μέτρου: 221) 

 

Γενικοί στόχοι 

 Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

 

Ειδικοί στόχοι 

 Αειφόρος διαχείριση της δασικής γης  

 Ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας  

 Διατήρηση της βιοποικιλότητας  

 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δια της αύξησης της δέσμευσης άνθρακα. 

 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Επέκταση και βελτίωση των δασών  

 

 

 

 

 

 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Διάγραμμα 5-13:Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 221 

ΜΕΤΡΟ 221 Πρώτη 
δάσωση γεωργικών 

γαιών   

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία 
συμβάλλει:(α)στη βιοποικιλότητα και στη 
γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β)στην 
ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν ενίσχυση δάσωσης 
□ Αριθμός εκταρίων δασωμένης γης   

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των 
κλιματικών αλλαγών 
 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 

□ Αειφόρος διαχείριση της δασικής γης  

□ Ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας,  

□ Διατήρηση της βιοποικιλότητας  

□ Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δια της αύξησης της 

δέσμευσης άνθρακα 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Επέκταση και βελτίωση των δασών  
 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
112.252.821 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 98,29% 
 

 

 

 

Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης» (Κωδ. Μέτρου: 226) 

Γενικοί στόχοι 

 Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

Ειδικοί στόχοι  

 Αειφόρος διαχείριση της δασικής γης  

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού, και   

 βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δημόσιων 

δασών και δασικών εκτάσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Διάγραμμα 5-14: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 226 

ΜΕΤΡΟ 226 Αποκατάσταση 
του δασοκομικού 

δυναμικού και εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης    

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας 

□ Διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκομίας 
υψηλής φυσικής αξίας 
□ Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
□ Συμβολή στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία 
συμβάλλει:(α)στη βιοποικιλότητα και στη 
γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β)στην 
ποιότητα των υδάτων, (γ)στην καταπολέμηση των 
κλιματικών μεταβολών, (δ)στην ποιότητα του εδάφους, 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός δράσεων πρόληψης / αποκατάστασης 
□ Στηριζόμενη περιοχή πληγέντων δασών (ha)  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η άμβλυνση των 
κλιματικών αλλαγών 
 
 
 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 

□ Αειφόρος διαχείριση της δασικής γης  

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού 
□  βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων  

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
28.106.593 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 73,37% 
 

 

 

 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (Γενικός στρατηγικός στόχος 3) 

 

H SWOT ανάλυση εστίαζε στην αποκτηθείσα εμπειρία από τα προηγούμενα έτη εφαρμογής 

της προσέγγισης Leader αλλά και στην επιτυχή έκβαση της υιοθετειθείσας προσέγγισης των 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αναπτυξης του Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ) της περιόδου 

2000-2006. Στο Πρόγραμμα αναγνωριζόταν η διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών σε 

τρείς επιμέρους κατηγορίες που ήταν : (ι) οι δυναμικές αγροτικές περιοχές που ήταν κατά 

βάση οι πεδινές περιοχές, που δεν εμφάνιζαν σημεία προβληματικότητας, αλλά η επικείμενη 

αναδιαρθρωση της ΚΑΠ αναμενόταν να πλήξει τις δυναμικές καλλιεργειες, (ιι)  οι ορεινές –

λοιπές μειονεκτικές περιοχές που η παραγωγικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή λόγω 

εδαφικών συνθηκών, μικρού ποσοστού αρδευομένων εκτάσεων και δυσμενέσμερων 

κλιματικών συνθηκών, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα  

πληθυσμιακής αποδυνάμωσης, λόγω της απουσίας ευκαιριών απασχόλησης, ελλείψεων σε 

υποδομές, πρόσβασης του πληθυσμού σε βασικές υπηρεσίες και, τέλος, οι νησιωτικές 

περιοχές όπου παρατηρούνται συγκρούσεις χρήσεων γής μεταξύ  τουρισμού και γεωργίας, 

υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στο παράκτιο τμήμα αλλά προβλήματα εγκατάλειψης στο 

εσωτερικό.  



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Σε αντίθεση με ότι ίσχυε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους το Πρόγραμμα δεν 

εστιάζεται αποκλειστικά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά παρέχεται για πρώτη 

φορά η δυνατότητα επέκτασης των περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης Leader και στις 

πεδινές περιοχές.  

Η αντιμετώπιση των προβληματων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές, που 

είναι η αναγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και η μείωση της εξαρτησης της απασχόλησης 

από τον πρωτογενή αλλά και η απουσία υποδομών και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες 

που οδηγούν σε μειωμένη ελκυστικότητα, επιχειρείται μέσω των έξι (6) Μέτρων του Άξονα 3. 

Για τις πεδινές περιοχές μέσω της προσέγγισης  Leader η έμφαση δίνεται στην οικονομική 

διαφοροποίηση και στην καινοτομία.  

 

Ως βασική οικονομική δραστηριότητα για την ανάπτυξη των ορεινών μειονεκτικών περιοχών 

επιλέγεται ο τουρισμός, στον οποίο αναγνωρίζεται  μια σειρα ευκαιριών
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 τις οποίες η 

οικονομική κρίση αναστέλλει, ενώ για τις πεδινές περιοχές εκτός του τουρισμού έμφαση 

δίνεται και στην αναγκαιότητα βελτίωσης των δομών εμπορίας και διανομής των αγροτικών 

προιόντων.  

 

Σε ότι αφορά στη βελτίωση των υποδομών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές 

υπηρεσίες των κατοίκων των ορεινών περιοχών «εγκαταλείπεται» η καλή πρακτική της 

περιόδου 2000-2006, όπου οι ανάγκες αναδεικνύονταν από αναλυτική μελέτη των περιοχών 

παρέμβασης (ΟΠΑΑΧ), αλλά επιλέγεται η υποβολή προτάσεων από τους Δήμους, που έχει 

ως αποτέλεσμα τη μονοσήμαντη σχεδόν κυριαρχία των έργων αγροτικής οδοποίας και των 

εγγειοβελτιωτικών έργων, πολλά εκ των οποίων, όντας ανώριμα, οδηγούν στη συνέχεια  σε 

μαζικές απεντάξεις.  

 

Η οικονομική κρίση μεταβαλλει και αναιρεί όλη την επενδυτική δυναμική που είχε 

παρατηρηθεί τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους για την ίδρυση /εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων καταλυμάτων και εστίασης, προσδιορίζοντας έτσι και την προβληματική 

υλοποίηση των τριών Μέτρων του Άξονα που στοχεύουν στη διαφοροποίηση. Η 

προβληματική υλοποίηση των Μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

πρέπει να  αποδοθεί περισσότερο στις πάγιες αδυναμίες των τελικών δικαιούχων και λιγότερο 

στην οικονομική κρίση.  

 

Από την ανωτέρω αναλυση προκύπτει ότι η SWOT ανάλυση, τουλάχιστον σε ότι 

αφορά στη «δυναμική» του τουρισμού της υπαίθρου σαν οικονομικής δραστηριότητας 

που θα δημιουργήσει ευκαιρίες πολυαπασχόλησης και οικονομικής διαφοροποίησης 

των αγροτικών περιοχών δεν είναι επίκαιρη, ενώ και η επιλεχθείσα στρατηγική δεν 

ήταν συμβατή με τις συνθήκες που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση. Σε ότι αφορά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής οι ατυχείς επιλογές και η «προβληματική αντίληψη» 

ταύτισης των υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την αγροτική 

οδοποία και τις έγγειες βελτιώσεις επέδρασε καθοριστικά στην πορεία του Άξονα 3.   
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 Περαιτέρω ενίσχυση της πολυαπασχόλησης, ιδίως με δραστηριότητες του τουρισμού της υπαίθρου,  αυξανόμενη 

ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αυξημένη ζήτηση διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος, αυξανόμενη 

ζήτηση για νέους τουριστικούς προορισμούς.   



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Η εξέταση της Λογικής της Παρέμβασης των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα 

Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας»  

 

Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»  

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

Ειδικοί στόχοι  

 Δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού,  

 Βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Έμφαση θα δοθεί στην ενθάρρυνση γεωργών των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις 

έχουν μειωθεί  

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία 

 

Διάγραμμα 5-15: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 311 

ΜΕΤΡΟ 311  
Διαφοροποίηση προς μη 

γεωργικές δραστηριότητες  
 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  
□  Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός δικαιούχων 
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων 
  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 
ομάδες πληθυσμού,  

□ βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού 
πληθυσμού στην ύπαιθρο 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ έμφαση θα δοθεί στην ενθάρρυνση γεωργών των οποίων οι 
άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί  

□ ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη  
γεωργία 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
18.690.505 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 20,27% 
 

 
 

 

Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

Ειδικοί στόχοι  

 Δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού  
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 Δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας  

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, 

ανάπτυξη του μη γεωργικού τομέα 

 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

 

Διάγραμμα 5-16: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 312 

ΜΕΤΡΟ 312 Στήριξη της 
δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων  

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  
□  Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός  στηριζόμενων / συσταθεισών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 
ομάδες πληθυσμού,  

□ δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του 
πρωτογενή τομέα 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας  
□ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της 

τοπικής οικονομίας, ανάπτυξη του μη γεωργικού τομέα 
□  διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
9.494.293 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 41,61% 
 

 
 

 

 

Μέτγρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

Ειδικοί στόχοι  

 Δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού  

 Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης 

 Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

 Προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

 Δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  223 

 Ενίσχυση της απασχόλησης 
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Διάγραμμα 5-17: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 313 

ΜΕΤΡΟ 313 Ενθάρρυνση 
τουριστικών 

δραστηριοτήτων  
 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
στις στηριζόμενες επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  
□  Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
□  Πρόσθετος αριθμός τουριστών (αριθμός) - Αριθμός 
τουριστών χωρίς διανυκτέρευση 
□  Πρόσθετος αριθμός τουριστών (αριθμός) - Αριθμός 
διανυκτερεύσεων 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων νέων τουριστικών δράσεων 
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων   

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 

□ αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης 

□ συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

□ προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

περιοχών 

□ δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 

ομάδες πληθυσμού,  

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού  προϊόντος 
□ ενίσχυση της απασχόλησης 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
105.549.449 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 33,18% 
 

 
 
 

 

ΜΕΤΡΟ 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  

Ειδικοί στόχοι  

 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών & υδάτινων)  

 Παροχή και βελτίωση υπηρεσιών στον αγροτικό & τοπικό πληθυσμό  

 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

 Δημιουργία και αναβάθμιση της ευρυζωνικής υποδομής 
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Διάγραμμα 5-18: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 321 

Μ.321 –  Βασικές 
υπηρεσίες για την 

οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 

 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των 
βελτιωμένων υπηρεσιών 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων δράσεων  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων  
□ Αριθμός στηριζόμενων δράσεων Δημιουργία ευρυζωνικής 
υποδομής 
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων δράσεων Δημιουργία 
ευρυζωνικής υποδομής 
  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό  
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου 
(εδαφικών & υδάτινων)  

□ Παροχή και βελτίωση υπηρεσιών στον αγροτικό & τοπικό 
πληθυσμό  
□ Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
□ Δημιουργία και αναβάθμιση της ευρυζωνικής υποδομής 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
126.051.248 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 54,61% 
 

 

ΜΕΤΡΟ 322 – Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  

Ειδικοί στόχοι  

 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωρίων 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του 

αγροτικού χώρου  

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Διάγραμμα 5-19: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 322 

ΜΕΤΡΟ 322 –  
Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των 

χωριών 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται 
των βελτιωμένων υπηρεσιών 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός χωριών όπου υλοποιήθηκαν δράσεις  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωρίων  
 
 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 
οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου   

□ η βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων 
 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
46.613.527 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 89,81% 
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ΜΕΤΡΟ 323 – Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Γενικοί στόχοι 

 Διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  

Ειδικοί Στόχοι  

 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους 

 Προστασία της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Διάσωση και διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίμων που 

σταδιακά ατονούν 

Διάγραμμα 5-20: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 323 

ΜΕΤΡΟ 323 –  
Διατήρηση και 

αναβάθμιση της 
αγροτικής 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των 
βελτιωμένων υπηρεσιών 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων δράσεων αγροτικής κληρονομίας  
□ Συνολικό ποσό επενδύσεων  
 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Διαφοροποίηση  της οικονομικής δραστηριότητας και 
βελτίωση της Ποιότητας Ζωής  
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 
 

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους 
□ Προστασία της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  

□ Διάσωση και διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων, παραδόσεων 
και εθίμων που σταδιακά ατονούν 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
5.065.117 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 65,79% 
 

 
 

 

Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader (Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4) 

Η πολυετής εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και η  

εξοικείωση με τη φιλοσοφία Leader προσεγγίζονται σαν βασικά πλεονεκτήματα των 

αγροτικών περιοχών, ενώ παραμένουν τα λοιπά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών 

από πλευρας αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων που αποτελούν τη βάση για την χάραξη της 

στρατηγικής για την επίτευξη του τρίτου γενικού στόχου. 

 Η διαφοροποίηση μεταξύ τρίτου και τεταρτου γενικού στόχου είναι η έμφαση που αποδίδει ο 

Άξονας 4, που εξυπηρετεί αποκλειστικα τον τέταρτο γενικό στόχο, στην προώθηση των επτά  

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αναδεικνύον την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης Leader 

(εκ των κατω προς τα πάνω σχεδιασμός, δικτύωση, καινοτομία, χωρική προσέγγιση σε καλά 
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οριοθετημένες περιοχές, πολυτομεακή ολοκληρωμένη προσέγγιση, κινητοποίηση ενδογενούς 

δυναμικού, προώθηση της  συνεργασίας και βελτίωση της διακυβέρνησης). Η προώθηση της 

καινοτομίας αποτελεί βασικό μέσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών 

απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.  

Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προώθηση της 

καινοτομίας, ενώ αποτελεί ορθή επιλογή η «απεμπλοκή» από τον τουρισμο και τις συναφείς 

με αυτόν οικονομικές δραστηριότητες, η οποία δικαιώνεται από τη σημαντική ζήτηση που 

παρατηρείται, παρά την οικονομική κρίση, σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της 

αγροδιατροφής.  

Από την ανωτέρω ανάλυση επιβεβαιώνεται η επικαιρότητα και η καταλληλότητα της 

ανάλυσης SWOT, ενώ και η υιοθετηθείσα στρατηγική κρίνεται ως ορθή για την επίλυση 

των προβλημάτων. 

Η εξέταση της Λογικής της Παρέμβασης των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 4: 

«Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» 

ΜΕΤΡΟ 41 – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

Γενικοί στόχοι 

 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER 

Ειδικοί στόχοι  

 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Ανταγωνιστικότητας και Ποιότητα Ζωής/ 

διαφοροποίηση) 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για τη διαφοροποίηση 

της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Επιμέρους στόχοι 

o ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου 

o βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

o μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και 

αστικών περιοχών 

o ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

o δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας) 

o προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού 

o αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές 

o αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

o χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
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Διάγραμμα 5-21: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 41 

ΜΕΤΡΟ 41 –  Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης 
 
 

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Οικονομική ανάπτυξη 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας  
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός ΟΤΔ  
□ Συν. μέγεθος της περιοχής της ΟΤΔ (km2) 
□ Συν. πληθυσμός της ΟΤΔ  
□ Αριθμός έργων χρηματοδοτούμενων από τις ΟΤΔ,  
□ Αριθμός στηριζόμενων δικαιούχων  

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση  και τη 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 
LEADER 
 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(Ανταγωνιστικότητας και Ποιότητα Ζωής/ διαφοροποίηση)  

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για 
τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
155.998.638 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 72,59% 
 

 
 

Μέτρο 421 «Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία»  

Γενικοί στόχοι 

 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader 

Ειδικοί Στόχοι  

 Διατοπική και διεθνική συνεργασία  

Επιχειρησιακοί Στόχοι 

 Συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση 

των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί κλπ),  

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή 
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Διάγραμμα 5-22: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 421 

ΜΕΤΡΟ 421 
Διατοπική και 

Διεθνική Συνεργασία  

Επιπτώσεις (Impact) 
□ Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
 
 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός έργων συνεργασίας 
□ Αριθμός συνεργαζόμενων ομάδων τοπικής δράσης 

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση  και τη 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 
LEADER 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Διατοπική και διεθνική συνεργασία  
 

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, 

οικονομικοί κλπ),  

□ αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. 

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
2.002.982 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 114,04% 
 

 
 
 

Μέτρο 431 «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση»  

Γενικοί στόχοι 

 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader 

Ειδικοί στόχοι  

 Λειτουργία της Oμάδας Tοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην 

περιοχή 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (στήριξη των φορέων 

σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής, ενέργειες πληροφόρησης, 

υποστηρικτικές ενέργειες, παροχή τεχνικής υποστήριξης, αναβάθμιση δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού)  
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Διάγραμμα 5-23: Λογική της Παρέμβασης του Μέτρου 431 

ΜΕΤΡΟ 431 Λειτουργία της 
ομάδας τοπικής δράσης, 

απόκτηση δεξιοτήτων και 
εμψύχωση στην περιοχή  

Επιπτώσεις (Impact) 
 

Αποτελέσματα (Result) 
□ Αριθμός συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς μια 
δραστηριότητα κατάρτισης 

Επιδόσεις (Output) 
□ Αριθμός στηριζόμενων δράσεων   

Ιεράρχηση των Δεικτών 

Γενικοί στόχοι (Overall Objectives) 
□ Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση  και τη 
διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 
LEADER 

Ειδικοί Στόχοι (Specific Objectives) 
□ Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση 
δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή  

 

Επιχειρησιακοί Στόχοι (Operational Objectives) 
□ Στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (στήριξη 
των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής 

στρατηγικής, ενέργειες πληροφόρησης)  

Ιεράρχηση των Στόχων 

Τελικές Εισροές (Inputs) 
41.361.583 € 
 

Τελική Απορρόφηση: 111,17% 
 

 

 

 

5.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 είχε αρχικό  προϋπολογισμό σε δημόσια 

δαπάνη 5.077.995.174€ και συνολικό κόστος 6.574.414.900€. Η προβλεπόμενη ιδιωτική 

δαπάνη εκτιμάτο ότι θα ανέλθει σε 1.496.419.735€. Η κοινοτική συγχρηματοδότηση 

προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 

ανερχόταν σε 3.707.304.424€. Η αρχική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ  αυξήθηκε κατά 199,2Μ€  το 

2009, στο πλαίσιο της απόφασης της ΕΕ για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση με βάση το 

πακέτο ανασυγκρότησης για την υπέρβαση της δημοσιονομικής κρίσης (42,2Μ€), των 

συμπερασμάτων του ελέγχου υγείας της ΚΑΠ (134,1Μ€) και από την αύξηση της Κοινοτικής 

Στήριξης για την Αγροτική Ανάπτυξη (22,8Μ€). Η αρχική αναλογία εθνικής και κοινοτικής 

συμμετοχής στη δημόσια δαπάνη ήταν 27%-73%. Η εθνική συμμετοχή, για την κάλυψη της 

δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος αρχικά ανερχόταν σε  1.370.690.750 €. 

Προβλεπόταν, επίσης, ότι μέσω του εθνικού προϋπολογισμού θα καταβάλλονταν 800Μ€ για 

την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεων των δικαιούχων του Μέτρου της πρόωρης 

συνταξιοδότησης προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ενώ είχε προβλεφθεί η 

δυνατότητα  παροχής συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης με βάση το άρθρο 16, 
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παράγραφος (στ), συνολικού προϋπολογισμού 206Μ€,  αποκλειστικά για την κάλυψη  των 

δαπανών του  Μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης από το 2010 και εντεύθεν.  

Από τις αρχικές αυτές προβλέψεις ουδεμία τηρήθηκε. Το 2015 104 Μ€ καταβλήθηκαν μέσω 

του Μέτρου 113 (καλύφθηκαν οι δαπάνες των δικαιούχων για  ένα έτος), ενώ η πληρωμή του 

Μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα.   

Εκτός των προαναφερόμενων εξελίξεων που σχετίζονται με την καταβολή πρόσθετης εθνικής 

χρηματοδότησης περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος επέφερε η 

αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής της κοινοτικής συνδρομής στη δημόσια δαπάνη του 

Προγράμματος ως απόρροια των ευνοϊκών ρυθμίσεων/διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τα κράτη μέλη που εφάρμοζαν Προγράμματα Δημοσιονομικής 

Προσαρμογής.  

Η εθνική συμμετοχή μειώθηκε κατά  46% (από 1.370 Μ€ σε  735 Μ€), ενώ η δημόσια δαπάνη 

κατά 10% (από 5.077 Μ€ σε 4.549 Μ€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 

μειώθηκε κατά 20% (από 6.574.Μ€ σε 5.268 Μ€) σαν συνέπεια της σημαντικής μείωσης της  

ιδιωτικής συμμετοχής κατά 48% (από 1.496Μ€ σε 718Μ€). 

Συνοψίζοντας, η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος μειώθηκε κατά 10%, ως αποτέλεσμα 

της μείωσης κατά 46% της εθνικής συμμετοχής, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του 

Προγράμματος μειώθηκε κατά 20%. Η αναλογία εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής στη 

δημόσια δαπάνη του Προγράμματος διαμορφώθηκε στο 16% - 84%.      

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ανά Άξονα και 

Μέτρο του αρχικού και του τελικού προϋπολογισμού.   
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Πίνακας 5.2: Χρηματοοικονομική κατάσταση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-13  

ΠΑΑ 2007 - 2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

Αρχική 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Τελική 
Δημόσια 
Δαπάνη 

% Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Πληρωμές 
(Δ.Δ.) 

Υπόλοιπο 
από τελικό 

ΠΑΑ 
Απορρόφηση 

(%) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

(1) (2) (3)=[(2)-(1)]/(1) (4) (5)=(2)-(4) (6)=(4)/(2) 

111  Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση 24.999.127 0 -100,00% 0 0   

112  Εγκατάσταση νέων γεωργών 304.989.343 289.085.700 -5,21% 284.689.244 4.396.456 98,48% 

113  Πρόωρη συνταξιοδότηση  269.990.566 111.632.285 -58,65% 104.925.653 6.706.632 93,99% 

114  Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών  49.998.253 3.020.631 -93,96% 1.915.391 1.105.240 63,41% 

121  Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 449.984.276 336.224.370 -25,28% 321.891.240 14.333.130 95,74% 

122  Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών 14.999.126 0 -100,00% 0 0   
123  Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων  349.988.121 114.100.177 -67,40% 80.063.325 34.036.852 70,17% 

125  Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές 699.975.542 408.775.499 -41,60% 390.000.324 18.775.175 95,41% 

126  Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη 9.999.651 0 -100,00% 0 0   

131  Εκπλήρωση προτύπων 29.998.952 7.551.272 -74,83% 7.163.697 387.575 94,87% 

132  Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 19.999.301 7.553.622 -62,23% 2.332.658 5.220.964 30,88% 

133  Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης 29.998.952 100.715 -99,66% 20.650 80.065 20,50% 

ΑΞΟΝΑΣ 1 - 
Βελτίωση της 

Ανταγωνιστικότητας 
του τομέα της 

Γεωργίας και της 
Δασοκομίας 

144  Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω 
μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης της αγοράς 0 191.310.556 100,00% 187.322.270 3.988.286 97,92% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 2.254.921.209 1.469.354.827 -34,84% 1.380.324.452 89.030.375 93,94% 

211  Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών  344.976.354 924.726.553 168,06% 912.235.388 12.491.165 98,65% 
212  Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών 
περιοχών  79.995.749 389.560.670 386,98% 389.555.341 5.329 100,00% 

213  Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά  7.999.574 0 -100,00% 0 0   

214  Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 891.952.602 1.091.073.571 22,32% 1.002.676.991 88.396.580 91,90% 

216  Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 19.998.938 1.940.541 -90,30% 1.108.365 832.176 57,12% 

221  Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 139.992.560 112.252.821 -19,82% 110.330.234 1.922.587 98,29% 

223  Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης 29.998.406 0 -100,00% 0 0   

ΑΞΟΝΑΣ 2 - 
Βελτίωση του 

Περιβάλλοντος και 
της Υπαίθρου 

224  Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) 9.999.469 0 -100,00% 0 0   
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ΠΑΑ 2007 - 2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

Αρχική 
Δημόσια 
Δαπάνη 

Τελική 
Δημόσια 
Δαπάνη 

% Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Πληρωμές 
(Δ.Δ.) 

Υπόλοιπο 
από τελικό 

ΠΑΑ 
Απορρόφηση 

(%) 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

(1) (2) (3)=[(2)-(1)]/(1) (4) (5)=(2)-(4) (6)=(4)/(2) 

226  Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης 179.996.175 28.106.593 -84,38% 20.620.916 7.485.677 73,37% 

227  Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις 9.999.043 0 -100,00% 0 0   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 1.714.908.870 2.547.660.749 48,56% 2.436.527.235 111.133.514 95,64% 

311  Διαφοροποίηση  105.015.534 18.690.505 -82,20% 3.789.158 14.901.347 20,27% 

312  Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων  89.983.196 9.494.293 -89,45% 3.950.815 5.543.478 41,61% 

313  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 199.962.659 105.549.449 -47,22% 35.022.657 70.526.792 33,18% 

321  Βασικές υπηρεσίες  109.979.463 126.051.248 14,61% 68.835.500 57.215.748 54,61% 

322  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 134.974.795 46.613.527 -65,47% 41.862.219 4.751.308 89,81% 

323  Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 64.987.865 5.065.117 -92,21% 3.332.265 1.732.852 65,79% 

ΑΞΟΝΑΣ 3 - 
Ποιότητα Ζωής στις 
Αγροτικές Περιοχές 
και Διαφοροποίηση 

της Αγροτικής 
Οικονομίας 

341  Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 4.994.732 0 -100,00% 0 0   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 709.898.244 311.464.139 -56,13% 156.792.614 154.671.525 50,34% 

411  Ανταγωνιστικότητα 30.027.138 16.389.182 -45,42% 28.232.290 -11.843.108 172,26% 

413  Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 200.180.915 139.609.456 -30,26% 85.007.552 54.601.904 60,89% 

421  Συνεργασίες 10.009.045 2.002.982 -79,99% 2.284.181 -281.199 114,04% 
ΑΞΟΝΑΣ 4 - Leader 

431  Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση  55.049.752 41.361.583 -24,87% 45.980.294 -4.618.711 111,17% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4  295.266.850 199.363.203 -32,48% 161.504.317 37.858.886 81,01% 

ΑΞΟΝΑΣ 5 - Τεχνική 
Βοήθεια 511  Τεχνική Βοήθεια 103.000.000 21.806.137 -78,83% 21.499.905 306.232 98,60% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 5 103.000.000 21.806.137 -78,83% 21.499.905 306.232 98,60% 

Γενικό Σύνολο 5.077.995.173 4.549.649.055 -10,40% 4.156.648.523 393.000.532 91,36% 
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5.3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Η απορρόφηση του Προγράμματος ανήλθε στο 91,36% των διατιθέμενων πόρων, με τις 

καταβληθείσες πληρωμές να ανέρχονται σε 4.156.648.527€ έναντι 4.549.649.055€ της 

δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Η επίτευξη αυτού του ποσοστού απορρόφησης  

επιτεύχθηκε μέσω σημαντικών αλλαγών στην κατανομή των πόρων μεταξύ Αξόνων και 

Μέτρων, που συνακόλουθα επέφερε  και σημαντικές διαφοροποίησης  του βαθμού επίτευξης 

των γενικών και ειδικών  στόχων του Προγράμματος.  

 

Η μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά 20% και της δημόσιας 

δαπάνης κατά 10,4% δεν κατανεμήθηκε ισομερώς μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας και 

των Μέτρων, ενώ περαιτέρω απόκλιση παρατηρείται σε σχέση με τις πληρωμές, παράμετρος 

που αναδεικνύει τις σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής πρωτίστως του Άξονα 3 και 

δευτερευόντως του Άξονα 4.  

 

Στα παρακάτω Διαγράμματα παρουσιάζεται η αρχική κατανομή, η τελική κατανομή και η 

κατανομή των πληρωμών ανά Άξονα. Η χρηματοδοτική βαρύτητα σε όρους δημόσιας 

δαπάνης του Άξονα 1 μειώθηκε σημαντικά (από 44% σε 32%), ενώ το ποσό πληρωμών του 

ως ποσοστό του συνόλου των πληρωμών του Προγράμματος υπερβαίνει ελαφρά την  

ποσοστιαία κατανομή της ΔΔ, αυξήθηκε υπέρμετρα η χρηματοδοτική βαρύτητα του Άξονα 2 

(από 34% σε 56%), ενώ το ποσό πληρωμών του ως ποσοστό του συνόλου των πληρωμών 

του Προγράμματος υπερβαίνει ακόμα περαιτέρω την ποσοστιαία κατανομή της ΔΔ του Άξονα 

και διαμορφώνεται στο 59%. 

 

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα του Άξονα 3, η χρηματοδοτική βαρύτητα του οποίου σε 

όρους δημόσιας δαπάνης, μειώθηκε σημαντικά (από 14% σε 7%), ενώ το ποσό των 

πληρωμών του σαν ποσοστό του συνόλου των πληρωμών του Προγράμματος είναι ακόμα 

χαμηλότερο της σημαντικά συρρικνωμένης ποσοστιαίας κατανομής της ΔΔ και διαμορφώνεται 

στο 4%. Ομοειδή εξέλιξη παρουσιάζει και ο Άξονας 4 σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική του 

βαρύτητα σε όρους δημόσιας δαπάνης, αφού μειώνεται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (από 

6% σε 4%), ενώ το ποσό πληρωμών του ως ποσοστό του συνόλου των πληρωμών του 

Προγράμματος ταυτίζεται με την κατανομή της δημόσιας δαπάνης του.  

 

Τέλος, η Τεχνική Βοήθεια κάλυπτε αρχικά το 2% των πόρων του Προγράμματος για να 

περιοριστεί στο 0,4%, ενώ το επίπεδο των πληρωμών της  είναι αντίστοιχο της κατανομής της 

δημόσιας δαπάνης  της.    
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Σε επίπεδο Αξόνων διαμορφώνεται η ακόλουθη εικόνα:  

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και 

της Δασοκομίας» 

 

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 35%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο της 

μείωσης τόσο της ΔΔ όσο και του προϋπολογισμού του Προγράμματος (τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 10% & 20% αντίστοιχα). Η απορρόφηση του Άξονα (93,94%) είναι ελαφρώς    

υψηλότερη της απορρόφησης του Προγράμματος (91,36%). Σε επίπεδο Μέτρων η  δημόσια 

δαπάνη μειώνεται σε όλα τα Μέτρα, με μεγάλο εύρος διακύμανσης (από το  -100% (Μέτρα 

που δεν εφαρμόστηκαν καθόλου) έως και 5.2% για το Μέτρο 112 «Νέοι γεωργοί»).  

Τα Μέτρα που δεν εφαρμόστηκαν καθόλου ήταν τα: 

 111: «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης», 

 122: «Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών» 

 126: «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από 

φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης» 

Επιπλέον, μείωση άνω του 70% των πόρων σημειώθηκε στα ακόλουθα Μέτρα: 

 114: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» (-93.96%) 

 131: «Τήρηση προτύπων βασισμένων στην κοινοτική νομοθεσία» (-74.83%) 

 133: «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» (-99.66%) 

Πέραν της σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού κοινό χαρακτηριστικό των Μέτρων 

αυτών είναι και η χαμηλή απορρόφηση, που είναι για το Μέτρο 114  63,41%, για το Μέτρο 

131 30,88% και για το Μέτρο 133  20,5%.  

 

Σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό προστέθηκε στον Άξονα 1 το Μέτρο 144 

«Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης αγοράς», 

το οποίο απορρόφησε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της δημόσιας δαπάνης του Άξονα  

(13.5%), ενώ παρουσίασε και πολύ υψηλή απορρόφηση 98%. 

 

Το σημαντικότερο από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας Μέτρο 125 «Γεωργικές και 

Δασοκομικές Υποδομές» (28%) παρουσίασε υψηλή απορρόφηση 95,41%. Υψηλή 

απορρόφηση άνω του 93% παρουσιάζουν τρία Μέτρα με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα 

στον Άξονα και ειδικότερα το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», το Μέτρο 113 
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«Πρόωρη συνταξιοδότηση» και το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων». 

 

Υπολειπόμενη απορρόφηση (70,17%) σε σχέση με την απορρόφηση του Άξονα και παρά  τη 

μείωση κατά 67,4% των πόρων του παρουσιάζει το κομβικό για την επίτευξη των στόχων του 

Προγράμματος Μέτρο 123 «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων». 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» 

 

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα αυξάνεται κατά 48,56%, ενώ η απορρόφηση του Άξονα 

(95,64%) είναι υψηλότερη της απορρόφησης του Προγράμματος (91,36%). Σε επίπεδο 

Μέτρων η δημόσια δαπάνη παρουσιάζει έντονες αυξομειώσεις μεταξύ των Μέτρων του 

Άξονα, που κυμαίνονται από την αύξηση κατά 387% της ΔΔ του Μέτρου 212«Ενισχύσεις για 

μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών» μέχρι τη μείωση κατά 100% (κατάργηση) της 

δημόσιας δαπάνης τεσσάρων Μέτρων που είναι :  

 213: «Ενισχύσεις Natura 2000 και Νερά », 

 223: «Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης » 

 224: «Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) » 

 227  « Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις»  

 

Η ιδιαιτερότητα του Άξονα είναι η μεγάλη συγκέντρωση των πόρων του (το 79% των πόρων 

του Άξονα που αντιστοιχεί στο 44,36% των πόρων του Προγράμματος) κατανέμεται στα  

Μέτρα 211 «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών» και Μέτρο 214 «Γεωργο-

περιβαλλοντικές ενισχύσεις» η υψηλή απορρόφηση που παρουσίασαν τα δύο Μέτρα (98,7% 

& 92% αντίστοιχα) διαμόρφωσαν συνολικά τόσο την υψηλή απορρόφηση  του Άξονα όσο και 

τον περιορισμό της απώλειας πόρων του Προγράμματος.   

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της 

Αγροτικής Οικονομίας» 

 

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 56,13%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο της 

μείωσης τόσο της ΔΔ όσο και του προϋπολογισμού του Προγράμματος (τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 10% & 20% αντίστοιχα). Η απορρόφηση του Άξονα (50,34%) είναι κατά πολύ 

χαμηλότερη  της απορρόφησης του Προγράμματος (91,36%). Σε επίπεδο Μέτρων η δημόσια 

δαπάνη μειώνεται σε έξι από τα επτά Μέτρα του Άξονα, με εύρος διακύμανσης από το -100% 

(Μέτρο 341 «Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» που δεν εφαρμόστηκε καθόλου) έως -

65,5% για το Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», το οποίο παρουσίασε και την 

υψηλότερη απορρόφηση (82%). Το μοναδικό Μέτρο όπου υπήρξε αύξηση πόρων (14,61%)  

ήταν το Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», που 

είναι και το σημαντικότερο από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας Μέτρο του Άξονα  (44%), 

το οποίο όμως παρουσίασε σχετικά χαμηλή απορρόφηση (54,6%).    

 

Καθοριστικός παράγοντας για την προβληματική επίδοση του Άξονα είναι η πολύ μεγάλη 

μείωση των πόρων των τριών Μέτρων που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας και η ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση που παρουσίασαν. Αναλυτικότερα, στο   

Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» η ΔΔ μειώθηκε κατά 82,2% 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  237 

και η απορρόφηση διαμορφώθηκε στο 20,27%, στο Μέτρο 312 «Ανάπτυξη πολύ μικρών 

επιχειρήσεων» η ΔΔ μειώθηκε κατά 89,45% και η απορρόφηση διαμορφώθηκε στο 41,61%, 

ενώ, τέλος, στο Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» η ΔΔ μειώθηκε κατά 

47,22% και η απορρόφηση διαμορφώθηκε στο 33,18%. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

 

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 32,48%, ποσοστό υψηλότερο της μείωσης τόσο 

της ΔΔ όσο και του προϋπολογισμού του Προγράμματος (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10% & 

20% αντίστοιχα). Η απορρόφηση του Άξονα (81%) είναι χαμηλότερη της απορρόφησης του 

Προγράμματος (91,36%).   

 

Η  δημόσια δαπάνη μειώνεται σε όλα τα Μέτρα, με μεγάλο εύρος διακύμανσης από το  -80% 

στο Μέτρο 421 «Συνεργασίες» μέχρι -24,87% στο Μέτρο 431 «Λειτουργικά / Απόκτηση 

δεξιοτήτων και εμψύχωση». Στο σημαντικότερο από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας  

Μέτρο του Άξονα (70% της ΔΔ), που είναι το Μέτρο 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση», 

η μείωση των πόρων ανέρχεται στο -30,3%, ενώ η χαμηλή απορρόφηση του (61%) επηρεάζει  

καθοριστικά τη σχετική υστέρηση της απορρόφησης που παρουσιάζει ο Άξονας, με δεδομένο 

ότι στα υπόλοιπα τρία Μέτρα (Μέτρο 411 «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 421 «Συνεργασίες», 

Μέτρο 431 «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση») η απορρόφηση υπερβαίνει 

το 100%. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: – Τεχνική Βοήθεια 

 

Στο μοναδικό Μέτρο του Άξονα, Μέτρο 511«Τεχνική Βοήθεια», η μείωση των πόρων του 

ανέρχεται στο -79%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο της μείωσης τόσο της ΔΔ όσο και του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10% & 20% αντίστοιχα). Η 

απορρόφηση του Άξονα (98,6%) είναι κατά πολύ υψηλότερη της απορρόφησης του 

Προγράμματος (91,36%).  

  

Συμπερασματικά. η απώλεια πόρων σε ποσοστό μικρότερο του 10%, σε μια δύσκολη 

δημοσιονομική περίοδο και σε ένα οικονομικό περιβάλλον οξείας οικονομικής κρίσης 

αποτελεί αναμφίβολα σημαντική επιτυχία του Προγράμματος. Παράλληλα, όμως, η 

έντονη συρρίκνωση της δημόσιας δαπάνης σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, με 

εξαίρεση τον Άξονα 2 και ειδικότερα υπέρ κυρίως των Μέτρων 211 και 212, οδηγεί 

περίπου το 1/3 της συνολικής δημόσιας δαπάνης να κατανέμεται απλώς σε 

εισοδηματικές αντισταθμίσεις. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό, σε 

συνδυασμό με την παράλληλη έντονη απίσχναση/κατάργηση Μέτρων που 

συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα - όπως η εκπαίδευση/κατάρτιση, η παροχή 

συμβουλών, οι παρεμβάσεις για την προώθηση προβολή και οι δράσεις για την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων - για 

την δυνατότητα αναστροφής της πτωτικής πορείας που παρουσιάζει η 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Τέλος, σε όρους γενικότερης ισορροπίας, 

η σημαντικότατη μείωση των πόρων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας ουσιαστικά αναιρεί πλήρως την 

επίτευξη των  σχετικών στόχων του Προγράμματος.  
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Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί, παρόλο που το Πρόγραμμα 

περιελάμβανε 24 Μέτρα, εντούτοις μόλις πέντε Μέτρα έχουν απορροφήσει το 81% 

των συνολικών πόρων και έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει το μίγμα πολιτικής του 

Προγράμματος.  
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Διάγραμμα 5-24: Κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με τα ενεργά Μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 2013  
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2007 - 2013 (Πληρωμές, Δ.Δ.) 

 79,4 % των διαθέσιμων πόρων 

 αφορά 6 ενεργά Μέτρα (22%) 

 17,4 % των διαθέσιμων πόρων 

 αφορά 8 ενεργά Μέτρα (30%) 
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5.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5.4.1. Οικονομική αποτελεσματικότητα 

Η οικονομική αποτελεσματικότητα  μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική, δεδομένων των 

οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα καθόλη την περίοδο εφαρμογής του 

Προγράμματος, αφού διαμορφώνεται στο 91,36%.  

5.4.2. Αποτελεσματικότητα - Εκροές ανά Μέτρο και στο σύνολο του 

Προγράμματος 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εκροές ανά Μέτρο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε Μέτρου και η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των Δράσεων παρουσιάζονται 

στην ενότητα που απαντώνται τα κοινά ερωτήματα. Σε επίπεδο Μέτρου παρατίθενται και οι 

προγραμματικοί στόχοι σε όρους εκροών και αποτελεσμάτων, όπως αυτοί περιγράφονται στο 

Πρόγραμμα, με στόχο να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα, που ορίζεται ως το ποσοστό 

επίτευξης του τιθέμενου στόχου και υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση:  

ισθείσεςΠρογραμματ Εκροές

ιηθείσεςΠραγματοπο Εκροές
αποτ   

Αντίστοιχος είναι και ο υπολογισμός της αποτελεσματικότητας του Προγραμματος σε σχέση 

με τους τεθέντες δείκτες αποτελεσματικότητας. Όταν η τιμή του κλάσματος λαμβάνει την τιμή 

της μονάδας σημαίνει ότι το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε όπως προγραμματίστηκε, ενώ όσο 

υπολείπεται της μονάδας αναδεικνύεται χαμηλός βαθμός αποτελεσματικότητας.  

 

Ακολουθεί η ανάλυση αποτελεσματικότητας στο επίπεδο Μέτρου/ καθεστώτος: 

 

ΑΠ 1 - Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 

Μέτρο 111 – «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων 

πρακτικών, για τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των 

τροφίμων και της δασοκομίας» 

Το Μέτρο καταργήθηκε το 2011 (9η αναθεώρηση του ΠΑΑ). 

 

Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση νέων γεωργών» 

Το Μέτρο είχε πληρωμές ύψους 284.7Μ€, επαγόμενες επενδύσεις ύψους 333,6Μ€  και 

ενίσχυσε την πρώτη εγκατάσταση 19.128 νέων γεωργών καθώς και την πληρωμή ύψους 

20.546.100€ σε 3.923 δικαιούχους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  Συνολικά 

μέσω του Μέτρου ενισχύθηκε η εγκατάσταση 23.051 νέων γεωργών, επιτυγχάνοντας 

απόλυτα τον στόχο του.  
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Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις του Μέτρου, η 

πρώτη κατά το 2009 (περίοδος υποβολής 15/2/2009-15/7/2009), ενώ η δεύτερη κατά το 2014 

(18/3/2014-6/6/2014). 

Πίνακας 5.3: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 112 

Δείκτης   Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα 

Αριθμός ενισχυθέντων νέων 
γεωργών (1η και 2η προκήρυξη) 

23.000 23.051 1,01 

Δείκτης 
Απόδοσης 

Συνολικό ποσό επενδύσεων (1η 
και 2η προκήρυξη) 267.085.700 333.663.000 

1,25 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας στις 
στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις/ 
επιχειρήσεις  16.050.475 152.878.200 9,52 

 

Στον παραπάνω Πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες επιδόσεων και αποτελέσματος συνολικά 

για το Μέτρο. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός πώς οι δικαιούχοι της δεύτερης 

προκήρυξης δεν έχουν ολοκληρώσει τις δεσμευτικές τους υποχρεώσεις, θα θεωρηθεί ότι τα 

έργα αυτά είναι ολοκληρωμένα, αφού οι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει το 70% του επιλέξιμου 

ποσού πληρωμής (1η δόση). 

 

Από τα στοιχεία του Πινακα 5.3 προκύπτει ότι ο στόχος που αφορά στον αριθμό των 

δικαιούχων της 1ης και 2ης πρόσκλησης επιτεύχθηκε και μάλιστα υπερκαλύφθηκε, ενώ ο 

αριθμός των δικαιούχων των ανειλημμένων υπολείπεται ελάχιστα του στόχου. Επιπλέον, ο 

δείκτης των  επαγόμενων επενδύσεων όσον αφορά στην 1η και 2η προκήρυξη υπερέβη 

σημαντικά το στόχο (αποτελεσματικότητα 1,25), ενώ ο αντίστοιχος δεικτης επενδύσεων των 

ανειλημμένων προσεγγίζει το στόχο (αποτελεσματικότητα 0,93). Αναφορικά με τους δείκτες 

αποτελέσματος, φαίνεται ότι η αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στις 

στηριζόμενες εκμεταλλεύσεις ανήλθε σε 153 Μ€
50

, ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο του στόχου 

των 16 εκ. €, όπως αυτό παρουσιάζεται στην τελευταία αναθεώρηση του ΠΑΑ 2007-2013, 

όπου πιθανώς να είχε  υποεκτιμηθεί  η συμβολή του Μέτρου στο συγκεκριμένο δείκτη. 

 

Η γεωγραφική κατανομή των ωφελούμενων παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί και 

αναδεικνύει ότι οι περισσότεροι νέοι γεωργοί εντοπίζονται, κατά φθίνουσα σειρά, στην 

Κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη και στην Πελοπόννησο. Οι περιφέρειες αυτές συγκεντρώνουν το 71% των δικαιούχων 

νέων γεωργών. 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Η ΑΠΑ υπολογίσθηκε με τη μεθοδολογια που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.1., για το σύνολο των εκμεταλλευσεων 

που στηριχθηκαναπο το μέτρο , (οι μεν εκμεταλλεύσεις της 1ης προκήρυξης από το 2009 εως και το 2013 και οι 

εκμεταλλεύσεις της 2ης  προκήρυξης από το 2014 εως και το 2015. 
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Διάγραμμα 5-25: Γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων του Μέτρου 112  

 
 

Σημειώνεται ότι οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης έχουν ευνοικότερη 

δημογραφική σύνθεση σε σχέση με άλλες Περιφερειες που αντιμετωπίζουν πολύ οξύτερο 

πρόβλημα γήρανσης των απασχολούμενων στη γεωργία (Στερεά Ελλάδα, Ηπειρος).  

 

 

Μέτρο 113 – «Πρόωρη συνταξιοδότηση» 

Το Μέτρο χρηματοδότησε την πρόωρη συνταξιοδότηση 30.068 γεωργών. Επισημαίνεται ότι 

μόλις 17 από αυτούς τους δικαιούχους αιτήθηκαν για  πρώτη φορά την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι  (30.051) είχαν ενταχθεί στο Μέτρο σε 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (δικαιούχοι των Καν. (ΕΟΚ) 2079/1992 και 

1257/1999). Ο αριθμός των νέων δικαιούχων περιορίστηκε στους 14, οι οποίοι συνολικά 

έλαβαν 14.164,72 € (δημόσια δαπάνη). Επισημαίνεται ότι οι μόνοι που είχαν δικαίωμα  

υποβολής αίτησης  ένταξης στο Μέτρο ήταν  καπνοπαραγωγοί , ενώ η επιλεξιμότητα ένταξης 

δικαιούχων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων δόθηκε το 2015, καθιστώντας 

ουσιαστικά μηδενική την συμβολή του Μέτρου στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

Οι  πληρωμές των ανειλημμένων  υποχρεώσεων ανήλθαν σε 111,6Μ€, αλλά λόγω του ότι η 

μεταβίβαση των εκμεταλλεύσεων και η μεγέθυνση της διαδόχου εκμετάλλευσης έχει 

σημειωθεί σε πολύ προγενέστερο χρόνο δεν  μπορεί να θεωρηθεί ότι το Μέτρο δημιουργεί 

αποτελέσματα και επιπτώσεις  την περίοδο 2007-2013.  

Πίνακας 5.4: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 113 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός εκταρίων που 

ελευθερώνονται 100,000 99,990.3 1 

 Δείκτες 

Επιδόσεων 

Αριθμός γεωργών που 

συνταξιοδοτούνται 

πρόωρα 35,000 30,068 0.86 

  

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 

στηριζόμενες εκμ/λευσεις  

 6,136,502  -   

Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα 

στοιχεία  

 

. 
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Η έκταση  που απελευθερώθηκε από τους 14 νέους δικαιούχους ήταν μικρότερη των 40 

εκταρίων, ούσα αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτετυξη των στόχων 

του Μέτρου. 

Πίνακας 5.5: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 113 

 Πλήθος 

συμβασιοποιημένων 

έργων 

Πληρωμές 

Συμβασιοποιημενων 

έργων (Δημόσια 

Δαπάνη) 

Πλήθος 

ολοκληρωμένων 

έργων 

Πληρωμές 

ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Πρόσκληση 17 14.165 14 14.165 

Ανειλημμένες 30.051 104.612.086 30.051 104.612.086 

 

 

Μέτρο 114 – «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» 

Η συνολική πληρωμή του Μέτρου ανήλθε σε  € 1,9 εκ. €, ποσό αρκετά μικρότερο από την 

τελική δημόσια δαπάνη  (3 εκ. €), με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΠΑΑ, ενώ η μείωση 

είναι ακόμα μεγαλύτερη αν οι πληρωμές του Μέτρου συγκριθούν με την αρχικά 

κατανεμειθείσα δημόσια δαπάνη του Μέτρου (50 εκ. €). Στο Μέτρο αρχικά εντάχθηκαν 3.859 

δικαιούχοι, από τους οποίους μόνο οι 2.142 παρέμειναν και αποπληρώθηκαν.  

Αντίστοιχη με τη μείωση της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου, είναι και η μεταβολή της τιμής 

στόχου, αφού ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την παροχή συμβουλών σε 5.790 γεωργούς. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων η αποτελεσματικότητα του Μέτρου είναι 

πολύ χαμηλή. 

Η χαμηλή υλοποίηση του Μέτρου οφείλεται στο γεγονός ότι το Μέτρο προκηρύχθηκε μόνο μία 

φορά και για ένα μόνο έτος, καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους εν δυνάμει δικαιούχους.  

Πίνακας 5.6: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 114 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα   Σχόλια 

Αριθμός γεωργών που 
κάνουν χρήση 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών (ανά τύπο 
συμβουλευτικής υπηρεσίας 
και ανά κατηγορία άμεσων 
ετήσιων πληρωμών που 
λαμβάνουν οι δικαιούχοι)  

Δείκτες 
Επιδόσεων 

Αριθμός 
δασοκαλλιεργητών που 
κάνουν χρήση 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών 

5,790 2,142 0.37 Τύπος 
συμβουλευτικής 
υπηρεσίας: 
Ελάχιστες 
απαιτήσεις (άρθρο 
24 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ.° 
1698/2005 του 
Συμβουλίου).  
Κατηγορία άμεσων 
ετήσιων πληρωμών 
(≤ 15.000 €) 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 
στηριζόμενες εκμ/λευσεις   166,046 

- 
  

 Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία 

 

Πίνακας 5.7: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 114 

 Πλήθος 
Συμβασιοποιημένων 

έργων 

Πληρωμές 
Συμβασιοποιημενων 

έργων (Δημόσια 
Δαπάνη) 

Πλήθος 
Ολοκληρωμένων 

έργων 

Πληρωμές 
Ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

1η Πρόσκληση 2.142 1.915.391 2.142 1.915.391 
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Από το Μέτρο δεν παρασχέθηκαν συμβουλές σε δασοκαλλιεργητές, ενώ η θεματολογία των 

παρεχόμενων συμβουλών δεν σχετίζεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   

 

 

Μέτρο 121 – «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες  δράσεων: 

 Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής 

παραγωγής, 

 Ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  (μικρά 

σχέδια βελτίωσης), 

 Ολοκλήρωση και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της Γ΄ προγραμματικής περιόδου 

Πίνακας 5.8: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 121 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τητα  

1. Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση για σχέδια 
μεγάλου κόστους 

5400 3.958 0,73 

Συνολικός όγκος επενδύσεων       

1. Εκμεταλλεύσεις με σχέδια μεγάλου 
κόστους 

601.047.510 216.631.857 0,36 

2. Εκμεταλλεύσεις με σχεδία μικρού 
κόστους 

14.000.000 
(ΔΔ) 

3.600.000 (ΔΔ) 0,26 

3. Ανειλημμένες προηγούμενης 
περιόδου 

316.590.057 121.256.175 0,38 

Τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος  1500 902 0,62 

Δείκτες 
Επιδόσεων 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 120 41 0,34 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που 
εισήγαγαν νέα προϊόντα ή νέες τεχνικές 

1050 Δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί για τις 
ολοκηρωμένες 

 Δείκτες 
Αποτελέσματος 

Αύξηση ΑΠΑ στις εκμεταλλεύσεις που 
ενισχύονται 

18.482.480 19.201.323 1,03 

 

Μικρός σχετικά αριθμός εκμεταλλεύσεων ολοκλήρωσε το επενδυτικό του σχέδιο εντός της 

προγραμματικής περιόδου. Ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων (2.874  

εκμεταλλεύσεις) έχουν πραγματοποιήσει μέρος του επενδυτικού τους σχεδίου και για την 

ολοκλήρωσή τους θα απαιτηθεί η μεταφορά τους  ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 

2014-20. 

Σημαντικός παράγοντας που προξένησε αυτο το φαινόμενο είναι η οικονομική κρίση, η 

έλλειψη ρευστότητας (κυρίως στενότητα χορηγήσεων από τον τραπεζικό τομέα και ως 

επιστέγασμα όλων τούτων τα capital controls) αλλά και η σημαντική καθυστερηση στην 

ένταξη τους στο ΠΑΑ, με την πλειονότητα τους να εντάσσεται το 2013 και το 2014, ενώ η 

πρόσκληση είχε δημοσιευτεί το 2011.  

Οι ολοκληρωθείσες επενδύσεις στο πλαίσιο  των Νέων Προκλήσεων υπολείπονται σημαντικά 

των τεθέντων στόχων, με την πλειονότητα τους να ολοκληρώνεται την επόμενη 

προγραμματική περίοδο. Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον αριθμό 

των εκμεταλλεύσεων που εισήγαν νέες τεχνικές ή νέα προιόντα για δύο λόγους. Ο πρώτος 

αφορά στη μεγάλη δυσκολία διαχωρισμού των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ολοκληρώσει 

τα επενδυτικά τους σχέδια σε σχέση με τα ενταγμένα ανά διακριτή κατηγορία δαπάνης, ενώ ο 
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δεύτερος αφορα στις παραδοχές που υιοθετήθηκαν για την «κατάταξη» των επενδυτικών 

σχεδίων των εκμεταλλεύσεων στην κατηγορία «Εισαγωγή νέων τεχνικών». Η προμήθεια  

συγκεκριμένου τύπου γεωργικών ελκυστήρων και παρελκομένων που θεωρείται ως εισαγωγή 

νέων τεχνικών δεν υιοθετείται από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης.  

Παρόλη τη δυσμενή προαναφερόμενη κατάσταση, οι εκμεταλλεύσεις που ολοκλήρωσαν το 

επενδυτικά τους σχέδια (η εκτίμηση για την μεταβολή της ΑΠΑ προέρχεται αποκλειστικά από 

τα επενδυτικά σχεδια μεγάλου ύψους προϋπολογισμού, αφού τα σχέδια βελτίωσης μικρού 

κόστους αφορούσαν αποκλειστικά στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ποιότητας του 

γάλακτος σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) εμφανίζουν αύξηση της ΑΠΑ την περίοδο 2011-

2015, ελαφρώς υψηλότερη του τεθέντος στόχου, ο οποίος όμως είχε τεθεί σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα.  

 

Μέτρο 123 – «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» 

Το Μέτρο αυτό έχει δύο Υπομέτρα. Το πρώτο Υπομέτρο αφορά γεωργικά προιόντα και  σε 

αυτό διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση των Νέων Προκλήσεων που 

αφορούν στον τομέα του γάλακτος. Το δεύτερο Υπομέτρο αφορά στη δασοκομία. 

 

Πίνακας 5.9: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 123 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση  374 188 0,5 

 Δείκτες 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος επενδύσεων  223.944.438 156.986.911 0,7   

Αριθμός επιχειρήσεων που 
θα εισαγάγουν νέα προϊόντα 
ή τεχνικές 35 

Δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί 
σε σχεση με 
τα ολοκλ/να 

έργα  

σε όρους 
ενταξεων 

ανέρχεται σε  
65 

Δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί 

  

  Δείκτες 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 6.272.164   

 Δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί γιια  τα 
ολοκληρωμένα 
έργα  

 

Πίνακας 5.10: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Υπομέτρου 123Α 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση (και ανά 
κλάδο 
δραστηριότητας)  243 100 0,41 

Δείκτες 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (και ανά 
κλάδο 
δραστηριότητας) 210.511.891 152.584.857 0,72 
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Πίνακας 5.11: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Υπομέτρου 123Β 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση   

131 88 0,67  Δείκτες 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος επενδύσεων  13.432.547 4.402.054 0,32   

Από τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο αυτό προκύπτει ότι το 80% 

περίπου αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων και μόλις το 20% τη δασοκομία. Αν ληφθούν, 

όμως, υπόψη μόνο τα ολοκληρωμένα έργα, η αναλογία ανέρχεται περίπου στο 1:1. Από 

άποψη συνολικού όγκου επενδύσεων των ολοκληρωμένων έργων, η συντριπτική πλειοψηφία 

τους προέρχεται από το Υπομέτρο 123Α (98%). Τέλος, προκύπτει ότι σχεδόν το 90% των 

ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα στοιχεία 

δεν υπάρχουν για τις επιχειρήσεις με ολοκληρωμένα έργα. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι κλάδοι δραστηριότητας με τις υψηλότερες επενδύσεις 

(λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ολοκληρωμένα έργα) είναι αυτοί των οπωροκηπευτικών και του 

ελαιολάδου (σχεδόν το 50% των επενδύσεων), που είναι κατεξοχήν εξαγωγικοί κλάδοι .  

 

Από άποψη αποτελεσματικότητας, τόσο το Υπομέτρο 123Α, όσο και το Υπομέτρο 123Β 

κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα. Στο Υπομέτρο 123Α, οι δείκτες αποτελεσματικότητας είναι 

περίπου 0,4, ενώ στο υπομέτρο 123Β η αποτελεσματικότητα του δείκτη του αριθμού των 

ενταγμένων επιχειρήσεων είναι σχετικά υψηλή (0,67), όμως η αποτελεσματικότητα του δείκτη 

που αφορά στο ύψος των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλή (0,32). Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί 

ότι η αποτελεσματικότητα του δείκτη που αφορά στην εισαγωγή νέων προϊόντων ή τεχνικών 

δεν μπορεί να εκτιμηθεί, αφού η τιμή των 65 επενδυτικών σχεδίων που εισάγουν νέα 

προιόντα ή νέες τεχνικές αφορά στο σύνολο των ενταγμένων έργων (357 έργα) και όχι των 

ολοκληρωμένων (100 έργα).  

Πίνακας 5.12: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 123 

 Πλήθος 

συμβασιοποιημένων 

έργων 

Πληρωμές 

Συμβασιοποιημενων έργων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Πλήθος 

ολοκληρωμένων 

έργων 

Πληρωμές 

ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

123Α 379 176.201.827 100 64.918.575* 

123Β 97 2.515.472 88 2.245.048 

* Το ύψος των πληρωμών είναι ακόμα χαμηλότερο, αφού στο ποσό των 65Μ€ περιλαμβάνεται και η 

καταβολή ποσού 20Μ€ στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.  

 

Μέτρο 125 – «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές» 

Το Μέτρο αυτό, χωρίζεται στα ακόλουθα Υπομέτρα: 

 125Α: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την 

προσαρμογή της γεωργίας 

 125Β: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την 

προσαρμογή της δασοκομίας 

Το Υπομέτρο 125Α περιλαμβάνει 3 Δράσεις: 

 Δράση 1: Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις  
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 Δράση 2: Έργα αναδασμών  

 Δράση 5: Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές περιοχές. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των επιμέρους κατηγοριών Δράσεων, ο αριθμός των 

στηριζόμενων πράξεων και η χρηματοοικονομική εξέλιξη του Μέτρου παρουσιάζεται στον  

Πίνακα 5.13 κατωτέρω. Από το σύνολο των Υπομέτρων και Δράσεων, το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής στη δημόσια δαπάνη του Μέτρου παρουσιάζει η Δράση 1 του 125
Α
, 

που καλύπτει το 96,5% της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου (383,6 εκ. €). Η δράση αυτή 

περιλαμβάνει και τα περισσότερα συμβασιοποιημένα αλλά και ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 125.  

Οι υπόλοιπες Δράσεις καθώς και το Υπομέτρο 125Β καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό, 

τόσο σε πλήθος συμβασιοποιημένων και ολοκληρωμένων έργων, όσο και σε πληρωμές, 

γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε σε εγγειοβελτιωτικά έργα και 

δράσεις κατά την προγραμματική περίοδο.  

 

Πίνακας 5.13:  Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 125 

 Πλήθος 

συμβασ/μένων 

έργων 

Πληρωμές 

συμβασ/μενων 

έργων (Δ.Δ.) 

% 

συμ/χής 

Πλήθος 

ολοκληρωμένων 

έργων 

% 

συμ/χής 

Πληρωμές 

ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

% 

συμ/χής 

125Α 109 383.724.029 98,5% 44 77,2% 218.660.301 98,5% 

Δράση 1 96 375.991.993 96,5% 42 73,7% 213.051.690 96,0% 

Δράση 2 12 3.292.195 0,8% 1 1,8% 1.168.770 0,5% 

Δράση 5 1 4.439.841 1,1% 1 1,8% 4.439.841 2,0% 

125Β 43 5.905.931 1,5% 13 22,8% 3.238.924 1,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 152 389.629.960   57   221.899.225   

 

Πίνακας 5.14: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 125 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός έργων που 

ενισχύονται (ανά 

χαρακτηρισμό γης 

και τύπο έργου) 

133 57 0,43 

Στους Πίνακες 5.15. 

έως 5.19 Ο συνολικός 

όγκος επενδύσεων 

αναλύεται ανά 

υποέργο και δράση 

Δείκτης 

Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 

επενδύσεων (ανά 

χαρακτηρισμό γης 

και τύπο έργου) 

408.775.498 221.899.225 0,54 

 Στους Πίνακες 5.15 

έως 5.19. Ο συνολικός 

όγκος επενδύσεων 

αναλύεται ανά 

υποέργο και δράση 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ 

στις στηριζόμενες 

εκμ/λευσεις   32.065.791 -   

  

 

Πίνακας 5.15: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 125Α 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Αριθμός έργων που 
ενισχύονται (ανά 
χαρακτηρισμό γης 
και τύπο έργου) 

98 44 0,45 

Το υπομέτρο αφορά 
μόνο γεωργική γη. 
Στους Πίνακες 5.15….. 
έως 5.19 Ο αριθμός 
έργων αναλύεται ανά 
δράση 
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Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (ανά 
χαρακτηρισμό γης 
και τύπο έργου) 

402.734.481 218.660.301 0,54 

Το υπομέτρο αφορά 
μόνο γεωργική 
γη. Στους Πίνακες 
5….. έως 5…. Ο 
συνολικός όγκος 
επενδύσεων αναλύεται 
ανά δράση 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ 
στις στηριζόμενες 
εκμ/λευσεις       

  

 

Πίνακας 5.16: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου της Δράσης 1 του Υπομέτρου 125Α 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός έργων που 
ενισχύονται (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 72 42 0,58 

Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 387.148.709 213.051.690 0,55 

 Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 
στηριζόμενες εκμ/λευσεις  

   

  

 

Πίνακας 5.17: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου της Δράσης 2 του Υπομέτρου 125Α 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός έργων που 
ενισχύονται (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ 10 1 0,10 

Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 10.551.284 1.168.770 0,11 

 Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 
στηριζόμενες εκμ/λευσεις  

     

  

 

Πίνακας 5.18: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου της Δράσης 5 του Υπομέτρου 125Α 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός έργων που 
ενισχύονται (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 1 1 1 

Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) Οδοποια 5.03.488 4.439.841 0,88 

 Το υπομέτρο 
αφορά μόνο 
γεωργική γη. 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 
στηριζόμενες εκμ/λευσεις  

   

  

 

Πίνακας 5.19: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Υπομέτρου  125Β 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός έργων που 
ενισχύονται (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 

25  
13 0,52 

Η υποδράση 
αφορά μόνο 
δασική γη 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων (ανά 
χαρακτηρισμό γης και 
τύπο έργου) 6.041.017 3.238.924 0,54 

 Η υποδράση 
αφορά μόνο 
δασική γη 
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Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ΑΠΑ στις 
στηριζόμενες εκμ/λευσεις     

  

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν σχετικά με τους δείκτες εκροών δεν είναι ικανοποιητικά. 

Αθροιστικά για το Μέτρο, οι δείκτες αποτελεσματικότητας κυμαίνονται γύρω από το 0,5, ενώ 

ελαφρώς υψηλότεροι είναι οι δείκτες αποτελεσματικότητας της Δράσης 1 του Υπομέτρου 

125Α, το οποίο λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από άποψη δημοσίων δαπανών και 

ολοκληρωμένων έργων.  

 

Μέτρο 131 – «Εκπλήρωση προτύπων» 

Το Μέτρο αφορούσε στην καταβολή των ετήσιων δόσεων των ενταχθέντων στο ΕΠΑΑ 2000-

2006 δικαιούχων, παρουσιάζοντας σημαντικότατη απόκλιση μεταξύ του αρχικού 

προγραμματισμού και της υλοποίησης (αρχική κατανομή Δ.Δ 30 εκ. €, έναντι 7, 5 εκ. €) . Δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν δείκτες αποτελέσματος, αφού δεν υπάρχουν δεδομένα. Το πρότυπο 

αφορούσε στη σήμανση αιγοπροβάτων. 

Πίνακας 5.20: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 131 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τα  Σχόλια 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Αριθμός ωφελουμένων 

1,832 1,832 1.00 

 

Δείκτες 
Αποτελέσματος 

Αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας των 
στηριζόμενων 
εκμεταλλεύσεων  415.098 -   

 Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία  

 

Μέτρο 132 – «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανήλθε σε 7,5 εκ. € και η αρχική στόχευση 

αφορούσε 1.570 ωφελούμενους. Το Μέτρο αυτό αφορά στις κατηγορίες προϊόντων που 

αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα και, όπως προκύπτει, τα περισσότερα τρόφιμα ανήκουν 

στην κατηγορία του κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων, ενώ η πλειοψηφία των δικαιούχων 

επιλέγει τη συμμετοχή σε εθνικά πρότυπα ποιότητας. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας 

ανέρχεται σε  0,53.   

Πίνακας 5.21: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 132  

Κατηγορία προϊόντων Κοινοτικό 
σύστημα 
(2092/91) 

Εθνικό 
σύστημα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κρέας νωπό 25    25 

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 166    166 

Έλαια και λίπη 86 119 205 

Οπωροκηπευτικά και σιτηρά ως έχουν ή μεταποιημένα 14 359 373 

Άλλα προϊόντα διατροφής 19 37 56 

ΣΥΝΟΛΟ 310 515 825 

 

Πίνακας 5.22: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 132 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τητα  Σχόλια 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Αριθμός ενισχυόμενων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που συμμετέχουν σε 
συστήματα ποιότητας 

1.570 825 0,53  
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Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αξία της γεωργικής 
παραγωγής κάτω από 
αναγνωρισμένα σήματα 
ποιότητας (ανά τύπο 
συστήματος ποιότητας  (ΕΕ 
ή εθνικό) και είδος 
αγροτικού προϊόντος) 

- -  
Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία 

 

Πίνακας 5.23: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 132 

 Πλήθος 
συμβασιοποιημένων 

έργων 

Πληρωμές 
Συμβασιοποιημενων 

έργων (Δημόσια 
Δαπάνη) 

Πλήθος 
ολοκληρωμένων 

έργων 

Πληρωμές 
ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Ανειλημμένες 825 2.332.658 825 2.332.658 

 

Η πορεία υλοποίησης του Μέτρου επηρεάστηκε από την εφαρμογή του ποιοτικού 

παρακρατήματος στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, που είχε ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των 

γεωργικών εκμεταλλευσεων φυτικής παραγωγής να ενταχθούν στις δράσεις του πρώτου 

Πυλώνα.  

 

Μέτρο 133 – «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» 

Το Μέτρο ουσιαστικά είναι ανενεργό, με την ένταξη ενός και μόνο δικαιούχου, με αμελητέο 

ύψος δαπανών (20.650 €.)  

Πίνακας 5.24: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 133 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τητα  Σχόλια 

Δείκτης 
Επιδόσεων 

Αριθμός ενισχυόμενων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε 
συστήματα ποιότητας (ανά τύπο 
συστήματος ποιότητας (ΕΕ ή εθνικό) και 
είδος αγροτικού προϊόντος) 1 1 1.00 

 

Δείκτης 
Αποτελέσματος 

Αξία της γεωργικής παραγωγής κάτω 
από αναγνωρισμένα σήματα ποιότητας 
(ανά τύπο συστήματος ποιότητας (ΕΕ ή 
εθνικό) και είδος αγροτικού προϊόντος) - -   

  

 

Πίνακας 5.25: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 133 

 Πλήθος 
συμβασιοποιημένων 

έργων 

Πληρωμές 
Συμβασιοποιημενων 

έργων (Δημόσια 
Δαπάνη) 

Πλήθος 
ολοκληρωμένων 

έργων 

Πληρωμές 
ολοκληρωμένων 

(Δημόσια Δαπάνη) 

Πρόσκληση 1 20.650 1 20.650 

 

 

Μέτρο 144 – «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής 

οργάνωσης της αγοράς» 

Το Μέτρο αυτό αφορούσε στην παροχή ενισχύσεων προς καπνοπαραγωγούς για να 

προχωρήσουν στην αναδιαρθρωση των εκμεταλλεύσεων τους μέσω της παροχής 

χρηματοδότησης για την εφαρμογή απλοποιημένου επιχειρησικού σχεδίου που δεν 

περιλάμβανε οικονομικά δεδομένα για τη μελλοντική κατάσταση της νέας εκμετάλλευσης. Το 

Μέτρο γνώρισε πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά με εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα σε σχέση 

με την αναδιάρθρωση.  
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Πίνακας 5.26: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 144 

Δείκτης Στόχος Επίτευξη Αποτελ/τητα  Σχόλια 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση 42,000 41,765 0,99 

  Δείκτης 
Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 
επενδύσεων 191.310.556 187.322.270 0,98 

  

 

 

ΑΠ 2 - Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου  

Μέτρο 211 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών» 

Το Μέτρο, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους, 

απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούσε να ενθαρρύνει τη συνέχιση της 

γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές.  

Πίνακας 5.27: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 211 

Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός στηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων σε 

ορεινές περιοχές  

62.000 56.246 
Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,91 

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Στηριζόμενες 

γεωργικές εκτάσεις σε 

ορεινές περιοχές 
1.200.00 995.340 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,83 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας, 

(δ)στην ποιότητα του 

εδάφους, 

(ε)στην αποφυγή της 

περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της 

γης  

1.200.000 

 

 

 

 

1.200.000 

 

 

1.200.000 

995.340 

 

 

 

995.340 

 

995.340 

Το μέτρο θεωρείται ότι έχει 

θετική επίδραση σε παραπάνω 

από ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα. 

 

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω Πίνακα ως προς τους δείκτες επιδόσεων 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που δίνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου του ΠΑΑ, ο δε 

δείκτης αποτελέσματος προκύπτει από τον Πίνακα R6 «Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η 

οποία συμβάλλει στη βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, στην καταπολέμηση των 

κλιματικών μεταβολών, στην ποιότητα του εδάφους, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της γης», όπως αυτά παρασχέθηκαν στο Σύμβουλο Αηιολόγησης από την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Έτσι, μια εισαγωγική παρατήρηση έχει να κάνει με το σύστημα 

παρακολούθησης και τις εκθέσεις, όσον αφορά στα συγκεκριμένα Μέτρα. Η συνεχώς 

διαφοροποιούμενη μορφή, τουλάχιστον μέχρι το 2011, δυσκολεύει την αξιολόγηση. Π.χ. οι 

εκθέσεις πεπραγμένων κατά τη διάρκεια των ετών 2009 και 2010 αναφέρουν το σύνολο των 

δικαιούχων (αθροιστικά υποθέτει κάποιος) για τα Μέτρα 211 και 2012. Από το 2011 και μετά 

εκλείπει το φαινόμενο και φαίνεται να ακολουθείται με συνέπεια ένας συγκεκριμένος τρόπος 

συμπλήρωσης των σχετικών Πινάκων, παρά το γεγονός ότι τα παράδοξα φαινόμενα 

συνέχισαν να υφίστανται, όπως θα αναφερθεί στο οικείο σημείο. Παρά τη σαφή βελτίωση 
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στους Πίνακες των Ετήσιων Εκθέσεων, συνέχισε να υφίσταται η έλλειψη της αναφοράς στις 

ετήσιες επιτεύξεις των στόχων.  

Εξετάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό, η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τους αρχικούς 

στόχους που τέθηκαν για το Πρόγραμμα 2007-2013. Από την Ετήσια Έκθεση Προόδου του 

έτους 2007 προκύπτει ότι κατά την τελευταία χρονιά εφαρμογής της προγραμματικής 

περιόδου 2000-2006 ο αριθμός των συμμετεχόντων στο αντίστοιχο του Μέτρου 211 ήταν 

61.707 δικαιούχοι. Ο στόχος που τέθηκε για το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013 ήταν να επωφεληθούν από το μέτρο 62.000, ήτοι ετίθετο ως στόχος ουσιαστικά η 

διατήρηση του αριθμού των δικαιούχων (αύξηση μόνο κατά 0,5%). Ως προς τις εκτάσεις, ο 

στόχος του Μέτρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ακόμα μετριοπαθέστερος, αφού το 2006 οι 

εκτάσεις που ενισχύονταν έφταναν τα 1.225.637 εκτάρια (Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2007), 

ενώ ο στόχος που ετίθετο για το 2013 ήταν τα 1.200.000 εκτάρια, ήτοι προγραμματιζόταν μια 

πολύ μικρή μείωση της τάξης του 2,1%. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ετήσιας πορείας εφαρμογής είναι αδύνατη, λόγω της 

ανομοιομορφίας του τρόπου παράθεσης αλλά και, πιθανώς, της διαφορετικής προέλευσης 

των παρατιθέμενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, και αν εξεταστούν οι τρεις τελευταίες 

Ετήσιες Εκθέσεις, οι οποίες ως προς τον αριθμό των δικαιούχων φαίνεται να είναι 

περισσότερο συνεπείς, μπορεί να παρατηρήσει κάποιος μια τάση αύξησης του αριθμού των 

ωφελουμένων σε σχέση με το προηγούμενο έτος της τάξης του 4%, 5% και 15%, για τα 

χρόνια 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα. Παρά την αύξηση, όμως, ο τελικός αριθμός των 

ωφελούμενων από το Μέτρο υπολειπόταν κατά 9% του στόχου για την προγραμματική 

περίοδο (56.246 έναντι των 62.000 προβλεπόμενων δικαιούχων). Η εικόνα που προκύπτει 

γίνεται ακόμα περισσότερο ελλιπής όταν εξεταστούν οι εκτάσεις που ωφελούνται από το 

Πρόγραμμα. Αν και για το 2012 ο αριθμός των δικαιούχων φαίνεται να μειώνεται σημαντικά (-

47%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ, παραδόξως, οι εκτάσεις αναφέρονται 

ακριβώς οι ίδιες. Από την άλλη μεριά η τάση αύξησης των δικαιούχων της τελευταίας τριετίας 

του Προγράμματος δεν ακολουθείται από τη λογική αύξηση των εντασσόμενων εκτάσεων. 

Αντίθετα, φαίνεται μια σημαντικότατη μείωση των εκτάσεων από 1.701.367 εκτάρια την τριετία 

2011 – 2013, στα 995.340 τη διετία 2014-2015, μείωση δηλαδή 706.027 εκτάρια ή -41%. 

Όπως είναι φυσικό, ο Αξιολογητής εκφράζει την επιφύλαξή του για την ακρίβεια των 

στοιχείων, με δεδομένες τις ελλείψεις των Πινάκων που προαναφέρθηκαν.  

Με δεδομένες τις επιφυλάξεις, αν χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής αποτελεσματικότητας του 

Μέτρου ως προς τον δείκτη επιδόσεων «Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε ορεινές 

περιοχές» προσεγγίζει το 0,91, ενώ ως προς το δείκτη επιδόσεων “Στηριζόμενες γεωργικές 

εκτάσεις σε ορεινές περιοχές” το 0,83. Συνεπώς, και στις δύο περιπτώσεις είναι κατώτερος 

της μονάδας, στην περίπτωση του δείκτη που αφορά στις εκμεταλλεύσεις απέχει σημαντικά, 

ενώ για το δείκτη που αφορά στις εκτάσεις που καλύπτονται φαίνεται μια αρκετά μεγαλύτερη 

υστέρηση. Με δεδομένο ότι αφορά ένα Μέτρο που με τη μια ή την άλλη μορφή εφαρμόζεται 

πάνω από 30 χρόνια, συνεπώς υπάρχει μεγάλη εμπειρία, θα πρέπει να εξεταστούν 

επισταμένως οι αιτίες υστέρησης. Η επιφύλαξη της ακρίβειας των στοιχείων θα πρέπει να 

αναφερθεί ξανά σε αυτό το σημείο, αφού η μείωση που παρατηρήθηκε από το 2011 στο 2012 

(κατά 41%) έπαιξε σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα που σχολιάζεται. Σκόπιμο θεωρείται να 

τονιστεί ότι σε κάποια χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου, το 2011, οι συντελεστές 
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αποτελεσματικότητας υπερέβαιναν τη μονάδα και για τους δύο δείκτες επιδόσεων (1,36 για τις 

εκμεταλλεύσεις και 1,42 για τις εκτάσεις).   

Τέλος, όσον αφορά στο δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας: (α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (δ) 

στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης 

της γης» το Μέτρο θεωρείται ότι εξυπηρετεί και τους τρεις στόχους ταυτόχρονα. Σε σύγκριση 

με την προτεραία κατάσταση, όπου με το πέρας της προηγούμενης περιόδου οι στηριζόμενες 

εκτάσεις έφταναν τα 1.225.637 εκτάρια (Ετήσια Έκθεση Προόδου 2007), φαίνεται ότι κατά την 

εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο η έκταση που βρίσκεται υπό επιτυχή διαχείριση γης για 

την επίτευξη των τριών παράλληλων στόχων έχει μειωθεί κατά το 1/5 περίπου (-19%). 

  

Μέτρο 212 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών» 

Το Μέτρο, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους, 

απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούσε να ενθαρρύνει την συνέχιση της 

γεωργικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές περιοχές. 

 

Πίνακας 5.28: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 212 

Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός στηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων σε 

περιοχές με 

μειονεκτήματα, εκτός 

των ορεινών περιοχών  

36.000 33.584 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,93 

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Περιοχές γεωργικών 

εκτάσεων 

στηριζόμενες σε 

περιοχές με 

μειονεκτήματα, εκτός 

των ορεινών περιοχών 

710.000 551.680 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,78 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας, 

(δ)στην ποιότητα του 

εδάφους, 

(ε)στην αποφυγή της 

περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της 

γης  

710.000 

 

 

 

710.000 

 

710.000 

551.680 

 

 

551.680 

 

551.680 

Θεωρείται ότι το μέτρο έχει 

θετική επίδραση σε παραπάνω 

από ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα. 

  

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω Πίνακα ως προς τους δείκτες επιδόσεων 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που δίνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου του ΠΑΑ, ο δε 

δείκτης αποτελέσματος προκύπτει από τον Πίνακα R6 « Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η 

οποία συμβάλλει στη βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, στην καταπολέμηση των 

κλιματικών μεταβολών, στην ποιότητα του εδάφους, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της γης», όπως αυτά παρασχέθηκαν στο Σύμβουλο Αξιολόγησης από την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Όπως σημειώθηκε και για το προηγουμένως εξετασθέν Μέτρο 

211, μια αξιόπιστη εκτίμηση της διαχρονικής πορείας εφαρμογής του Μέτρου δεν είναι εύκολη 
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ούτε για το παρόν Μέτρο 212, λόγω των αλλαγών στην μορφή της αναφοράς κατά τα έτη 

2007-2010 και λόγω των ερωτηματικών που δημιουργούνται για την αξιοπιστία των 

περιεχόμενων στις Ετήσιες Εκθέσεις στοιχείων.  

Σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός του 

Μέτρου 212 ήταν κατά τι πιο φιλόδοξος από τον αντίστοιχο του Μέτρου 211. Αφού σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην Ετήσια Έκθεση του 2007, για το έτος 2006 (το οιονεί καταληκτικό 

της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου), ο αριθμός των δικαιούχων του Μέτρου 

ανερχόταν σε 34.217 και οι εκτάσεις που ενισχύονταν σε 594.497 εκτάρια. Ο σχεδιασμός για 

την περίοδο 2007-2013 ανέβαζε το στόχο των δικαιούχων σε 36.000, μια αύξηση κατά 5,2%, 

και οι εκτάσεις που θα καλύπτονταν από το Μέτρο θα αυξάνονταν κατά 19,4%, ήτοι στα 

710.000 ha.  

Προχωρώντας στα επόμενα χρόνια εφαρμογής και συγκρίνοντας τα έτη για τα οποία ο 

τρόπος αναφοράς τυποποιήθηκε (αν και οι ετήσιες επιδόσεις παραλείπονταν), πρέπει να 

σημειωθούν κάποιες ανακολουθίες οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά για την αξιοπιστία. 

Από το έτος 2011 στο 2012, οι δικαιούχοι φέρονται ότι μειώθηκαν κατά 57%, ενώ οι εκτάσεις 

που ενισχύονταν παρέμεναν σταθερές. Το έτος 2013, με τις εκτάσεις σταθερές στα 658.594 

εκτάρια οι δικαιούχοι φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 80%, φτάνοντας τους 30.930. Η αυξητική 

αυτή τάση των δικαιούχων φαίνεται να συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο χρόνια (αύξηση 1% 

και 7% αντίστοιχα) χωρίς όμως να συνοδεύεται με αύξηση των εκτάσεων. Αντίθετα, οι 

εκτάσεις φαίνεται να μειώνονται κατά 16%, φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα των 551.680 

εκταρίων για το 2015. 

Με την αυτονόητη επιφύλαξη για την ακρίβεια των στοιχείων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας του Μέτρου με το σχετικό συντελεστή και σε ότι αφορά 

στους δείκτες επιδόσεων του Μέτρου, φαίνεται ότι όταν εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του 

μέτρου με τον δείκτη επίδοσης «Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων σε περιοχές με 

μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών», φτάνει στο 0,93. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

συντελεστή αποτελεσματικότητας για τον δείκτη επίδοσης «Περιοχές γεωργικών εκτάσεων 

στηριζόμενες σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών» ανέρχεται στο 

0,78. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα του Μέτρου με όποιο δείκτη και αν μετρηθεί, εκτιμάται 

ως ελλιπής, αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόδρομο του παρόντος Μέτρο, αυτό της εξισωτικής 

αποζημίωσης στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της χώρας, εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 

το 1981.  

Σκόπιμο θεωρείται να τονιστεί ότι σε κάποια χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου, το 

2011, οι συντελεστές αποτελεσματικότητας προσέγγισαν ή και υπερέβησαν τη μονάδα (1,13 

για τις εκμεταλλεύσεις και 0,92 για τις εκτάσεις). 

Τέλος, όσον αφορά στο δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (δ)  

στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης 

της γης» το Μέτρο θεωρείται ότι εξυπηρετεί και τους τρεις στόχους ταυτόχρονα. Σε σύγκριση 

με την προτεραία κατάσταση, όπου με το πέρας της προηγούμενης περιόδου οι στηριζόμενες 

εκτάσεις έφταναν τα 594.497 εκτάρια (Ετήσια Έκθεση Προόδου 2007), φαίνεται ότι κατά την 

εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο η έκταση που βρίσκεται υπό επιτυχή διαχείριση γης για 

την επίτευξη των τριών παράλληλων στόχων, 551.680 εκτάρια, έχει μειωθεί κατά 7,2%. 
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Διάγραμμα 5-26: Εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (δ) 

στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης 

της γης» για τα Μέτρα 211 και 212 

 

 

Πίνακας 5.29: Ρυθμός μεταβολής του δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης ενισχύοντας: (α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (δ) στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της γης» για τα Μέτρα 211 και 212 

Διάστημα Μεταβολή του δείκτη 

2007-2008 -30% 
2008-2009 -71% 
2009-2011 589% 
2011-2012 -39% 
2012-2014 0% 
2014-2015 0% 
2007-2015 -15% 

Η άντληση των στοιχείων για την κατάρτιση των παραπάνω Διαγράμματος και Πίνακα, ήταν 

οι διαθέσιμοι Πίνακες R6 «Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η οποία συμβάλλει στη 

βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, 

στην ποιότητα του εδάφους, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της 

γης» των επιμέρους ετήσιων αναφορών, όπου οι εκτάσεις εφαρμογής των Μέτρων 211 και 

212 καταχωρούνται στον ίδιο Πίνακα ως μια τιμή του σχετικού δείκτη κάνει υποχρεωτικό τον 

από κοινού σχολιασμό.  

Για την κατάρτιση των παραπάνω Πινάκων που αφορούν στο δείκτη αποτελέσματος R6 

«Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία 

υψηλής φυσικής αξίας, (β) ποιότητα των υδάτων (γ) κλιματική αλλαγή (δ) στην ποιότητα του 

εδάφους και (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης» 

ακολουθήθηκε η προσέγγιση της Διαχειριστικής Αρχής, όπως τουλάχιστον προκύπτει από 

την τελευταία Έκθεση Προόδου για το έτος 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση, όπως 

προκύπτει από τις αλλαγές στην κατάταξη των εκτάσεων, μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του Προγράμματος, αφού το 2011 θεωρήθηκε ότι τα Μέτρα 211 και 212 παίζουν 

ρόλο και στην επίτευξη του στόχου της αποφυγής περιθωριοποίησης και εγκατάλειψης. 
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Επίσης, θεωρείται αναγκαίο να διατυπωθεί γι’ άλλη μια φορά η επιφύλαξη για την ακρίβεια 

των στοιχείων, αφού οι μεταβολές είναι εξαιρετικά απότομες από τη μια πλευρά μέχρι το 

2012, αλλά και η σταθερότητα από το 2012 έως το 2015 δημιουργούν ερωτηματικά. Οι 

παραπάνω επιφυλάξεις καθιστούν αμφίβολης αξίας την παρακολούθηση και το σχολιασμό 

των μεταβολών στη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής. Εκείνο που μπορεί να συμπεράνει 

κάποιος είναι ότι συνολικά και για τα δύο Μέτρα φαίνεται ότι ο ρόλος που θα μπορούσαν να 

παίξουν στην επίτευξη των τριών περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν, ήτοι η ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, της ποιότητας του εδάφους και της 

αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης, μειώθηκε κατά ένα σημαντικό 

ποσοστό, αφού οι εκτάσεις των οποίων η διαχείριση σκόπευε στην συμβολή των Μέτρων 

στους παραπάνω στόχους μειώθηκαν κατά 15%. Πολλώ δε μάλλον όταν στην προσπάθεια 

της αναστροφής του φαινόμενου της εγκατάλειψης της γεωργικής γης ήταν, απ’ ότι φαίνεται, 

το μόνο από τα Μέτρα που αναμενόταν να συνεισφέρει. 

  

Μέτρο 214 – «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» 

Θα γίνει αρχικά μια εκτίμηση για το σύνολο του Μέτρου και στη συνέχεια θα γίνει μια 

προσπάθεια αναλυτικής εκτίμησης ανά Δράση. 

Για τη συμπλήρωση του παρακάτω Πίνακα ως προς τους δείκτες επιδόσεων 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που δίνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδοτ του ΠΑΑ, ο δε 

δείκτης αποτελέσματος προκύπτει από τον Πίνακα R6 « Περιοχή με επιτυχή διαχείριση γης η 

οποία συμβάλλει στη βιοποικιλότητα, στην ποιότητα των υδάτων, στην καταπολέμηση των 

κλιματικών μεταβολών, στην ποιότητα του εδάφους, στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της γης», όπως αυτά παρασχέθηκαν στο Σύμβουλο Αξιολόγησης από την 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

 

Πίνακας 5.30: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 214 

Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και 

εκμεταλλεύσεων 

άλλων διαχειριστών 

γαιών που λαμβάνουν 

στήριξη  

80.000 

 

65.436 

 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,82 

Συνολική περιοχή που 

λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική 

στήριξη 

1.090.000 

 

743.037 

 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,68 

Συνολικός αριθμός 

συμβάσεων  
80.000 65.436 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,82 

Φυσική περιοχή που 

λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική 

στήριξη στο πλαίσιο 

του παρόντος μέτρου 

1.090.000 

 

743.037 

 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,68 

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Αριθμός δράσεων που 

σχετίζονται με τους 

γενετικούς πόρους 

2 1 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,50 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 
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βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας,  

 

β)στην ποιότητα των 

υδάτων, 

 

 (γ)στην 

καταπολέμηση των 

κλιματικών 

μεταβολών,  

 

(δ)στην ποιότητα του 

εδάφους,  

 

32.634,85 

 

 

 

 

45.776,5 

 

425.510,1 

 

 

347.098,8 

  

Σκόπιμο είναι να γίνουν μερικές αρχικές παρατηρήσεις που αφορούν στον παραπάνω Πίνακα 

των δεικτών και κυρίως τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτισή του. Κατ’ 

αρχάς θα πρέπει να σημειωθούν κάποιες ανακολουθίες των στοιχείων, όπως π.χ. ότι 

σύμφωνα με τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων, ενώ από το 2014 έως το 2015 οι δικαιούχοι 

αυξήθηκαν κατά 20%, η έκταση που ενισχυόταν μέσω του Μέτρου ήταν ακριβώς η ίδια και τις 

δυο χρονιές. 

Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τους στόχους που έχουν τεθεί για τους τέσσερις 

δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στο Μέτρο. Φαίνεται ότι κατά το σχεδιασμό 

θεωρήθηκε ότι ο δείκτης επίδοσης «Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων 

άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη» ταυτίζεται με τον δείκτη «Συνολικός 

Αριθμός συμβάσεων»
51

 και, αντίστοιχα, ο δείκτης «Συνολική περιοχή που λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη» με τον δείκτη επίδοσης «Φυσική περιοχή που λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου»
52

. Έτσι, οι τιμές στόχοι 

που αντιστοιχούν ταυτίζονται. Η μη ορθή κατανόηση των δεικτών ως ταυτοσήμων φαίνεται 

από τον Πίνακα που συνοδεύει την Έκθεση του 2015, όπου, όπως είναι αναμενόμενο, ο 

αριθμός των συμβάσεων (27.197) υπερβαίνει τον αριθμό των στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων 

(16.388). Και αυτό διότι ήταν πολύ πιθανό, και συνέβη, μια εκμετάλλευση να ενταχθεί σε 

πλέον της μιας γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης. Το ίδιο ακριβώς αναμενόταν και για τις 

                                                
51

 Αριθμός στηριζόμενων εκμεταλλεύσεων: Ενιαίος αριθμός (χωρίς διπλή μέτρηση) όλων των στηριζόμενων 

γεωργών και λοιπών διαχειριστών γης που αναλαμβάνουν εθελοντικές δεσμεύσεις.  

Αριθμός συμβάσεων: Κάθε γεωργοπεριβαλλοντική σύμβαση πρέπει να καταγράφεται με βάση μία από τις 

κατηγορίες που αναφέρονται στη στήλη «είδος δέσμευσης», ανάλογα με το ποια είναι η κυρίαρχη ενέργεια. Αυτές 

που δεν μπορούν να καταταγούν σε μια από τις κατηγορίες, πρέπει να προσμετρούνται στις «άλλες δράσεις». Η 

διαφορά με την αίτηση είναι ότι ορισμένες αιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας συμβάσεις. Οι 

συμβάσεις πρέπει να αθροίζονται χωριστά. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, Κοινοί δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013)  

 
52 Συνολική στηριζόμενη έκταση: Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση γεωργών και άλλων διαχειριστών γης, η 

οποία υπόκειται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Όσον αφορά τον δείκτη αυτό, η ίδια έκταση μπορεί να 

προσμετρηθεί περισσότερες φορές, εάν για την ίδια γη ισχύουν περισσότερες δεσμεύσεις. 

Στηριζόμενη φυσική έκταση: Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση γεωργών και άλλων διαχειριστών γης, η 

οποία υπόκειται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, χωρίς διπλή μέτρηση. Αυτή είναι η διαφορά με τον 

προηγούμενο δείκτη. Εάν για την ίδια έκταση ισχύουν περισσότερες δεσμεύσεις, η συνολική έκταση που υπόκειται σε  

δεσμεύσεις μπορεί να προσμετρηθεί μία μόνο φορά όσον αφορά τον δείκτη αυτό. Για τον δείκτη αυτό δεν απαιτείται 

ανάλυση στα διάφορα είδη δεσμεύσεων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, Κοινοί δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013) 
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εκτάσεις, όπου μια εκμετάλλευση είχε δικαίωμα να εντάξει τις εκτάσεις σε περισσότερες της 

μιας γεωργοπεριβαλλοντικής Δράσης, όπως φαίνεται και στο κείμενο του ΠΑΑ.  

«…. Επιτρέπεται ο συνδυασμός δράσεων και μέτρων υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός 

αυτός είναι συμπληρωματικός και συμβατός.  

Στην περίπτωση των συνδυασμών που αναφέρονται ανωτέρω για τον καθορισμό του ύψους 

της στήριξης, λαμβάνεται υπόψη το ειδικό διαφυγόν εισόδημα και το πρόσθετο κόστος που 

απορρέει από τον συνδυασμό…»   

Τέλος, και σε ότι αφορά τους τεθέντες στόχους στον δείκτη επίδοσης «Αριθμός δράσεων που 

σχετίζονται με τους γενετικούς πόρους», σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για το 2011, μέχρι 

τότε είχαν υπογραφεί 29 συμβάσεις με ομάδες παραγωγών, στη δε Έκθεση για το 2015 ο 

αριθμός που αναφερόταν έφτανε στις 52 πράξεις. Έτσι, εάν εκληφθεί ο όρος «Δράση» ως 

προγραμματική κατηγορία, η Δράση ήταν μία και ως τέτοια δηλώθηκε, στην πραγματικότητα 

όμως οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν ήταν (για το 2015) τουλάχιστον 52. 

Ως προς τον πρώτο δείκτη επίδοσης «Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη» στο τέλος της 

προγραμματικής περιόδου έφτασε τις 65.436 εκμεταλλεύσεις που στηρίζονταν από τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Έτσι, ο συντελεστής αποτελεσματικότητας υπολογίζεται στο 

0,82. Ο δεύτερος δείκτης επίδοσης που χρησιμοποιήθηκε «Συνολική περιοχή που λαμβάνει 

γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη» με το πέρας της προγραμματικής περιόδου έφτασε στα 

743.037 εκτάρια υπό στήριξη, ήτοι ο συντελεστής αποδοτικότητας προσέγγισε το 0,68. Τέλος, 

για τον τρίτο δείκτη επίδοση αυτόν, δηλαδή, του «Αριθμού δράσεων που σχετίζονται με τους 

γενετικούς πόρους», ο Αξιολογητής θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, αφού ο 

στόχος που τέθηκε όπως και η φαινομενικά επιτευχθείσα επίδοση δεν είναι 

αντιπροσωπευτική της πραγματικής επίδοσης, που έφτασε τις 29 συμβάσεις – πράξεις το 

2011 και το 2015 έφτασαν τις 52. 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην περίπτωση του Μέτρου 214 ο αρχικός 

σχεδιασμός υπήρξε αρκετά φιλόδοξος, αφού το 2006 (σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του 

2007) οι ενταγμένες εκμεταλλεύσεις ήταν 35.998 και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις 

αφορούσαν 440.727 εκτάρια. Εκκινώντας λοιπόν από αυτά, ο στόχος της προσέγγισης 

80.000 εκμεταλλεύσεων και 1.090.000 εκταρίων σήμαινε μια αύξηση 122% και 147% 

αντίστοιχα. Έναντι αυτού του φιλόδοξου στόχου επιτεύχθηκε αύξηση 82% των 

εκμεταλλεύσεων που αποδέχτηκαν και 69% των εκτάσεων στις οποίες εφαρμόστηκαν ένα ή 

περισσότερα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα. Για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων 

επιτευγμάτων είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2010, στα μέσα δηλαδή της 

προγραμματικής περιόδου, η απότομη εκδήλωση της κρίσης προκάλεσε πρωτόγνωρες 

δυσλειτουργίες στο διοικητικό μηχανισμό σε όλα τα επίπεδα αλλά και απροθυμία, ακραία 

επιφυλακτικότητα και αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων από πλευράς παραγωγών, δύο 

παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή Προγραμμάτων που απαιτούν να πεισθούν οι 

παραγωγοί να εφαρμόσουν αλλαγές στις πρακτικές, να αναλάβουν μακροχρόνιες (για τις 

συνθήκες κρίσης) δεσμεύσεις και μάλιστα χωρίς την ανάλογη τεχνική υποστήριξη όπως π.χ. 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Τέλος, από στοιχεία που αντλούνται από τον Πίνακα R6, προκύπτει ότι τα Μέτρα που 

υιοθετήθηκαν στόχευαν σε μεγαλύτερη επίδραση στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και 

δευτερευόντως, αλλά και σε σημαντικό βαθμό, στην ποιότητα του εδάφους.  
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Διάγραμμα 5-27: Εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β) 

Ποιότητα των υδάτων (γ) Κλιματική αλλαγή και (δ) στην ποιότητα του εδάφους» για το Μέτρο 

214 

 

 

Πίνακας 5.31: Ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας, (β) ποιότητα των υδάτων (γ) κλιματική αλλαγή και (δ) στην ποιότητα του 

εδάφους» για το Μέτρο 214 

Μεταβολή του δείκτη Διάστημα 

Βιοποικιλότητα και στη 
γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας 

Ποιότητα των 
υδάτων 

Κλιματική 
αλλαγή 

Ποιότητα του εδάφους 

2007-2008 -0,4% 0,3% -18,0% -23,0% 

2008-2009 61,1% -0,7% -9,6% -17,2% 

2009-2011 11,4% -0,4% -3,6% -9,3% 

2011-2012 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2012-2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2014-2015 21,4% -61,9% 5,9% 36,2% 

2007-2015 116,9% -62,2% -24,3% -21,2% 

 

Για την κατάρτιση των παραπάνω Πινάκων που αφορούν στο δείκτη αποτελέσματος R6 

«Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία 

υψηλής φυσικής αξίας, (β) ποιότητα των υδάτων (γ) κλιματική αλλαγή και (δ) στην ποιότητα 

του εδάφους» ακολουθήθηκε η προσέγγιση της Διαχειριστικής Αρχής όπως τουλάχιστον 

προκύπτει από την τελευταία Εκθεση Προόδου για το έτος 2015, η οποία είναι διαφορετική 

από την ακολουθούμενη στις προηγούμενες Εκθέσεις. Συνοπτική παρουσίαση της 

προσέγγισης φαίνεται παρακάτω. 
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Πίνακας 5.32: Προσέγγιση της κατάρτισης του δείκτη του αποτελέσματος R6  
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Υπομέτρο 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον      

Υπομέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των 
υδατικών πόρων  

    

Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας      
Υπομέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική 
δραστηριότητα  

    

 

Αξιολόγηση του Μέτρου των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (Κωδικός Μέτρου 

214) κατά Υπομέτρο και Δράση 

Μετά τη συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Μέτρου θα γίνει μια προσπάθεια για 

την αποτίμηση της εφαρμογής των επιμέρους υπομέτρων και δράσεων που προβλέπονταν 

στο σχεδιασμό και της εξέλιξης. 

Μια πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με την τελική εξέλιξη της εφαρμογής στην πράξη του 

Μέτρου. Δεν προκηρύχθηκαν 5 Δράσεις, δηλαδή το 
1
/3 των Δράσεων που είχαν σχεδιαστεί 

στα επτά χρόνια της περιόδου εφαρμογής. Μετά από συνεχείς αναβολές προκήρυξής τους, 

στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2014, αναφέρθηκε ότι το Μέτρο δεν προκηρύχθηκε. Το 

γεγονός αυτό, των συνεχών αναβολών και τελικά της ματαίωσης της εφαρμογής, υποδεικνύει 

ότι η μη προκήρυξή τους δεν αποτέλεσε αποτέλεσμα αναθεώρησης του σχεδιασμού, αλλά 

μάλλον θα πρέπει να αποδοθεί σε αδυναμία του μηχανισμού εφαρμογής. Πέραν του ότι 

αποτελεί ένδειξη σοβαρής διοικητικής ανεπάρκειας, το γεγονός της, μη προγραμματισμένης, 

ματαίωσης εφαρμογής σημαντικού μέρους του Μέτρου όταν συνδυαστεί με τους στόχους και 

τις περιοχές που αναμενόταν να επηρεαστούν από τις ματαιωθείσες τελικά Δράσεις, 

δημιουργεί και περαιτέρω προβληματισμούς. 

Συγκεκριμένα, η Δράση 1.3 για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, που δεν προκηρύχθηκε 

παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εφαρμοστεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

(2000-2006) και είχε φτάσει να εφαρμόζεται από πλέον των 1.000 παραγωγών (Έκθεση 

Προόδου για το έτος 2007) σε πάνω από 84.000 εκτάρια βοσκοτόπων (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ), 

επεδίωκε να προστατεύσει τους βοσκοτόπους και μάλιστα την πιο ενδιαφέρουσα, τόσο από 

περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής απόψεως, κατηγορία βοσκοτόπων, τους εκτατικούς 

βοσκοτόπους. Οι εκτατικοί βοσκότοποι αποτελούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της 

ΕΕ, την κυριότερη, και εμβληματική πλέον, κατηγορία περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(HNV). Η μη εφαρμογή της σχετικής Δράσης επιτείνει το πρόβλημα της μικρής 

αποτελεσματικότητας του Μέτρου σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως 

εμφαίνεται στη χαμηλή επίδοση του Μέτρου στο σχετικό δείκτη «Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας». Τη 

στιγμή μάλιστα που στην SWOT ανάλυση οι περιοχές αυτές (και αντιστοίχως τα γεωργικά 

συστήματα εντός τους) χαρακτηρίζονται ως High Nature Value και αναγνωρίζονται ως μέρος 

των δυνατών σημείων που διαθέτει η χώρα. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, ως σημαντικό πρόβλημα 

την ύπαρξη πιέσεων προς αυτές τις περιοχές είτε για αλλαγή χρήσης, είτε για εντατικοποίηση 

της παραγωγής, αλλά ιδιαίτερα η τάση εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
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περιοχές αυτές, αλλά και πλήρους φυσικής εγκατάλειψης όλων των εκτάσεων αυτών, όταν οι 

γεωργικές δραστηριότητες είναι αυτές που παρέχουν τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που 

καθιστούν αυτές τις περιοχές άξιες προστασίας. 

Από το Υπομέτρο 2 «Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών 

πόρων», δεν προκηρύχθηκε η Δράση 2..2 που αφορούσε στην προστασία υγροτοπικών 

συστημάτων. Η δράση είχε στόχο την προστασία υγροτόπων του δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών NATURA 2000. Η διακοπή του Προγράμματος (αφού αποτελούσε συνέχεια 

εφαρμοζόμενου κατά την περίοδο 2000-2006) είχε σαν αποτέλεσμα, να μην εφαρμοστεί ένα 

από τα τρία Μέτρα που σχεδιάστηκαν ειδικά για τις περιοχές του δικτύου NATURA, (από τα 

οποία, όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, τελικά κανένα δεν προκηρύχθηκε). Η μερική 

υποκατάσταση με την ένταξη κάποιων περιοχών στη Δράση 2.1. «Προστασία των 

ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», αφορούσε μόνο στις περιοχές που συνέπιπτε να ανήκουν 

και σε αυτήν την κατηγορία περιοχών και μάλιστα μόνο αν διέθεταν κυρωμένο σχέδιο δράσης 

σύμφωνο με την Οδηγία 91/676. Η μη εφαρμογή του Μέτρου αντανακλάται και στη 

παρατηρηθείσα αρνητική πορεία του δείκτη επίδοσης «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας: (β) Ποιότητα των υδάτων». 

Από τις άλλες τρεις Δράσεις για τις οποίες δεν έγινε δυνατή η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος αποτελούσαν και οι τρεις μέρος του Υπομέτρου 214.3 «Ειδικές δράσεις για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας», οι δύο μάλιστα αποτελούσαν συνέχεια προηγουμένως 

δράσεων.  Αναλυτικά, δεν έγινε κατά την 4η προγραμματική περίοδο πρόκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 3.2 «Διατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που Κινδυνεύουν 

από Γενετική Διάβρωση», 3.3 «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της 

άγριας ζωής» και 3.5 «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου». Η ματαίωση της 

3.2 σημαίνει δεν εξέλιπε η μοναδική Δράση για τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων της 

χώρας (τοπικές ποικιλίες κλπ). Για τις δυο άλλες, το σχόλιο που μπορεί να γίνει ότι σε 

συνδυασμό με την μη συνέχιση της Δράσης 2.2. ουσιαστικά αναστέλλεται η εφαρμογή όλων 

των Δράσεων που στόχευαν ειδικά στην προστασία της βιοποικιλότητας στις γεωργικές 

περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Έτσι, παρά την αύξηση ο 

δείκτης επίδοσης «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα 

και στη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, η 

μη εφαρμογή του Μέτρου 213 για την ενίσχυση της γεωργίας εντός των γεωργικών ζωνών 

NATURA ολοκληρώνει την εικόνα πλήρους, σχεδόν, εγκατάλειψης των περιοχών NATURA, 

παρά την έξαρση της σημασίας τους τόσο από την SWOT ανάλυση όσο και από τα σχετικά 

εθνικά και κοινοτικά προγραμματικά κείμενα. 

Εξέλιξη της εφαρμογής των επιμέρους Υπομέτρων και Δράσεων 

Για την παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν στην 

επιλέξιμη έκταση για την οποία εισέπραξαν την αντίστοιχη ενίσχυση οι δικαιούχοι. 

Υπομέτρο 1 «Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον»  

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία  

Από το παρακάτω Διάγραμμα φαίνεται ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται από τη βιολογική 

γεωργία μένουν σταθερά πάνω από τα 100.000 εκτάρια, παρά την, σε γενικές γραμμές, 

καθοδική πορεία.   
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Διάγραμμα 5-28: Πορεία εφαρμογής της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» 

 
 
Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία  

Οι βοσκότοποι που επωφελούνται της ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας φαίνεται να 

ξεπερνούν τις ανάλογες καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2012 και παραμένουν σε ιδιαίτερα 

υψηλό επίπεδο και τα επόμενα 2 χρόνια. 

Διάγραμμα 5-29: Πορεία εφαρμογής της Δράσης 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»  

 
 

 
Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Η Δράση, παρά το ότι φαίνεται να κάλυπτε μια σημαντική έκταση βοσκοτόπων, 84.137 ha, 

κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου, ακολούθησε μια έντονα καθοδική πορεία 

από πλευράς συμμετοχής και τελικά δε συνεχίστηκε, αφού δεν προκηρύχθηκε μετά το πέρας 

της περιόδου δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. 
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Διάγραμμα 5-30: Πορεία εφαρμογής της Δράσης 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας» 

 
 

Η απόφαση για τη μη προκήρυξη της Δράσης, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, χρήζει 

εξήγησης, αφού αφορούσε ένα σημαντικό μέρος των εκτάσεων που καλύπτονταν από το 

Μέτρο 214 (πλέον του 17%), σχεδόν εφάμιλλο της βιολογικής κτηνοτροφίας, που αποτελούσε 

το 22% των ενισχυόμενων εκτάσεων το 2007.  

 

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού  

Οι πρώτες εκτάσεις εντάχθηκαν στη δράση το 2012 και ακολούθησαν μια σχετικά ανοδική 

πορεία. 

 
Διάγραμμα 5-31: Πορεία εφαρμογής της Δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες 

σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού» 
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Υπομέτρο 2: Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών 
πόρων  
 
Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών  
 

Διάγραμμα 5-32: Πορεία εφαρμογής της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα 

νιτρικά περιοχών» 

 

 

Δράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Η έκταση που περιλαμβάνεται στο παρακάτω Διάγραμμα προέκυψε από το άθροισμα των 

εκτάσεων που ήταν ενταγμένα στα παρακάτω μέτρα της προγραμματικής περιόδου 2000-

2006. 

 Περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Παμβώτιδας 

 Πρόγραμμα διαχείρισης των λιμνών & λιμνοθαλασσών Θράκης. -Περιοχές του 

δικτύου NATURA «Δέλτα του Νέστου και Λιμνοθάλασσα Κεραμωτής (Α 1150010)» 

και «Λίμνες και λιμνοθάλασσες Θράκης (Α 1130009) 

 Πρόγραμμα διαχείρισης παραλίμνιων εκτάσεων της περιοχής του δικτύου NATURA 

2000: «Λίμνες Βόλβης και Κορώνειας (Α 1220001)» 

 Περιβαλλοντική προστασία των λιμνών περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Λίμνες 

Βεγορίτιδα – Πετρών και λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη  

 Προστασία της λίμνης Δοϊράνης 
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Διάγραμμα 5-33: Εξέλιξη εφαρμογής της Δράσης 2.2. «Προστασία υγροτοπικών 

συστημάτων» 

 

Εξετάζοντας τις δύο δράσεις παράλληλα διακρίνεται μια φθίνουσα πορεία στην έκταση που 

καλύπτεται, παρά τη σχετική έξαρση του 2012 για τη Δράση 2.1. Η φθίνουσα αυτή πορεία 

αντανακλάται και στην εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση 

γης ενισχύοντας: Ποιότητα των υδάτων» για το Μέτρο 214 (Βλ. σχετικό δείκτη ).  

 
Δράση 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με δύο υποδράσεις που αφορούσαν την 

εφαρμογή στην καλλιέργεια βαμβακιού, καπνού, ζωοτροφών και σακχαροτεύτλων αντίστοιχα. 

Η Δράση, παρά το ότι ξεκίνησε αρκετά αργά, φαίνεται να είναι η μόνη η οποία επεκτάθηκε τα 

τρία τελευταία χρόνια της περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος. 

 

Διάγραμμα 5-34: Εξέλιξη της εφαρμογής της Δράσης 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης στην καλλιέργεια βαμβακιού, καπνού, ζωοτροφών και σακχαροτεύτλων» 

 
Υπομέτρο 3: Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας  
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Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

Και στην περίπτωση της συγκεκριμένης Δράσης παρατηρήθηκε μια κάμψη το 2011 με μια 

προσωρινή ανάκαμψη το 2012, για να συνεχιστεί η καθοδική πορεία τα δύο επόμενα έτη. 

Διάγραμμα 5-35: Πορεία εφαρμογής Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων» 

 

 

Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση  

Η Δράση δεν φαίνεται να είχε παρουσίασε θετική εξέλιξη και η επίδρασή της φαίνεται να ήταν 

σχεδόν μηδενική ειδικά κατά τα τελευταία έτη εφαρμογής. 

 

Διάγραμμα 5-36: Εξέλιξη της εφαρμογής της Δράσης 3.2 «Διατήρηση εκτατικών 

καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» 
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Δράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Η Δράση σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου παρουσίασε μια 

πτωτική πορεία, μέχρι που μηδενίστηκαν οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόστηκε, μετά μάλιστα 

τη μη επαναπροκήρυξή της. 

Διάγραμμα 5-37: Διαχρονική εξέλιξη της Δράσης 3.3 «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για 

την προστασία της άγριας ζωής» 

 
 
Δράση 3.5. Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου  

Δεν προκηρύχθηκε. 

Δράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

Η Δράση λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει, δηλαδή της μακροχρόνιας (εικοσαετούς) 

δέσμευσης, παρουσιάζει μια σταθερότητα. Οι μειώσεις φαίνεται να οφείλονται σε ελέγχους 

που οδηγούν σε απεντάξεις. Από την άλλη πλευρά είναι η μόνη από τις Δράσεις που 

στόχευαν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας που συνεχίζει να είναι ενεργή.  

Διάγραμμα 5-38 Διαχρονική εξέλιξη της Δράσης 3.6 «Μακροχρόνια παύση της 

εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» 
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Υπομέτρο 4: Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική 

δραστηριότητα  

Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας  

Η συγκεκριμένη Δράση επικέντρωνε σε μια συγκεκριμένη ζώνη, τον ελαιώνα της Άμφισσας, 

του οποίου ένα μεγάλο μέρος καλυπτόταν από τη Δράση. Παρά την επιτυχία του τα τελευταία 

χρόνια εφαρμογής η πορεία ήταν έντονα καθοδική. 

Διάγραμμα 5-39: Εξέλιξη της εφαρμογής της Δράσης 4.1 «Προστασία παραδοσιακού 

Ελαιώνα Άμφισσας» 

 

 

Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας  

Όπως και στην προηγούμενη Δράση, και σε αυτήν την περίπτωση επρόκειτο για μια δράση 

αυστηρά χωρικά επικεντρωμένη στον αμπελώνα των νησιών Θήρα και Θηρασιά. Παρουσίασε 

έντονες διακυμάνσεις, που προφανώς οφείλονται σε ζητήματα επιλεξιμότητας. Φαίνεται όμως 

να κάλυψε ένα μεγάλο μέρος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. 

Διάγραμμα 5-40: Εξέλιξη της εφαρμογής της Δράσης 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής 

πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» 

 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  270 

Σχολιασμός για το σύνολο των Υπομέτρων και Δράσεων του Μέτρου 214 

Μια πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τα στοιχεία που περιέχονται στις Εκθέσεις Προόδου. 

Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας με τα στοιχεία όπως α. αναφέρονται στις Εκθέσεις Προόδου, 

και β. υπολογίζονται από τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Πίνακας 5.33: Συγκριτικός των στοιχείων που παρέχονται από δυο πηγές 

Υλοποίηση έως 2011 2012 2013 2014 2015 

Εκμεταλλεύσεις (Εκθέσεις) 38.497 38.497 38.497 54.488 65.436 

Εκτάσεις (Εκθέσεις) 571.401 571.401 571.401 743.037 743.037 

Επιλέξιμες εκτάσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ) 262.228 398.770 404.951 319.916  

Πηγή: Εκθέσεις παρακολούθησης και ΟΠΕΚΕΠΕ (επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης)  

Προκύπτει, βάσει των εκθέσεων παρακολούθησης, μια αξιοσημείωτη σταθερότητα κατά τη 

διάρκεια της τριετίας 2011-2013, αφού και οι εκμεταλλεύσεις – δικαιούχοι αλλά και οι εκτάσεις 

που συμμετέχουν είναι ακριβώς τα ίδια. Η εικόνα που προκύπτει από την άθροιση των 

στοιχείων που παρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτή μιας πολύ μικρότερης κάλυψης (46% του 

αναφερόμενου) κατά το 2011, η οποία βαίνει αυξανόμενη, που πάντως δεν υπερβαίνει το 

71% του αναφερόμενου το 2013. Κατόπιν, για το 2014 η Έκθεση Προόδου αναφέρει 

σημαντική αύξηση τόσο των δικαιούχων, κατά 42%, όσο και των εκτάσεων, κατά 30%. 

Αντίθετα, τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ υποδεικνύουν σημαντική μείωση των εκτάσεων (-20%) 

έναντι του 2013.  
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Διάγραμμα 5-41: Διαχρονική εξέλιξη των εκτάσεων που ενισχύονταν από γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Μέτρο 214) 
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Από το παραπάνω Διάγραμμα, το οποίο βασίστηκε στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και 

αποτυπώνει την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος από το 2007 έως το 2014, 

προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.  

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι εκτάσεις που ενισχύονταν από τις Δράσεις του 

Μέτρου 214, ακολούθησαν μια τάση μείωσης. Το 2011 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των 

εκτάσεων, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στη λήξη της περιόδου δέσμευσης και της 

αντίστοιχης παράτασής της για τους δικαιούχους κάποιων Μέτρων είτε σε προβλήματα 

άρθρωσης του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Πάντως, και μετά την ανάκαμψη του 2012, η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και για τα επόμενα 

δυο χρόνια.  

Σε δεύτερο επίπεδο, φαίνεται ότι το Μέτρο επικεντρώθηκε σε ένα μόνο Υπομέτρο το 214.1 

«Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον», και μάλιστα σε δυο από 

τις Δράσεις του, αυτές που αφορούσαν στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.  

Είναι ενδεικτική η πορεία που ακολουθεί το ποσοστό των εκτάσεων που ενισχύονται για τις 

δράσεις της βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

54,83% 59,05% 60,33% 60,83% 69,19% 82,92% 84,34% 86,89% 

Ενώ στην αρχή της προγραμματικής περιόδου κάλυπταν λίγο πάνω από το μισό των 

εκτάσεων φτάνουν, τα δύο Μέτρα, να καλύπτουν το 87% των εκτάσεων, κυρίως λόγω της 

σημαντικής επέκτασης της βιολογικής κτηνοτροφίας, η οποία από το 2012 και μετά υπερέβη 

τις εκτάσεις της βιολογικής γεωργίας.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου που εξετάζεται το Μέτρο 

214 των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων συρρικνωνόταν ως προς την έκταση που κάλυπτε 

και γινόταν σχεδόν μονοθεματικό. 

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση που ακολούθησε η Διαχειριστική Αρχή, για την κατάρτιση 

του δείκτη αποτελέσματος R6 «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (β) ποιότητα των υδάτων 

(γ) κλιματική αλλαγή και (δ) στην ποιότητα του εδάφους» προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα, 

στο οποίο φαίνεται η εξέλιξη των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το δείκτη στη διάρκεια 

της προγραμματικής περιόδου. 

Διάγραμμα 5-42:Η εξέλιξη των επιμέρους μερών που συνιστούν το δείκτη αποτελέσματος R6 
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Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει ως προς το προαναφερθέν Dιάγραμμα είναι ότι η 

πορεία του δείκτη στις επιμέρους του συνιστώσες ακολουθεί, όπως είναι φυσικό την πορεία 

εφαρμογής του Mέτρου. Συνεπώς, η συνολική πορεία είναι μάλλον πτωτική στη διάρκεια του 

χρόνου. 

Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το δείκτη. 

Έτσι φαίνεται ότι το Mέτρο είχε επίδραση κυρίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και στην 

βελτίωση ή προστασία της ποιότητας του εδάφους. Σε αρκετά μικρότερο βαθμό, είχε 

επίδραση στην ποιότητα των υδάτων και σχεδόν μηδαμινή στην προστασία της 

βιοποικιλότητας.  

 

Μέτρο 216 – «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» 

Το Μέτρο υποδιαιρείται σε 2 Yπομέτρα και 2 Dράσεις ως εξής: 

Υπομέτρο 1: Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής  

Δράση 1.1 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης  

Υπομέτρο 2: Προστασία fυτοφρακτών και αναβαθμίδων 

Δράση 2.2 Αποκατάσταση αναβαθμίδων 

Πίνακας 5.34: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 216 

 Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και 

εκμεταλλεύσεων 

άλλων διαχειριστών 

γαιών που λαμβάνουν 

στήριξη  580 550 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,95 

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Συνολικός όγκος 

επενδύσεων  2.575.630  2.761.687 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 1,07 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας,  

 1.129,34 

 

Στο Mέτρο η Δράση 2.2. «Αποκατάσταση αναβαθμίδων» αποτέλεσε συνέχεια ενός 

προηγούμενου ανάλογου γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου για το οποίο συνεχίστηκαν οι 

πληρωμές μέχρι και το 2012 (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ), χωρίς να επαναπροκηρυχθεί ως 

ξεχωριστό Μέτρο. Η Δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» 

προκηρύχθηκε τελικά το 2013 και εντάχθηκαν 109 παραγωγοί. Η Δράση θα συνδυαζόταν με 

τη Δράση 3.3 του Μέτρου 214 των γεωργοπεριβαλλοντικών «Προώθηση γεωργικών 

πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής», η οποία όμως δεν προκηρύχθηκε κατά τη 

διάρκεια της 4
ης

 προγραμματικής περιόδου, αλλά συνεχίστηκαν οι πληρωμές μέχρι και το 

2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μια αναδρομή στις Εκθέσεις Προόδου δημιουργεί μια σύγχυση ως προς τους στόχους του 

Μέτρου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο στόχος που φαίνεται να έχει τεθεί ως προς τον 
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δείκτη επιδόσεων «Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκμεταλλεύσεων άλλων 

διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη» για το έτος 2009 ήταν 500 εκμεταλλεύσεις, το 

οποίο το 2011 είχε φτάσει στις 2.500 για να πέσει το 2013 και 2014 στις 2000 εκμεταλλεύσεις 

και να καταλήξει τελικά στις 580 το 2015. Είναι ευνόητο ότι η αξιολόγηση του συγκεκριμένου 

Μέτρου ως προς το συγκεκριμένο δείκτη επιδόσεων είναι προβληματική. Με βάση τον 

τελευταίο τεθέντα στόχο πάντως ο συντελεστής αποδοτικότητας φτάνει στο 0,95, σε αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο, δηλαδή, για μια δράση που καλούσε τον δικαιούχο να επενδύσει και 

δικούς του πόρους σε επενδύσεις που δεν θα απέφεραν άλλες πέραν των περιβαλλοντικών 

ωφελειών. 

Η ίδια σύγχυση που περιγράφηκε παραπάνω δημιουργείται και σε σχέση με τον δεύτερο 

δείκτη επιδόσεων που προτείνεται από το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, 

αυτόν του συνολικού ύψους των επενδύσεων. Σ’ αυτήν την περίπτωση βέβαια πρώτη φορά 

τέθηκε στόχος το 2011 και ήταν 10.668.533 €, ο οποίος το 2013 κατέβηκε στα 6.398.282 €, το 

2014 στα 5.766.385 € για να καταλήξει στα 2.575.630 € το 2015. Με βάση, πάλι την τελευταία 

εκτίμηση για το στόχο ο συντελεστής αποτελεσματικότητας υπολογίστηκε στο 1,07, δηλαδή ο 

στόχος υπερκαλύφθηκε.  

Τέλος, βάσει του Πίνακα R6 της Έκθεσης Προόδου του 2015, για τον δείκτη αποτελέσματος 

θεωρείται ότι καλύπτεται μόνο το σκέλος του που αφορά στη βιοποικιλότητα και εκτιμάται ότι 

το 2015 υπήρχαν 1.129,34 ha που διατηρούνταν «υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας». Για 

τον συγκεκριμένο δείκτη δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση διότι δεν υπάρχουν προηγούμενες 

τιμές. Με την επιφύλαξη ότι προέρχονται από διαφορετική πηγή, από τα στοιχεία του 

ΟΠΕΚΕΠΕ,  

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ha 513,95  777,56 735,20 675,90 531,50 360,92 

πρατηρείται  ότι το Μέτρο ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη αποτελέσματος παρουσίασε μια 

πορεία μάλλον πτωτική μέχρι το 2012, ενώ με βάση την εκτίμηση του 2015 υπερ-

τριπλασιάστηκε . 

 

Μέτρο 221 – «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» 

Πίνακας 5.35: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 221 

Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός δικαιούχων 

που λαμβάνουν 

ενίσχυση δάσωσης  27.500 27.319 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,99 

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Αριθμός εκταρίων 

δασωμένης γης  33.500  32.645 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 0,97 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας,  

(γ)στην καταπολέμηση 

των κλιματικών 

 

 

 

 

32.645 

 

 

 

32.645 
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μεταβολών,  

(δ)στην ποιότητα του 

εδάφους,  

 

32.645 

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις η επισκόπηση των Εκθέσεων Προόδου δημιουργεί 

ερωτηματικά για τη διαδικασία κατάρτισης των σχετικών Πινάκων. Και στην περίπτωση του 

Μέτρου 221, οι στόχοι αλλάζουν στη διάρκεια του χρόνου, ξεκινώντας από 18.500 

δικαιούχους ως στόχο το 2009, το οποίο αυξήθηκε στους 27.500 δικαιούχους το 2010 και 

στους 32.500 το 2011, για να επανέλθει το 2012 μέχρι το τέλος στο επίπεδο του 2010 (27.500 

δικαιούχοι). Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η στοχοθεσία του άλλου δείκτη επιδόσεων, της 

έκτασης η οποία δασώθηκε λόγω των ενισχύσεων του Προγράμματος. 

Έτος 2009 2010 2011 2015 

Στόχος σε ha 33.000 33.500 39.600 33.500 

Σε κάθε περίπτωση, εξετάζοντας την κατάσταση στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 

φαίνεται ότι ο συντελεστής αποδοτικότητας για τον δείκτη επίδοσης «Αριθμός δικαιούχων που 

λαμβάνουν ενίσχυση δάσωσης» προσέγγισε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, αφού 

προσέγγισε τη μονάδα (0,99). Το ίδιο θα μπορούσε να παρατηρηθεί και για τον δεύτερο 

δείκτη επίδοσης τον «Αριθμό εκταρίων δασωμένης γης» που έφτασε στο 0,97.  

Προχωρώντας στον δείκτη αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, 

(γ)στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, (δ) στην ποιότητα του εδάφους», φαίνεται 

ότι ακολουθεί μια σταθερή πορεία, το οποίο είναι λογικό όταν πρόκειται για μακροχρόνια 

δέσμευση. 

Διάγραμμα 5-43: Η πορεία του δείκτη αποτελέσματος R6 διαχρονικά για το Μέτρο 221
53

 

 

 

Μέτρο 226 – «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης» 

Το Μέτρο περιλάμβανε τρεις Δράσεις: 

                                                
53

 Στο Διάγραμμα παρουσιάζεται μια φορά ο δείκτης αφού αφορά εξίσου και τα τρία συνιστώντα στοιχεία. 
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Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί 

καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές 

Δράση 2: Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών. 

Δράση 3: Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 

αποκατάστασης καμένων εκτάσεων. 

Πίνακας 5.36: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 226 

Δείκτες Στόχοι Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός δράσεων 

πρόληψης / 

αποκατάστασης  111 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας  

Στηριζόμενη περιοχή 

πληγέντων δασών 

(ha)  410.786 

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας  

Δείκτες 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό 

επενδύσεων  
31.950.330 

  

Συντελεστής 

αποτελεσματικότητας 

Δείκτης 

Αποτελέσματος 

Έκταση υπό επιτυχή 

διαχείριση γης 

ενισχύοντας:(α)στη 

βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία 

υψηλής φυσικής αξίας,  

 

(γ)στην καταπολέμηση 

των κλιματικών 

μεταβολών,  

 

(δ)στην ποιότητα του 

εδάφους,  

(ε)στην αποφυγή της 

περιθωριοποίησης και 

της εγκατάλειψης της 

γης 

 

 

 

 

183.578 

 

 

 

315.665 

 

 

0,58 

 

 

312.355 

 

 

Δεν είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, διότι ο στόχος που τίθεται, τόσο 

στην Έκθεση του 2015 όσο και στην τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του ΠΑΑ, είναι ως 

προς τον αριθμό των Δράσεων 7 και 57, αν ληφθούν υπόψη και οι Δράσεις που εντάσσονται 

στις Νέες Προκλήσεις. Όσο δε αφορά στο στόχο της στηριζόμενης έκτασης, αυτός είναι 3.900 

ha, για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και 20.400 ha, αν ληφθούν υπόψη και 

οι Δράσεις που εντάσσονται στις Νέες Προκλήσεις. Τα στοιχεία που αφορούν στην επίτευξη 

αντλήθηκαν από τον Πίνακα των δεικτών εκροών (επιδόσεων) για το έτος 2015, ο οποίος 

ήταν και η πηγή για την κατάρτιση του Πίνακα αποτελεσμάτων R6.   

 

ΑΠ 3 - Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονομίας 

 

Μέτρο 311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»  

Στο Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» δημοσιεύτηκαν δύο 

προσκλήσεις όπου εντάχθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν συνολικά 53 έργα, προϋπολογισμού 
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9,5 εκ. € (δημόσια δαπάνη) από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 5, διαμορφώνοντας ένα 

πολύ χαμηλό ποσοστό ολοκληρωμένων έργων επί των ενταγμένων της τάξης του 5%.  

Οι πραγματοποιηθείσες συνολικές πληρωμές σε όρους Δημόσιας Δαπάνης διαμορφώνονται 

περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών επιλέξιμων, ενώ οι πληρωμές που αφορούν σε 

ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται μόλις σε 0,79 εκ. € περίπου ή 8,3% του συνολικού 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων και 

αποτελέσματος, καθότι ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στο 5% του στόχου του Μέτρου, 

ενώ ο βαθμός επίτευξης του δείκτη «Συνολικό ποσό επενδύσεων» διαμορφώνεται στο 4,2%. 

Αντίστοιχα χαμηλός είναι και ο βαθμός επίτευξης του δείκτη αποτελέσματος «Ακαθάριστος 

αριθμός νέων θέσεων εργασίας» που διαμορφώνεται στο 3,4% της τιμής στόχου. Οι νέες 

ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης, εκτός αυτοπαπασχόλησης, προέρχονται κυρίως από 

γυναίκες κάτω των 25 ετών. Τέλος, το ποσοστό επίτευξης του δείκτη «Αύξηση μη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις στηριζόμενες επιχειρήσεις» διαμορφώνεται στο 

17,3%. 

 

Πίνακας 5.37: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 311 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός δικαιούχων 100 5 Δεικτης αποτ.  0,05 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 35.884.170 € 1.523.641 €  0,04 

Αύξηση μη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέμενης 

αξίας στις στηριζόμενες 

επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  1.074.943 € 186.850 € 0,17 

Αποτελέσματος 

Ακαθάριστος αριθμός νέων 

θέσεων εργασίας 115 3,95 

Ετήσιες ισοδύναμες 

θέσεις απασχόλησης: 

- εκτός 

αυτοαπασχόλησης: 3,95  

- αυτοαπασχόληση: 5,5  

 

 

Πίνακας 5.38: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα)  

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 1,65 1 

ΑΝΔΡΕΣ > 25 0 2,5 

<= 25 2 0 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ > 25 0,3 2 
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Πίνακας 5.39: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 311   

Πρόσκληση Π
λ
ή

θ
ο

ς
 ε

ν
τα

γ
μ

έν
ω

ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Ένταξης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή Π
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ς
 

σ
υ

μ
β
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σ

ιο
π

ο
ιη

μ
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ω
ν
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ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Σύμβασης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 π

λ
η

ρ
ω

μ
έν

ω
ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

ο
λ

ο
κ
λ

η
ρ

ω
μ

έν
ω

ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
ολοκληρωμ
ένων 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

1η 
πρόσκληση 37 6.878.361 6.350.911 37 6.878.361 37 3.132.099 5 792.194 
2η 
πρόσκληση 16 2.684.034 2.580.815 16 2.684.034 12 566.218     

ΣΥΝΟΛΟ 53 9.562.394 8.931.726 53 9.562.394 49 3.698.317 5 792.194 

 

 

Μέτρο 312 – «Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

Το Μέτρο αυτό αφορούσε στην ένταξη 115 δικαιούχων – πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά 

τελικά εντάχθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν 107,  εκ των οποίων τα ολοκληρωμένα έργα είναι 

μόλις 24 (ποσοστό επίτευξης 22%), ενώ ο δείκτης «Ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων 

εργασίας» επιτεύχθηκε σε ποσοστό 22%. (ο ακαθάριστος αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

έφτασε τις 16,5 έναντι της τιμής στόχου που ήταν 75). Οι νέες ισοδύναμες θέσεις 

απασχόλησης αφορούν κυρίως αυτοαπασχόληση σε άνδρες και γυναίκες άνω των 25 ετών. 

Τέλος, ο δείκτης «Αύξηση μη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις στηριζόμενες 

επιχειρήσεις», όπως προκύπτει με βάση τα ολοκληρωμένα έργα, παρουσιάζει πολύ υψηλό 

βαθμό επίτευξης και διαμορφώνεται στο 376%. Φαίνεται, δηλαδή, ότι αντιστοιχεί αύξηση της 

ΑΠΑ ανά επιχείρηση  85.579€, ποσό που εκιμάται ως υπερβολικό. 

 

Πίνακας 5.40: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 312 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Επιδόσεων 

Αριθμός στηριζόμενων / 

συσταθεισών πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 115 24  Δεικτης απ./ας 0,2 

Αύξηση μη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέμενης 

αξίας στις στηριζόμενες 

επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  546.043 € 2.053.909,13€ 

Αντιστοιχεί αύξηση της 

ΑΠΑ ανά επιχείρηση  

85.579€, ποσό που είναι 

υπερβολικό  
Αποτελέσματος 

Ακαθάριστος αριθμός νέων 

θέσεων εργασίας 75 16,5  Δεικτης απ./ας 0,22 

 

Πίνακας 5.41: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα) 

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 2 5 

ΑΝΔΡΕΣ > 25 8 18 

<= 25 1 1 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ > 25 5,5 9 
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Πίνακας 5.42: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 312 
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Δαπάνη) 
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Πληρωμές 
ολοκληρω
μένων 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

1η 
πρόσκληση 61 5.276.286 4.608.591 61 5.276.286 59 3.160.729 23 1.616.983 
2η 
πρόσκληση 46 2.784.065 2.616.785 46 2.784.065 32 819.647 1 29.355 

ΣΥΝΟΛΟ 107 8.060.351 7.225.376 107 8.060.351 91 3.980.376 24 1.646.338 

 

Οι πληρωμές του Μέτρου σε όρους δημόσιας δαπάνης προσεγγίζουν το 50% των συνολικών 

επιλέξιμων προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων, ενώ οι πληρωμές των ολοκληρωμένων 

έργων ανέρχονται μόλις σε 1,6 εκ. € ή 20,4% του συνολικού προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων. Σε ότι αφορά  τον δείκτη αποτελέσματος η  αύξηση της ΑΠΑ των 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων κατα 2Μ€ είναι υπερβολική και προφανώς αφορά στην 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των επιχειρήσεων και όχι στην αύξηση της ως αποτελεσμα 

των επενδύσεων. 

  

Μέτρο 313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

Το Μέτρο αυτό αφορά στην στήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων και στα πλαίσια του 

προκηρύχθηκαν δύο προσκλήσεις στις οποίες εντάχθηκαν 489 έργα από τα οποία 

ολοκληρώθηκαν 56 μέχρι σήμερα (ποσοστό υλοποίησης 11,5%). Λόγω του μικρού αριθμού 

ολοκληρωμένων έργων η επίτευξη των δεικτών επιδόσεων και αποτελεσμάτων είναι πολύ 

χαμηλή. Ειδικότερα, ο δείκτης «Συνολικό ποσό επενδύσεων» έχει επιτευχτεί  σε ποσοστό 

μόλις 7%, ενώ υψηλότερο είναι το ποσοστό υλοποίησης του δείκτη «Αύξηση μη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στις στηριζόμενες επιχειρήσεις» που διαμορφώνεται στο 

45%. Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου έχουν δημιουργηθεί 48 νέες θέσεις εργασίας, 

εκτός αυτοαπασχόλησης, που αντιστοιχούν στο 5,8% της τιμής στόχου και προέρχονται 

κυρίως από γυναίκες. Επισημαίνεται ότι για τους δύο άλλους δείκτες αποτελέσματος του 

Μέτρου δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός τους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

ΟΠΣΑΑ.    

 

Πίνακας 5.43: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 313 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός στηριζόμενων νέων 

τουριστικών δράσεων 850 56  0,11 Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων  199.662.603 € 14.098.580 € 0,07  

Αύξηση μη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέμενης 

αξίας στις στηριζόμενες 

επιχειρήσεις (ΕΥΡΩ)  6.070.444 € 2.732.907,71€   

Ακαθάριστος αριθμός νέων 

θέσεων εργασίας 834 48  0,05 

Αποτελέσματος 

Πρόσθετος αριθμός τουριστών 

(αριθμός) - Αριθμός τουριστών 

χωρίς διανυκτέρευση 600.000     
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Πρόσθετος αριθμός τουριστών 

(αριθμός) - Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 2.500.000     

 

Πίνακας 5.44: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα) 

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 7,01 4,01 

ΑΝΔΡΕΣ > 25 8,49 26,11 

<= 25 14,7 4,01 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ > 25 17,65 15,5 

 

Πίνακας 5.45: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 313 

Πρόσκληση Π
λ
ή

θ
ο

ς
 ε

ν
τα

γ
μ

έν
ω

ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Ένταξης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

σ
υ

μ
β

α
σ

ιο
π

ο
ιη

μ
έν

ω
ν

 
έρ

γ
ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Σύμβασης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 π

λ
η

ρ
ω

μ
έν

ω
ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

ο
λ

ο
κ
λ

η
ρ

ω
μ

έν
ω

ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
ολοκληρωμ
ένων 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

1η 
πρόσκληση 382 63.082.469 54.229.368 382 63.079.303 362 31.604.222 54 7.494.325 
2η 
πρόσκληση 105 11.565.860 9.068.385 105 11.565.860 68 2.674.887 1 18.609 
Δημόσια 
έργα 2 279.676   2 195.644 2 140.547 1 129.480 

ΣΥΝΟΛΟ 489 74.928.005 63.297.752 489 74.840.806 432 34.419.656 56 7.642.414 

  

Οι πραγματοποιηθείσες συνολικές πληρωμές σε όρους Δημόσιας Δαπάνης διαμορφώνονται 

περίπου στο 46% των συνολικών επιλέξιμων, ενώ οι πληρωμές που αφορούν σε 

ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται μόλις σε 7,6 εκ. € περίπου ή 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού των συμβασιοποιημένων έργων. 

 

Μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»  

Το Μέτρο αφορά σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πολιτισμού και  αναψυχής. Στο πλαίσιο του 

Μέτρου υλοποιήθηκαν έργα που αφορούσαν αγροτική οδοποιία, αρδευτικά και 

αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, ταμιευτήρες, γήπεδα, ευρυζωνικά δίκτυα, καθώς και 

μετατροπές κτιρίων, διαδρομές – μονοπάτια και πάρκα. Το 82% των συμβασιοποιημένων 

έργων αφορούσε αγροτική οδοποιία καθώς και αρδευτικά έργα. 

 

Τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου αντιστοιχούν στο 22% του αριθμού των 

συμβασιοποιημένων έργων και οι πληρωμές τους στο 47% του συνολικού προϋπολογισμού 

της δημόσιας δαπάνης τους. Οι συνολικές πραγματοποιηθείσες πληρωμές για την περίοδο 

2007-2013 ανέρχονται στο 50% περίπου του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του 

Μέτρου. 

 

Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων η επίτευξη των δεικτών επιδόσεων και 

αποτελεσμάτων του Μέτρου είναι χαμηλή. Ειδικότερα, ο δείκτης «Αριθμός στηριζόμενων 

δράσεων» έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 46,5%, ενώ ο δείκτης «Συνολικό ποσό επενδύσεων» 

έχει υλοποιηθεί κατά το ήμισυ. Το ποσοστό επίτευξης του δείκτη ««Αριθμός στηριζόμενων 
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δράσεων» που αφορά στις νέες προκλήσεις – διαχείριση υδάτων διαμορφώνεται στο 43%, 

ενώ χαμηλός είναι και ο βαθμός υλοποίησης του αντίστοιχου δείκτη «Συνολικό ποσό 

επενδύσεων» (20%). Τέλος, ο δείκτης αποτελέσματος «Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που 

επωφελούνται των βελτιωμένων υπηρεσιών» έχει επιτευχθεί σε υψηλό ποσοστό (77,4%). 

 

Πίνακας 5.46: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 321 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός στηριζόμενων 
δράσεων 200 93 

Οι δείκτες του μέτρου θα 
παρακολουθούνται τόσο 
συνολικά σε επίπεδο χώρας 
όσο και  
σε επίπεδο νομών - περιοχών 
βαμβακοπαραγωγής.  
ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Συνολικό ποσό επενδύσεων  45.189.614 € 22.467.264,3 
ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Αριθμός στηριζόμενων 
δράσεων Δημιουργία 
ευρυζωνικής υποδομής, η 
οποία περιλαμβάνει ευκολίες 
οπισθόζευξης και 
εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. 
σταθερή, επίγεια ασύρματη, 
δορυφορική ή συνδυασμό 
τεχνολογιών) και διευκόλυνση 
πρόσβασης σε αυτή 440   

ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_Rural 
Broadband 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 30.430.817 €   

ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_Rural 
Broadband 

Αριθμός στηριζόμενων 
δράσεων Δημιουργία 
ευρυζωνικής υποδομής, η 
οποία περιλαμβάνει ευκολίες 
οπισθόζευξης και 
εγκαταστάσεις εδάφους (π.χ. 
σταθερή, επίγεια ασύρματη, 
δορυφορική ή συνδυασμό 
τεχνολογιών) και διευκόλυνση 
πρόσβασης σε αυτή  290   

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_Rural 
Broadband 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 20.000.000 €   
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_Rural 
Broadband 

Αριθμός στηριζόμενων 
δράσεων  70 30 

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 30.430.817 € 6.119.471€ 

ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Αποτελέσματος 
Πληθυσμός αγροτικών 
περιοχών που επωφελούνται 
των βελτιωμένων υπηρεσιών 967.000  748.394 ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: 340.000 

 

Πίνακας 5.47: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 321, ανά Δράση 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  223 69.332.543 215 87.924.969 162 35.368.023 45 14.113.934 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 146 39.336.870 130 28.914.291 103 13.801.885 24 4.621.084 

ΓΗΠΕΔΑ 24 4.150.122 23 3.753.816 16 2.038.190 10 1.644.195 
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ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 17 5.049.387 17 4.837.097 13 2.891.044 4 1.296.168 

ΦΡΑΓΜΑ 9 2.144.680 9 2.502.127 7 1.556.091 2 202.219 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 1 9.444.173 1 9.444.173 1 7.730.140     
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - 
ΧΕΙΜΑΡΟΙ 13 2.891.402 10 1.744.408 10 1.346.296 2 326.754 
ΑΛΛΑ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ, 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΠΑΡΚΑ) 18 3.133.758 18 3.044.509 15 2.189.138 6 968.211 

ΣΥΝΟΛΟ 451 135.482.934 423 142.165.389 327 66.920.808 93 23.172.564 

 

Όπως φαίνεται και από τον σχετικό Πίνακα, 93 από τα συνολικά 451 ενταχθέντα έργα έχουν 

ολοκληρωθεί, ενώ οι συνολικές πραγματοποιηθείσες πληρωμές φτάνουν στο 50% περίπου 

του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Μέτρου. 

   

Μέτρο 322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» 

Το συγκεκριμένο Μέτρο αφορά στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών στα πλαίσια του 

οποίου πραγματοποιήθηκαν έργα αναπλάσεων και οδοποιίας. Ο αριθμός των έργων με 

νομικές δεσμεύσεις ανήλθε σε 230, ξεπερνώντας την τιμή στόχο (200), από τα οποία έχουν 

ολοκληρωθεί τα 63 (ποσοστό 27,4%). Οι πραγματοποιηθείσες συνολικές πληρωμές σε όρους 

δημόσιας δαπάνης διαμορφώνονται περίπου στο 60% των συνολικών επιλέξιμων, ενώ οι 

πληρωμές που αφορούν σε ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται σε 16,9 εκ. € περίπου ή 24,3% 

του συνολικού προϋπολογισμού των συμβασιοποιημένων έργων. 

 

Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων η επίτευξη των δεικτών επιδόσεων και 

αποτελεσμάτων είναι χαμηλή, με εξαίρεση το δείκτη «Αριθμός χωριών όπου υλοποιήθηκαν 

δράσεις» που παρουσιάζει ποσοστό επίτευξης 124,5%. Αντίθετα, ο δείκτης «Συνολικό ποσό 

επενδύσεων» έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 34%, ενώ ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό 

υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος «Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται 

των βελτιωμένων υπηρεσιών» που διαμορφώνεται στο 22,5%. 

 

Πίνακας 5.48: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 322 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός χωριών όπου 

υλοποιήθηκαν δράσεις 200 63  0.315 Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων  49.066.805 € 16.734.210,5  0.34 

Αποτελέσματος 

Πληθυσμός αγροτικών περιοχών 

που επωφελούνται των 

βελτιωμένων υπηρεσιών 230.000  51.819  0.22 

 

Πίνακας 5.49: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 322 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ 199 69.815.582 195 61.766.403 176 36.346.127 59 16.308.637 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 36 7.897.821 35 7.862.361 30 5.670.106 4 648.741 

ΣΥΝΟΛΟ 235 77.713.403 230 69.628.764 206 42.016.233 63 16.957.378 
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Μέτρο 323 – «Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς» 

Το συγκεκριμένο Μέτρο αφορά σε έργα διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς. Τα 

συμβασιοποιημένα έργα αφορούν κυρίως σε αναπλάσεις, διαδρομές και μετατροπές κτιρίων. 

Το ποσοστό των ολοκληρωμένων έργων ανέρχεται σε 47,2%. Όσον αφορά στην επίτευξη 

των δεικτών του Μέτρου φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω ο στόχος του 

πληθυσμού αγροτικών περιοχών που επωφελείται από τις βελτιωμένες υπηρεσίες (ποσοστό 

επίτευξης 281%), ενώ ο δείκτης «Αριθμός στηριζόμενων δράσεων αγροτικής κληρονομιάς» 

έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 56%. Πολύ χαμηλότερο είναι το ποσοστό υλοποίησης του δείκτη 

«Συνολικό ποσό επενδύσεων» (20,5%). 

 

Οι πραγματοποιηθείσες συνολικές πληρωμές σε όρους Δημόσιας Δαπάνης διαμορφώνονται 

περίπου στο 80% των συνολικών επιλέξιμων, ενώ οι πληρωμές που αφορούν σε 

ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται σε 1,9 εκ. € περίπου ή 48% του συνολικού προϋπολογισμού 

των συμβασιοποιημένων έργων. 

 

Πίνακας 5.50: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 323 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη Σχόλια 

Αριθμός στηριζόμενων δράσεων 
αγροτικής κληρονομιάς  50 28  0.56 Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων  10.005.710 € 2.057.161,2€  0.2 

Αποτελέσματος 
Πληθυσμός αγροτικών 
περιοχών που επωφελούνται 
των βελτιωμένων υπηρεσιών 57.400  161.396,0   

 

Πίνακας 5.51: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 323 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 2.289.220 21 2.253.916 21 2.009.187 13 1.316.603 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 10 1.210.598 9 902.987 8 646.725 3 376.955 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 6 1.135.454 6 861.786 5 573.443 1 232.028 

ΣΥΝΟΛΟ 38 4.635.272 36 4.018.688 34 3.229.356 17 1.925.586 

 

 

ΑΠ 4 - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

Μέτρο 41 

Στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου ενεργοποιήθηκαν 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης 

για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε ισάριθμες περιοχές παρέμβασης, συνολικής έκτασης 

85.000 τετ. χλμ και πληθυσμού 2.320.000 κατοίκων. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στην 

πλήρη κάλυψη των στόχων του ΠΑΑ, όπως αυτοί αναφέρονται στο Μέτρο 41 (αφορούν 

ουσιαστικά το σύνολο της προσέγγισης Leader) σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρησή του. 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  284 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ % 

Αριθμός Ομάδων Τοπικής Δράσης 43 43 100% 

Συνολικό μέγεθος περιοχής ΟΤΔ 85.000 τ. Χλμ. 85.000 τ.χλμ 100% 

Συνολικός Πληθυσμός ΟΤΔ 2.320.000 2.320.000 100% 

Αριθμός έργων χρηματοδοτούμενων 
από ΟΤΔ 

1.150 968 84,2% 

Αριθμός στηριζόμενων δικαιούχων 1.150 796 69,2% 

Επιπλέον στο πλαίσιο του Μέτρου 41 ολοκληρώθηκαν 968 έργα, έναντι στόχου 1.150 έργων 

(84,2%) με βάση την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος. Σύμφωνα με την Ετήσια 

Εκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος του 2015, ο αριθμός των στηριζόμενων δικαιούχων 

ήταν 1.150 (69,2% του στόχου με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΠΑΑ). Ο αριθμός 

αυτός στην πραγματική επίτευξη εκτιμάται ότι προσεγγίζει το 87% του αριθμού των 

χρηματοδοτούμενων έργων (περίπου 851 δικαιούχοι που στηρίχθηκαν, ή ποσοστό 74% του 

στόχου).  

Περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στην ολοκλήρωση των Μέτρων 412 και 413 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Μέτρο 411 – «Ανταγωνιστικότητα» 

Στο Μέτρο 411 “Ανταγωνιστικότητα” της προσέγγισης Leader εντάχθηκαν 406 έργα, 

προϋπολογισμού 49,5 εκ. € (δημόσια δαπάνη) από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 141, 

διαμορφώνοντας ένα χαμηλό ποσοστό ολοκληρωμένων έργων επί του αριθμού των 

συμβασιοποιημένων της τάξης του 39,7%.  

Οι πληρωμές που αφορούν σε ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται σε 15,2 εκ. € περίπου, η 

35,7% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. 

Πίνακας 5.52: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 411 

Π
λ
ή

θ
ο

ς
 

εν
τα

γ
μ

έν
ω

ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Ένταξης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

σ
υ

μ
β

α
σ

ιο
π

ο
ιη

μ
έν

ω
ν

 έ
ρ

γ
ω

ν
 

Επιλέξιμος 
Π/Υ 
Σύμβασης 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

π
λ
η

ρ
ω

μ
έν

ω
ν
 

έρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
(Δημόσια 
Δαπάνη) Π

λ
ή

θ
ο

ς
 

ο
λ

ο
κ
λ

η
ρ

ω
μ

έν
ω

ν
 έ

ρ
γ
ω

ν
 

Πληρωμές 
ολοκληρωμέν
ων (Δημόσια 
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406 49.609.505 48.727.907 355 45.337.326 316 28.085.528 141 16.198.383 

Οι συνολικές πληρωμές του Μέτρου ανέρχονται σε 28,1 εκ. €, ή 56,7% επί του 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και 62% επί του προϋπολογισμού των συμβάσεων 

που έχουν συναφθεί. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Μέτρου, όπως συμβαίνει και στο σύνολο των Μέτρων 

που περιλάμβαναν έργα κρατικών ενισχύσεων, σημειώθηκε σημαντικός αριθμός επενδυτικών 

σχεδίων που εγκαταλείφτηκαν από τους επενδυτές μετά την έκδοση αποφάσεων ένταξης. Η 

τρέχουσα οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας στον παραγωγικό τομέα, παράλληλα 

με τις αδυναμίες χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, αποτέλεσαν τη βασική αιτία για 
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την εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται 

στην απάντηση των κοινών ερωτημάτων σε επίπεδο Μέτρων.  

H εγκατάλειψη επενδυτικών σχεδίων μετά την ένταξή τους, ως αποτέλεσμα της οικονομικής 

κρίσης,  αποτελεί ένα οριζόντιο φαινόμενο που χαρακτήρισε την προγραμματική περίοδο 

2007-2013, υπονομεύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων και 

συνακόλουθα την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη στρατηγική τους. 

 

Μέτρο 413 – «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση» 

Στο Mέτρο 413 “Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίησης” εντάχθηκαν 1.987 έργα, προϋπολογισμού 

158,9 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) από τα οποία συμβασιοποιήθηκαν 1.780 και έχουν ολοκληρωθεί 

τα 827 (46,4% των συμβασιοποιημένων έργων). Ο προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων 

έργων ανέρχεται σε 52,9 εκ. €  περίπου (37,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων). 

Οι συνολικές πληρωμές στα έργα αυτά ανέρχονται σε 85,1 εκ. €, ή 53,6% επί του 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και 60,4% επί του προϋπολογισμού των 

συμβάσεων που έχουν συναφθεί. 

 

Πίνακας 5.53: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 413 
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1.987 158.953.151 85.530.226 1.780 140.921.607 1.543 85.136.810 827 52.865.822 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο Μέτρο της προσέγγισης Leader, τόσο σε 

όρους αριθμού ενταγμένων και συμβασιοποιημένων έργων όσο και σε όρους 

προϋπολογισμού των έργων που έχουν ενταχθεί, τα ποσοστά ολοκληρωμένων έργων στο 

σύνολο των ενταγμένων και απορρόφησης κινούνται σε, επίσης, σχετικά χαμηλά επίπεδα.  

Σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που προαναφέρονται 

σχετικά με την ακύρωση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων μετά την ένταξή τους σε 

τοπικά προγράμματα. Ο χαμηλός βαθμός ολοκλήρωσης έργων, σε σχέση με τα ενταγμένα 

αφορά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σε όλες τις δράσεις του Μέτρου, αναλυτική 

αναφορά στην υλοποίηση των οποίων γίνεται στο αντίστοιχο κοινό ερώτημα. 

 

Μέτρο 421 – «Συνεργασίες» 

Το Μέτρο εμφανίζει επίτευξη του στόχου δύο δεικτών που περιλαμβάνονται στους δείκτες του 

Κοινού Πλαισίου του ΠΑΑ: 

 Στο πλαίσιο του Μέτρου εντάχθηκαν 20 έργα συνεργασίας από τα οποία 

συμβασιοποιήθηκαν 19, ενώ τα 8 από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Από τα ολοκληρωμένα 

έργα, τα έξι αφορούν σε σχέδια διακρατικών συνεργασιών και τα δύο σε διατοπικές 

συνεργασίες.  
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 Ο αριθμός των συνεργαζόμενων ΟΤΔ στα ολκληρωμένα έργα ανέρχεται σε 19, 

υπερκαλύποντας τον στόχο των 16 που θέτει το Πρόγραμμα. Ο αριθμός ΟΤΔ που 

αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα ανέρχεται σε 36. 

Πίνακας 5.54: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 421 

Τύπος 
Δείκτη Περιγραφή δείκτη 

Τιμή 
Στόχου Επίτευξη % 

Αριθμός έργων συνεργασίας 1 8 800%  
Επιδόσεων 

Αριθμός συνεργαζόμενων ομάδων τοπικής δράσης 16 19 1,19 

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 4,5 εκ. € (δημόσια δαπάνη) και των 

συμβάσεων που έχουν υπογραφεί σε 4,3 εκ. €. Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 2,3 εκ. €, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο 54,3% των συμβάσεων. Οι πληρωμές που αφορούν σε 

ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται σε 632,6 χιλ. €, η 14,6% του προϋπολογισμού των 

συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. 

Πίνακας 5.55: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 421 
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421 20 4.511.446 19 4.318.800 19 2.343.030 8 632.558 

Η υλοποίηση του Μέτρου χαρακτηρίζεται από υστέρηση της ολοκλήρωσης σε σχέση με τα 

έργα που είχαν ενταχθεί στο Μέτρο, παρά το γεγονός οι στόχοι του Κοινού Πλαισίου 

υπερκαλύφθηκαν. Προφανώς υπάρχει λάθος στοχοθέτησης αναφορικά με τον αριθμό των 

έργων συνεργσίας. Η υλοποίηση των συνεργασιών επέφερε σε σημαντικό βαθμό βελτίωση 

της τεχνογνωσίας των ΟΤΔ, καθώς και μια σειρά άλλα αποτελέσματα για τις περιοχές 

παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στα κοινά 

ερωτήματα αξιολόγησης. 

 

Μέτρο 431 – «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» 

Στο Μέτρο 431 εντάχθηκαν από τις ΟΤΔ 43 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 49,8 εκ. 

(δημόσια δαπάνη) από τα οποία 31 έργα έχουν ολοκληρωθεί (72,1% του αριθμού των 

ενταγμένων και συμβασιοποιημένων έργων).  

Πίνακας 5.56: Επίτευξη των δεικτών Κοινού Πλαισίου του Μέτρου 431 

Τύπος Δείκτη Περιγραφή δείκτη Τιμή Στόχου Επίτευξη % 

Επιδόσεων 
Αριθμός στηριζόμενων δράσεων  2100  1614 0,76 

Στο Μέτρο αντιστοιχεί ο δείκτης του Κοινού Πλαισίου «Αριθμός στηριζόμενων δράσεων», ο 

οποίος παρουσιάζει υστέρηση έναντι του προγραμματισμένου στόχου των 2.100 

στηριζόμενων δράσεων (ποσοστό επίτευξης 76,86%).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου έχουν ολοκληρωθεί 1.614 στηριζόμενες δράσεις οι 

οποίες αφορούν, ενέργειες πληροφόρησης σχετικά με την περιοχή παρέμβασης και στη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης (περιλαμβανομένων και των εξόδων λειτουργίας των ΟΤΔ), σε 
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ενέργειες επιμόρφωσης στελεχών με ηγετικό ρόλο στις ΟΤΔ, ενέργειες προβολής και μελέτες 

σχετικά με τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ. 

Οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο των έργων ανέρχονται σε 45,96 εκ € 

(90,7% του προϋπολογισμού των συμβάσεων), ενώ στα ολοκληρωμένα έργα έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 35,27 εκ. €, ή 69,6% του συνολικού προϋπολογισμού των 

συμβασιοποιημένων έργων, ποσοστά απορρόφησης που είναι τα υψηλότερα μεταξύ των 

Μέτρων της προσέγγισης Leader. 

Πίνακας 5.57: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 431 
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431 43 49.784.566 43 50.666.737 43 45.958.939 31 35.271.597 

 

 

 ΑΠ 5 – Τεχνική Βοήθεια 

 

Μέτρο 5.1 «Τεχνική Βοήθεια» 

Δεν υπήρχαν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για την Τεχνική Βοήθεια και, κατά συνέπεια, δεν είναι 

δυνατόν να υπολογιστούν δείκτες αποτελεσματικότητας. 

 

Στο Μέτρο εμφανίζονται 69 συμβασιοποιημένα έργα, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας 

δαπάνης 41,1 εκ. €, ενώ ο αριθμός των έργων με πληρωμές ανέρχεται σε 67, οι δε πληρωμές 

τους αντιστοιχούν στο 52% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων συμβάσεων. 
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Πίνακας 5.58: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των έργων του Μέτρου 511 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Π/Υ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΔ) 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 98.400 1 98.400 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ 6 2.479.601 6 924.698 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 11 537.662 11 513.790 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8 1.963.551 8 1.388.894 

ΜΕΛΕΤΗ 15 419.918 14 350.796 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ) 1 19.798.325 1 10.332.033 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4 85.700 4 85.700 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 11 558.537 11 558.537 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 11 14.598.601 10 6.706.061 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 589.431 1 494.720 

Σύνολο 69 41.129.726 67 21.453.630 

 

Διάγραμμα 5-44: Κατανομή των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπανών  

 

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες δράσεων. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι  

δράσεις που αφορούν στη δημοσιότητα του Προγράμματος, στην αξιολόγηση του, στην 

εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, σε έργα Τεχνικών Συμβούλων, στη δημιουργία 

βάσεων δεδομένων και γενικότερα κάθε είδους υποστηρικτική ενέργεια  προς τη Διαχειριστική 

Αρχή και τους Φορείς Εφαρμογής που στοχεύει στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος. Η δεύτερη ενότητα δράσεων αφορά στη 

σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντικότατη μείωση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας (-79%) 

μεταξύ του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος και του τελικού αναθεωρημένου (2015), που 

διαμόρφωσε το τελικό ποσοστό των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας στο 0,51% των συνολικών 

πληρωμών  του Προγράμματος.   
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Από την εξέταση των δαπανών κατά κατηγορία δράσης παρατηρείται η πολύ μεγάλη 

συγκέντρωση πόρων για μηχανισμούς υποστήριξης των Αναπτυξιακών Εταιρειών για τη 

διαχείριση των ιδιωτικών έργων του Άξονα 3 (48,2%), ενώ το 31,3% των πόρων αφορούσε σε 

έργα Τεχνικού Συμβούλου. Η μικρή συμμετοχή των δαπανών δημοσιότητας (4,3%) μπορεί να 

ερμηνευτεί λόγω της πολύ χαμηλής υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων. Αντίθετα, η 

συνεχιζόμενη έλλειψη δεδομένων που αφορά τις αγροπεριβαλλοντικές παραμέτρους θα 

έπρεπε να είχε καλυφθεί μέσω των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας. Οι δαπάνες για τη 

σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ανήλθαν στο 2,3% των πληρωμών 

της Τεχνικής Βοήθειας. 

 

Ουσιαστικά η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος δεν αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση 

θεματικών αξιολογήσεων και για τον προσδιορισμό επιπτώσεων. Τέλος, τα σημαντικά 

προβλήματα που είχαν επισημανθεί αναφορικά με την «χρηστικότητα» του Πληροφοριακού 

Συστήματος εξακολουθούν να παραμένουν, ενώ δεν γίνεται κατανοητή η ανάθεση 11 

διαφορετικών συμβάσεων για συμβούλους πληροφοριακών συστημάτων μικρού 

προυπολογισμού.  Ουσιαστικά δύο κανονιστικές υποχρεώσεις που είναι η δημοσιότητα και η 

αξιολόγηση δεν υλοποιήθηκαν.    

 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2007-2013 

Στόχο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου αποτέλεσε η διασύνδεση των Οργανισμών/φορέων  και 

Διοικητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και οι οποίοι 

αποτελούν τα μέλη του, καθώς και η διευκόλυνση σε επίπεδο κράτους – μέλους της 

ανταλλαγής εμπειριών και η υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης και η διασφάλιση και ο συντονισμός της ροής 

πληροφοριών μεταξύ τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. 

 

Τα μέλη του ΕΑΔ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, μετά από συνεχείς 

μεταβολές, ανήλθαν σε 94 και ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: α) Αντιπροσωπευτικοί 

φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα, 

περιβαλλοντικές οργανώσεις (συνολικά 32, ήτοι το 34% των μελών του Δικτύου, β) Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που ήταν αρμόδιες για τη διαχείριση ή και την εφαρμογή 

Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (συνολικά 19, ήτοι το 20% των 

μελών του Δικτύου), και γ) οι 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER (46% του συνόλου των 

μελών).  

 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συστάθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2008 στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ 2007-2013. Το Δίκτυο συστάθηκε ως δομή εντός της ΕΥΔ ΠΑΑ και ενεργοποιήθηκε 

ουσιαστικά με τρία και πλέον χρόνια καθυστέρηση, το Μάρτιο του 2011, με τη σύσταση της 

υποστηρικτικής του Μονάδας Ε’ της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

 

Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου  ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 

2010, ενώ στα τέλη του ίδιου έτους αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του ΕΑΔ στη διεύθυνση 

www.ead.gr προκειμένου να αναδειχθεί ο ενεργός ρόλος του Δικτύου και να αποτελέσει το 

βασικό στοιχείο επικοινωνίας για τη διάχυση των δραστηριοτήτων του δικτύου τόσο στα μέλη 

αυτού όσο και στο ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, συντάχθηκε το Σχέδιο Δράσης και οι 
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ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενώ τον Ιούλιο του 2011 διεξήχθη το 1ο Συνέδριο του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου.  Από τα τέλη του 2010 μέρος των εργασιών του Δικτύου ανατέθηκε σε 

εξωτερικό Ανάδοχο. 

 

Η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης αναπτύχθηκε στη βάση των στρατηγικών στόχων του ΕΑΔ, οι 

οποίοι μεταφράστηκαν σε 7 Άξονες Προτεραιότητας. Η επίτευξη των στόχων του Σχεδίου 

Δράσης επιδιώχτηκε μέσω των ειδικών στόχων κάθε Άξονα και στη συνέχεια μέσω των 

συγκεκριμένων στόχων κάθε Ενέργειας. Ειδικότερα, οι 7 Άξονες Προτεραιότητας ήταν οι 

ακόλουθοι: 

o ΑΠ1: Διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και διοικητικών υπηρεσιών, που 

εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

o ΑΠ 2: Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον 

αφορά στις αξιοσημείωτες πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη. 

o ΑΠ 3: Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

o ΑΠ 4: Οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής 

ανάπτυξης. 

o ΑΠ 5: Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία στο 

πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

o ΑΠ 6: Συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τα άλλα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα. 

o ΑΠ 7: Συμβολή στην παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

Το Σχέδιο Δράσης και το Σχέδιο Επικοινωνίας αποτέλεσαν το βασικό κορμό των 

δραστηριοτήτων του Δικτύου, ενώ υπήρξαν και ετήσια σχέδια και σκοπό την κάλυψη των 

εξελισσόμενων αναγκών. 

 

Οι υπηρεσίες που παρήχθησαν σε συνεργασία με τη Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου 

αφορούσαν την υποστήριξη στις βασικές δραστηριότητες του Δικτύου μέσω υπηρεσιών 

Συμβούλου για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου και αφορούσαν: 

 Κατάρτιση ετήσιων Σχεδίων Δράσης και Επικοινωνίας. 

 Σύνταξη ενημερωτικού υλικού (δελτίων, εκθέσεων, φυλλαδίων). 

 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων 

δικτύωσης. 

 Εκπόνηση εγχειριδίων (για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών, τον καθορισμό 

κριτηρίων επιλογής των προς βράβευση έργων, την ανάπτυξη διατοπικών και 

διακρατικών συνεργασιών). 

 Κατάρτιση των μελών του ΕΑΔ και των φορέων εφαρμογής του ΠΑΑ. 

 Αυτοαξιολόγηση του ΕΑΔ. 

 

Επιπροσθέτως, η δομή του Δικτύου προχώρησε και στην υποβολή καινοτόμων ιδεών και 

προτάσεων για την πρότυπη λειτουργία του Δικτύου, οι οποίες ήταν οι ακόλουθες: 

1. Διοργάνωση έκθεσης προβολής ελληνικών προϊόντων στις Βρυξέλλες. 

2. Σύσταση Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την ποιότητα των προϊόντων. 

3. Σύσταση Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τη δικτύωση επιχειρήσεων του 

αγροτοδιατροφικού τομέα. 
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4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα προβάλλονται 

πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης νέων στην ύπαιθρο. 

5. Forum για το μέλλον της γεωργίας. 

6. Δημιουργία πλατφόρμας επαγγελματιών στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης & 

τροφίμων. 

7. Διεύρυνση του ρόλου του ΕΑΔ στη νέα προγραμματική περίοδο με αρμοδιότητες τη 

δημιουργία ενός εθνικού σημείου επαφής για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας. 

Σε ότι αφορά την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων, οι 6 πρώτες δεν υλοποιήθηκαν, για 

μια σειρά λόγων που σχετίζονταν με τον φόρτο εργασίας των φορέων εφαρμογής του ΠΑΑ 

κατά τις περιόδους πληρωμών ο οποίος απέτρεψε τη συμμετοχή αυτών στις δράσεις του 

ΕΑΔ, με αποτέλεσμα να αναβληθούν δράσεις λόγω μη επαρκούς συμμετοχής. Σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισαν επίσης οι συχνές αλλαγές στις προτεραιότητες του Υπουργείου, η 

ανεπαρκής στελέχωση της δομής του ΕΑΔ, οι καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των 

δράσεων και η δυσκολία εφαρμογής διαγωνιστικών διαδικασιών. Η τελευταία πρόταση για τη 

διεύρυνση του ρόλου του ΕΑΔ στη νέα προγραμματική περίοδο υιοθετήθηκε επιτυχώς και 

εντάχθηκε στο νέο εγκεκριμένο ΠΑΑ της περιόδου 2014-2020. 

 

Σε ότι αφορά στη συμβολή του ΕΑΔ ως προς την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της περιόδου 2007-2013 παρέμεινε ενεργό, παρά την ύπαρξη 

πολλαπλών προβλημάτων, και ολοκλήρωσε σημαντικές δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων 

ήταν:  

o Τρία (3) ετήσια συνέδρια σε εθνικό επίπεδο με συνολικά 590 συμμετέχοντες,  

o Τρείς (3) εκδηλώσεις δικτύωσης με 140 συμμετέχοντες,  

o Ανάδειξη 25 καλών πρακτικών,  

o Δημιουργία 14 επικοινωνιακών εργαλείων (ιστοσελίδα, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις),  

o Διοργάνωση 3 εκδηλώσεων προώθησης συνεργασίας,  

o Επτά (7) καταρτίσεις των στελεχών της δομής του ΕΑΔ,  

o Σαράντα έξι (46) συμμετοχές των στελεχών του ΕΑΔ σε συναντήσεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο,  

o Τέσσερις (4) Θεματικές Ομάδες Εργασίας, και  

o Έξι (6) θεματικές εκπαιδεύσεις προς φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ και λοιπούς 

τοπικούς φορείς. 

 

Τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκόμισαν σημαντική εμπειρία κατά τη 

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με αποτέλεσμα αυτή την εμπειρία να την 

αξιοποιήσουν για την αναδιάρθρωση και μετεξέλιξη των Δικτύων σε πιο ισχυρές και 

ανεξάρτητες δομές κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Συνοπτικά τα σημαντικότερα 

διδάγματα και η αντίστοιχη αντιμετώπισή τους στην Ελλάδα ήταν τα ακόλουθα: 

 Ανάπτυξη ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς δομής του Δικτύου, η οποία σταδιακά 

συνδέεται με μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη 

αντιμετώπιση ήταν η ανάπτυξη ενός σχετικά περιορισμένου Δικτύου όπου τα μέλη 

του ορίζονταν μέσω ΦΕΚ. 

 Αναγνώριση των Δικτύων ως ενεργών εταίρων, συνδεδεμένων αλλά και ανεξάρτητων 

από τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής. Στην Ελλάδα υπήρξε αναγνώριση 
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του ΕΑΔ ως ενός μηχανισμού με περιορισμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και 

ελλιπή εμπλοκή στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. 

 Τα δίκτυα είναι υπεύθυνα για τους πόρους που χρησιμοποιούν. Στην Ελλάδα η λήψη 

αποφάσεων για τις δράσεις του δικτύου πραγματοποιούνταν από την υψηλότερη 

βαθμίδα άσκησης πολιτικής (γενικός γραμματέας). 

 Διατήρηση επαρκούς επιπέδου χρηματοδοτικής στήριξης του Δικτύου, ώστε να 

αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες της ομάδας υποστήριξης. Κατά την περίοδο 2007-

2013 διατέθηκε σχετικά επαρκές ποσό για τη λειτουργία του Δικτύου, με αυστηρούς 

όμως περιορισμούς στην απορρόφηση αυτού. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του 

Δικτύου κατά την περίοδο 2007-2013 ανήλθαν στο ποσό των 494.720€ και 

αποτέλεσαν το 2,3% των συνολικών δαπανών της Τεχνικής Βοήθειας του 

Προγράμματος. 

 Ανάπτυξη ευέλικτων Σχεδίων Δράσης, ώστε να διασφαλίζονται πόροι για την 

ανταπόκριση των Δικτύων στις εξελισσόμενες ανάγκες. Στην Ελλάδα υπήρξε η 

ανάπτυξη ενός βασικού Σχεδίου Δράσης και ετήσιων σχεδίων με σκοπό την κάλυψη 

των εξελισσόμενων αναγκών. 

 

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί  ότι στην Ελλάδα, όπου δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη 

κουλτούρα αγροτικής δικτύωσης και συλλογικής δράσης, όπως σε άλλες χώρες, μια βασική 

συμβολή του Δικτύου είναι ότι κατάφερε να ενώσει ετερόκλητους ανθρώπους με διαφορετικές 

απόψεις, να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν, να καταθέσουν την εμπειρία τους και 

να παράγουν κάποια πρώτα αποτελέσματα (π.χ. τυπολογία αγροτικών περιοχών, βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού, ισότητα των φύλων) παρέχοντάς τους μια «πλατφόρμα» υψηλών 

προδιαγραφών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα σημαντική και συστηματική δουλειά προς αυτή την 

κατεύθυνση, ώστε να κατανοηθεί από όλους το πρωτόγνωρο του εγχειρήματος και να 

ενισχυθεί η συμμετοχή τους. 

 

Η γενική δυσκολία στις απορροφήσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και η υποτονική του πορεία, 

επηρέασαν και την όλη πορεία του ΕΑΔ. Π.χ. ένας ολόκληρος Άξονας του Σχεδίου Δράσης 

του ΕΑΔ ασχολείται με τις αξιόλογες πρακτικές του ΠΑΑ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του 2014 

ήταν ελάχιστες, αφού κύρια Μέτρα επενδύσεων βρίσκονταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο μη 

ολοκληρωμένων έργων. 

 

Η Μονάδα Υποστήριξης του Δικτύου ήταν πάντα υποστελεχωμένη και με πολλά «παράλληλα 

καθήκοντα» και υποχρεώσεις. Στα 4 χρόνια λειτουργίας της  Μονάδας απασχολήθηκαν κατά 

διαστήματα 10 στελέχη, με το μεγαλύτερο διάστημα να υπάρχουν μόνο 2. Με μια Μονάδα 2 

ατόμων αποσπάσθηκε ένα από τα στελέχη ως σύμβουλος και έτσι, για μήνες, η Μονάδα 

«υπο-λειτουργούσε» με ένα μόνο στέλεχος. Είναι προφανές ότι ο αριθμός αυτός ήταν εντελώς 

ανεπαρκής και βρισκόταν σε αναντιστοιχία με τις πολλαπλές απαιτήσεις του Δικτύου τόσο σε 

επίπεδο καθημερινής δουλειάς, όσο και στην κάλυψη απαιτήσεων που προέρχονταν από το 

εξωτερικό, κυρίως από το Ευρωπαικό Αγροτικό Δίκτυο (ENRD) και πρόσφατα το EIP Network 

ή τα αιτήματα Δικτύων άλλων κρατών μελών. 

 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ελλιπής συνεργασία τόσο με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ όσο 

και με τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονταν στην υλοποίηση του ΠΑΑ. 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του Προγράμματος και της συνθετότητας των δράσεων δεν 
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υπήρξε ικανοποιητική εμπέδωση εκ μέρους των λοιπών Υπηρεσιών ότι οι προτάσεις για 

δράσεις ΕΑΔ δεν αποτελούσαν υπόθεση μόνο της Μονάδας του Δικτύου, αλλά και δική τους. 

Η στήριξη του ΕΑΔ, στο μέτρο του δυνατού, θα έπρεπε να συνυπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό 

στις αρμοδιότητες των Μονάδων του ΥΠΑΑΤ αλλά και στους Φορείς Εφαρμογής. 

 

Παρά τα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΑΔ, η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε από 

το Σύμβουλο Αξιολόγησης μεταξύ των μελών του Δικτύου κατέληξε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα – διαπιστώσεις: 

o Tα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο ΕΑΔ γνωρίζουν τη λειτουργία και τις 

εργασίες του Δικτύου πλήρως (79%) ή μερικώς (18%), αλλά δεν έχουν λεπτομερή 

γνώση για τις εργασίες, το σχέδιο δράσης και τις επιμέρους λειτουργίες του ΕΑΔ. 

o Η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) συνέβαλε στη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αρκετά (55% των απαντήσεων) ή σε 

μικρό βαθμό (24% των απαντήσεων). Οι κυριότεροι λόγοι που προβάλλονται από 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν η απουσία δράσεων που να προωθούν την 

συνεργασία μεταξύ των φορέων (με εξαίρεση τις ΟΤΔ) καθώς και προκηρύξεων 

έργων που να προϋποθέτουν την συνεργασία μεταξύ των φορέων, ενώ το γεγονός 

ότι το ΕΑΔ συστάθηκε την περίοδο 2007-2013 με συνεχή εμπλουτισμό των μελών 

του ανάλωσε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έδωσε τα κατάλληλα περιθώρια 

μεγιστοποίησης της συμβολής στη συνεργασία μεταξύ των φορέων που 

συμμετέχουν, πλην αυτών που ήδη είχαν υψηλό βαθμό συνεργασιμότητας 

(Υπηρεσίες Υπουργείων, ΟΤΔ). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πεδίου εκτιμούν ότι η  

ύπαρξη του Δικτύου είχε θετική συμβολή στην επικοινωνία, ενημέρωση και 

συνεργασία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που διαχειρίζονται τα προγράμματα 

Leader. 

o Η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συνέβαλε κυρίως στη ροή πληροφοριών 

σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (85%) και στην ανταλλαγή εμπειριών και 

αξιοσημείωτων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο (76%) και σε μικρότερο βαθμό στην 

εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης (44%). 

o Όσον αφορά στις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και αξιοσημείωτων 

πρακτικών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, αυτές αφορούσαν κυρίως σε θέματα 

οργάνωσης διαπεριφερειακών ή/και διακρατικών συνεργασιών (62%), επιλογής, 

αξιολόγησης έργων, αξιολόγησης τοπικών στρατηγικών (50%) καθώς και σχεδιασμού 

και υλοποίησης έργων σε τομείς παραγωγής (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, 

τουρισμός, αγροτική παραγωγή κλπ) (50%). Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι υπήρξαν 

τομείς οι οποίοι δεν καλύφθηκαν και αφορούν (ενδεικτικά) σε καινοτόμες 

προσεγγίσεις έργων, θέματα τοπικών κοινωνιών και σχέσεις τους με την αγροτική 

ανάπτυξη, ασφάλεια και πιστοποίηση τροφίμων/ οπωροκηπευτικών, προώθηση 

προϊόντων στο εξωτερικό, δημιουργία θέσεων εργασίας και παροχή ίσων ευκαιριών 

σε αγροτικές περιοχές, υποστήριξη για σύσταση δικτύων, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, 

μεταφορά γνώσης από άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα, υποστήριξη αντίστοιχων 

διακρατικών συνεργασιών, παρουσίαση καλών πρακτικών σε εθνικό και διακρατικό 

επίπεδο, το Υποδίκτυο των ΟΤΔ και κατ’ επέκταση, μέσω των ΟΤΔ, των περιοχών, 

θέματα κοινής παρακολούθησης διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών, 

εκπαίδευση στο ΟΠΣΑΑ, τεχνική στήριξη ΟΤΔ, κλπ. 
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o Η ιστοσελίδα του ΕΑΔ αποτέλεσε το κυριότερο εργαλείο επικοινωνίας καθότι είναι 

γνωστή σε όλους τους φορείς μέλη του Δικτύου και η συχνότητα των επισκέψεων 

ήταν της τάξης μία φορά τον μήνα (35% των απαντήσεων), ενώ το 35% των 

ερωτώμενων δήλωσε ότι την επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα ήσπανιότερα 

(30%). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στον Σύμβουλο Αξιολόγησης από τη 

Μονάδα του Δικτύου, η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του ΕΑΔ κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου ανήλθε στους 30.997 μοναδικούς επισκέπτες.   

o Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) με τις οποίες ασχολήθηκε το ΕΑΔ που 

θεωρήθηκαν πιο χρήσιμες από τους συμμετέχοντες στην έρευνα για το έργο των 

μελών του ήταν η «Πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της 

περιφερειακής ανάπτυξης» (65%) και η «Έξυπνη Ανάπτυξη (Έρευνα – Καινοτομία)» 

(38%), ενώ μικρότερη θεωρήθηκε η χρησιμότητα των ΘΟΕ «Αειφόρος Διαχείριση 

Φυσικών Πόρων και Δημόσια Αγαθά» (15%) και «Περιβάλλον και Γεωργία» (15%). 

o Οι σχετικές πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις (ηλεκτρονικές, έντυπες, εγχειρίδια κλπ.) 

συνέβαλαν στο έργο των μελών του Δικτύου και στην καλύτερη ενημέρωση σχετικά 

με την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αρκετά (59% 

των απαντήσεων) ή σε μικρό βαθμό (29%). 

o Οι ενέργειες/δραστηριότητες του ΕΑΔ συνέβαλαν στην υποστήριξη της εφαρμογής και 

της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης αρκετά (45% των απαντήσεων) 

ή σε μικρό βαθμό (36%). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το ΕΑΔ λόγω 

της σύστασης του μπορεί να λειτουργήσει ως εθνικός φορέας διαβούλευσης του 

αγροτικού χώρου, ως κυψέλη ιδεών και πληροφοριών, ενώ διατυπώθηκε και η 

άποψη ότι το ΕΑΔ αποτέλεσε σημείο ενημέρωσης των παραγωγών για τις τάσεις της 

Ε.Ε και την προσαρμογή διαφόρων διαδικασιών προς αυτή την κατεύθυνση, πράγμα 

που γινόταν παλαιότερα μόνο από τις Δ/νσεις Γεωργίας. 

o Ο τρόπος με τον οποίο οι ενέργειες του ΕΑΔ συνέβαλαν στην υποστήριξη των 

Ομάδων Τοπικής Δράσης αφορούσε: α) Την απόκτηση τεχνογνωσίας είτε ειδικά ως 

προς το ΠΑΑ (π.χ. θεσμικά ή επιχειρησιακά ζητήματα εφαρμογής, δικτύωση) είτε 

γενικά (π.χ. οργανωσιακή αλλαγή και υποστήριξη της αλλαγής), β) Συμβουλευτική και 

ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών, μεταφορά και ανάδειξη εμπειριών από άλλες 

χώρες - διάχυση καλών πρακτικών, γ) Ευαισθητοποίηση, διασύνδεση, επιμόρφωση 

και προώθηση της συνεργασίας και της εξωστρέφειας των μελών του. Ιδιαίτερα 

σημαντική θεωρήθηκε από τις ΟΤΔ η έκδοση του οδηγού διακρατικών συνεργασιών, 

που αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου Οδηγού Transnational Cooperation του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD).  

o Η πλειοψηφία των μελών του Δικτύου που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν το έργο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική 

Ανάπτυξη (63%). Εξ’ αυτών το 65% συμμετείχε σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα 

(σεμινάρια, εκδηλώσεις κλπ.) που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο. Οι 

υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου που θεωρήθηκαν πιο χρήσιμες στο έργο των 

φορέων μελών του ΕΑΔ ήταν η ιστοσελίδα (76%), οι εκδηλώσεις (56%) και οι έντυπες 

εκδόσεις (50%). Μικρότερης χρησιμότητας θεωρήθηκαν η δια ζώσης συζήτηση και 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τα σεμινάρια και τα newsletters. 

o Οι φορείς μέλη του ΕΑΔ, ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας τους, έχουν αναπτύξει 

συνεργασία μεταξύ τους. Ειδικότερα, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης συνεργάζονται με το 

σύνολο των ΟΤΔ σε θέματα υλοποίησης των Αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ και 
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συνεργασιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ στο 

πεδίο αρμοδιοτήτων τους, με ορισμένους από τους υπόλοιπους φορείς/οργανισμούς 

στους τομείς εξειδίκευσης τους (π.χ. ΚΑΠΕ: Ενέργεια, ΕΝΠΕ: περιφερειακή 

ανάπτυξη, Ακαδημαϊκοί Φορείς: Έρευνα). Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τη 

διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ) συνεργάζονται με τις λοιπές 

υπηρεσίες του Υπουργείου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και με τις ΟΤΔ σε 

θέματα υλοποίησης των Αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ, ενώ οι ερευνητικοί φορείς και τα 

Πανεπιστήμια μέλη του Δικτύου έχουν αναπτύξει συνεργασίες μεταξύ τους σε κοινά 

ερευνητικά έργα και σε ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών. 

o Οι προτάσεις που διατυπώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχετικά με τη 

λειτουργία του ΕΑΔ, με σκοπό τη βελτίωση της συμβολής του κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, αφορούν στα ακόλουθα: 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία του ΕΑΔ σε ορισμένα 

θέματα, καινοτόμες προσεγγίσεις στην λειτουργία του και την οργάνωση 

εκδηλώσεων (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαδραστικές συναντήσεις και 

υλικό, livestreaming, χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων για ηλεκτρονικά 

event και ψηφοφορίες, incubators), 

 Στελέχωσή του με περισσότερους εργαζόμενους, πιο τακτική επαφή των 

στελεχών του με την εφαρμογή των Μέτρων (ΕΥΕ ΠΑΑ), 

 Αύξηση της εμπλοκής του ΕΑΔ στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών 

και ΕΦΔ στην υλοποίηση δράσεων αγροτικής ανάπτυξης, 

 Διοργάνωση περισσότερων συναντήσεων σε περιφερειακό επίπεδο / 

Αποκεντρωμένη (π.χ. ανά 2 Περιφέρειες), υλοποίηση δράσεων του ΕΑΔ, 

 Μικρότερες ομάδες εργασίας, πιο συμμετοχικής μορφής συναντήσεις (όχι 

διαλέξεις), 

 Λειτουργία Υποδικτύου «Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης», 

 Διεξαγωγή σε τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίσεων των στελεχών των 

ΟΤΔ σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων τους, εργαστήρια και 

σεμινάρια για την ενίσχυση της ικανότητας τους, την ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειρίας καθώς και των στόχων – δράσεων του ΕΑΔ. 

 

5.4.3. Αποδοτικότητα 

Η αποδοτικότητα υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

ισθένΠρογραμματ Κόστος Μοναδιαίο

ιηθένΠραγματοπο Κόστος Μοναδιαίο
αποδοτ   * 100   [ Α΄ Τύπος] 

Με τη χρήση του ανωτέρω τύπου μπορεί να εκτιμηθούν οι αποκλίσεις του μοναδιαίου 

κόστους όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σε σχέση με το τι είχε προγραμματισθεί. Τιμή άνω 

του 100 δείχνει ότι υπάρχει υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους και υλοποιήθηκε λιγότερο 

φυσικό αντικείμενο και, συνεπώς, παρατηρείται χαμηλή αποδοτικότητα, ενώ τιμή κάτω του 

100 δείχνει ότι το μοναδιαίο κόστος διαμορφώθηκε σε χαμηλότερο ύψος από ότι είχε αρχικά 

προβλεφθεί. Ο υπολογισμός της αποδοτικότητας προυποθέτει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός 
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ολκληρωμένων έργων που δεν ισχύει για το ΠΑΑ 2007-2013. Κατά συνέπεια, είναι αρκετά 

παρακινδυνευμένο να εξαχθούν συμπεράσματα . 

 

Μια δεύτερη προσέγγιση της αποδοτικότητας δίνεται με την αντιστροφή μεταξύ παρανομαστή 

και αριθμητή. Δηλαδή συγκρίνεται το προγραμματικό μοναδιαίο κόστος με το μοναδιαίο 

κόστος που τελικά διαμορφώθηκε. Τιμή μεγαλύτερης της μονάδας δείχνει υψηλή 

αποδοτικότητα, ενώ αντίθετα τιμή μικρότερη της μονάδας δείχνει, αντίθετα, χαμηλή 

αποδοτικότητα. Στην περίπτωση αυτή η σχέση είναι η ακόλουθη:  

ιηθένΠραγματοπο Κόστος Μοναδιαίο

ισθένΠρογραμματ Κόστος Μοναδιαίο
αποδοτ      [ Β΄ Τύπος] 

Είναι αυτονόητο ότι για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί 

το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται. Το προγραμματισθέν 

μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται με βάση την τιμή στόχο που τίθεται σε όρους φυσικού 

αντικειμένου π.χ. αριθμός επενδυτικών σχεδίων, αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης, 

αριθμός θέσεων εργασίας και τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί για την υλοποίηση του 

προσδιορισθέντος φυσικού αντικειμένου. Το μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται για τα επενδυτικά 

Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 03 και 04 και όχι για τα Μέτρα του 2
ου

 Άξονα 

Προτεραιότητας, αφού το κόστος στα συγκεκριμένα Μέτρα είναι «εκ των προτέρων 

προσδιορισμένο».  Ειδικά όμως για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως θα αναλυθεί και στη 

σχετική ενότητα, ροκύπτει ότι παρα την σημαντική αύξηση κατά  22% των πόρων του Μέτρου 

οι ενισχυθείσες εκτάσεις είναι  μικρότερες από τον αρχικό προγραμματισμό στα  τρία βασικά 

Μέτρα του Άξονα (94% των πόρων του), δηλαδή στα Μέτρα 211 «Ενισχύσεις για 

μειονεκτήματα ορεινών περιοχών», 212 «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών 

περιοχών» και 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις».  

Πρόσθετο πρόβλημα για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας υπάρχει για τις περιπτώσεις 

Μέτρων που σημαντικό τμήμα των πληρωμών αφορά έργα «γέφυρες», δηλαδή έργα που 

τμήμα τους έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα της  περιόδου 2000-2006. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσονται τα Μέτρα : 

Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση νέων γεωργών»   

Μέτρο 113 – «Πρόωρη συνταξιοδότηση»  

Μέτρο 121 – «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»   

Μέτρο 125 – «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές»   

Μέτρο 131 – «Εκπλήρωση προτύπων»   
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Πίνακας 5.59: Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Μέτρων / καθεστώτων του 1
ου

 & 3
ου

 Άξονα Προτεραιότητας - Εκροές 

Υλοποίηση του ΠΑΑ (31/12/2015) Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα 

Τελευταία 

τροποποίηση ΠΑΑ 

Συμβασιοποιημένα 

έργα Ολοκληρωμένα έργα Συμβασιοποιημένα έργα Ολοκληρωμένα έργα 

ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ 

 

Δημόσια 

Δαπάνη Στόχος  Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές 

(Δ.Δ.) Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές  

(Δ.Δ.) 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό

-τητα 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό-

τητα 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)/(2) (8) = (1)/(2) (9)=(4)/(3) (10)=(9)/(8) (10)=(5)/(2) (11) = (1)/(2) (12)=(6)/(5) (13)=(12)/(11) 

112 

Εγκατάσταση νέων 

γεωργών 288.085.700 23.000 23.051 284.689.244 23.051 284.689.244 1,00 12.525 12.350 0,99 1,00 12.525 12.350 0,99 

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση 111.632.290 35.000 30.068 104.629.286 30.065 104.925.650 0,86 3.189 3.480 1,09 0,86 3.189 3.490 1,09 

114 

Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 3.020.631 5.790 2.142 1.915.390 2.142 1.915.390 0,37 522 894 1,71 0,37 522 894 1,71 

121 

Εκσυγχρονισμός των 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων  

601.047.510 5.400 6.972 494.890.000 3.958 217.237.611 1,29 111.305 70.983 0,64 0,73 111.305 54.886 0,49 

123 

Προστιθέμενη αξία στα 

γεωργικά και δασοκομικά 

προϊόντα (Σύνολο) 

114.100.178 374 478 199.081.413 188 67.163.623 0,39 305.081 416.488 1,37 0,50 305.081 357.253 1,17 

123Α 

Αύξηση Αξίας των 

γεωργικών προιόντων 
107.958.477 243 381 196.432.931 100 64.918.575 1,56 444.274 464.912 1,05 0,41 444.274 430.062 0,97 

123Β 

Αύξηση Αξίας των 

δασοκομικών προιόντων 
6.141.701 131 97 2.648.483 88 2.245.048 0,9 46.883 25.933 0,55 0,73 46.883 26.395 0,56 

125 

Υποδομή σχετική με την 

ανάπτυξη και την 

προσαρμογή γεωργίας 

και της δασοκομίας 408.775.498 123 146 390.000.323 57 221.893.317 1,56 3.323.378 2.671.235 0,80 0,46 3.323.378 3.892.865 1,17 

125Α1 

Εγγειοβελτιωτικά έργα και 

δράσεις 387.148.709 87 90 376.802.912 42 213.051.690 1,03 4.449.985 4.186.699 0,94 0,48 4.449.985 5.072.659 1,14 

125Α2 Έργα Αναδασμών 10.551.284 10 12 2.915.066 1 1.168.770 1,2 1.055.128 242.922 0,23 0,10 1.055.128 1.168.770 1,11 

125Α5 

Βελτίωση 

προσβασιμότητας στις 

αγροτικές περιοχές 5.034.488 1 1 4.439.841 1 4.439.841 1,00 5.034.488 4.439.841 0,88 0,00 5.034.488     

125Β 

Βελτίωση της υποδομής 

που σχετίζεται με την 

προσαρμογή της 6.041.017 25 43 5.842.504 13 3.238.924 1,72 241.641 135.872 0,56 0,52 241.641 249.148 1,03 
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Υλοποίηση του ΠΑΑ (31/12/2015) Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα 

Τελευταία 

τροποποίηση ΠΑΑ 

Συμβασιοποιημένα 

έργα Ολοκληρωμένα έργα Συμβασιοποιημένα έργα Ολοκληρωμένα έργα 

ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ 

 

Δημόσια 

Δαπάνη Στόχος  Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές 

(Δ.Δ.) Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές  

(Δ.Δ.) 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό

-τητα 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό-

τητα 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)/(2) (8) = (1)/(2) (9)=(4)/(3) (10)=(9)/(8) (10)=(5)/(2) (11) = (1)/(2) (12)=(6)/(5) (13)=(12)/(11) 

δασοκομίας 

131 

Τήρηση προτύπων 

βασιζόμενων στην 

κοινοτική νομοθεσία 

(ανειλημμένες) 7.163.697 1.832 1.832 7.163.697 1.832 7.163.697 1,00 3.910 3.910 1,00 1,00 3.910 3.910 1,00 

132 

Συμμετοχή γεωργών σε 

καθεστώτα ποιότητας 

τροφίμων 7.553.622 1.570 825 2.332.658 132 707.298 0,52 4.811 2.827 0,59 0,08 4.811 5.358 1,11 

133 

Δραστηριότητες 

ενημέρωσης και 

προώθησης 100.715 1 1 20.650 1 20.650 1,00 100.715 20.650 0,21 1,00 100.715 20.650 0,21 

144 

«Εκμεταλλεύσεις υπό 

αναδιάρθρωση λόγω 

μεταρρύθμισης κοινής 

οργάνωσης της αγοράς 191.310.556 42.000 41.765 187.322.270 40.238 183.284.623 0,99 4.555 4.485 0,98 0,96 4.555 4.555 1,00 

311 
Διαφοροποίηση προς μη 

γεωργικές δραστηριότητες 
18.690.505 100 53 3.698.317 5 792.194 0,53 186.905 69.780 0,37 0,05 186.905 158.439 0,85 

312 
Ανάπτυξη πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 
9.494.293 115 107 3.980.376 24 1.646.338 0,93 82.559 37.200 0,45 0,21 82.559 68.597 0,83 

313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
105.549.449 850 489 34.419.656 56 7.642.414 0,57 124.176 70.388 0,57 0,07 124.176 136.472 1,10 

321 

Βασικές υπηρεσίες για 

την οικονομία και τον 

αγροτικό πληθυσμό 

126.051.248 200 423 66.920.808 93 23.172.564 2,11 630.256 158.205 0,25 0,47 630.256 249.167 0,40 

322 
Ανακαίνιση και ανάπτυξη 

χωριών 
46.613.527 200 230 42.016.233 63 16.957.378 1,15 233.068 182.679 0,78 0,32 233.068 269.165 1,15 

323 
Διατήρηση της αγροτικής 

κληρονομιάς 
5.065.117 50 36 3.229.356 17 1.925.586 0,72 101.302 89.704 0,89 0,34 101.302 113.270 1,12 

41 Στρατηγικές τοπικής 155.998.638 1.150 2.135 113.222.338 968 69.064.205 1,86 135.651 53.032 0,39 0,84 135.651 71.347 0,53 
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Υλοποίηση του ΠΑΑ (31/12/2015) Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα 

Τελευταία 

τροποποίηση ΠΑΑ 

Συμβασιοποιημένα 

έργα Ολοκληρωμένα έργα Συμβασιοποιημένα έργα Ολοκληρωμένα έργα 

ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ 

 

Δημόσια 

Δαπάνη Στόχος  Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές 

(Δ.Δ.) Αρ. 

Τελικές 

Πληρωμές  

(Δ.Δ.) 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό

-τητα 

Αποτελεσ-

ματικότητα 

Μοναδιαίο 

Προγραμ/θέν 

Κόστος 

Μοναδιαίο 

Πραγματ/θέν 

Κόστος 

Αποδοτικό-

τητα 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)/(2) (8) = (1)/(2) (9)=(4)/(3) (10)=(9)/(8) (10)=(5)/(2) (11) = (1)/(2) (12)=(6)/(5) (13)=(12)/(11) 

ανάπτυξης 

421 
Διεθνική/Διατοπική 

Συνεργασία 
2.002.982 1 19 2.343.030 8 632.558 19,00 2.002.982 123.317 0,06 8,00 2.002.982 79.070 0,04 

431 
Λειτουργικά / Απόκτηση 

δεξιοτήτων και εμψύχωση 
41.361.583 2.100 -  45.958.939 1.614 35.271.597 - 19.696 - - 0,77 19.696 21.854 1,11 
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα και με τις επιφυλάξεις  του Συμβούλου Αξιολόγησης 

λόγω της ύπαρξης (ι) πολύ περιορισμένου αριθμού ολοκληρωμένων έργων, (ιι) ύπαρξης 

πληθώρας έργων «γέφυρας» στην πλειονότητα των Μέτρων του Άξονα 1, προκύπτει - με 

βάση  πάντα τον υπολογισμό  της αποδοτικότητας για τα ολοκληρωμένα έργα – ότι ο δείκτης  

αποδοτικότητας λαμβάνει  τιμή που υπερβαίνει  ελαφρά η υπολείπεται της μονάδας, γεγονός 

που δείχνει ότι δεν υπήρξε προγραμματική αστοχία, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο 

προυπολογισθέν μοναδιαίο  κόστος. Εξαιρέσεις αποτελούν το Μέτρο 133 «Δραστηριότητες 

ενημέρωσης και προώθησης», το οποίο περιλαμβάνει μόνο ένα έργο. Στο δεύτερο Μέτρο που 

παρατηρείται μεγάλη απόκλιση είναι το Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και 

τον αγροτικό πληθυσμό». Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι η πλειονότητα των 

ολκληρωμένων έργων που διαμορφώνουν και σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα του 

Μέτρου είναι  έργα αγροτικής οδοποίας, στα οποία παρέχονται πολύ υψηλές εκπτώσεις από 

τους Αναδόχους.  

Αποδοτικότητα  των μέτρων/ δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Μέτρο 211  «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» 

Με δεδομένη την ήδη διατυπωμένη επιφύλαξη για την ακρίβεια αποτελεσμάτων που δίνονται 

μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου, θεωρείται παρακινδυνευμένο να υπολογιστεί 

μοναδιαίο κόστος. Ωστόσο, μία ένδειξη για την αποδοτικότητα του Μέτρου μπορούν να 

δώσουν τα παρακάτω δεδομένα που αφορούν στην απορρόφηση των πόρων για το Μέτρο 

211. Ας σημειωθεί ότι το Μέτρο 211 αποτελούσε το δεύτερο σε βαρύτητα (εάν οι δαπάνες 

χρησιμοποιηθούν ως το σχετικό κριτήριο) του ΠΑΑ 2007-2013. Σε συνδυασμό με το Μέτρο 

212 μάλιστα ξεπερνούν σε χρηματοδοτική βαρύτητα και το Μέτρο 214. 

Πίνακας 5.60: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 211  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή 749.459.586 716.174.998,42 95,56% 

Δημόσια Δαπάνη 924.726.553 912.235.388,17 98,65% 

 

Εξετάζοντας τον παραπάνω Πίνακα σε συνδυασμό με τους συντελεστές αποτελεσματικότητας 

που υπολογίστηκαν στο 5.4.2. για το συγκεκριμένο Μέτρο, προκύπτει ότι με δαπανηθέντα το 

96% και 99% της κοινοτικής συμμετοχής και της δημόσιας δαπάνης αντίστοιχα, τελικά 

επιτεύχθηκε το 91% της επιδιωκόμενης ενίσχυσης εκμεταλλεύσεων και μόλις το 83% της 

έκτασης που επιδιωκόταν να ενταχθεί με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της 

ποιότητας του εδάφους και της διατήρησης της γεωργικής γης. 

 

Παρά την μη χρήση του μοναδιαίου κόστους από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 

αποδοτικότητα του Μέτρου υπολείπεται της προγραμματισμένης αρκετά, με δεδομένο 

μάλιστα ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο ήταν ίσοι ή 

και κατώτεροι με τους ήδη επιτευχθέντες κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο 2000-2006 

(Βλ. 5.4.2.). 

 

Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών» 
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Πίνακας 5.61: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 212  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή 
315.725.744 307.773.441,56 97,48% 

Δημόσια Δαπάνη 
389.560.670 389.555.340,79 100,00% 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνδυαστική παρατήρηση του παραπάνω Πίνακα με 

τους συντελεστές αποτελεσματικότητας που υπολογίστηκαν στο 5.4.2. για το συγκεκριμένο 

Μέτρο, προκύπτει ότι με δαπανηθέντα το 97,5% και 100% της κοινοτικής συμμετοχής και της 

δημόσιας δαπάνης αντίστοιχα, τελικά επιτεύχθηκε το 93% της επιδιωκόμενης ενίσχυσης 

εκμεταλλεύσεων και μόλις το 78% της έκτασης που επιδιωκόταν να ενταχθεί με σκοπό τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του εδάφους και της διατήρησης της γεωργικής 

γης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αποδοτικότητα του Μέτρου υπολείπεται αρκετά της 

προγραμματισμένης, ειδικά ως προς το κριτήριο του περιβαλλοντικού οφέλους που επέφερε.  

 

Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»  

Η επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην περίπτωση των Μέτρων 211 και 212 είναι ακόμα 

εντονότερη στην περίπτωση του Μέτρου 214 όπου οι μεταβολές των μεγεθών είναι ακόμα πιο 

δραστικές και συμπίπτουν με την παρατηρούμενη σημαντική διαφοροποίηση των Υπομέτρων 

και Δράσεων, ως προς τις ενισχυόμενες ενέργειες και πρακτικές. Συνεπώς, η χρήση του 

μοναδιαίου κόστους δεν θεωρήθηκε σκόπιμη.   

Πίνακας 5.62: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 214  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή 884.278.217 791.573.198 89,52% 

Δημόσια Δαπάνη 1.091.073.571 1.002.676.991 91,90% 

 

Έναντι αυτού, προτιμήθηκε μια έμμεση συνδυαστική προσέγγιση του ζητήματος της 

οικονομικής αποδοτικότητας. Έτσι παρατηρώντας ότι για να επιτευχθούν συντελεστές 

αποτελεσματικότητας 0,82 στο δείκτη επίδοσης «Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη» και 0,68 στην 

«Συνολική περιοχή που λαμβάνει γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη», τον δεύτερο δείκτη 

επίδοσης που χρησιμοποιήθηκε, δαπανήθηκε το 90% της κοινοτική συμμετοχής και το 92% 

της προϋπολογισθείσας δημόσιας δαπάνης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 

αποδοτικότητα του Μέτρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική, χρησιμοποιώντας ως 

κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος που επέφερε, εκτιμώμενο με την έκταση η οποία 

εντάχθηκε στις διάφορες Δράσεις του Μέτρου. 

 

Μέτρο 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις»  

Οι μεταβολές των στόχων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, όπου 

ο στόχος στο τέλος ήταν μικρότερος από το 
1
/10 του αρχικώς εκτιμώμενου (Κ.Σ. 1.572.743 

έναντι 15.119.700 € και Δ.Δ. 1.940.541 € έναντι 19.998.900 €), δημιουργούν μια 

επιφυλακτικότητα στις εκτιμήσεις.  
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Πίνακας 5.63: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 216  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή 1.572.743 998.501 63,49% 

Δημόσια Δαπάνη 1.940.541 1.108.365 57,12% 

 

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στις 

προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή να χρησιμοποιείται η τιμή που προσεγγίστηκε στο τέλος 

της προγραμματικής περιόδου, μπορεί να θεωρηθεί ότι ως προς την αποδοτικότητα το 

συγκεκριμένο Μέτρο ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό. Και μάλιστα στην περίπτωση του Μέτρου 216 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το μοναδιαίο κόστος για την εκτίμηση της αποδοτικότητάς 

του. Αφού είχε θέσει ως στόχο τη δημόσια δαπάνη ανά επένδυση 3.346 € όταν η τελική 

δημόσια δαπάνη ανά επένδυση ήταν 2.015 €. Άρα, η αποδοτικότητα χρησιμοποιώντας τον 

τύπο [ Α΄ Τύπος], προκύπτει Δαποδοτ= 0,6. Το Μέτρο, με βάση το συντελεστή αποδοτικότητας 

μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα αποδοτικό, και μάλιστα όταν το συνολικό μέσο ύψος της 

επένδυσης ανά δικαιούχο, (Δημόσια + Ίδια δαπάνη) είναι ανώτερο του προϋπολογισθέντος 

κατά 13%. Το προϋπολογισθέν μέσο ύψος δαπάνης ήταν 4.441 €, ενώ τελικά έφτασε στα 

5.021 € συνολικής δαπάνης ανά επένδυση. 

 

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» 

Από τον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι ο στόχος που τέθηκε ως προς τις δαπάνες 

προσεγγίσθηκε, σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Πίνακας 5.64: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 221  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή 90.977.114 86.670.538 95,27% 

Δημόσια Δαπάνη 112.252.821 110.330.234 98,29% 

Εξετάζοντας συνδυαστικά τον Πίνακα με τους δείκτες και τους συντελεστές που αφορούν στο 

Μέτρο 221 και τον Πίνακα των προγραμματισμένων και των δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν τελικά, φαίνεται ότι με μικρότερη της προγραμματισμένης απορρόφησης 

των πόρων, καλύφθηκε μεγαλύτερο του προγραμματισμένου μέρος των δικαιούχων και των 

εκτάσεων. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αποδοτικότητα του Μέτρου ήταν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης»  

Δεν είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση της αποδοτικότητας διότι οι Πίνακες που παρατίθενται στην 

Εκθεση του 2015 τόσο ο αρχικός όσο και αυτός που αφορά τις Νέες Προκλήσεις είναι 

προφανώς ανακριβείς (π.χ. περιέχουν αρνητικές ετήσιες δαπάνες, χωρίς κάποια σχετική 

εξήγηση, οι ετήσιες και οι σωρευτικές δαπάνες ταυτίζονται όταν στην προηγούμενη Έκθεση 

αναφέρεται ετήσια και σωρευτική δαπάνη η οποία προφανώς θα έπρεπε να αθροίζεται). Τα 

στοιχεία που αφορούν στην επίτευξη αντλήθηκαν από τον Πίνακα των δεικτών εκροών 

(επιδόσεων) για το έτος 2015. 
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Πίνακας 5.65: Προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες για το Μέτρο 226  

 Προγραμματισθείσες 
€ 

Πραγματοποιηθείσες 
€ 

Ποσοστό 
επίτευξης 

Κοινοτική Συμμετοχή  17.130.712  

Δημόσια Δαπάνη  20.620.916  
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5.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ενότητα 4, όπου παρουσιάστηκε η μεθοδολογική 

προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων βασίζεται στον συγκερασμό των στοιχείων που συλλέχθηκαν από επίσημες 

στατιστικές πηγές που είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η Εurostat (οι αναλυτικές πηγές 

των στοιχείων παρουσιάζονται στην ενότητα 3.3), από μελέτες, έρευνες και εκθέσεις (ιδιαίτερα 

για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους) αλλά και από ποιοτικά/ποσοτικά στοιχεία που 

προέκυψαν από τις έρευνες πεδίου, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ των ετών 

2007-2014 και του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 2010 -2013.  

Η πρώτη ενότητα στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στην απασχόληση 

και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της στον γεωργικό τομέα. Η απασχόληση στον 

πρωτογενή τομέα παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, λόγω της κυριαρχίας των 

οικογενειακής μορφής γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μείωση της απασχόλησης αντανακλάται 

στο σύνολο των στατιστικών ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν, οι ισοδύναμες θέσεις 

απασχόλησης οι συνολικές Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) από 525.600  το 2007 

(11,5% του συνόλου των απασχολουμένων) διαμορφώνονται σε 476.300 (13,2% του 

συνόλου των απασχολουμένων) το 2015. Η αύξηση του ποσοστού, παρά τη μείωση σε 

απόλυτες τιμές των απασχολούμενων στη γεωργία, αναδεικνύει την αντοχή του πρωτογενή 

τομέα σε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης της ανεργίας στη χώρα  μετά το 2009.  

 

Το ποσοστό απασχολούμενων στην γεωργία και δασοκομία είναι πολύ υψηλότερο από τον 

μέσο όρο της ΕΕ -28, που είναι 4,7%. Διαρθρωτικές μεταβολές παρατηρούνται στη σύνθεση 

της απασχόλησης εντός του τομέα. Οι σημαντικότερες μεταβολές αφορούν στη σημαντική 

μείωση των βοηθούντων μελών, που το 2007 αντιπροσώπευαν 25,1% των 

απασχολούμενων, ενώ το 2015 το 16%. Οι αυτοαπασχολούμενοι με και χωρίς προσωπικό το 

2007 αντιπροσώπευαν το 68,2%, ενώ το 2015 το 74,1%, ενώ αυξάνεται και το ποσοστό των  

μισθωτών από  6,7% σε 9,9%. 

Σημαντική είναι η επιδείνωση της δημογραφικής σύνθεσης των απασχολούμενων στην 

γεωργία, που  αποτυπώνεται μέσω του δείκτη που μετρά την αναλογία των γεωργών ηλικίας 

μικρότερης των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών. Η τιμή του 

δείκτη το 2007 ήταν 0,12 και το 2013 0,09, αποτυπώνοντας το οξυμένο πρόβλημα γήρανσης 

που επιδρά άμεσα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Σε σύνολο αρχηγών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών το 2007 ανήκε το  6,6% 

των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ το 2013 το 5,2%. Ουσιαστικά αμετάβλητη 

παραμένει η κατά φύλο σύνθεση (άνδρες- γυναίκες) των απασχολούμενων μεταξύ 2007 και 

2014 (στο 75 : 25).  

Η δεύτερη ενότητα των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις μεταβολές 

στα συνολικά οικονομικά μεγέθη του τομέα, όπως είναι η μεταβολή της αξίας παραγωγής του 

γεωργικού τομέα, της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής, της παραγωγικότητας της εργασίας 

αλλά και των μεταβολών στον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επιμέρους 
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κατηγορίες κριτηρίων, όπως είναι η έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής 

παραγωγής και το ζωικό κεφάλαιο στις εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής αλλά και το 

οικονομικό τους μέγεθος.  

Η εξέταση των ανωτέρω στοιχείων δείχνει μια επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής γεωργίας πολύ αργή σύγκλιση με τους μέσους όρους της ΕΕ, σε κρίσιμα μεγέθη, 

όπως είναι το οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ αντίθετα διευρύνεται  

η απόκλιση σε σχέση με την  παραγωγικότητα της εργασίας. Αναλυτικότερα, η ΑΠΑ το 2007 

ήταν 5.515Μ€ (σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους), ενώ το 2014 (προσωρινά στοιχεία) 

ανήλθε σε 5.355,7 Μ€, παρουσιαζοντας αυξομειώσεις την περίοδο 2008-2012, ενώ έκτοτε 

κινείται πτωτικά.   

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ως ποσοστό της συνολικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής 

σημείωσε πτώση (από 55,4% το 2007 μειώθηκε σε 49,5 % το 2014), που αποτελεί αρνητική  

εξέλιξη, εάν δε συνεξεταστεί με τη μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας στη γεωργία,  

παρά την αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δείχνουν 

μια σημαντική επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.   

Η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας παρουσιάζει έντονη διακύμανση την περίοδο 

2007-2014, αυξάίνεται σημαντικά την περίοδο 2010 – 2012 (11,5%) και διαμορφώνεται  κατά 

μέσο όρο τη διετία  2010-2012 σε 12.933 €/ΜΑΕ έναντι 11.605 €/ΜΑΕ τη διετία 2005-2007,  

αλλά μειώνεται σημαντικά τη διετία 2012-2014 και διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα της 

διετίας 2005-2007 σε 11.256,5 €/ΜΑΕ. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει την απόκλιση  με τον μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται την ίδια περίοδο σε 16.884 Ευρώ/ΜΑΕ. Η 

μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας δημιουργεί σημαντικότατο προβληματισμό για τη 

συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη ενός από τους βασικότερους στόχους του που 

ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας Το μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων 

αυξάνεται σημαντικά την περίοδο 2007-2013 (το 2007 ήταν 8.640 €, ενώ το 2013 αυξάνει σε 

11.374 €). Παρά την αύξηση του μέσου οικονομικού μεγέθους των Γ.Ε στη χώρα,  

εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόκλιση με την ΕΕ -28 όπου το αντίστοιχο μέγεθος 

διαμορφώνεται σε 30.536 €.    

Σε σταθερές τιμές του 2009 η προστιθέμενη αξία των κλάδων 10 -11 (τρόφιμα –ποτά) το 2007 

ανερχόταν σε 4.654,3Μ€, ενώ το 2013 διαμορφώνεται σε 3.9319,4Μ€. Ιδιαίτερη σημασία έχει 

η παρατηρούμενη σταθερότητα της απασχόλησης στη βιομηχανία τροφίμων σε μια περίοδο 

που η συνολική απασχόληση στη μεταποίηση μειώνεται σημαντικά. Αναλυτικότερα, το 2007 

στη βιομηχανία τροφίμων απασχολούνταν 87.973 άτομα, ενώ το 2013 86.979.  Σε μια 

χρονική περίοδο που η ανεργία πενταπλασιάστηκε η πολύ μικρή μείωση των 

απασχολούμενων αναδεικνύει τη δυναμική της βιομηχανίας τροφίμων. Η απασχόληση στους 

κλάδους τροφίμων και ποτών την περίοδο 2007-2013 μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ συνολικα στη 

μεταποίηση κατα 29%. 

Η τρίτη  ενότητα στοιχείων αναφέρεται στα δημογραφικά δεδομένα και τη διαχρονική εξέλιξη 

του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών, από όπου προκύπτει μια θετική πληθυσμιακή 

εξέλιξη που είναι η αύξηση κατά 2,4% του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών το 2015 σε 

σχέση με το 2007 και την υποχώρηση του πληθυσμού των κυρίαρχα αστικών περιοχών. 

Παρά την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού η δημογραφική σύνθεση των αγροτικών 

περιοχών παραμένει σημαντικά δυσμενέστερη σε σχέση με τις αστικές περιοχές, ενώ 
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διολισθαίνει περαιτέρω την αντίστοιχη περίοδο η συμβολή της συμμετοχής των αγροτικών 

περιοχών στη δημιουργούμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της  οικονομίας.    

 

Μια πέμπτη ενότητα στοιχείων αφορά στη μεταβολή των χρήσεων γης, που αναδεικνύει την 

σημαντική αύξηση της ΧΓΕ λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης των εκτάσεων των βοσκοτόπων, 

μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά η αναλογία μεταξύ 

ετήσιων και μόνιμων καλλιεργειών. Οι μεγαλύτερες μειώσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων  

παρουσιάζονται στις αροτραίες καλλιέργειες και στα κηπευτικά, ενώ η παραγωγή ουσιαστικά 

παραμένει σταθερή. Επιδείνωση παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη της ζωικής παραγωγής 

με μείωση του αριθμού των ζώων, της παραγωγής ζωικών προϊόντων με εξαίρεση το 

αιγοπρόβειο γάλα και το μέλι. Σημαντικές και ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις που 

παρουσιάζονται στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών και την 

μείωση των εισαγωγών. Τέλος, σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις σε στατιστικά στοιχεία 

παρουσιάστηκαν στα δεδομένα που άπτονται των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως είναι 

τα στοιχεία για τη βιοποικιλότητα, για την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα των υδάτων.  

 

Εκ των πραγμάτων η αξιοποίηση ερευνών όπως η έρευνα της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας για τις μεταβολές του αριθμού των πουλιών που συνθέτουν το Farmland Bird index 

(FBI), τα στοιχεία των εκθέσεων του ΥΠΕΚΑ, σε συνδυασμό με την επισκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.3.1 χρησιμοποιήθηκαν 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την συμβολή των Μέτρων του Άξονα 2 στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος. Αναλυτικά, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε 

περιβαλλοντική παράμετρο παρουσιάζονται κατωτέρω:    

 

Βιοποικιλότητα 

Στο ζήτημα της βιοποικιλότητας  τα στοιχεία που παρατίθενται  αφενός μεν στο κείμενο της 

Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (ΥΠΕΚΑ, 2014), αφ’ ετέρου στο Prioritised Action 

Framework (PAF) for Natura 2000 for the EU multiannual financing period 2014-2020,  δίνουν 

στοιχεία για να εξεταστεί η εξέλιξη της βιοποικιλότητας στη χώρα μας.  

 

Η Ελλάδα ανήκει στη Μεσογειακή βιογεωγραφική ζώνη. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας και 

στα δύο επίπεδα (εθνικό και ζωνικό), όπως περιγράφεται από την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας, δεν φαίνεται να διαφέρει από το ένα 

επίπεδο στο άλλο (PAF).  

Πίνακας 5.66: Κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας 

Οικότοποι Είδη Περιοχή  

Κατάσταση διατήρησης 

% 

Κατάσταση διατήρησης 

% 

 Ευνοϊκή  Ανεπαρκής Κακή Άγνωστη  Ευνοϊκή  Ανεπαρκής Κακή Άγνωστη  Έλλειψη 

στοιχείων  

Εδαφικοί 60 28 9 3 13 18 3 65 1 

Θαλάσσιοι  80  20  24 41 35  

Κράτος 

Μέλος 

57 31 8 4 12 19 6 62 1 

 

Και στις δύο περιπτώσεις διακρίνεται ότι σε σχέση με τους βιοτόπους, σημαντικά λιγότερα 

είδη βρίσκονται σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης, ενώ εντύπωση προκαλεί το σημαντικό 
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ποσοστό ειδών για τα οποία δεν υπάρχει πληροφόρηση, αφού και στη ζώνη αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο υπερβαίνει το 60%. 

 

Από την ίδια έκθεση προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας για τα πουλιά της χώρας.  

Πίνακας 5.67: Κατηγορίες κινδύνων για διάφορα είδη πτηνών στην Ελλάδα 

Κατηγορίες κινδύνου Αριθμός Ειδών 

Εξαφανισμένο 0 

Κρίσιμα κινδυνεύον 11 

Κινδυνεύον 16 

Τρωτό 27 

Σχεδόν απειλούμενο  13 

Μικρή ανησυχία 21 

Έλλειψη στοιχείων 16 

Μη αξιολογημένο 43 

Σύνολο  147 

 

Όπου φαίνεται ότι αρκετά είδη βρίσκονται σε κατάσταση απειλής 

 

 

Από την άλλη πλευρά η γεωργία φαίνεται να αποτελεί σημαντική πίεση προς την 

ορνιθοπανίδα (Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα). Εξετάζοντας την τελευταία, δηλαδή 

την επίδραση των γεωργικών δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότητα, χρησιμοποιήθηκε η  

μελέτη της  Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας : «Πρόγραμμα παρακολούθησης του 

πληθυσμού των αναπαραγόμενων κοινών ειδών πουλιών της Ελλάδας. Συνοπτική 

παρουσίαση  προγράμματος τριετίας 2007-2009. Πρώτα αποτελέσματα πληθυσμιακών 

τάσεων».  
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Από την παραπάνω μελέτη προκύπτει ότι το μικρό διάστημα των μετρήσεων δεν επιτρέπει 

την  εξαγωγή συμπερασμάτων, ούτε καν αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων για τις τάσεις 

των πληθυσμών των Κοινών ειδών πουλιών της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση για τα 83 είδη 

που δίνονται αποτελέσματα μόνο για τα 11 (13%) διαγράφεται μια τάση, στα 6 μεγάλη ή 

μικρότερη μείωση και για 5 μικρή ή μεγάλη αύξηση. Αναλυτικά για τις επιμέρους κατηγορίες 

δίνεται ο παρακάτω Πίνακας.  

 

Έτος καταγραφής Αγροτικά είδη Δασικά είδη Αγροδασικά είδη Άλλα είδη  

2007 56 31 10 11 

2008 54 32 11 14 

2009 57 31 16 15 

 

Τέλος, από την Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που 

συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, που ανατέθηκε από τη 

Διαχειριστική Αρχή, και για το ίδιο ζήτημα παρατίθεται το συμπέρασμα ότι ανάλυση των 

αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι αριθμοί των αγροτικών ειδών έχουν μειωθεί κατά 22,2% από το 

έτος βάσης (2007), όπου ορίζεται η τιμή 100, έως το τελευταίο έτος των δεδομένων (2010), 

όπου η τιμή του δείκτη έφτασε το 77,8. 

 

Πολύτιμη ήταν η συμβολή της μελέτης οριοθέτησης των Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)  

περιοχών που εκπόνησε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από ανάθεση της 

Διαχειριστικής Αρχής και ο σχετικός χάρτης.  
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Έδαφος 

Ως προς το έδαφος  χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που παρέχονται  από το  κείμενο του ΠΑΑ 

2014-2020.  

 

 

 

Φαίνεται το μικρό έως πάρα πολύ μικρό ποσοστό οργανικής ουσίας που περιέχουν κατά 

μέσον όρο τα ελληνικά γεωργικά εδάφη, και συνεπώς η ανάγκη εμπλουτισμού τους. 
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Ως προς το πρόβλημα της διάβρωσης, οι εκθέσεις της Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

ερημοποίησης, όπως και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, δείχνουν το βαθμό κινδύνου  που 

προέρχεται από τη διάβρωση των γεωργικών εδαφών. 

 

Υδάτινοι Πόροι 

Τέλος,  και όσον αφορά στους υδατικούς πόρους της χώρας από την έκθεση: Νερά Ποιότητα 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας Περίοδος αναφοράς 2000-2008 Προκύπτει ότι 

το στο 11% των υπογείων υδάτων (26/236 υδατικά συστήματα) παρατηρείται  υπέρβαση της 

τιμής του 50mg/lt νιτρικών αλάτων,  ενώ από την  «ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2004 – 2007» προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα τόσο για τα υπόγεια όσο και για τα επιφανειακά νερά.  

 

Υπόγεια ύδατα 

Ποσοστό σημείων προηγούμενη 

περίοδος 

αναφοράς 

τρέχουσα 

περίοδος 

αναφοράς 

στα οποία σημειώνεται   

υπέρβαση των 50 mg/l   

επί των μέγιστων τιμών NO3  29,67 % 

επί των μέσων τιμών NO3  21,05 % 

στα οποία σημειώνεται   

υπέρβαση των 40 mg/l   

επί των μέγιστων τιμών NO3  37,08 % 
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επί των μέσων τιμών NO3  27,51 % 

Ποσοστό σημείων   

 

Επιφανειακά ύδατα 

 βάσει της μέγ. 

συγκ.NO3 

επί της ετήσιας 

μέσης τιμής 

επί της 

χειμερινής 

μέσης τιμής 

αύξηση    

μεγάλη 16,67 % 4,63 %  

μικρή 26,85 % 20,37 %  

σταθερότητα 14,81 % 27,78 %  

μείωση    

μεγάλη 18,52 % 15,741 %  

μικρή 23,15 % 31,481 %  

 

5.6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013 

Στο παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά όλες οι τιμές επίτευξης των επτά 

δεικτών επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.   

 

Πίνακας 5.68: Δείκτες Επιπτώσεων ΠΑΑ 2007-2013 

Α/Α Δείκτες Επιπτώσεων Μονάδα Μέτρησης Τιμή Επίτευξης 

1 Οικονομική ανάπτυξη  
 Εκατομμύρια Ευρώ Μονάδα 

Αγοραστικής Δύναμης (PPS)  
11.699,19 

2 Δημιουργία θέσεων εργασίας  
Ισοδύναμο Πλήρους 

Απασχόλησης (FTE) 
167.306 

3 Παραγωγικότητα εργασίας 
Ευρώ ανά Ισοδύναμο 

Πλήρους Απασχόλησης (FTE) 
1.201,66 

4 
Αναστροφή της τάσης μείωσης της 

βιοποικιλότητας  
% ποσοστό μεταβολής Μη διαθέσιμο  

5 

Διατήρηση των γεωργικών 

εκτάσεων και της δασοκομίας 

υψηλής φυσικής αξίας  

Ποσοτική και ποιοτική αλλαγή 

της υψηλής φυσικής αξίας των 

γεωργικών εκτάσεων και της 

δασοκομίας 

Αύξηση  

6 
Βελτίωση της ποιότητας των 

υδάτων  

Τιμή & Τάση (σε αλλαγές στο 

ακαθάριστο ισοζύγιο 

θρεπτικών στοιχείων) 

Σταθερότητα  

7 
Συμβολή στην καταπολέμηση των 

κλιματικών μεταβολών  
Ktoes                       0,186 Ktoe/έτος 
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66..  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΑΑ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  

6.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην ανάπτυξη του συνόλου της αγροτικής οικονομίας; 

(στόχοι Λισαβόνας, Σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 1) Οικονομική ανάπτυξη & 3) 

Παραγωγικότητα της εργασίας)  

 

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα προέρχεται από την ανάλυση που έγινε με το 

υπόδειγμα εισροών – εκροών  και αναφέρεται  στη συνολική μεταβολή οικονομικών μεγεθών 

των αγροτικών περιοχών και όχι της χώρας συνολικά.  Ως αγροτικές περιοχές 

προσδιορίζονται οι κυρίαρχα αγροτικές και ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές με βάση την 

τυπολογία του ΟΟΣΑ – Ε.Ε, αλλά και συγκεκριμένες χωρικές υποενότητες σε επίπεδο LAU -2 

& NUTS 3 των κυρίαρχα αστικών περιοχών (Περιφέρεια  Αττικής, Περιφερειακές ενότητες 

Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή ενότητα Νήσων), λόγω του ότι  έχουν 

σημαντική αγροτική παραγωγή, ενώ υπάρχει και σημαντικός αριθμός δικαιούχων του 

Προγράμματος στις περιοχές αυτές. Τα αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία παρατίθενται 

κατωτέρω.  

 

Με βάση την ανάλυση προκύπτει ιδιάιτερα σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην 

οικονομία των αγροτικών περιοχών, αφού η συνολική οικονομική διαταραχή (μεταβολή της 

ζήτησης ή μεταβολή της προστιθέμενης αξίας) των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 για τα οποία 

γίνεται η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων, μέσω της χρήσης του υποδείγματος Ε-Ε, 

ανήλθε σε 4.449,99 εκατ. Ευρώ (σε τιμές 2008). Από αυτά, τα 2.421,49 εκατ. Ευρώ (54,4% 

του συνόλου) αφορούν στον Άξονα 2, ενώ τα 1.645,19 εκατ. Ευρώ (37%) αντιστοιχούν σε 

Μέτρα του Άξονα 1. Τα ποσοστά για τους Άξονες 3 και 4 είναι 4,3% (για τον καθένα από τους 

δύο Άξονες). Το σημαντικότερο Μέτρο είναι το 214, για το οποίο αντιστοιχεί συνολική δαπάνη 

989,65 εκατ. Ευρώ (22,2% του συνόλου), ενώ ακολουθούν τα Μέτρα 211 (910,80 εκατ. Ευρώ 

– 20,5%), 121 (621,86 εκατ. Ευρώ – 14%), 212 (389,18 εκατ. Ευρώ – 8,7%) και 125 (377,69 

εκατ. Ευρώ – 8,5%). 

 

Σε ότι αφορά στους στόχους των οικονομικών διαταραχών, από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι ο 

σημαντικότερος από αυτούς (σε όρους συνολικής δαπάνης) είναι η μεταβολή της 

προστιθέμενης αξίας, η οποία αντιστοιχεί σε 2871,63 εκατ. Ευρώ (64,5% του συνόλου) και 

αφορά το σύνολο σχεδόν των Μέτρων του Άξονα 2, καθώς και τα Μέτρα 112, 131, 133 και 

144. Ακολουθεί η αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου των Κατασκευών (758,17 

εκατ. Ευρώ – 17%), η οποία αφορά κυρίως τα Μέτρα του Άξονα 1, αλλά και το σύνολο των 

Μέτρων των Αξόνων 3 και 4. Έπεται ο κλάδος του Εμπορίου (563,01 εκατ. Ευρώ – 12,7%), ο 

οποίος αντιστοιχεί κυρίως στο Μέτρο 121 και στα Μέτρα του Άξονα 4. Η αύξηση της ζήτησης 

για τα προϊόντα του κλάδου της κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού ανέρχεται σε 205, 

25 εκατ. Ευρώ και σχεδόν στο σύνολό της αφορά το Μέτρο 121.  
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Πίνακας 6.1: Οικονομικές διαταραχές ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 (εκατ. Ευρώ, τιμές 2008)  

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

112 121 123 125 131 132 133 144 Σύνολο  

Άξονα 1 

211 212 214 216 221 226 Σύνολο  

Άξονα 2 

ΑΠΑ 282,79    7,04  0,02 181,09 470,94 910,80 389,18 989,65 1,08 109,98  2400,69 

Κατασκευές  18,45 67,65 377,69     463,79      20,80 20,80 

Εμπόριο  376,13 95,13   0,05   471,31        

Μηχανήματα & 

Εξοπλισμός 

 198,24 6,06      204,30        

Μεταλικά προϊόντα  9,35       9,35        

Μεταφορές   3,33      3,33        

Τρόφιμα & Ποτά  1,67       1,67        

Χρηματοπ. Υπηρ.  0,01 0,18      0,19        

Δραστηριότητες 

Αναψυχής 

                

Υπόλοιπη 

Μεταποίηση 

 9,52       9,52        

Καταλύματα & 

Εστίαση 

                

Δημόσια Διοίκηση  2,51       2,51        

Άλλες Υπηρεσίες  5,98    2,30   8,28        

Σύνολο 282,79 621,86 172,35 377,69 7,04 2,35 0,02 181,09 1645,19 910,80 389,18 989,65 1,08 109,98 20,80 2421,49 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  314 

Πίνακας 6.1 (συνέχεια): Οικονομικές διαταραχές ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 (εκατ. Ευρώ, τιμές 2008)  

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

311 312 313 321 322 323 Σύνολο  

Άξονα 3 

411 413 Σύνολο  

Άξονα 4 

Γενικό 

Σύνολο 

ΑΠΑ           2871,63 

Κατασκευές 5,45 3,17 47,54 68,16 41,55 3,30 169,18 22,85 81,55 104,40 758,17 

Εμπόριο 1,37 3,81 13,92    19,10 30,45 42,15 72,60 563,01 

Μηχανήματα & Εξοπλισμός         0,95 0,95 205,25 

Μεταλικά προϊόντα           9,35 

Μεταφορές           3,33 

Τρόφιμα & Ποτά           1,67 

Χρηματοπ. Υπηρ.           0,19 

Δραστηριότητες Αναψυχής         0,32 0,32 0,32 

Υπόλοιπη Μεταποίηση         3,03 3,03 12,55 

Καταλύματα & Εστίαση         0,02 0,02 0,02 

Δημόσια Διοίκηση           2,51 

Άλλες Υπηρεσίες 0,39 0,38 2,88    3,65 2,40 6,66 9,06 20,99 

Σύνολο 7,21 7,37 64,34 68,16 41,55 3,30 191,93 56,70 134,68 191,38 4449,99 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Σύμβουλο Αξιολόγησης 
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Πίνακας 6.2: Δείκτες επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 – Κατασκευαστικές επιπτώσεις 

Μέτρα / Στόχος 

Διαταραχής 
112 121 123 125 131 132 133 144 

Σύνολο 

Άξονα 1 
211 212 214 216 221 226 

Σύνολο 

Άξονα 2 

Οικονομική 

Ανάπτυξη (αύξηση 

προστιθέμενης 

αξίας σε PPS - 

εκατ. Ευρώ) 

855,71 1056,71 370,15 742,92 21,31 5,56 0,06 547,96 3600,38 2756,04 1177,65 2994,63 3,28 332,79 40,90 7305,29 

Δημιουργία 

Απασχόλησης (νέες 

θέσεις εργασίας) 

10858 20500 7073 13716 270 105 1 6953 59476 34970 14942 37997 42 4223 755 92929 

Παραγωγικότητα 

της Εργασίας 

(μεταβολή ΑΠΑ ανά 

θέση εργασίας – 

Ευρώ σε PPS) 

121,82 -20,42 -4,58 2,37 3,05 -0,04 0,01 78,15 180,36 388,17 167,35 421,21 0,47 47,52 0,13 1024,85 

Πίνακας 6.2 (συνέχεια): Δείκτες επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 – Κατασκευαστικές επιπτώσεις 

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

311 312 313 321 322 323 Σύνολο  

Άξονα 3 

411 413 Σύνολο  

Άξονα 4 

Γενικό 

Σύνολο 

Οικονομική Ανάπτυξη 

(αύξηση προστιθέμενης 

αξίας σε PPS - εκατ. 

Ευρώ) 

14,92 16,28 133,69 134,07 81,73 6,50 387,19 125,57 280,76 406,33 11699,19 

Δημιουργία Απασχόλησης 

(νέες θέσεις εργασίας) 

280 311 2507 2475 1509 120 7202 2400 5299 7699 167306 

Παραγωγικότητα της 

Εργασίας (μεταβολή ΑΠΑ 

ανά θέση εργασίας – 

Ευρώ σε PPS) 

-0,05 -0,20 -0,52 0,43 0,26 0,02 -0,06 -1,58 -1,91 -3,49 1201,66 

Πηγή: Εκτιμήσεις Αξιολογητή  
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Τέλος, υπάρχει μια συγκριτικά μικρότερη αύξηση της ζήτησης για τους κλάδους των άλλων 

υπηρεσιών (20,99 εκατ. Ευρώ), της υπόλοιπης μεταποίησης (12,55 εκατ. Ευρώ) και των 

μεταλλικών προϊόντων (9,35 εκατ. Ευρώ), ενώ πολύ μικρή είναι η αύξηση της ζήτησης για 

άλλους έξι κλάδους της οικονομίας της ελληνικής υπαίθρου.  

Σε ότι αφορά στο δείκτη «Οικονομική Ανάπτυξη» (Πίνακας 2), τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

προξένησαν αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία της ελληνικής υπαίθρου, κατά 

11.699,19 εκατ. Ευρώ σε όρους PPS (τιμές 2008). Σε ποσοστιαίους όρους και σε σύγκριση με 

το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 10,67%. Η αύξηση αυτή 

προέρχεται σχεδόν στο σύνολό της από τα Μέτρα του Άξονα 2 (7.305,29 εκατ. Ευρώ) και του 

Άξονα 1 (3.600,38 εκατ. Ευρώ), ενώ η συμβολή των Αξόνων 3 (387,19 εκατ. Ευρώ) και 4 

(406,33 εκατ. Ευρώ) είναι σημαντικά μικρότερη, αλλά επίσης ουσιαστική. Στην αύξηση αυτή 

συνέβαλαν κυρίως τα Μέτρα 214 (2.994,63 εκατ. Ευρώ), 211 (2.756,04 εκατ. Ευρώ), 212 

(1.177,65 εκατ. Ευρώ), 121 (1056,71 εκατ. Ευρώ), 112 (855,71 εκατ. Ευρώ), 125 (742,92 

εκατ. Ευρώ), 144 (547,96 εκατ. Ευρώ) και 123 (370,15 εκατ. Ευρώ). 

Σε  ότι αφορά στο δείκτη «Παραγωγικότητα της Εργασίας» τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

προξένησαν αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά θέση εργασίας στην 

οικονομία της ελληνικής υπαίθρου, κατά 1.201,66 Ευρώ σε όρους PPS. Σε ποσοστιαίους 

όρους και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 2,43%. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται στο σύνολό της από τα Μέτρα του Άξονα 2 (1024,85 Ευρώ), ενώ 

θετική είναι και η συμβολή του Άξονα 1 (180,36 Ευρώ). Τόσο στον Άξονα 4 (-3,49 Ευρώ) όσο 

και στον Άξονα 3 (-0,06 Ευρώ) η (επί το πλείστον) επενδυτική δαπάνη των Μέτρων του ΠΑΑ 

αύξησε την οικονομική δραστηριότητα σε κλάδους σχετικής εντάσεως εργασίας ή/και 

χαμηλότερης (σε σύγκριση με τον μέσο όρο) Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά θέση 

εργασίας. Στη συνολική αύξηση του δείκτη συνέβαλαν κυρίως τα Μέτρα 214 (421,21 Ευρώ), 

211 (388,17 Ευρώ), 212 (167,35 Ευρώ) και 112 (121,82 Ευρώ), ενώ σχετικά αρνητική θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί η συμβολή του Μέτρου 121 (-20,42 Ευρώ), κάτι που πιθανόν 

οφείλεται στο ότι οι επενδυτικές δαπάνες για το εν λόγω Μέτρο αφορούσαν σε σημαντικό 

βαθμό εισαγωγές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω 

αρνητικές επιπτώσεις αφορούν το κατασκευαστικό στάδιο και ότι η εκτίμηση των 

παραγωγικών επιπτώσεων των Μέτρων πιθανότατα θα αναστρέψει την ανωτέρω 

αρνητική εικόνα για το Μέτρο 121. 

 

 

2. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης; (σχετικοί δείκτες 

επιπτώσεων: 2) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης) 

 

Σε ότι αφορά στο δείκτη «Δημιουργία Απασχόλησης», τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

δημιούργησαν (ή διατήρησαν) 167.306 θέσεις εργασίας στην οικονομία της ελληνικής 

υπαίθρου. Σε ποσοστιαίους όρους και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη 

αύξηση ανέρχεται σε 7,54%. Η συγκεκριμένη θετική επίπτωση προέρχεται πρωτίστως από τα 

Μέτρα του Άξονα 2 (92929 νέες θέσεις εργασίας) και δευτερεύοντως από τα Μέτρα του Άξονα 

1 (59476 νέες θέσεις εργασίας). Τα Μέτρα του Άξονα 3 δημιούργησαν 7.202 νέες θέσεις 

εργασίας, ενώ τα αντίστοιχα του Άξονα 4, 7.699 νέες θέσεις. Περίπου το 44% των νέων 

θέσεων εργασίας δημιούργησαν τα Μέτρα 214 (37.997 νέες θέσεις εργασίας) και 211 (34.970 

νέες θέσεις εργασίας). Ακολουθούν τα Μέτρα 121 (20.500 νέες θέσεις εργασίας), 212 (14.942 
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νέες θέσεις εργασίας), 125 (13.716 νέες θέσεις εργασίας), 112 (10.858 νέες θέσεις εργασίας), 

123 (7.073 νέες θέσεις εργασίας), 144 (6953 νέες θέσεις εργασίας) και 413 (5299 νέες θέσεις 

εργασίας). 

 

Οι άμεσα δημιουργούμενες  με το Πρόγραμμα θέσεις εργασίας που προκύπτουν από τα 

Μέτρα 112 και 121 ανέρχονται σε 40.975 ισοδύναμες μονάδες εργασίας με τον κύριο όγκο να 

προέρχεται από το Μέτρο των Νέων Γεωργών μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν 39.383 

ΜΑΕ. Επιπροσθέτως, μέσω των ολοκληρωμένων έργων των Αξόνων 3 και 4 έχουν 

δημιουργηθεί 755 ισοδύναμες θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων).   

 

3. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπίων, της βιοποικιλότητας καθώς και των γεωργικών & 

δασοπονικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα, 

Βιοποικιλότητα είναι επίσης στόχος του Health Check, σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 4) 

Δείκτης των Αγροτικών Πουλιών «FBI», 5) Γεωργικά & δασοπονικά συστήματα υψηλής 

φυσικής αξίας και, 6) Ποιότητα νερού)  

 

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα Μέτρα του Προγράμματος που αναμενόταν να έχουν 

επίδραση στα επιμέρους περιβαλλοντικά στοιχεία. 

Πίνακας 6.3: Μέτρα που αναμενόταν να έχουν επίδραση στα επιμέρους περιβαλλοντικά 

στοιχεία 

Μέτρα Βιοποικιλότητα 
Ποιότητα 
υδάτων 

Κλιματική 
αλλαγή 

Ποιότητα 
εδάφους 

Αποφυγή της 
περιθωριοποίησης 

Ενισχύσεις για φυσικά 
μειονεκτήματα σε ορεινές 
περιοχές/άλλες περιοχές με 
μειονεκτήματα (211&212) √   √ √ 

Γεωργοπεριβαλλοντικά 
μέτρα(214)      
Υπομέτρο 1 Προώθηση 
πρακτικών παραγωγής 
φιλικών προς το περιβάλλον    √ √  
Υπομέτρο 2 
Γεωργοπεριβαλλοντικές 
δράσεις για την προστασία 
των υδατικών πόρων   √ √   
Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις 
για τη διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας  √  √   
Υπομέτρο 4 Προστασία του 
αγροτικού τοπίου που 
διαμόρφωσε η γεωργική 
δραστηριότητα    √ √  
Μη παραγωγικές επενδύσεις 
(216) √     
Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 
(221) √  √ √  
Αποκατάσταση του 
δασοκομικού δυναμικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης 
(226) √  √ √ √ 

α. Δεν υπάρχουν προτεινόμενοι δείκτες επιπτώσεων ή αποτελέσματος που να αφορούν στο 

τοπίο και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται μια διευρυμένη εκδοχή του δείκτη αποτελέσματος. 

Ετσι οι δύο Δράσεις του Υπομέτρου 214.4 για την προστασία του αγροτικού τοπίου στον 

ελαιώνα της Άμφισσας και τον αμπελώνα της Θήρας – Θηρασιάς, αν και ακολούθησαν μια 
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φθίνουσα πορεία στη χρονική διάρκεια που εξετάστηκε, έφτασαν να καλύπτουν μια έκταση 

πλέον των 4.000 εκταρίων (4.091 ha), συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση δύο σημαντικών 

αγροτικών τοπίων της χώρας.  

Το Μέτρο της ενίσχυσης των μη παραγωγικών επενδύσεων (προηγουμένως Δράση του 

γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου)  εφαρμόστηκε σε μια έκταση τουλάχιστον 777 εκ των 1.129 

ha, με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων, που λειτουργεί μεταξύ των άλλων και ως 

αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά και δεδομένου ότι οι αναβαθμίδες αποτελούν στοιχεία του 

παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, θεωρείται ότι συνέβαλαν και σε αυτό. 

  

β. Θα πρέπει να δηλωθεί ότι ο προτεινόμενος δείκτης  Farmland Bird Index δεν είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί διότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη παρά μόνο για το έτος 2009, 

και όπως αναφέρει και η ίδια η μελέτη των εμπειρογνωμόνων «το μικρό χρονικό διάστημα των 

τριών χρόνων δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, ακόμα, κάποια αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα σχετικά με τις τάσεις των πληθυσμών των Κοινών Ειδών Πουλιών της 

Ελλάδας» (Hellenic Common Bird Monitoring scheme, 2010), αλλά και σύμφωνα με τις 

σχετικές μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία δεν μπορεί να συσχετιστεί τεκμηριωμένα με την 

εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων. 

Σε ότι αφορά στη διατήρηση συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας (HNV), χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης επιπτώσεων «Διατήρηση των γεωργίας και δασοκομίας υψηλής φυσικής αξίας».  Από 

τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη φαίνεται ότι το Πρόγραμμα είχε ένα ιδιαίτερα θετικό 

αποτέλεσμα, αφού η έκταση HNV στην οποία η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας 

ενισχύεται φαίνεται να αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά (33,5%) στη διάρκεια της εφαρμογής 

του ΠΑΑ 2007-2013. Η αύξηση φαίνεται να επήλθε στα τελευταία τρία χρόνια της 

προγραμματικής περιόδου. Σε μια ανάλυση κατά χρήση γης φαίνεται ότι η αύξηση ήταν 

μεγαλύτερη στους βοσκοτόπους (41,6%) και μικρότερη, αλλά πάντως σημαντική, στις 

καλλιεργούμενες HNV εκτάσεις. Αλλά και στην περίπτωση των εκτάσεων οι οποίες 

απολαμβάνουν προστασίας μέσω των Μέτρων 211 και 212 και βρίσκονται εντός των ζωνών 

NATURA διαπιστώθηκε  αύξηση διαχρονικά κατά 5,6%. 

Για την εκτίμηση της συμβολής του Προγράμματος στην ποιότητα του εδάφους δεν υπάρχει 

κάποιος προτεινόμενος δείκτης επιπτώσεων και χρησιμοποιώντας τους σχετικούς δείκτες 

αποτελέσματος  μπορεί να γίνει μια ποιοτική εκτίμηση. 

Τα Μέτρα του Άξονα 2 που εκτιμάται ότι παίζουν θετικό ρόλο στην ποιότητα του εδάφους είναι 

τα 211 και 212 (οι ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα σε ορεινές περιοχές/άλλες περιοχές 

με μειονεκτήματα), το 214 (γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα και ειδικότερα τα Υπομέτρα 1 

«Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον» και 4 «Προστασία του 

αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα»), το 216 «Μη παραγωγικές 

επενδύσεις», 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» και 221 «Αποκατάσταση του 

δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης». Με τη χρήση του σχετικού δείκτη 

αποτελέσματος μπορεί θεωρηθεί ότι  1.926.765 ha  υπέστησαν διαχείριση που συνέβαλε 

στην προστασία της ποιότητας του εδάφους. 

Μπορεί, επίσης, βάσιμα να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας αυξάνει την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, συνεπώς και την 
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ποιότητα (γονιμότητα) του εδάφους
54

.  Συνεπώς, το γεγονός ότι βελτιώθηκε η ποιότητα του 

εδάφους σε μια έκταση 277.969  ha, μια σημαντική έκταση της γεωργικής γης της χώρας, 

μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς μια τεκμηριωμένη βελτίωση. 

Επίσης, σε μια έκταση 1.129 ha εφαρμόστηκε το Μέτρο της ενίσχυσης των μη παραγωγικών 

επενδύσεων (προηγουμένως δράση του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου) με στόχο την 

ανακατασκευή αναβαθμίδων που λειτουργεί, μεταξύ των άλλων, και ως αντιδιαβρωτική 

προστασία. 

 

4. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην παροχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ); 

(στόχος Health Check, σχετικοί δείκτες επιπτώσεων: 7) Αύξηση της παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές) 

 

Από τα στοιχεία που παρασχέθηκαν για το Μέτρο 121 προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου σε  340 επενδυτικά σχέδια προβλέπονταν δαπάνες   

για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή  η υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων 

για την παραγωγή θερμότητας από καύση βιομάζας (59 επενδύσεις). Διαθέσιμα στοιχεία 

υπάρχουν για  τις 13  από αυτές, απ’όπου  προκύπτει ότι η δυναμικότητά τους είναι 4.909 kw. 

Από την επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης για τον αριθμό των ολοκληρωμένων 

έργων προκύπτει ότι σε 15 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 497,200€ για την αξιοποίηση 

βιομάζας. Δεν μπορεί να υπάρξει αναγωγή και να εκτιμηθεί η παραγωγή ενέργειας από 

βιομάζα.   

 

Ανάλογα στοιχεία υπάρχουν και για τις 281 επενδύσεις που αφορούσαν σε φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Τα στοιχεία για τις 107 που είναι διαθέσιμα καταδεικνύουν μια εγκατεστημένη 

ισχύ 4683  kW,  από την οποία προκύπτει μια ισχύς  43,7 kW ανά ενισχυόμενο σχέδιο, που 

είναι τετραπλάσια της μέσης δυναμικότητας φωτοβολταικών σε στέγες και οικήματα. Από την 

επεξεργασία των ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί 41 

επενδυτικά σχέδια  που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες (ΔΔ) ύψους 2.188.504€  για την 

εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων. Με βάση το ύψος των πληρωμών προκύπτει ένα 

κόστος 2442,5€ ανά kW, που είναι απόλυτα εύλογο, καθιστώντας ρεαλιστική την παραδοχή 

για τη μέση  παραγωγή σε kW ανά ενισχυόμενο σχέδιο.  

 

Τα 41 ολοκληρωμένα έργα φωτοβολταϊκών με βάση τη μέση ισχύ των συστημάτων (43,7 

kW/εγκατάσταση) έχουν συνολική δυναμικότητα 1.792 kW (ήτοι ~1.8 MW).  Υπολογίζεται από 

τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά των τόπων εγκατάστασης τους η από αυτά 

ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή εκτιμάται σε 2.165,8 MWh(el)/year, ενώ 

εκπεφρασμένη η ενέργεια αυτή σε κιλοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου προκύπτει ότι 

αντιστοιχεί σε 0.186 Ktoe/έτος ή σε  186.23 τόνους ισοδυναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) /έτος (1 

κιλοτόνος ισοδυναμου πετρελαίου = 11.630Mwh).  

 

 

                                                
54 Fließbach, A.,  Oberholzer, HR,  Gunst, L. and P. Mader (2007).   Soil organic matter and biological soil quality 
indicators after 21 years of organic and conventional farming Agriculture, Ecosystems and Environment 118 (273–
284 

Tuomisto, HL, Hodge I.D., Riordan, P.  and DW Macdonald (2012) Does organic farming reduce environmental 

impacts? A meta-analysis of European research, Journal of Environmental Management 112 309-320 
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5. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της 

γεωργίας και της δασοκομίας; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα) 

 

Οι υπολογισμοί μεταβολής της ΑΠΑ, με βάση τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 4.4, όσον αφορά στην εφαρμογή του Μέτρου 112 δείχνουν αύξηση 152.878.200€ 

κατά την περίοδο 2009-2015, ενώ για το Μέτρο 121 επίσης δείχνουν αύξηση 19.201.323€ για 

την περίοδο 2011-2015. Η μικρή σχετικά αύξηση της ΑΠΑ του Μέτρου 121 σχετίζεται με την 

καθυστέρηση προκήρυξης του Μέτρου (2011), τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

επικράτησαν στη χώρα, αλλά και ενδεχομένως και από θεσμικές αδυναμίες (αδειοδοτησεις 

των κτηνοτροφικών μονάδων), με αποτέλεσμα  μικρός αριθμός εκμεταλλεύσεων να αιτηθεί 

ενίσχυση από το Μέτρο και μόνον το 37% αυτών να ολοκληρώσουν την εξεταζόμενη περίοδο. 

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της δασοκομίας δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα 

στοιχεία. Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύθηκαν μέσω του Μέτρου 123Β είναι πολύ χαμηλού 

προυπολογισμού, ενώ και οι παρεμβάσεις του Μέτρου 125 Β που αφορούν στη δασική 

οδοποία πρωτίστως έχουν περιβαλλοντική στόχευση και δευτερευόντως οικονομική. Ο πολύ 

μικρός αριθμός ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 123 Α δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μεταβολή της ΑΠΑ. Ποιοτική εκτίμηση είναι ότι συμβάλλουν 

θετικά στην ανταγωνιστικότητα, διότι η πλειονότητα τους αφορά υποκλάδους πρώτης 

μεταποίησης των βασικών εξαγώγιμων γεωργικών προιόντων της χώρας (οπωρηκευπετικά, 

ελαιόλαδο, τυριά, οίνο) διευρύνοντας τις διεξόδους των προιόντων αυτών στη διεθνή αγορά.   

 

6. Σε ποιο βαθμό το ΠΑΑ βρισκόταν σε συμφωνία με την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού 

τομέα; (στόχος Health Check) 

 

Οι παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα αφορούν 

την παροχή ενισχύσεων μέσω του Μέτρου 123 για την ίδρυση /εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 

πρώτης μεταποίησης, συσκευασίας, τυποποίησης γάλακτος και προϊόντων γάλακτος, με 

στόχο την αύξηση της ζήτησης πρώτης ύλης από τους παραγωγούς και, συνακόλουθα, τη 

διασφάλιση υψηλότερων τιμών.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την αύξηση της μεταποιητικής δυναμικότητας των 

επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το Μέτρο, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι  

τυροκομεία.     

Πίνακας 6.4: Χρηματοοικονομική εξέλιξη των επενδύσεων του κλάδου γαλακτοκομίας στο 

Μέτρο 123 
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ΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 70 35.122.106 70 35.122.106 49 17.577.583 20 6.366.467

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 123Α 381 196.048.256 381 196.432.931 233 99.956.308 100 64.918.575

% Ποσοστό 18,4% 17,9% 18,4% 17,9% 21,0% 17,6% 20,0% 9,8%  
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Διάγραμμα 6-1: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων του Μέτρου 123Α 

 

 

7. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στο μετριασμό και την προσαρμογή των φαινομένων της 

κλιματικής αλλαγής; (στόχος Health Check) 

 

Από το δείκτη αποτελέσματος προκύπτει ότι 773.821 ha, στα οποία συνέβαλε το σύνολο των 

γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων με 425.510 ha (214), το Μέτρο της πρώτης δάσωσης 

γεωργικών γαιών 32.645 ha (221) αλλά και το  Μέτρο 226 της αποκατάστασης δασοκομικού 

δυναμικού με 315.665 ha. Για  μέν τα δασικά  Μέτρα η τεκμηρίωση για τη βελτίωση είναι 

στέρεη, αλλά δεν μπορεί να γίνει ποσοτική εκτίμηση εφόσον δεν γνωρίζουμε την 

προηγούμενη χρήση γης. Στη δε περίπτωση των γεωργοπεριβαλλοντικών μια ποιοτική 

εκτίμηση είναι δυνατή, αφού τόσο ως προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία υπάρχει 

αρκετή βιβλιογραφία που τεκμηριώνει ότι εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. 

χοιροτροφία) η συνολική ενεργειακή κατανάλωση στη βιολογική γεωργία είναι μικρότερη, 

συνεπώς μπορεί, χωρίς να είναι δυνατή ποσοτική εκτίμηση, αφού τα αποτελέσματα 

διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση, να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια 

συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη βιολογική γεωργία.    

Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τεκμηρίωση για τη συμβολή στην άμβλυνση της κλιματικής 

αλλαγής από την εφαρμογή των άλλων δράσεων. Ο Αξιολογητής αδυνατεί, συνεπώς, να 

εκτιμήσει την ποσοτική συμβολή του Προγράμματος στο συγκεκριμένο στόχο. Μπορεί, όμως, 

να θεωρήσει ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος υπήρξε μια θετική συμβολή.  

 

Από την παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια των επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι οι  

αποφευγόμενες εκπομπές αερίων ρύπων σε tnCO2/year με βάση τον δείκτη (2010) 

εκπομπών του διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας [848 grCO2/kWh(el)]
55

 ανέρχονται σε 1.836,62 tn CO2 κατ' έτος. Σε ότι αφορά στην 

προσαρμογή ουδεν συμπέρασμα μπορεί να προκύψει, αλλά μόνο εκτιμήσεις αναφορικά με 

την ορθολογικότερη χρήση νερού που προκύπτει από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των Μέτρων 

                                                
55

 (el) = ηλεκτρική ενέργεια 
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125 και 321, ενώ είναι παντελώς απούσα η σχετική πληροφόρηση για τη συμβολή των 

επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 121 που αφορούν στη διαχείριση ύδατος.   

8. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση και τη διαχείριση των υδάτων (ποιότητα, 

χρήση και ποσότητα); (στόχος Health Check) 

Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας των υδατικών πόρων επιδιώχθηκε να εξυπηρετηθεί 

κατά κύριο λόγο μεσω των γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων και ειδικά με το Υπομέτρο   

«Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων». Για να 

αξιολογηθεί η συμβολή του Προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων 

χρησιμοποιείται ο δείκτης «Μεταβολή του ισοζυγίου αζώτου στα νερά» (Δείκτης επιπτώσεων:  

Μεταβολές στο ισοζύγιο θρεπτικών, του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και αξιολόγησης) 

Η μέθοδος εκτίμησης αναπτύσσεται στο οικείο κεφάλαιο.   

Χρησιμοποιώντας το δείκτη έγινε σύγκριση της εξέλιξης του δείκτη για τους συμμετέχοντες και 

τους μη συμμετέχοντες στη Δράση για την προστασία από τα νιτρικά, λαμβάνοντας δυο 

χρονικές στιγμές. Το 2009 που ήταν το πρώτο έτος με αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία, και το 

2014, το τελευταίο έτος με αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία. Οι καλλιέργειες που λήφθηκαν 

υπόψη κάλυπταν το 96% των εκτάσεων του 2009 για τους συμμετέχοντες. Προκύπτει ότι οι 

συμμετέχοντες στη Δράση είχαν κατά μέσο όρο απώλειες 1,93 kg N ανά στρέμμα, έναντι 2,48 

kg N ανά στρέμμα, με το οποίο επιβάρυναν τους υδροφορείς οι μη συμμετέχοντες (22% 

λιγότερη). Τη δεύτερη χρονική στιγμή για την οποία έγινε ο υπολογισμός παρέμεινε μια 

διαφορά, αλλά σημαντικά μικρότερη. Οι συμμετέχοντες αύξησαν τη μέση επιβάρυνση σε 

2,033 kg N ανά στρέμμα, ενώ οι μη συμμετέχοντες τη μείωσαν σε 2,2339 kg N ανά στρέμμα, 

με αποτέλεσμα η διαφορά να μειωθεί στα 9%. Συνεπώς, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι το 

Πρόγραμμα συνέβαλε στη μείωση της επιβάρυνσης των υδατικών πόρων της χώρας. Το 

συμπέρασμα ενισχύεται από την αναφορά του ΠΑΑ-20014-2020 όπου αναφέρεται ότι: «σε 

εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά 43,2% στα επιφανειακά 

και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (2007-2010) 

σε σχέση με την πρώτη (2000-2006)». 

Αν όμως κάποιος θελήσει να εξετάσει τη συμβολή του Προγράμματος στην ορθολογική 

διαχείριση του αρδευτικού νερού, η εικόνα αντιστρέφεται, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5, ο 

οποίος προέκυψε από επεξεργασία των στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και περιλαμβάνει τις 

εκτάσεις των αρδευόμενων και ξηρικών καλλιεργειών, στα δύο χρονικά σημεία δικαιούχων και 

μη δικαιούχων του Προγράμματος. 

Πίνακας 6.5: Εξέλιξη της κατανομής των εκτάσεων εντός και εκτός του Προγράμματος 

 Έκταση εντός του προγράμματος Έκταση εκτός του προγράμματος 

 Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

2009 448.370   601.328   19.098.234   3.676.326   

 43% 57% 84% 16% 

2014 88.923   172.365   18.832.750   4.442.800   

 34% 66% 81% 19% 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης 

Στον Πίνακα φαίνεται ότι το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων είναι σταθερά μεγαλύτερο 

και μάλιστα αυξάνεται στις περιοχές εντός του Προγράμματος, σε σχέση με τις περιοχές 

εκτός.  Υπενθυμίζεται ότι η δέσμευση που ανελάμβαναν οι εκμεταλλεύσεις ήταν ή να αφήσουν 

ένα 20% σε αγρανάπαυση ή να κάνουν το ίδιο ποσοστό ξηρική αμειψισπορά. Παρά τη 
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δέσμευση, από τη σύγκριση των σχετικών ποσοστών φαίνεται ότι οι εκμεταλλεύσεις που 

συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα  διατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρδευόμενες εκτάσεις σε 

σχέση με τις εκτός του Προγράμματος. 

Συμπεραίνεται, ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε μάλλον στη διατήρηση της ανορθολογικής 

διαχείρισης των υδατικών πόρων ή τουλάχιστον δε συνέβαλε στον εξορθολογισμό. 

Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων συμβάλουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα των 

Μέτρων  125 και 321. Στα συγκεκριμένα Μέτρα κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι στο πλαίσιο 

των Νέων Προκλήσεων, με στόχο την κατασκευή έργων εκσυγχρονισμού των αρδευτικών 

δικτύων για τη μείωση των απωλειών ύδατος, την επέκταση των αρδευτικών δικτύων σε 

περιοχές που η άρδευση γινόταν μέσω γεωτρήσεων και με την κατασκευή φραγμάτων – 

μικρών ταμιευτήρων για την συγκέντρωση των χειμερινών απορροών. Για το Μέτρο 125,   

όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 5, μεγάλος αριθμός έργων δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ ειδικά 

στο Μέτρο 321 δεν υπήρξαν σχετικά δεδομένα. Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 125 

προέκυψε ότι βελτιούμενες συνθήκες άρδευσης μέσω της κατασκευής / εκσυγχρονισμού 

αρδευτικών δικτύων μήκους 138 χιλιομέτρων και της κατασκευής φραγμάτων χωρητικότητας 

20,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού επιτεύχθηκαν σε συνολική έκταση 60.030 

εκταρίων, που αντιστοιχεί στο 5% των αρδευομένων εκτάσεων της χώρας. 

 

Εκτιμάται ότι στην ορθολογικότερη διαχείριση ύδατος (δυστυχώς μη μετρήσιμη ποσοτικά σε 

όρους εξοικονόμησης ύδατος, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δεδομένων) συμβάλλουν και τα 

902 ολοκληρωθέντα επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 121, που 

υλοποίησαν δαπάνες ύψους 9,6Μ€ για την εγκατάσταση σύγχρονων αρδευτικών 

συστημάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών πληρωμών του Μέτρου, 

αναδεικνύοντας την πολύ περιορισμένη στόχευση του Μέτρου στα  θέματα των Νέων  

Προκλήσεων. 

 

9. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

 

Για τη  βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  και στην ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις μέσω των  

Μέτρων των Αξόνων Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και 4 «Leader». 

 

Οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του 

Άξονα 3 (Μέτρα 321, 322, 323), περιέλαβαν τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων: α) 

αγροτική οδοποιία, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, ταμιευτήρες, γήπεδα, 

καθώς και μετατροπές κτιρίων, διαδρομές – μονοπάτια και πάρκα, β) έργα αναπλάσεων και 

οδοποιίας σε αγροτικούς οικισμούς, και γ) έργα διαμόρφωσης χώρων, ανάδειξης και 

αξιοποίησης σημείων, πάρκων, ανάδειξης σπηλαίων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

γεφυριών, μονοπατιών κλπ.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων εκτιμάται ότι οι σχετικές 

παρεμβάσεις του Προγράμματος μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 συνέβαλαν στη βελτίωση 
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της ποιότητας ζωής περιορισμένου αριθμού κατοίκων των αγροτικών περιοχών και, κατά 

συνέπεια, εξυπηρετούν, σε μικρό βαθμό, τον Ειδικό Στόχο του ΠΑΑ που αφορά στη βελτίωση 

της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. 

 

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα έργα τοπικής αγροτικής οδοποιίας, κατά την 

άποψη του Συμβούλου Αξιολόγησης δεν συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, καθότι πρόκειται για αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή 

τομέα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου διατήρησης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, η οποία εξυπηρετείται όμως από τις δράσεις του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ και όχι του Άξονα 3. Για το λόγο αυτό ο Σύμβουλος Αξιολόγησης 

εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έργων δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο Μέτρο 321. 

Επιπλέον, το έργο που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης δεν 

ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που αφορούν στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της αξιοποίησης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή μέσω αντίστοιχων 

εφαρμογών ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών 

εφαρμογών, καθώς και της αναβάθμισης και βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

των περιοχών, αλλά και της εποπτείας-προστασίας των περιοχών αυτών από φυσικές 

καταστροφές.  

 

Τα 24 αρδευτικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί εκτιμάται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης, ότι εξυπηρετούν συνολική αρδευόμενη έκταση 

38.115 εκταρίων, με όγκο απόληψης ύδατος 12.827.846 (m3/έτος), ενώ ο μέσος όρος 

μείωσης των απωλειών ύδατος ανέρχεται στο 27%.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης, κατά δήλωση 

των Δήμων που απάντησαν στο σχτικό ερώτημα, και με την επιφύλαξη της ακρίβειας των 

δεδομένων, αφού αυτά δεν είναι μετρήσιμα από κάποια επίσημη πηγή, εκτιμάται ότι τα 59 

ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων έχουν συντελέσει στη δημιουργία 118 νέων επιχειρήσεων 

στις περιοχές παρέμβασης (μέσος αριθμός επιχειρήσεων ανά έργο : 2). Επιπλέον, εκτιμάται, 

κατά μέσο όρο, αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στις περιοχές όπου υλοποιήθηκαν έργα 

αναπλάσεων της τάξης του 7,8%.   

 

Τέλος, τα έργα διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς συντελούν στη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και 

μπορούν να συντελέσουν στην προβολή της φυσιογνωμίας των περιοχών παρέμβασης, στην 

προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Επισημαίνεται, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τυχόν αύξηση της 

επισκεψιμότητας των περιοχών λόγω των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν. 

Οι παρεμβάσεις της προσέγγισης Leader οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας, εφαρμόστηκαν κατά κύριο λόγο μέσω του Μέτρου 413, το οποίο ήταν 

και το σημαντικότερο Μέτρο του Άξονα 4, τόσο σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας, όσο και 

σε όρους αριθμού ενταγμένων και ολοκληρωμένων έργων. Η υλοποίηση του Μέτρου 

κινητοποίησε ιδιωτικούς πόρους ύψους 48,03 εκ. € (ιδιωτική συμμετοχή που αντιστοιχεί στις 

πραγματοποιηθείσες πληρωμές), ενώ στο σύνολο των έξι δράσεων που αυτό περιέλαβε 
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εκτιμάται η δημιουργία 430 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης, από τις οποίες 

οι 222,3 αφορούν σε θέσεις εκτός αυτοαπασχόλησης και 207,7 σε θέσεις αυτοαπασχόλησης. 

Το 57% των νέων θέσεων εργασίας αφορούν σε άνδρες, έναντι 43% των γυναικών. 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο της προσέγγισης 

Leader, επιδιώχθηκε μέσω: 

 της ενίσχυσης των βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσμό, με την 

ολοκλήρωση έργων η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορούσε στη δημιουργία 

χώρων άσκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και διοργάνωση μεγάλου αριθμού 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Της ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών, με την υλοποίηση κυρίως έργων 

αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων οικισμών και μικρού αριθμού έργων που 

αφορούν στην ανακαίνιση όψεων κτιρίων. 

 Της διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς, με την υλοποίηση 

κυρίως έργων που αφορούν στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κατά 

δεύτερο λόγο έργων διατήρησης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος και 

έργα μουσείων. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα πεδίου που διεξήχθηκε στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης, το σύνολο των τοπικών προγραμμάτων που διαμορφώθηκε από τις ΟΤΔ, 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της 

περιοχής και για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της αγροτικής κληρονομιάς. Η 

αναβάθμιση και αναζωογόνηση της αγροτικής κληρονομιάς επιδιώχθηκε μέσω δράσεων που 

αφορούσαν σε διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διατήρηση και αποκατάσταση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,  παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για 

μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / 

αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, 

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, κλπ. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν σε κάποιο βαθμό θετική επίδραση στη βελτίωση της 

επισκεψιμότητας των πολιτιστικών πόρων των περιοχών παρέμβασης, τουλάχιστον σε όσες 

περιπτώσεις ΟΤΔ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ώστε να παρακολουθούνται οι μεταβολές της 

επισκεψιμότητας. Σε μια περίπτωση ΟΤΔ αναφέρεται ότι μέσω του τοπικού προγράμματος 

δημιουργήθηκαν νέοι πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών. Σε άλλες περιπτώσεις, στη βελτίωση 

της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών πόρων συνέβαλαν παρεμβάσεις όπως: 

 Διοργάνωση  εκδηλώσεων προβολής των πολιτιστικών πόρων όπως η αναβίωση  

ιστορικών διαδρομών και εκδηλώσεων, για ειδικές κατηγορίες επισκεπτών, όπως η 

διοργάνωση τοπικών κρουαζιέρων με προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής και 

εκδηλώσεις γευσιγνωσίας. 

 Διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ με προβολή των τουριστικών πόρων της 

περιοχής. 
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 Υλοποίηση eνεργειών  προβολής του Προγράμματος ή/και δημιουργία ιστοσελίδας 

προβολής των πόρων της περιοχής από τοπικούς φορείς όπως Δήμοι, Σύλλογοι 

Ξενοδόχων, κλπ 

 Αναβάθμιση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Υλοποίηση διατοπικών σχεδίων συνεργασίας υλοποιώντας που περιλάμβαναν 

δράσεις προβολής της περιοχής και των πολιτιστικών της πόρων.  

Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑA και σε σύνολο 25 ολοκληρωμένων έργων εκτιμάται η 

προσέλκυση περίπου 214 χιλιάδων νέων επισκεπτών στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης 

(επισκέπτες χωρίς διανυκτέρευση). 

Θετική είναι η άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των ΟΤΔ αναφορικά με  τη συμβολή των 

τοπικών προγραμμάτων στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής των περιοχών παρέμβασης. 

Αυτή κυρίως αφορά την ενίσχυση σημαντικού αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη 

δημιουργία δικτύου εκκλησιαστικών μουσείων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ πολιτιστικών συλλόγων – φορέων και την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων για τη 

δημιουργία λαογραφικών μουσείων και χώρων πολιτιστικών χρήσεων – εκθετηρίων. 

Με βάση τα δεδομένα του συστήματος, ο συνολικός αγροτικός πληθυσμός που ωφελείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες, μέσω των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 413  

ανέρχεται σε 1.515.210 κατοίκους (επί 236 ολοκληρωμένων έργων). 

Οι παρεμβάσεις για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας υλοποιήθηκαν μέσω 

των Μέτρων 311, 312, 313 του Άξονα Προτεραιότητας 3 και των Μέτρων 411 και 413 του 

Άξονα Προτεραιότητας 4 «Leader». Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων  

εξυπηρετείται, σε μικρό βαθμό, ο Ειδικός Στόχος του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και εξυπηρετεί το Γενικό Στρατηγικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας». 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο 311 αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε 

επενδύσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (88,7%), ενώ οι επενδύσεις επέκτασης ή 

εκσυγχρονισμού αποτέλεσαν το 11,3% του συνόλου των έργων. Τα επενδυτικά σχέδια που 

χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου και αφορούσαν ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων ήταν 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υποδομές διανυκτέρευσης (ποσοστό 86,4%) και υποδομές 

χώρων εστίασης και αναψυχής (9,5%). Η κατανομή των επιχειρήσεων στα επενδυτικά σχέδια 

επέκτασης ή εκσυγχρονισμού είναι αντίστροφη, με τις επενδύσεις εστίασης και αναψυχής να 

κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία (89,2%), ακολουθούμενες από τις υποδομές 

διανυκτέρευσης με ποσοστό 10,8%. 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο 312 αφορούσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε 

επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού (54,1%), ενώ οι ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων 

αποτέλεσαν το 45,9% του συνόλου των έργων. Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν 

στα πλαίσια του Μέτρου και αφορούσαν ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων ήταν κυρίως βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις (ποσοστό 41,9%), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (38,1%) και σε πολύ 
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μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής
56

 (19,9%). Η κατανομή των 

επιχειρήσεων στα επενδυτικά σχέδια επέκτασης ή εκσυγχρονισμού διαφοροποιείται, με τις 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις να εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (49,4%), 

ακολουθούμενες από τις επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής (34,7%) και τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να βρίσκονται στην τελευταία θέση με ποσοστό 15,9%. 

Τέλος, τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο 313 αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

σε ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων (76,3%), ενώ οι επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού 

αποτέλεσαν το 20,6% του συνόλου των έργων. Τα έργα προβολής-προώθησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών ανήλθαν μόλις στο 3% των ενταγμένων έργων. 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου και ειδικότερα από τις επενδύσεις ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων προκύπτει ένας συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων (μετά την επένδυση) που 

ανέρχεται σε 54.739, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου των 

συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου. Το 26,2% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων 

σε υποδομές διανυκτέρευσης αφορά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ακολουθούν η 

Περιφέρεια Κρήτης (21,2%) και οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου με ποσοστό 

14% αντίστοιχα.  

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου προκύπτει ότι από τις επενδύσεις σε χώρους 

εστίασης και αναψυχής θα εξυπηρετηθούν συνολικά 223.685 πελάτες. Από αυτούς το 85% 

προέρχεται από τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επέκταση/εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 15% από επενδύσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Οι 

εξυπηρετούμενοι πελάτες που προέρχονται από ολοκληρωμένες επενδύσεις ίδρυσης 

αντιστοιχούν στο 3,7% του αντίστοιχου συνόλου των συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου. 

 

Η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας στο πλαίσιο του Μέτρου 

413 της προσέγγισης Leader υλοποιήθηκε μέσω δράσεων οι οποίες αφορούσαν στην: 

o Ενίσχυση επιχειρήσεων σε μη αγροτικές δραστηριότητες, με χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων που αφορούσαν κυρίως σε χώρους εστίασης και δευτερευόντως σε 

καταλύματα. 

o Δημιουργία νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους της βιοτεχνίας και 

της παροχής υπηρεσιών. 

o Ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Ο στόχος της διαφοροποίησης καθαυτός δεν αποτέλεσε ουσιαστικά κεντρικό στοιχείο του 

προγραμματισμού για τις ΟΤΔ, αφού μόνο οι μισές περιέλαβαν στα τοπικά προγράμματα 

κάποιες δράσεις μικρής χρηματοδοτικής βαρύτηταw σχετικές με την πρώτη κατηγορία 

παρεμβάσεων. Η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας ενθαρρύνθηκε σε πολύ 

υψηλότερο βαθμό από τη δημιουργία νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση 

τουριστικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 413, με την ολοκλήρωση σε αυτές της 

δράσης 402 έργων. 
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 Προιόντων εκτος του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης  
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Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 

απασχόλησης, με μεγέθη αξιοσημείωτα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις.  

Επιπρόσθετα στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας συμβάλλει η υλοποίηση του 

Μέτρου 411, στο πλαίσιο του οποίου  ολοκληρώθηκαν 141 έργα. Η πλειοψηφία των έργων 

αυτών αφορούσε στους κλάδους της ελαιουργίας και της οινοποιίας. Μικρότερα ποσοστά 

εμφανίζονται σε άλλους κλάδους, όπως είναι οι μονάδες συσκευασίας, αποθήκευσης νωπών 

οπωροκηπευτικών, οι μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, οι μονάδες υλοτομίας και 

παραγωγής καυσόξυλων, ή ακόμα μικρότερα σε κλάδους όπως οι μονάδες παραγωγής 

παραδοσιακών εδεσμάτων, η γαλακτοκομία, η τυποποίηση κρέατος κλπ., ενώ περίπου το 

43% επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν αφορά σε νέες ιδρύσεις. Στο τομέα της 

δημιουργίας απασχόλησης, η υλοποίηση των παρεμβάσεων συνέβαλε στη δημιουργία 

168,7 ισοδυνάμων θέσεων απασχόλησης (ολοκληρωμένα έργα). Από αυτές 75,8 ετήσιες 

ισοδύναμες αφορούν σε αυτοαπασχόληση και 92,9 σε θέσεις εκτός αυτοαπασχόλησης. Η 

συνολική δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα επίπεδα των 1,61 θέσεων ανά επιχείρηση 

μπορεί να εκτιμηθεί ως σημαντική, δεδομένου ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις στο Μέτρο ήταν 

μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η δημιουργούμενη απασχόληση αφορά κυρίως άνδρες 

(69%) και σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό γυναίκες (31%), καθώς και κυρίως τις ηλικίες 

άνω των 25 ετών. Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους έως 25 ετών 

αντιπροσωπεύει το 25,7% των δημιουργούμενων θέσεων εκτός αυτοαπασχόλησης και μόλις 

το 5,4% των θέσεων εργασίας αυτοαπασχόλησης 

Συνολικά, από τις παρεμβάσεις των ολοκληρωμένων έργων των Αξόνων 3 και 4 έχουν 

δημιουργηθεί 755 ισοδύναμες μονάδες εργασίας.   

 

 

10. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στην εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων; (στόχος 

Health Check) 

 

Η εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Τα δύο βασικά Μέτρα που 

εξυπηρετούσαν την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων ήταν το Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» όπου προβλεπόταν ότι 1.050 γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις  θα εισήγαγαν νέα προιόντα και /η νέες τεχνικές  και από το Μέτρο  123 

«Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» όπου προβλεπόταν η 

εισαγωγή νέων προιόντων /νέων τεχνικών από 30 επιχειρήσεις επεξεργασίας γεωργικών 

προιόντων και από 5 επιχειρήσεις επεξεργασίας δασοκομικών προιόντων. Οι στόχοι αυτοί θα 

επιτυγχάνονταν από τα 4.914 εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκ 

των οποίων ολοκληρώθηκε το 40%, από 379 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων επεξεργασίας 

γεωργικών προίοντων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε το 26%.  Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης 

δεν γνωρίζει και δεν διαθέτει στοιχεία για το πόσα από τα ολοκληρωθέντα έργα προέβλεπαν 

την εισαγωγή καινοτομών προσεγγίσεων. Τα σχετικα με την εισαγωγή καινοτόμων 

προσεγγίσεων δεδομένα για το Μέτρο 123 πρέπει να αναζητηθούν στους φακέλους 

υποψηφιότητας και δεν καταγράφονται σε καμία βάση δεδομένων που θα επέτρεπε την 

επεξεργασία τους στο χρονικό πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης. Για το Μέτρο 121, που 

υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων και σχετική επεξεργασία του Συμβούλου στις 

δαπάνες, προέκυψε ότι ως νέα τεχνική χαρακτηρίζεται η προμήθεια συγκεκριμένου τύπου 
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ελκυστήρα και παρελκομένων, εξ ού και η πολύ υψηλή στοχόθετηση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που εισάγουν νέα προιόντα ή νέες τεχνικές. Με βάση την παραδοχή του 

Προγράμματος το 21% των ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων θα εισήγαγε νέες τεχνικές. Η 

υψηλή στοχοθέτηση όμως είναι απόλυτα συμβατή με την ποσοστιαία  συμμετοχή στις 

συνολικές δαπάνες του Μέτρου 121 της κατηγορίας «Γεωργικές εκλυστήρες και 

παρελκόμενα», που καλύπτει το 70% του συνόλου των δαπανών του Μέτρου.   

 

11. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία πρόσβασης στο ευρυζωνικό δίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένων και των αναβαθμίσεων); (στόχος Health Check) 

 

Το μοναδικό ενταγμένο έργο του Προγράμματος, που αποτελεί  και ένα από τα 

σημαντικότερα από πλευράς προυπολογισμού, δεν έχει ολοκληρωθεί.  

 

12. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) στην επίτευξη των στόχων του 

ΠΑΑ; 

Η απάντηση στο κοινό ερώτημα βασίζεται στην έρευνα πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης,  

αλλά και σε συνέντευξη με την αρμόδια Μονάδα Υποστήριξης Δικτύου και τη Διαχειριστική 

Αρχή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του το Εθνικό Αγροτικό 

Δίκτυο της περιόδου 2007-2013 παρέμεινε ενεργό, παρά την ύπαρξη πολλαπλών 

προβλημάτων (συχνές αλλαγές στις προτεραιότητες του Υπουργείου, ανεπαρκής στελέχωση 

της δομής του ΕΑΔ, καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης των δράσεων, δυσκολία 

εφαρμογής διαγωνιστικών διαδικασιών, ελλιπής συνεργασία μεταξύ λοιπών Μονάδων και 

Υπηρεσιών κλπ), και ολοκλήρωσε μια σειρά από σημαντικές δράσεις. Η λειτουργία του 

Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συνέβαλε κυρίως στη ροή πληροφοριών σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανταλλαγή εμπειριών και αξιοσημείωτων πρακτικών σε εθνικό 

επίπεδο και σε μικρότερο βαθμό στην εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής αγροτικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, η γενική δυσκολία στις απορροφήσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και η 

υποτονική του πορεία, επηρέασαν και την όλη πορεία του ΕΑΔ. 

 

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί  ότι στην Ελλάδα, όπου δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη 

κουλτούρα αγροτικής δικτύωσης και συλλογικής δράσης, όπως σε άλλες χώρες, μια βασική 

συμβολή του Δικτύου είναι ότι κατάφερε να ενώσει ετερόκλητους ανθρώπους με διαφορετικές 

απόψεις, να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν, να καταθέσουν την εμπειρία τους και 

να παράγουν κάποια πρώτα αποτελέσματα (π.χ. τυπολογία αγροτικών περιοχών, βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού, ισότητα των φύλων) παρέχοντάς τους μια «πλατφόρμα» υψηλών 

προδιαγραφών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα σημαντική και συστηματική δουλειά προς αυτή την 

κατεύθυνση, ώστε να κατανοηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το πρωτόγνωρο του 

εγχειρήματος και να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο. 

 

 

13. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η Τεχνική Βοήθεια στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ; 

 

Η δυνατότητα συμβολής της Τεχνικής Βοήθειας στην επίτευξη των στόχων του 

Προγράμματος ήταν περιορισμένη, λόγω της σημαντικότατης μείωσης των πόρων της (-

78,8%). Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε το 2% της δημόσιας δαπάνης του 
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Προγράμματος να διατεθεί για την Τεχνική Βοήθεια, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε 

τελικά στο 0,47%. Το 48% των πόρων διατέθηκε για μηχανισμούς υποστήριξης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής  (ενεργοποιήθηκαν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες για τη διαχείριση των 

ιδιωτικών έργων του Άξονα 3,) ενώ το 31,3% των πόρων αφορούσε σε έργα Τεχνικού 

Συμβούλου. Ο σημαντικός περιορισμός των πόρων αλλά και η υποβάθμιση των θεμάτων που 

άπτονται της αξιολόγησης του Προγράμματος (καλύφθηκαν μόνο οι κανονιστικές 

υποχρεώσεις που άπτονται των ενεργειών αξιολόγησης, ήτοι η εκ των προτέρων αξιολόγηση 

του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ ουσιαστικά ουδεμία δράση παράλληλης αξιολόγησης εκπονήθηκε, 

πλην των τριών εμπειρογνωμοσυνών που ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκαν) είχαν ως 

αποτέλεσμα τη μειωμένη συμβολή της Τεχνικής Βοήθειας στην επίτευξη των στόχων του 

ΠΑΑ.  

 

Καθοριστική παράμετρος, πλην του περιορισμού των πόρων, αποτέλεσε η αδυναμία του 

συστήματος να εντοπίσει  σειρά προβλημάτων που σχετίζονταν με τις δράσεις απόκτησης 

δεξιοτήτων, αλλά και η υποτίμηση των προβλημάτων αναφορικά με τη συγκέντρωση 

δεδομένων και στοιχείων για την κάλυψη των απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου 

Παρακολούθησης και  Αξιολόγησης. Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος ουδόλως 

αξιοποιήθηκε για την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων και για τον προσδιορισμό 

επιπτώσεων, ενώ τα σημαντικά προβλήματα που είχαν επισημανθεί αναφορικά με την 

«χρηστικότητα» του Πληροφοριακού Συστήματος εξακολουθούν να παραμένουν, παρά την 

πρόσληψη 11 τεχνικών συμβούλων πληροφοριακών συστημάτων, με προυπολογισμό που 

είναι αντιστόφως ανάλογος της πολυπλοκότητας που έχει η παρακολούθηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

 

 

14. Πόσο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατιθέμενοι πόροι από το ΠΑΑ σε σχέση 

με την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων; 

 

Από την ανάλυση του κεφαλαίου 5 σε σχέση  με το δείκτη αποδοτικότητας προκύπτει ότι δεν 

υπήρξαν υπερβάσεις και ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων ήταν 

ορθός. Το ουσιαστικό πρόβλημα του Προγράμματος είναι ο πολύ περιορισμένος αριθμός 

ολοκληρωμένων έργων που παρουσιάζει, παρά τις συνεχείς αναθεωρήσεις και την υποτίμηση 

των αρχικών τιμών στόχων όλων των δεικτών εκροών. Η συνεχής προσπάθεια που 

καταβλήθηκε ήταν ο περιορισμός της απώλειας πόρων, που τελικά δεν επιτεύχθηκε, αφού η 

απορρόφηση του Προγράμματος ανήλθε στο 91,36%.  

 

Από την εξέταση του βαθμού επίτευξης των τιμών στόχων σε επίπεδο εκροών εαν 

υπολογισθούν μόνο τα ολοκληρωμένα έργα  και δεν περιληφθούν τα έργα/επενδυτικά σχέδια 

που αποτελούσαν «γέφυρα» της περιόδου 2000-2006, διαμορφώνεται μια απογοητευτική 

εικόνα με το δείκτη αποτελεσματικότητας σε όρους εκροών να διαμορφώνεται σε επίπεδα 

κάτω του 50% για τους Άξονες 3 και 4, και  για την πλειονότητα των Μέτρων του Άξονα 1 

(εξαίρεση  αποτελούν  ουσιστικά  τα Μέτρα 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» και  144 

«Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης της αγοράς»).  

Απόκλιση μεταξύ επιδιωκόμενων στόχων σε όρους  ενισχυόμενων εκτάσεων και διατιθέμενων 

πόρων παρουσιάζουν και τα τρία βασικά Μέτρα του Άξονα 2.  
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Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το Προγραμμα εξυπηρέτησε ουσιαστικά μόνο 

έναν στόχο, που είναι η διατήρηση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας και η 

εισοδηματική ενίσχυση των απασχολούμένων στον πρωτογενή τομέα, αλλά έμμεσα και την 

οικονομία των αγροτικών περιοχών της χώρας λόγω της δεσπόζουσας θέσης που έχει η 

γεωργική δραστηριότητα σε όρους παραγωγής, εισοδήματος και απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές της χώρας καθώς και των διακλαδικών και διατομεακών σχεσεων που αναπτύσσει 

με τους άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές. Εαν 

ολοκληρωθεί το σύνολο των ενταγμένων έργων, ιδιαίτερα των επενδυτικών σχεδίων των 

Αξόνων 3 και 4 που στοχεύουν στη διαφοροποίηση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη σε 

όρους απασχόλησης, με δεδομένο ότι η πλειονότητα των ενταγμένων έργων του Μέτρου 313  

αφορά σε  ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων. Αντίστοιχη, είναι και η εικόνα που διαμορφώνεται για 

το Μέτρο 411.  

 

Αντίθετα, χρήζει επανεξέτασης από πλευράς του συνόλου των φορέων που ασχολούνται με 

την αγροτική ανάπτυξη στη χώρα και ιδιαίτερα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για  

το πως γίνεται αντιληπτή η έννοια «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στις αγροτικές περιοχές.    

 

6.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

6.2.1. ΑΠ 1 - Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και 

της Δασοκομίας 

6.2.1.1. Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση νέων γεωργών» 

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

 

Βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας 

Ο δείκτης αυτός θα μετρηθεί με βάση την εξέλιξη της μέσης ΑΠΑ/ΜΑΕ (Πίνακας 6.2.1.1.12.1) 

των εκμεταλλεύσεων της 1
η
 και 2

ης
 προκήρυξης του Μέτρου, έως την πάροδο της πενταετίας 

που έπρεπε να ολοκληρώσουν τους στόχους τους, δηλαδή για την 1
η
 προκήρυξη την περίοδο 

2009-13, ενώ την 2
η
 προκήρυξη μόνον την περίοδο 2014-15. Ο δείκτης αυτός θα συγκριθεί με 

την εξέλιξη του Μέτρου (βλ. κεφάλαιο 4.4 «Μεθοδολογία» και κεφάλαιο 4.5 «Προβλήματα 

εφαρμογής της μεθοδολογίας) στις εκμεταλλεύσεις που καταγράφονται στο ΟΣΔΕ την ίδια 

περίοδο, απασχολούν εργασία άνω της 0,5 ΜΑΕ και δεν έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 112. 

(Πίνακας 5.3). Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανέρχονται σε  207.125. 

 

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 6.2.1.112.1 και 6.2.1.112.2, σε μέσους όρους η 

ΑΠΑ/εκμετάλλευση  της 1
ης

 προκήρυξης ξεκινά το 2009 με τιμή χαμηλότερη των υπολοίπων 

εκμεταλλεύσεων (14.578 και 18.504 ευρώ αντίστοιχα), αυξάνεται σημαντικά και καταλήγει το 

2013 να υπερβαίνει την τιμή των λοιπών εκμεταλλεύσεων (23.320 έναντι και 18.334 ευρώ 
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αντίστοιχα). Οι εκμεταλλεύσεις της 2
ης

 προκήρυξης ξεκινούν το 2014, σε μέσους όρους  με 

ΑΠΑ/εκμετάλλευση (12.695 ευρώ) χαμηλότερη της ΑΠΑ/εκμετάλλευση αφενός της 1
ης

 

προκήρυξης (14.578 ευρώ) και αφετέρου των λοιπών εκμεταλλεύσεων (17.680 ευρώ), ενώ 

καταλήγει το επόμενο έτος να αυξάνεται ήδη (πριν ολοκληρωθεί η πενταετία) σε 16.987€,  

υπερβαίνοντας το δείκτη των λοιπών εκμεταλλεύσεων (14.319€). Ανάλογες εξελίξεις 

παρουσιάζονται και με την απασχολούμενη εργασία (εξέλιξη ΜΑΕ). 

 

Όμως σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας ο δείκτης ΑΠΑ/ΜΑΕ των εκμεταλλεύσεων της 

1
ης

 προκήρυξης ξεκινά από χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτόν των λοιπών 

εκμεταλλεύσεων (12.148 έναντι 13.031 ευρώ/ΜΑΕ αντίστοιχα) και οι δυο δείκτες μειώνονται 

στην διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου 2009-13, αλλά στο τέλος πάλι ο δείκτης για τους 

δικαιούχους της 1
ης

 προκήρυξης δεν προσεγγίζει αυτόν των λοιπών εκμεταλλεύσεων (11.660 

έναντι 12.338 ευρώ/ΜΑΕ). Για τους δικαιούχους της 2
η
 προκήρυξης παρατηρείται αύξηση του 

δείκτη, αλλά δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αφού η ανάλυση γίνεται μόνο 

για μια 2ετία. 

 

Συμπερασματικά, οι δικαιούχοι της 1
ης

 προκήρυξης βελτίωσαν διαχρονικά την 

ΑΠΑ/εκμετάλλευση και, επίσης, αύξησαν τη ΜΑΕ/εκμετάλλευση. Επειδή όμως το ποσοστό 

μεταβολής της ΜΑΕ είναι υψηλότερο από αυτό της ΑΠΑ, ο δείκτης ΑΠΑ/ΜΑΕ μειώθηκε και 

παραμένει μικρότερος από αυτόν των λοιπών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Να σημειωθεί ότι 

στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας εξεταζόταν ο στόχος επίτευξης της ΑΠΑ και 

της ΜΑΕ ξεχωριστά και όχι του δείκτη ΑΠΑ/ΜΑΕ.  

 

Συνεπώς, το Μέτρο 112 δεν μπόρεσε να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

της εργασίας.  

 

Πίνακας 6.6: ΑΠΑ, ΜΑΕ και ΑΠΑ/ΜΑΕ για τις εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 112 

 

1η 

προκήρυξη 2η προκήρυξη 

1η 

προκήρυξη 2η προκήρυξη 

1η 

προκήρυξη 

2η 

προκήρυξη 

 ΑΠΑ/εκμ. ΑΠΑ/εκμ. ΜΑΕ/εκμ ΜΑΕ/εκμ. 

ΑΠΑ ανά 

ΜΑΕ/εκμ 

ΑΠΑ ανά 

ΜΑΕ/εκμ 

2009 14.578   1,2   12.148   

2010 16.504   1,39   11.916   

2011 19.864   1,7   11.685   

2012 22.973   2   11.486   

2013 23.320   2   11.660   

2014   12.695   1,23   10.321 

2015   16.987   1,5   11.325 

Μεταβολή 60% 34% 67% 22% -4% 10% 

 

Πίνακας 6.7: ΑΠΑ, ΜΑΕ και ΑΠΑ/ΜΑΕ για τις εκμεταλλεύσεις μεγέθους ΜΑΕ>0,5 που δεν 

ανήκουν σε δικαιούχους του Μέτρου 112 

Έτος ΑΠΑ/εκμ. ΜΑΕ/εκμ ΑΠΑ/ΜΑΕ/εκμ. 

2009 18.504 1,42 13.031 

2010 18.689 1,40 13.349 

2011 18.867 1,43 13.194 

2012 18.773 1,46 12.859 

2013 18.334 1,48 12.388 

2014 17.680 1,41 12.539 
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2015 14.319 1,20 11.932 

Μεταβολή -22,6% -15,49% -8,43% 

 

Αναδιάρθρωση της παραγωγής και οικονομική μεγέθυνση 

Με βάση τον Πίνακα που ακολουθεί, τα 2/3 των εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών της 1
ης

 

προκήρυξης (67%) εντάχθηκαν στις παραγωγικές κατευθύνσεις (ΤΟΠ) των λοιπών 

αροτραίων, των λοιπών μόνιμων καλλιεργειών, των προβάτων και της ελαιοκομίας. Όσον 

αφορά στη 2
η
 προκήρυξη οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις εντάσσονται πάλι κυρίως στα 

προαναφερόμενες παραγωγικές κατευθύνσεις (62% του συνόλου). 

 

Οι μεταβολές των εκμεταλλεύσεων όσον αφορά στην παραγωγική τους κατεύθυνση είναι 

σχετικά περιορισμένες. Όσον αφορά στις εκμεταλλεύσεις της 1ης προκήρυξης, στην διάρκεια 

της 5ετίας (2009-13), περίπου το 11% μετέβαλε τον τεχνικοοικονομικο προσανατολισμό του 

(890 εκμεταλλεύσεις). Οι εκμεταλλεύσεις αυτές εντάχθηκαν το 2013 κυρίως στα ΤΟΠ των 

πολυκαλλιεργειών, των λοιπών μονίμων καλλιεργειών, της μικτής εκτροφής μηρυκαστικών και 

στα κηπευτικά και άνθη, σε βάρος των ΤΟΠ λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, ελαιοκομικά, 

πρόβατα και της αμπελοκαλλιέργειεας για οινοπαραγωγή. Δηλαδή, κυρίως από παραγωγικές 

κατευθύνσεις εξειδικευμένες στράφηκαν σε αύξηση της πολυκαλλιέργειας του παραγωγικού 

τους συστήματος για να επιτύχουν τους απαιτούμενους στόχους (αύξηση ΑΠΑ, ώστε στη 

λήξη να είναι μεγαλύτερη του 80% του εισοδήματος αναφοράς και αύξηση ΜΑΕ σε 

τουλάχιστον 1 ΜΑΕ). Οι νέες παραγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες στράφηκαν οι 

εκμεταλλεύσεις, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σημαντικής εντάσεως εργασίας, που 

εξηγεί εν μέρει και την έντονη αύξηση της ΜΑΕ που αναφέρθηκε, προηγουμένως, στην 

ενότητα όπου εξετάστηκε η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας.   

Στην 2η προκήρυξη, παρόλο που δεν μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα (διότι δεν 

έχει παρέλθει 5ετια από την ένταξη τους στο Μέτρο), το 4% των εκμεταλλεύσεων μετέβαλε 

τον τεχνικοοικονομικό προσανατολισμό του, κυρίως από τα ΤΟΠ της μικτής φυτικής και 

ζωικής παραγωγής, των λοιπών αροτραίων και του καπνού σε ΤΟΠ της κατηγορίας 19 (μη 

ταξινομούμενες εκμεταλλεύσεις), πολυκαλλιέργειες και μικτή εκτροφή μηρυκαστικών.  

Πάντως, δεν  εμφανίζεται μεγάλης έκτασης αναδιάρθρωση της παραγωγής για την επίτευξη 

των στόχων αύξησης της ΑΠΑ και της ΜΑΕ. Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις μεγεθύνουν 

τους υφιστάμενους κλάδους παραγωγής και αυξάνουν, ως εκ τούτου, και το οικονομικό τους 

μέγεθος, όπως φαίνεται από τους Πίνακες που ακολουθούν.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνάγεται από τον Πίνακα 6.8 είναι ότι το Μέτρο δεν συνέβαλε 

στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας έναντι της φυτικής παραγωγής, αφού οι εκμεταλλεύσεις που 

εντάσσονται σε ΤΟΠ κτηνοτροφικής εξειδίκευσης (πρόβατα, αίγες βοοειδή, μικτη εκτροφή 

μηρυκαστικών, μικτή φυτική και ζωική παραγωγή, συνδυασμός εκτροφών και καρποφάγα) 

αντιπροσωπεύουν σταθερά το 27-28% των εκμεταλλεύσεων που ενισχύθηκαν (1η και 2η 

προκήρυξη) σε όλη τη χρονική περίοδο 2009-15.      
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Πίνακας 6.8: Εξέλιξη της τεχνικοοικονομικός προσανατολισμός (ΤΟΠ)ς των εκμεταλλεύσεων 

της πρώτης και της δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου 112  

  1η προκήρυξη 2η προκήρυξη 

Τεχνικοοικονομική Κατεύθυνση (ΤΟΠ) 2009 2010 2011 2012 2013 Μετ/λή 2014 2015 Μετ/λή 

10 Λοιπές αροτραίες 12 (έκτος 1441 & 1442) 2.131 1.950 1.909 1.870 1.737 -18% 2.558 2.452 -4% 

12 Λοιπές μόνιμες καλ/γειες 3211-3212-3213-

3230-3400 1.300 1.377 1.393 1.369 1.458 12% 1.661 1.679 1% 

7 Πρόβατα 4410 1.051 1.053 1.042 1.012 956 -9% 1.188 1.161 -2% 

4 Ελαιοκομικά 3300 1.030 1.037 978 902 845 -18% 1.359 1.334 -2% 

15 Πολυκαλλιέργειες 60 428 441 499 662 722 68% 821 886 8% 

18 Μικτή εκτροφή μηρυκαστικών 4420-4440 332 364 422 452 485 46% 420 475 13% 

11 Κηπευτικά & Ανθη 327 295 306 397 440 34% 489 474 -3% 

8 Αίγες 4430 245 237 222 218 182 -26% 305 299 -2% 

17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 217 196 260 260 270 24% 470 298 -37% 

13 Βοοειδή 41-42-43 192 196 177 180 190 -1% 243 262 8% 

6 Αμπελοκαλλιέργεια Οινοπαραγωγής 3110-

3120-3130 159 161 125 104 87 -45% 171 176 3% 

2 Καπνός 1441 152 146 126 117 149 -2% 420 351 -16% 

16 Συνδιασμός Εκτροφών 71-72 146 150 162 147 181 24% 264 300 14% 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 144 204 158 108 132 -8% 158 157 0% 

5 Εσπεριδοειδή 3220 121 119 103 84 72 -41% 136 135 0% 

9 Λοιπά αμπελοκομικά 3141-3142-3143 89 85 94 112 99 11% 117 135 16% 

3 Βαμβάκι 1442 33 89 132 107 104 218% 158 195 24% 

19 Εκμ/σεις  ΜΗ  Ταξινομούμενες 29 28 19 22 14 -53% 31 209 575% 

14 Καρποφάγα 50 (Χοίροι - Πτηνά) 16 15 16 20 19 21% 20 3 -85% 

Σύνολο 8.142 8.142 8.142 8.142 8.142   10.986 10.986   

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα οι εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 

έχουν ήδη μεγάλο οικονομικό μέγεθος, δηλαδή κατά μέσο όρο 12,41 ESU (1η προκήρυξη) και 

11,38 ESU (2η προκήρυξη), έναντι 6,3 ESU του μέσου όρου της χώρας (βλέπε δείκτη BC4 

των context related baseline indicators), αφού οι μικρές εκμεταλλεύσεις αποκλείονταν από τη 

δυνατότητα ένταξης τους στο Μέτρο (στην έναρξη τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ). Οι ενισχυόμενες 

εκμεταλλεύσεις αυξάνουν ιδιαίτερα σημαντικά το οικονομικό τους μέγεθος (83% κατά την 

πενταετία της 1ης προκήρυξης και κατά 22% κατά την 1η διετία της 2ης προκήρυξης), ενώ 

από τον αμέσως επόμενο Πίνακα φαίνεται ότι το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που 

εντάσσονται στις κατηγορίες μεγάλου και πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους (16-39,9 ESU 

και 40+ ESU), στη μεν 1η προκήρυξη από 26,4% το 2009 αυξάνεται σε 59,5% του συνόλου 

των ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων το 2013 και στη 2η προκήρυξη από 14,5% το 2013 

αυξάνεται σε 23,7% το 2015. Οι ενισχυόμενες εκμεταλλεύσεις, όπως προαναφέρθηκε, για να 

επιτύχουν τις απαιτούμενες αυξήσεις σε ΑΠΑ και ΜΑΕ δεν προχωρούν συνήθως σε 

εκτεταμένη αναδιάρθρωση της παραγωγής, αλλά αυξάνουν σε όρους φυσικού μεγέθους τους 

υφιστάμενους κλάδους παραγωγής και, κατά συνέπεια, το οικονομικό τους μέγεθος. 

 

Πίνακας 6.9: Μέσο οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε ESU 

1η προκήρυξη 2η προκήρυξη 

Έτος 

Οικονομικό Μέγεθος 

(ESU) Έτος 

Οικονομικό Μέγεθος 

(ESU) 

2009 12,41 2014 11,38 

2010 14,06 2015 13,83 

2011 16,83     

2012 21,21     

2013 22,67     
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Μεταβολή 83% Μεταβολή 22% 

 

Πίνακας 6.10: Κατάταξη των εκμεταλλεύσεων σε κατηγορίες οικονομικού μεγέθους 

  

Κατηγορίες οικονομικού 

μεγέθους (ESU) Πλήθος Ποσοστό 

Σωρευτικό 

ποσοστό 

<2 351 4,3 4,3 

2-7,99 2.167 26,6 30,9 

 8-15,99 3.478 42,7 73,6 

16-39,99 1.831 22,5 96,1 

40+ 314 3,9 100,0 

2009 

Σύνολο 8.142 100,0   

<2 401 4,9 4,9 

2-7,99 1.856 22,8 27,7 

 8-15,99 3.230 39,7 67,4 

16-39,99 2.245 27,6 95,0 

40+ 411 5,0 100,0 

2010 

Σύνολο 8.142 100,0   

<2 177 2,2 2,2 

2-7,99 1.575 19,3 21,5 

 8-15,99 2.996 36,8 58,3 

16-39,99 2.921 35,9 94,2 

40+ 474 5,8 100,0 

2011 

Σύνολο 8.142 100,0   

<2 91 1,1 1,1 

2-7,99 971 11,9 13,1 

 8-15,99 2.505 30,8 43,8 

16-39,99 3.974 48,8 92,6 

40+ 600 7,4 100,0 

2012 

Σύνολο 8.142 100,0   

<2 59 ,7 ,7 

2-7,99 658 8,1 8,8 

 8-15,99 2.578 31,7 40,5 

16-39,99 4.159 51,1 91,6 

40+ 687 8,4 100,0 

2013 

Σύνολο 8.142 100,0   

<2 149 1,4 1,4 

2-7,99 3.670 33,4 34,8 

 8-15,99 5.574 50,7 85,5 

16-39,99 1.419 12,9 98,4 

40+ 174 1,6 100,0 

2014 

Σύνολο 10.986 100,0   

<2 119 1,1 1,1 

2-7,99 2.632 24,0 25,0 

 8-15,99 5.635 51,3 76,3 

16-39,99 2.304 21,0 97,3 

40+ 296 2,7 100,0 

2015 

Σύνολο 10.986 100,0   

 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 
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Υπάρχει σημαντική συνέργεια με το Μέτρο 121, αφού οι δικαιούχοι του 112  που εντάχθηκαν 

στο Μέτρο 121 είναι σε αριθμό 2.010 και αντιπροσωπεύουν το 24,7% του συνόλου των 

εκμεταλλεύσεων της 1ης προκήρυξης (δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δικαιούχους των 

ανειλημμένων υποχρεώσεων, ενώ δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί σχέδια βελτίωσης στα 

οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν νέοι γεωργοί της 2ης προκήρυξης). 

 

Ακόμη το Μέτρο διατήρησε την αναλογία ανδρών και γυναικών αρχηγών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (βλ. παρακάτω Πίνακα) στα αντίστοιχα ποσοστά της χώρας (Πίνακας 13 του 

Παραρτήματος 1 υφιστάμενη κατάσταση).  

 

Βασικός ειδικός στόχος του 1ου γενικού στρατηγικού  στόχου του ΠΑΑ ήταν η αναστροφή της 

ηλικιακής διάρθρωσης των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όμως, η ενίσχυση των 

νέων γεωργών πρώτης εγκατάστασης κατά την περίοδο 2007-13 δεν φαίνεται να έχει 

αναστρέψει την αρνητική πορεία της ηλικιακής διάρθρωσης του γεωργικού τομέα όπως 

αναδεικνύεται με το δείκτη βάσης αρ. 5. Ο δείκτης αποτυπώνει μια ηλικιακή γήρανση του 

γεωργικού ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο 2007-13 στην ηλικιακή ομάδα νέων κάτω 

των 35 από 13% το 2003 σε 9% (γεωργοί κάτω των 35 έναντι γεωργών άνω των 55). 

Τονίζεται πως η εγκατάσταση νέων γεωργών αφορούσε στις ηλικίες έως 40 ετών, ενώ ο 

δείκτης περιορίζεται στην ηλικία έως 35 ετών. Η ίδια εξέλιξη εμφανίζεται και στον Πίνακα 13 

του Παραρτήματος 1, όπου  σε απόλυτους αριθμούς οι αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

της χώρας κάτω των 35 ετών μειώνονται και καταλήγουν το 2013 σε 36.890, έναντι  6.957 

δικαιούχων του Μέτρου 112 (1η προκήρυξη), δηλαδή εάν δεν εφαρμοζόταν το Μέτρο 112 

(μόνον η 1η προκήρυξη), οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας κάτω των 35 

ετών θα ήταν μειωμένοι σε αριθμό κατά το 1/6 περίπου των υφιστάμενων το 2013. Συνεπώς, 

το Μέτρο ήταν άκρως βοηθητικό στη συγκράτηση της ηλικιακής αποδυνάμωσης του 

γεωργικού κλάδου. 

 

Πίνακας 6.11: Κατανομή δικαιούχων κατά φύλο 

 

1η προκήρυξη % 2η προκήρυξη % 
Σύνολο 1ης και 2ης 
προκήρυξης % 

Άντρες 5.333 
65% 

8.135 
74% 13.468 70% 

Γυναίκες 2.809 
35% 

2.851 
26% 5.660 30% 

Σύνολο 8.142 
100% 

10.986 
100% 19.128 100% 

 

Πίνακας 6.12: Κατανομή δικαιούχων κατά ηλικιακή κλάση 

 1η προκήρυξη % 2η προκήρυξη % 
Σύνολο 1ης και 2ης 
προκήρυξης % 

<35 6.957 
85% 

8.908 
81% 15.865 83% 

≥35 1.185 
15% 

2.078 
19% 3.263 17% 

Σύνολο 8.142 
100% 

10.986 
100% 19.128 100% 

 

6.2.1.2. Μέτρο 113 – «Πρόωρη συνταξιοδότηση»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 
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να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Το Μέτρο αυτό είχε μόλις 14 ωφελούμενους κατά την περίοδο 2007-2013, και συνεπώς δεν 

μπορεί να εξεταστεί η συνεισφορά του στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δικαιούχων. 

Άλλωστε, οι πληρωμές ανά δικαιούχο είναι πολύ χαμηλές (περίπου 1.100 € ανά δικαιούχο). Ο 

κύριος όγκος των 30.050 δικαιούχων αφορά ανειλλημένες υποχρεώσεις πρόωρα 

συνταξιοδοτηθέντων γεωργών που είχαν μεταβιβάσει την εκμετάλλευση τους πριν την έναρξη 

του Προγράμματος και μέσω του Μέτρου τους καταβλήθηκε η ετήσια δαπάνη μόνο για ένα 

έτος. Σημειώνεται ότι η υποχρεωση κάλυψης των δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης τα 

προηγούμενα έτη καλυπτόταν από εθνικούς πόρους.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το Μέτρο αυτό είχε μόλις 14 νέους ωφελούμενους καπνοπαραγωγούς κατά την περίοδο 

2007-2013, και, συνεπώς, δεν μπορεί να εξεταστεί η συνεισφορά του στους στόχους του 

Προγράμματος.  

  

6.2.1.3. Μέτρο 114 – «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» 

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Στο Μέτρο αρχικά εντάχθηκαν 3.859 δικαιούχοι από τους οποίους μόνο οι 2.142 

ολοκλήρωσαν και ενισχύθηκαν από το Μέτρο. Οι 2.142 δικιαούχοι αντιστοιχούν στο 1% των 

αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν απασχόληση στη γεωργία άνω της 0,5  

ΜΑΕ. Οι παρεχόμενες συμβουλές αφορούσαν στην εξοικείωση με την πολλαπλή 

συμμόρφωση. Συνεπώς, η συμβολή του Μέτρου στη βελτίωση της ανατγωνιστικότητας δεν 

μπορεί να μετρηθεί, ούσα αμελητέα. Στο Μέτρο δεν εντάχθηκαν δασοκαλλιεργητές.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Δεν υπάρχει συσχέτιση του Μέτρου με άλλους στόχους.   

 

6.2.1.4. Μέτρο 121 – «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 
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Βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας 

Ο δείκτης αυτός θα μετρηθεί με βάση την εξέλιξη της μέσης ΑΠΑ/ΜΑΕ (βλ. παρακάτω Πίνακα) 

στις εκμεταλλεύσεις που εντάχθηκαν και ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο από το 

2011 (τη μοναδική προκήρυξη που έγινε για τα μεγάλου κόστους σχέδια), έως και την πάροδο 

της πενταετίας που έπρεπε να ολοκληρώσουν τους στόχους τους. Η σημειωθείσα μεταβολή 

θα συγκριθεί με την εξέλιξη της ΑΠΑ/ΜΑΕ  στις εκμεταλλεύσεις που καταγράφονται στο ΟΣΔΕ 

(παρατίθενται σε επόμενο Πίνακα) και έχουν ανθρώπινη εργασία άνω της 0,5 ΜΑΕ,  οι οποίες  

δεν έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 121 (βλ. κεφάλαιο 4.4 «Μεθοδολογία» και κεφάλαιο 4.5 

«Προβλήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας») και αριθμούν 211.247 εκμεταλλεύσεις στη 

χώρα. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αποτελούν την ομάδα ελέγχου (control group) για την 

εξαγωγή της καθαρής τιμής.  

 

Από τους δυο Πίνακες που ακλουθούν φαίνεται καταρχήν ότι, σε μέσους όρους η 

ΑΠΑ/εκμετάλλευση είναι υψηλή και την περίοδο 2011-15 αυξάνεται σημαντικά (από 29.206 

ευρώ σε 36.335 ευρώ). Επίσης, οι απασχολούμενες ΜΑΕ είναι σημαντικές και αυξάνονται 

διαχρονικά (από 2,3 το 2011 σε 2,8 το 2015). Αντίθετα, οι εκμεταλλεύσεις της χώρας 

επιτυγχάνουν σε μέσους όρους ΑΠΑ χαμηλότερη των εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 121 και 

μάλιστα με την πάροδο του χρόνου αυτή μειώνεται (από 1,4 το 2011 σε 1,2 ΜΑΕ  το 2015). 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω φαίνεται η ΑΠΑ/ΜΑΕ των εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 121 να 

αυξάνεται διαχρονικά (2011-15), ενώ αντίθετα ο ίδιος δείκτης  για τις εκμεταλλεύσεις της 

χώρας κινείται πτωτικά την περίοδο 2011-15. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι, σε μέσους 

όρους της ΑΠΑ/ΜΑΕ το 2011 οι εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 121 έχουν χαμηλότερη τιμή 

έναντι των εκμεταλλεύσεων της χώρας (12.698€ έναντι 13.135€) και καταλήγουν να τους 

υπερβούν το 2015 (12.977€ έναντι 12.202€). Συμπερασματικά, η σύγκριση δείχνει τη θετική 

συμβολή του Μέτρου 121 στην εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας των 

εκμεταλλεύσεων. Η παραγωγικότητα της εργασίας των δικαιούχων του Μέτρου αυξανει κατά  

2.2%. 

 

Πίνακας 6.13: ΑΠΑ, ΜΑΕ και ΑΠΑ/ΜΑΕ για τις εκμεταλλεύσεις που ολοκλήρωσαν τα σχέδια 

βελτίωσης 

 ΑΠΑ ΜΑΕ ΑΠΑ/ΜΑΕ 

2011 29.206 2,3 12.698 

2012 28.628 2,2 13.013 

2013 27.181 2,1 12.943 

2014 26.400 2,1 12.571 

2015 36.335 2,8 12.977 

 

Πίνακας 6.14: ΑΠΑ, ΜΑΕ και ΑΠΑ/ΜΑΕ για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων μεγέθους 

μεγαλύτερων της 0,5 ΜΑΕ που δεν είναι ενταγμένες στα σχέδια βελτίωσης 

 ΑΠΑ ΜΑΕ ΑΠΑ/ΜΑΕ 

2011 18.783 1,4 13.135 

2012 18.811 1,5 12.625 

2013 18.426 1,5 12.284 

2014 17.430 1,4 12.450 

2015 14.642 1,2 12.202 
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Αναδιάρθρωση της παραγωγής και οικονομική μεγέθυνση 

Με βάση τον παρακάτω Πίνακα οι εκμεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στο Μέτρο 121 και 

ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους έχουν το 2011 (έτος εισόδου στο Μέτρο) παραγωγική 

εξειδίκευση κυρίως ή των λοιπών μόνιμων καλλιεργειών ή των λοιπών αροτραίων 

καλλιεργειών (οι εκμεταλλεύσεις των δυο αυτών ΤΟΠ
57

 αντιστοιχούν άνω του 50% στο 

σύνολο των εκμεταλλεύσεων.) Οι μεταβολές της παραγωγικής κατεύθυνσης των 

εκμεταλλεύσεων (από το 2011 στο 2015) είναι πολύ περιορισμένες, αφού μόνον 128 

εκμεταλλεύσεις (το 6,4% του συνόλου) άλλαξε κατά την χρονική περίοδο  το αρχικό ΤΟΠ που 

ανήκαν. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αποχώρησαν κυρίως από τα ΤΟΠ των δημητριακών, της 

μικτής εκτροφής μηρυκαστικών και της ελαιοκομίας και εντάχθηκαν (το 2015) κυρίως στα 

ΤΟΠ των πολυκαλλιεργειών, των λοιπών αροτραίων καλλιεργειών και των κηπευτικών & 

ανθέων. Είναι σαφές ότι η απαίτηση για την ένταξη στο Μέτρο της επίτευξης στη λήξη της 

5ετίας 1 ΜΑΕ (προϋπόθεση του Μέτρου στην έναρξη ήταν η 0,5 ΜΑΕ), καλύφθηκε κυρίως με 

την οικονομική μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων (που φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες), 

παρά με την αναδιάρθρωση της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό, επίσης ότι, το Μέτρο δεν 

φαίνεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ζωικής έναντι της φυτικής παραγωγής (1ος 

διαρθρωτικός στόχος του Μέτρου), αφού τα ΤΟΠ που έχουν εξειδίκευση στην κτηνοτροφία 

(μεικτή εκτροφή μηρυκαστικών, μεικτή φυτική και ζωική παραγωγή, βοοειδή, πρόβατα, 

συνδυασμός εκτροφών, καρποφάγα και αίγες) αντιπροσωπεύουν μόνον το 9-10% του 

συνόλου των εκμεταλλεύσεων, σ' όλη την περίοδο 2011-15. Από τη μικρής έκτασης 

αναδιάρθρωση παραγωγής των εκμεταλλεύσεων φαίνεται ότι το Μέτρο δεν συμβάλει 

σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, όσον αφορά την διέξοδο τους στην 

αγορά ή και την ενσωμάτωσή τους στον κλάδο των αγροτροφίμων. 

 

Πίνακας 6.15: Εξέλιξη τεχνικοοικονομικής κατεύθυνσης (ΤΟΠ) των ολοκληρωμένων έργων 

της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 121 (σχέδια μεγάλου κόστους, χωρίς ανειλημμένες) 

Τεχνικοοικονομική κατεύθυνση (ΤΟΠ) 2011 2012 2013 2014 2015 Μεταβολή 

12 Λοιπές μόνιμες καλ/γειες 3211-3212-3213-3230-

3400 539 543 562 574 535 -0,62% 

10 Λοιπές αροτραίες 12 (εκτος 1441 & 1442) 523 496 457 451 548 4,68% 

4 Ελαιοκομικά 3300 170 158 157 152 152 -10,26% 

15 Πολυκαλλιέργειες 60 163 178 193 188 207 26,70% 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 147 157 158 150 94 -35,90% 

3 Βαμβάκι 1442 135 132 129 143 123 -8,50% 

18 Μικτή εκτροφή μυρηκαστικών 4420-4440 50 44 50 40 30 -40,39% 

11 Κηπευτικά & Ανθη 46 61 74 84 68 47,73% 

17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 42 38 34 39 38 -9,10% 

13 Βοοειδή 41-42-43 32 30 31 35 30 -5,77% 

7 Πρόβατα 4410 30 33 29 27 26 -13,17% 

6 Κρασιά 3110-3120-3130 27 25 27 26 31 16,22% 

16 Συνδιασμός Εκτροφών 71-72 27 31 34 34 43 62,71% 

2 Καπνός 1441 21 20 13 10 9 -54,67% 

9 Λοιπά αμπελοκομικά 3141-3142-3143 20 29 26 26 25 27,23% 

5 Εσπεριδοειδή 3220 17 16 15 12 23 30,35% 

14 Καρποφάγα 50 (Χοίροι - Πτηνά) 6 7 7 6 5 -16,06% 

8 Αίγες 4430 5 3 2 3 4 -19,42% 
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19 Εκμ/σεις  ΜΗ  Ταξινομούμενες 3 1 3 1 9 202,17% 

 

Όπως φαίνεται από τους Πίνακες που ακολουθούν οι εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στο 

Μέτρο και ολοκληρώνουν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο του ΠΑΑ, ήδη το 2011  έχουν 

μεγάλο οικονομικό μέγεθος.  Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον οι εκμεταλλεύσεις των ΤΟΠ μη 

ταξινομούμενες και ελαιοκομίας ξεκινούν την εφαρμογή του επενδυτικού τους σχεδίου το 

2011, με μέσο οικονομικό μέγεθος κάτω των 15 ESU
58

. Στη διάρκεια της 5ετίας το οικονομικό 

τους μέγεθος αυξάνεται, με εξαίρεση τα καρποφάγα (είναι μόνον 6 εκμεταλλεύσεις) που έχουν 

ενταχθεί με πολύ μεγάλο οικονομικό μέγεθος και παρόλη τη μείωση του οικονομικού 

μεγέθους το 2015 (σε 73 ESU), προφανώς καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ΜΑΕ το 

2015. Το ίδιο ισχύει και για τις εκμεταλλεύσεις του ΤΟΠ προβάτων, που η εξέλιξη του 

οικονομικού τους μεγέθους παραμένει σταθερή. Οι μεγάλου οικονομικού μεγέθους 

εκμεταλλεύσεις εύκολα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις εισόδου και εξόδου της προκήρυξης 

του Μέτρου 121 (τουλάχιστον 0,5 και 1 ΜΑΕ αντίστοιχα για τα φυσικά πρόσωπα και 

τουλάχιστον 1ΜΑΕ σε 2ΜΑΕ για τα νομικά πρόσωπα) και ορισμένες από αυτές μεγεθύνονται 

περαιτέρω κατά την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.16, το 

2011 οι 1.370 εκμεταλλεύσεις (το 68% του συνόλου) εντάσσονται στις κατηγορίες μεγάλου και 

πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους (16-39,9 ESU και 40+ ESU), ενώ με την λήξη της 

εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου (2015), ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που 

κατατάσσονται στις κατηγορίες αυτές μεγαλώνει σε 1.664 (το 83% του συνόλου). Οι 

εκμεταλλεύσεις αυτές φαίνεται ότι μπόρεσαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς το επενδυτικό τους 

σχέδιο, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή,  παρά την οικονομική κρίση και 

την εφαρμογή των capital controls, που ευρύτερα επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα της χώρας.  

Βέβαια, με όρους ποσοστών οι 2.000 περίπου εκμεταλλεύσεις αντιστοιχούν μόνον στο 1% 

του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της χώρας (211.247 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

βάσης δεδομένων του ΟΣΔΕ), που το 2011 είχαν απασχολούμενη ΜΑΕ άνω της 0,5 ΜΑΕ.  

 

Πίνακας 6.16: Εξέλιξη του Οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων των οποίων τα έργα 

ολοκληρώθηκαν (σχέδια μεγάλου κόστους εκτός ανειλημμένων) 

Έτος Οικονομικό Μέγεθος (σε ESU) Πλήθος 

<2 8 

2-7,99 150 

8-15,99 474 

16-39,99 893 

2011 

>40 477 

<2 4 

2-7,99 106 

8-15,99 338 

16-39,99 1.021 

2012 

>40 533 

<2 3 

2-7,99 82 

8-15,99 314 

16-39,99 1.039 

2013 

>40 564 

<2 3 2014 

2-7,99 62 
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8-15,99 274 

16-39,99 1.045 

>40 618 

<2 2 

2-7,99 57 

8-15,99 279 

16-39,99 994 

2015 

>40 670 

 

Πίνακας 6.17: Εξέλιξη μέσου οικονομικού μεγέθους ( σε ESU)  κατά ΤΟΠ, των 

εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους (σχέδια μεγάλου κόστους εκτός 

ανειλημμένων) 

 2011 2015 

% Μεταβολή 

2011/15 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 38,30 46,04 120% 

10 Λοιπές αροτραίες 12 (εκτος 1441 & 1442) 39,81 54,31 136% 

11 Κηπευτικά & Ανθη 96,21 126,38 131% 

12 Λοιπές μόνιμες καλ/γειες 3211-3212-3213-3230-3400 23,01 28,74 125% 

13 Βοοειδή 41-42-43 82,01 114,76 140% 

14 Καρποφάγα 50 (Χοίροι - Πτηνά) 237,69 72,88 31% 

15 Πολυκαλλιέργειες 60 31,16 41,60 133% 

16 Συνδιασμός Εκτροφών 71-72 22,33 35,68 160% 

17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 37,41 47,76 128% 

18 Μικτή εκτροφή μυρηκαστικών 4420-4440 45,55 46,72 103% 

19 Εκμ/σεις  ΜΗ  Ταξινομούμενες 5,76 27,98 486% 

2 Καπνός 1441 22,24 43,10 194% 

3 Βαμβάκι 1442 32,33 34,36 106% 

4 Ελαιοκομικά 3300 13,60 15,41 113% 

5 Εσπεριδοειδή 3220 23,32 27,32 117% 

6 Κρασιά 3110-3120-3130 21,46 23,73 111% 

7 Πρόβατα 4410 31,66 31,36 99% 

8 Αίγες 4430 29,29 37,57 128% 

9 Λοιπά αμπελοκομικά 3141-3142-3143 14,21 25,60 180% 

 

Η μεγέθυνση αυτή, σε σημαντικό βαθμό, κατευθύνει τις εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 121 στην 

απόκτηση μεγαλύτερης ιπποδύναμης μηχανημάτων, αφού, όπως φαίνεται από το παρακάτω 

Διάγραμμα, το 71% των επενδύσεων των εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν επενδυτικό 

σχέδιο την περίοδο 2011-15 αφορά "κλασικές" επενδυτικές δαπάνες, δηλαδή ελκυστήρες και 

παρελκόμενα ελκυστήρων. Να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος αυτών, ειδικά των επενδύσεων, 

εντάχθηκαν στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων ως νέες τεχνικές. 
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Διάγραμμα 6-2: Κατανομή των δαπανών ανά επενδυτική δαπάνη 

 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Ένας εκ των  στόχων του 1ου γενικού στρατηγικού στόχου του Προγράμματος «Διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα» ήταν 

η ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν στη ζωική παραγωγή, ενώ 1ος διαρθρωτικός 

στόχος του Μέτρου 121 ήταν η συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής της ακαθάριστης αξίας 

της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της ζωικής παραγωγής. Όπως φάνηκε στα προηγούμενα, 

μόνον το 10% των  οι εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν επενδυτικό σχέδιο εντάσσονται σε 

ΤΟΠ ζωικής παραγωγής, άλλωστε το 71% του συνόλου των επενδύσεων αφορούν 

γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα ελκυστήρων.  

Όσον αφορά στην εξέλιξη της ΑΠΑ ζωικής παραγωγής, προφανώς ούτε 2.002 εκμεταλλεύσεις 

(που ολοκλήρωσαν μεγάλο επενδυτικό σχέδιο) ούτε τα 156 επενδυτικά σχέδια μικρού 

κόστους μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά  την εξέλιξη της ΑΠΑ της ζωικής παραγωγής 

στη χώρα. Όμως και στον πληθυσμό των εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν μεγάλο 

επενδυτικό σχέδιο (λόγω της αύξηση του οικονομικού τους μεγέθους, θα μπορούσε να φανεί 

κάποια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί δείχνουν ότι 

η ΑΠΑ ζωικής παραγωγής μπορεί να αυξάνεται από το 2011-15, αλλά ποσοστιαία παραμένει 

περίπου στο 10-11% του συνόλου της ΑΠΑ. Οι παρακάτω Πίνακες δείχνουν την εξέλιξη της 

ΑΠΑ φυτικής και ζωικής παράγωγης την ίδια χρονική περίοδο, των εκμεταλλεύσεων του 

control group (λοιπές εκμεταλλεύσεις που το 2011 απασχολούσαν ανθρώπινη εργασία άνω 

της 0,5 ΜΑΕ), όπου η σχέση ζωικής/φυτικής παραγωγής παραμένει σε 1:3. Καταλήγοντας 

στο συγκεκριμένο ερώτημα το Μέτρο 121 δεν συνέβαλε στην μεταβολή της σχέσης της ΑΠΑ 

ζωικής/ΑΠΑ φυτικής παραγωγής της χώρας. 
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Πίνακας 6.18: Εξέλιξη της ΑΠΑ φυτικής και ζωικής παράγωγης 2011/15 των δικαιούχων του 

Μέτρου 121 

  2011  % 2015  % 

ΑΠΑ φυτικής παράγωγης 71.858.443 91% 88.557.046 90% 

ΑΠΑ ζωικής παραγωγής 7.021.450 9% 9.524.171 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 78.879.892 100% 98.081.216 100% 

 

Πίνακας 6.19: Εξέλιξη της ΑΠΑ φυτικής και ζωικής παραγωγής 2011/15 των λοιπών 

εκμεταλλεύσεων (μη δικαιούχοι του Μέτρου 121) 

  2011  % 2015  % 

ΑΠΑ φυτικής παραγωγής 4.799.315.488 73% 5.291.814.656 74% 

ΑΠΑ ζωικής παραγωγής 1.791.287.366 27% 1.844.581.151 26% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.590.602.854 100% 7.136.395.807 100% 

    

Το Μέτρο φαίνεται ότι υποστηρίζει θετικά, έστω και έμμεσα, την εγκατάσταση και τη συνέχιση 

της δραστηριοποίησης νέων ανθρώπων στη γεωργία. Όπως φαίνεται στον παρακάτω 

Πίνακα, το  59% των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν το 2011 στο Μέτρο 121 

και ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Στο σύνολο τους 

έχουν ενταχθεί και στο Μέτρο 112. Η σημαντική συνέργεια των δυο Μέτρων (121 και 112) θα 

ήταν υψηλότερη εάν υπήρχε μια 2η προκήρυξη του Μέτρου 121 το 2014 για να καλύψει  και 

τους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν το 2014 στο Μέτρο 112.  Οι συγκεκριμένοι θα πρέπει 

να αναμένουν την πρώτη αντίστοιχη προκήρυξη του ΠΑΑ 2014-20. 

 

Στενότερη συνάφεια θα μπορούσε επίσης να έχει το Μέτρο 121 με το  Μέτρο 114 «Χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών». Το Μέτρο συμβαλλει και στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 

2. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά  η συμβολή του Μέτρου στην ορθολογική διαχείριση των 

υδάτων, λόγω του ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξοικονόμηση ύδατος, ενώ από τα 

ολοκληρωμένα επενδυτικά σχεδια που αφορούν σε ΑΠΕ προκύπτει η παραγωγή ενέργειας  

0,186Ktoe/έτος και η αποφυγή εκπομπών 1836,62 tn CO2 κατ’ έτος.    

Πίνακας 6.20: Ηλικιακή κατανομή των γεωργών που εντάχθηκαν και ολοκλήρωσαν 

επενδυτικό σχέδιο την περίοδο 2011-15 

Ηλικιακή κατηγορία Αριθμός % 

<35 822 41% 

35-39 355 18% 

40-50 566 28% 

>50 259 13% 

ΣΥΝΟΛΟ 2002 100% 

   

6.2.1.5. Μέτρο 123 – «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 
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Αναφορικά με την συμβολή του Μέτρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των  

δικαιούχων δεν μπορούν να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα, αφού, όπως προκύπτει από 

τον κατωτέρω Πίνακα, έχει ολοκληρωθεί πολύ περιορισμένος αριθμός έργων {(100 σε σύνολο 

380 έργων) το 26%}.  

Πίνακας 6.21: Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια – Μέτρο 123Α 

Τομέας Αριθμός  

Ε.Σ. 

Ποσοστό 

Επιχ. 

Εγκεκριμένος 

Π/Υ 

Ποσοστό 

Εγ. Π/Υ 

Εγκεκριμένη 

Επιχορήγηση 

Ποσοστό 

Εγ. Επιχ. 

Γάλα 21 21,00% 12.441.510,00 € 13,92% 6.711.070,00 € 15,60% 

Κρέας 8 8,00% 7.157.695,00 € 8,01% 3.927.980,00 € 9,13% 

Αυγά – 

Πουλερικά 

2 2,00% 1.013.600,00 € 1,13% 419.700,00 € 

0,98% 

Διάφορα Ζώα 5 5,00% 4.490.900,00 € 5,03% 2.281.235,00 € 5,30% 

Ζωοτροφές 3 3,00% 993.620,00 € 1,11% 558.760,00 € 1,30% 

Δημητριακά 1 1,00% 815.000,00 € 0,91% 407.500,00 € 0,95% 

Ελαιούχα 

προϊόντα 

13 13,00% 4.280.210,00 € 4,79% 2.189.654,00 € 

5,09% 

Οίνος 15 15,00% 13.431.010,00 € 15,03% 6.160.505,00 € 14,32% 

Οπωροκηπευτικά 30 30,00% 42.019.891,00 € 47,03% 19.021.318,20 € 44,23% 

Φαρμακευτικά 1 1,00% 1.970.000,00 € 2,20% 961.500,00 € 2,24% 

Σπόροι 1 1,00% 734.000,00 € 0,82% 367.000,00 € 0,85% 

Σύνολο 100 100,00% 89.347.436,00 € 100,00% 43.006.222,20 € 100,00% 

Τόσο από τα ενταγμένα όσο και από τα ολοκληρωμένα έργα προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των 

επενδυτών εστιάζεται σε τρεις τομείς που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και σημαντική 

δυναμική, συμβάλλοντας στην απορρόφηση μεγάλου όγκου της αγροτικής παραγωγής. Οι 

κλάδοι αυτοί είναι τα οπωροκηπευτικά, που αποτελεί το πρώτο σε αξία  εξαγωγών γεωργικό 

προϊόν, ο τομέας του γάλακτος, στον οποίο εντάσσονται τα τυροκομεία και οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής γιαούρτης-δύο προϊόντων που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα από πλευράς 

αξίας εξαγωγών- και ο συνεχώς ανερχόμενος σε αξία υποκλάδος του οίνου.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταβολής της προστιθέμενης αξίας που δίνει στα 

γεωργικά προϊόντα η τυποποίηση είναι το παράδειγμα των μεταβολών που παρουσιάζει η 

αναλογία όγκου/αξίας παραγωγής στον κλάδο του οίνου
59

. Για την περίοδο 2007-2013 

παρατηρείται μείωση τού όγκου εξαγωγών εκπεφρασμένων σε χιλιόλιτρα κατά  -17,2%,  ενώ 

η χρηματική αξία των εξαγωγών οίνου  αυξάνεται την ίδια περίοδο κατά 16%. Αντίστοιχη είναι 

και η εξέλιξη στο ελαιόλαδο που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση από πλευράς εξαγωγών, 

απόρροια της αύξησης εξαγωγών «εμφιαλωμένων συσκευασιών» έναντι  της επικρατούσας 

χύδην εξαγωγής. Η αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων αυξάνει 

την ζήτηση και, κατά συνέπεια, και την τιμή της πρώτης ύλης, όπως αποδεικνύει η περίπτωση 

της φέτας η αύξηση των εξαγωγών της οποίας οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης 

αιγοπρόβειου γάλακτος, που είχε σαν συνέπεια και την αύξηση της παραγωγής του, όπως 

αναδείχθηκε στη σχετική ενότητα του τρίτου κεφαλαίου της έκθεσης.   

Για  τους κλάδους αυτούς και επιπροσθέτως και για τον κλάδο του κρέατος, λόγω της 

βαρύτητας που έδινε το Πρόγραμμα σε θέματα ζωικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκε η 

οικονομετρική ανάλυση, η μεθοδολογία της οποίας παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4, ενώ στο 

σύνολο της παρουσιάζεται στο Παράρτημα II. Η οικονομετρική ανάλυση έγινε για να 
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προσδιορισθεί το καθαρό αποτέλεσμα  που επιτυγχάνουν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις. Για 

τους λόγους που εκτενώς παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 4.5 δεν κατέστη δυνατόν να 

βρεθούν δεδομένα και στοιχεία άμεσα προσβάσιμα, που θα επέτρεπαν την εξαγωγή 

ασφαλών και σε αριθμητικά δεδομένα βασιζόμενων συμπερασμάτων για τις ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις και τις σχετικές επιδόσεις τους σε σχέση με τη μεταβολή της ΑΠΑ.    

Με βάση τα συμπεράσματα της οικονομετρικής ανάλυσης μπορούν να γίνουν παραδοχές που 

για την περίπτωση του κλάδου των οπωροκηπευτικών παρουσιάζουν μικρό βαθμό 

αβεβαιότητας, λόγω της βαρύτητας που παρουσιάζουν τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και 

σε ύψος επενδύσεων στα συνολικά μεγέθη του κλάδου τα αποκληρωθέντα επενδυτικά σχέδια 

και με σχετική αβεβαιότητα για τους κλάδους του κρέατος και του γάλακτος λόγω της 

μικρότερης συμβολής των επιχειρήσεων του Μέτρου στα αντίστοιχα μεγέθη  των υποκλάδων. 

Το Μέτρο συνέβαλε στον κλάδο τον οπωροκηπευτικών στην ανάσχεση της σημαντικής 

μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων, στον τομέα του κρέατος στη διατήρηση υψηλού 

επιπέδου φαινόμενης παραγωγικότητας και στον τομέα του γάλακτος στην ανάσχεση της 

σημαντικής μείωσης του αριθμού των απασχολούμενων, των εσόδων, της προστιθέμενης 

αξίας και των λειτουργικών κερδών. 

Εν κατακλείδι, για την περίοδο 2008-2015 που καλύπτει το ΠΑΑ ο κλάδος της βιομηχανίας 

τροφίμων παρουσίασε σημαντικότατη μείωση σε βασικά μεγέθη και κυρίως στις ακαθάριστες 

επενδύσεις (-47,24%), στις καθαρές επενδύσεις (-49,16%), στον αριθμό επιχειρήσεων (-

12%), στους απασχολούμενους (-16,78%) και στην προστιθέμενη αξία (-11,07%). Σε αυτή την 

περίοδο αξίζει να σημειωθεί ότι επέδρασαν σημαντικά τόσο στην πορεία της οικονομίας όσο 

και του κλάδου η οικονομική κρίση και οι συνέπειες αυτής. Μπορεί, συνεπώς, να ειπωθεί με 

ασφάλεια, και με βάση την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που έγινε στο μοντέλο που 

εφαρμόστηκε, ότι εν τη απουσία του Προγράμματος οι συνέπειες θα ήταν ακόμα χειρότερες 

τόσο για τον κλάδο όσο φυσικά και για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις, με το ΠΑΑ 2007-2013 

να λειτουργεί ανασταλτικά στη σημαντική επιδείνωση βασικών μεγεθών των ενισχυόμενων 

επιχειρήσεων. 

Δεν  υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 

φακέλους υποψηφιότητας που σχετίζονται  με τις προμηθευόμενες ποσότητες πρώτων υλών, 

όπως επίσης και το είδος των επεξεργαζόμενων προϊόντων (βιολογικά, ΠΟΠ ,ΠΓΕ κλπ) που 

θα μπορούσαν να αναδείξουν και λοιπές επιπτώσεις του Μέτρου στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της  γεωργίας.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Στο Μέτρο υπάρχουν δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την 

εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Η μη 

διαθεσιμότητα στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή καθιστά αδύνατη την αξιοποίηση τους.  
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 Επεξεργασία στοιχείων εξαγωγών ελληνικού οίνου, Πηγή: ΚΕΟΣΕ  
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6.2.1.6. Μέτρο 125 – «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές»   

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Το Μέτρο περιελάβανε δύο δράσεις, η πρώτη αφορούσε παρεμβάσεις σε γεωργική γη, η 

δεύτερη δράση παρεμβάσεις σε δασική γη. Αμφότερες οι δράσεις είχαν αποκλειστικά  

περιβαλλοντική στόχευση και όχι τη βελτιωση της ανταγωνιστικότητας. Το ότι προκύπτει 

όφελος για την ανταγωνιστικότητα και ότι οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες για τη μέτρηση 

αποτελεσμάτων και επιπτώσεων θα έπρεπε να σχετίζονται  με οικονομικά μεγέθη όπως η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία δεν τελούσε σε γνώση των Φορέων Εφαρμογής (κατά  

δήλωση τους), αναδεικνύοντας το τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης που υφίσταται στους 

Φορείς Εφαρμογής για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινό Πλαίσιο 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Η αναντιστοιχία μεταξύ στόχευσης του Μέτρου και μη 

καταλληλότητας των δεικτών του Κοινού Πλαισίου να αποτυπώσουν την συμβολή του στους 

στόχους του Προγράμματος καλύφθηκε εκ των υστέρων, με την προσθήκη δύο ειδικών 

δεικτών αποτελεσμάτων που είναι «Ογκος αποθηκευμένου ύδατος (για ταμιευτήρες) με 

μονάδα μέτρησης τα κυβικά μέτρα και «Βελτιούμενη έκταση» (για έργα αρδευτικών δικτύων) 

με μονάδα μέτρησης τα στρέμματα. 

 

Στην ενότητα των παρεμβάσεων που αφορούν στη γεωργική γη, που καλύπτει το 98,5% των 

δαπανών των ολοκληρωμένων έργων, δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα 

που καλύπτουν το 96% των δαπανών τού Μέτρου. Οι δράσεις της αγροτικής οδοποιίας (ένα 

ολοκληρωμένο έργο) και των αναδασμών (ένα ολοκληρωμένο έργο) έχουν αμελητέα και μη 

μετρήσιμη συμβολή σε οποιαδήποτε μεταβολή της ανταγωνιστικότητας.  

 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της Δράσης των εγγειοβελτιωτικών αξίζει, επιπλέον, να 

σημειωθεί ότι τα πρώτα 8 έργα από πλευράς ύψους πληρωμών (μεταξύ των ολοκληρωμένων 

έργων) καλύπτουν το 80% των συνολικών πληρωμών και παρουσιάζονται στους Πίνακες 

6.22 και 6.23. 

 

Πίνακας 6.22: Τα οκτώ σημαντικότερα έργα της Δράσης 125Α1, σε όρους πληρωμών (Δ.Δ) 

ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(Δ.Δ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ Ν. 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

39,358,519 20.6% 20.6% 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΩΝ Α΄ & Β΄ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

24,337,466 13.9% 34.4% 

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 20,046,777 12.0% 46.4% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

17,199,075 10.6% 57.0% 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ 

13,960,768 8.8% 65.8% 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ Δ0 ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΣ 8,087,388 5.2% 71.0% 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α6-Α16 ΤΟΥ 

7,687,432 5.0% 76.0% 
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Τ.Ο.Ε.Β. ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

6,867,760 4.4% 80.4% 

 

Πίνακας 6.23: Βασικά στοιχεία των οκτώ σημαντικότερων έργων της Δράσης 125Α1, σε 

όρους πληρωμών (Δ.Δ) 

ΕΡΓΟ ΟΦΕΛ. 

ΠΛΗΘ/ΜΟ

Σ 

ΑΡΔ. 

ΓΗ 

(ΣΤΡ.) 

ΑΠΟΛΗΨ

Η ΝΕΡΟΥ 

ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΩΓΩ

Ν 

IRR ΩΦΕΛΕΙΑ

/ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

20.000 43.000 14,5χ106 

μ3 

-   

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΤΜ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΩΝΩΝ 

Α΄ & Β΄ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7.769 - - 22 χλμ.  11,72

% 

1,75 

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΝΟΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ 

2.000 75.000 5χ106 μ3 - - - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

- 52.100 19,7χ106 

μ3 

- 23% 4,45 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΥ Β΄ 

ΦΑΣΗ 

- 315.000 - 80 χλμ. - - 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ Δ0 ΖΩΝΗΣ 

ΛΟΥΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑΣ 

- - - - - - 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α6-Α16 ΤΟΥ 

Τ.Ο.Ε.Β. ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

- 114.500  35,7 

χλμ. 

- - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

341 700 0,6 χ106 

μ3 

- 9,32% 1,38 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι ο όγκος αποθηκευόμενου ύδατος ανέρχεται σε 

20.100.000 κυβικά μέτρα, έναντι ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου και μη ρεαλιστικού στόχου για  την 

κατασκευή φραγμάτων χωρητικότητας 92.100.000 κυβικών μέτρων. Η συνολική χωρητικότητα 

φραγμάτων που έχει κατασκευάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι την έναρξη του 

Προγράμματος ανέρχεται σε 83.195.000
60

 κυβικά μέτρα. Η αύξηση της αποθήκευσης ύδατος 

κατά 24% είναι αναμφίβολα θετική, αλλά δεν είναι σαφές αν προκύπτει από έργα που 

εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα ή αποτελούν συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 

2000-20006. Η εμπειρία του Συμβούλου Αξιολόγησης από προηγούμενες αξιολογήσεις 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι ο μέσος χρόνος λειτουργικής ολοκλήρωσης 

ενός φράγματος υπερβαίνει τη δεκαετία, ενώ αποτελεί πάγια πρακτική του Υπουργείου η 

μεταφορά έργων σε διαδοχικές προγραμματικές περιόδους. Μέσω της κατασκευής/ 

εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων μήκους 138 χιλιομέτρων επιτεύχθηκε ορθολογικότερη 

διαχείριση σε συνολική έκταση 48.160 εκταρίων, έναντι  στόχου 63.800 εκταρίων (75%). Ο 

συνολικός αριθμός εκταρίων αρδευτικής γης που εξυπηρετήθηκε συνδυαστικά από την 

κατασκευή ταμιευτήρων και αρδευτικών δικτύων ανέρχεται σε 60.030 εκτάρια αρδευόμενης 

                                                
60

 Οδυσσέας Καρασαχινίδης, Πολ. Μηχ. Στοιχεία του προγράμματος κατασκευής ταμιευτήρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), άρθρο στο διαδίκτυο.  
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γεωργικής  γης,  συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτων στο 5% των 

αρδευόμενων εκτασεων της χώρας. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

 

Το Μέτρο συμβάλλει στο στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2 που αφορά στην ορθολογική 

διαχείριση των υδάτων.   

6.2.1.7. Μέτρο 131 – «Εκπλήρωση προτύπων»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Το Μέτρο αυτό αφορούσε ουσιαστικά στην πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων από την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο (σε δικαιούχους που εγκατέστησαν το σύστημα των 

ηλεκτρονική σήμανση σε αιγοπρόβατα). Οι συνέπειες του Μέτρου αυτού στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας είναι μικρές και έμμεσες (λόγω προσαρμογής στα νεοεισαχθέντα στην 

ελληνική νομοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 

στη δημόσια υγεία, στην υγεία των ζώων και των φυτών, στην καλή διαβίωση των ζώων και 

στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας).  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Οι επιπτώσεις του Μέτρου δεν σχετίζονται με τους στόχους άλλων Αξόνων.  

  

6.2.1.8. Μέτρο 132 – «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Το Μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της 

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, με στόχους την παροχή εγγυήσεων στους 

καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων και την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα 

και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό το Μέτρο 

συμβάλλει στη αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και δίνει κίνητρα 

προς τους γεωργούς να ακολουθήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς. 

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω χαμηλής αποτελεσματικότητας του Μέτρου οι 

επιπτώσεις του συνολικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι πολύ μικρές, ενώ δεν 
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μπορεί να αποτιμηθεί ποσοστικα η αξία της γεωργικής παραγωγής των δικαιούχων του 

Μέτρου.   

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συσχέτιση της συμβολής του Μέτρου με επιπτώσεις/στόχους 

των άλλων Αξόνων του Προγράμματος.    

  

6.2.1.9. Μέτρο 133 – «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης»  

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Οι επιπτώσεις του Μέτρου δεν μπορούν να εξεταστούν, λόγω του ότι μόνο ένας δικαιούχος 

επωφελήθηκε από αυτό. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Οι επιπτώσεις του Μέτρου δεν μπορούν να εξεταστούν, λόγω του ότι μόνο ένας δικαιούχος 

επωφελήθηκε από αυτό. 

 

6.2.1.10. Μέτρο 144 – «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης 

κοινής οργάνωσης της αγοράς» 

15. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

δικαιούχων; (Ανάλογα την περίπτωση, οι απαντήσεις σε αυτό το κοινό ερώτημα αξιολόγησης θα πρέπει 

να παρουσιάζονται έτσι ώστε η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της 

δασοκομίας, να εστιάζεται ξεχωριστά στον κάθε τομέα) 

Με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, για τις 41,5 χιλ. εκμεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στο Μέτρο, 

στη διάρκεια της 3ετίας 2011-2013, οι 3.527 εκμεταλλεύσεις εγκατέλειψαν πλήρως τη 

γεωργική δραστηριότητα (διαφοροποίηση εκτός γεωργίας ή λόγω θανάτου ή και μεταβίβασης 

δικαιωμάτων σε συγγενείς α’ ή β’ βαθμού οπότε την ενίσχυση λάμβαναν οι 

κληρονόμοι/διάδοχοι ή οι δικαιούχοι της μεταβίβασης) και 1.156 εκμεταλλεύσεις προχώρησαν 

σε αναδιάρθρωση της παραγωγικής κατεύθυνσης κυρίως στα ΤΟΠ Κηπευτικά και Άνθη και 

Λοιπές μόνιμες καλλιέργειες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ήδη το 2011 (όταν ξεκίνησε η 

εφαρμογή του Μέτρου για την αναδιάρθρωση), μόνον 7.425 εκμεταλλεύσεις (το 18% του 

συνόλου) ανήκαν στο ΤΟΠ καπνού. Οι υπόλοιπες που εντάχθηκαν στο Μέτρο, ή και 

προηγούμενα, ανήκαν σε άλλο ΤΟΠ ή προχώρησαν σε αναδιάρθρωση της παραγωγικής τους 

κατεύθυνσης πριν την εφαρμογή του 144, λόγω της μεταβολής του Πυλώνα 1 της ΚΑΠ. Το 
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Μέτρο παρείχε ουσιαστικά μία αποζημίωση στους ωφελούμενους προκειμένου να 

αντισταθμίσουν το μειωμένο τους εισόδημα, λόγω της αναδιάρθρωσης της 

καπνοκαλλιέργειας. Συνεπώς, το Μέτρο αυτό παρείχε εισοδηματική στήριξη σε συγκεκριμένες 

καπνοπαραγωγικές περιοχές. Όμως, το Μέτρο αυτό δεν περιελάμβανε όρους και 

προϋποθέσεις για τη λήψη της εισοδηματικής ενίσχυσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

αποζημίωση αυτή θα τροφοδοτήσει μία ουσιαστική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προς 

όφελος των δικαιούχων αλλά και της οικονομίας των (πρώην) καπνοπαραγωγικών περιοχών.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το Μέτρο δεν έχει επιπτώσεις που σχετίζονται με τους στόχους άλλων Αξόνων. Αυτό έδωσε 

κίνητρο στους καπνοπαραγωγούς να αναδιαρθρώσουν τις καλλιέργειές τους.  

 

6.2.2. ΑΠ 2 - Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου  

6.2.2.1. Μέτρο 211 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών»   

Για το Μέτρο 211 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα» τέθηκε ως γενικός 

στόχος η βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος αλλά και της υπαίθρου γενικότερα 

μέσω της διαφύλαξης του φυσικού χώρου. Ο γενικός στόχος αναμενόταν να επιτευχθεί μέσω 

της διασφάλισης της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης στις ορεινές περιοχές. Με 

αυτόν τον τρόπο επιδιωκόταν αφενός η διατήρηση της βιωσιμότητας της υπαίθρου αλλά και η 

διαχείριση των ορεινών περιοχών με μεθόδους που συνέβαλαν στην αειφορία. Στη Ελλάδα οι 

ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 61% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 64% της 

έκτασης των αγροτικών περιοχών (ΠΑΑ 2014-2020), γεγονός που αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα των περιοχών τόσο για τον κλάδο όσο και για την αναπτυξιακή διαδικασία για 

το σύνολο της χώρας (βλ.και BC8). 

 

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση ο δείκτης αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση 

γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (δ) 

στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης 

της γης, αφού το Μέτρο θεωρείται ότι εξυπηρετεί και τους τρεις στόχους ταυτόχρονα.  

Από τη σύγκριση με την κατάσταση με την έναρξη της εξεταζόμενης προγραμματικής 

περιόδου, όπου με το πέρας της προηγούμενης περιόδου οι στηριζόμενες εκτάσεις έφταναν 

τα 1.225.637 εκτάρια (Ετήσια Έκθεση 2007), φαίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη 

προγραμματική περίοδο η έκταση που βρίσκεται υπό επιτυχή διαχείριση γης για την επίτευξη 

των τριών παράλληλων στόχων έχει μειωθεί κατά το 1/5 περίπου, αφού έφτασε στα  995.340 

εκτάρια.  
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Η προσπάθεια για την παρακολούθηση της πορείας του δείκτη δημιουργεί μια επιφύλαξη για 

την ακρίβεια των στοιχείων, αφού το 2012 οι εκτάσεις αναφέρονται ακριβώς οι ίδιες με την 

προηγούμενη χρονιά, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων φαίνεται να μειώνεται σημαντικά (-47%). 

Κατά την τελευταία τριετία του Προγράμματος εμφανίζεται, αντίθετα, τάση αύξησης των 

δικαιούχων, η οποία δεν ακολουθείται από τη λογική αύξηση των εντασσόμενων εκτάσεων. 

Αντίθετα, φαίνεται μια σημαντικότατη μείωση των εκτάσεων από 1.701.367 εκτάρια την τριετία 

2011 – 2013 στα προαναφερθέντα 995.340 τη διετία 2014-2015, μείωση δηλαδή 706.027 

εκτάρια ή -41%.  

Ήδη από το σχεδιασμό ο στόχος ήταν να καλυφθεί ελαφρά μικρότερη έκταση σε σχέση με την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Μάλλον η σταθεροποίηση της έκτασης φαίνεται να 

ήταν ο στόχος, όπως προκύπτει και από την αρχική στοχοθέτηση όπου μιλά για διαφύλαξη 

και διατήρηση. Λαμβάνοντας όμως υπόψη (α.) το ότι  πρόκειται για Μέτρο που εφαρμόζεται 

πάνω από 30 χρόνια, συνεπώς υπάρχει μεγάλη εμπειρία, (β.) υπήρξαν έντονες 

διαφοροποιήσεις (+39% έως το 2013 και -41% το 2014) και ότι (γ). η επίτευξη στο 83% του 

αρχικού τεθέντος στόχου ως προς τις εκτάσεις είχε σαν αποτέλεσμα την τελική μείωση της 

έκτασης που προστατεύεται, ο Αξιολογητής θεωρεί ότι πρέπει να αναλυθούν τόσο οι αιτίες 

της υστέρησης, όσο και οι απότομες αυξομειώσεις. Δεν πρέπει να αποκλειστεί, πάντως, και η 

πιθανότητα η εικόνα αυτή να δίνεται λόγω των ελλείψεων και δυσλειτουργιών του συστήματος 

παρακολούθησης.    

Το Μέτρο στόχευε σε τρεις στόχους που σχετίζονταν με το περιβάλλον: 

 τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη γεωργίας/δασοκομίας υψηλής φυσικής αξίας,  

 την προστασία της ποιότητας του εδάφους και   

 την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης. 

Για τη συμβολή του Μέτρου στην διαχείριση και προστασία του εδάφους δεν κατέστη δυνατόν 

να βρεθεί τρόπος εκτίμησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του δείκτη 

επιπτώσεων «Διατήρηση γεωργίας και δασοκομίας HNV», θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

και σε αυτήν την περίπτωση εάν ήταν στη διάθεση του Αξιολογητή στοιχεία με χωρική 

αναφορά που να αφορούν στην ερημοποίηση και τις περιοχές που απειλούνται από αυτήν, 

αλλά δεν κατέστη εφικτό.  

Ένα πρόσθετο, ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο, είναι ότι το  92% των βοσκοτόπων και το 84% των 

καλλιεργειών, που περιλαμβάνονται σε γεωργικά συστήματα ΥΦΑ, που στη συντριπτική 

πλειονότητά τους αφορούν σε περιοχές εκτατικής εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός των ορεινών 

και άλλων περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειονότητα 

αποτελούνται από ξηρικούς δενδρώνες και μόνιμα βοσκοτόπια, ήτοι ταυτίζονται με τις 

περιοχές εκτατικής γεωργίας (BC9). 

Επιπροσθέτως, το 77% της έκτασης των περιοχών NATURA 2000 βρίσκεται εντός των 

περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβάνοντας 151 από 

τα 155 είδη οικοτόπων που συναντώνται εντός των περιοχών NATURA 2000 της Ελλάδας 

(ΠΑΑ 2014-2020). Λαμβάνοντας αυτά υπόψη ως δείκτης επιπτώσεων συσχετιζόμενος με το 

συγκεκριμένο Μέτρο, χρησιμοποιήθηκε η διατήρηση της γεωργίας και δασοκομίας υψηλής 

φυσικής αξίας ο οποίος περιλαμβάνονται στο Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 
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Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) (δείκτης επιπτώσεων 5). Συγκεκριμένα δυο εκφράσεις αυτού: πρώτα η 

κάλυψη των περιοχών που βρίσκονται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών 

NATURA 2000 με την ενίσχυση από το Μέτρο (δεδομένης μάλιστα και της μη ενεργοποίησης 

του Μέτρου 213 για την ενίσχυση των παραγωγών που δραστηριοποιήθηκαν εντός των 

περιοχών). Κατά δεύτερο λόγο, υπολογίστηκαν οι περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής 

σημασίας (HNV) που ενισχύονται από το Μέτρο. 

Τα στοιχεία που δόθηκαν στον Αξιολογητή για την εκτίμηση του παραπάνω δείκτη 

αντιμετωπίζουν τα Μέτρα 211 και 212 ως ενιαίο Μέτρο ,συνεπώς με τον ίδιο τρόπο θα 

παρουσιαστούν. 

 

Ως προς την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης, με δεδομένο το 

γεγονός ότι στις ορεινές περιοχές η γεωργική δραστηριότητα βρίσκεται υπό διαρκή απειλή 

εγκατάλειψης, η συμβολή του Μέτρου θεωρείται σημαντική. Λαμβάνοντας υπ’ όψη μελέτη του 

Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
61

, όπως αναφέρεται και στο ΠΑΑ 2014-

2020, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος παύσης της γεωργικής δραστηριότητας  και συνακόλουθα 

εγκατάλειψης της γεωργικής γης, ιδιαίτερα εκείνων των τμημάτων που υστερούν σε 

ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί το συμπέρασμα  στο νέο ΠΑΑ όπου  

αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «…Από τα οικονομικά αποτελέσματα, ανά τύπο εκμετάλλευσης 

και περιφέρεια (FADN, 2011) φαίνεται ότι οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε Ορεινές και 

Μειονεκτικές Περιοχές έχουν σημαντικά μικρότερη αξία εκροής από τις εκμεταλλεύσεις εκτός 

τέτοιων περιοχών, αλλά το καθαρό εισόδημά τους διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα, αν όχι 

μεγαλύτερο σε κάποιους δείκτες, σαν πιθανό αποτέλεσμα των ενισχύσεων σε περιοχές με 

φυσικούς και άλλους περιορισμούς». 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές πέραν της σημασίας που 

έχει για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση του 

κοινωνικού ιστού στις περιοχές αυτές. Εξετάζοντας τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων στις 

ορεινές περιοχές που επωφελούνται των ενισχύσεων, ως μια ένδειξη για την επίδραση που 

έχει το συγκεκριμένο Μέτρο στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού, παρατηρείται ότι κατά την 

τελευταία χρονιά εφαρμογής της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 ο αριθμός των 

συμμετεχόντων στο αντίστοιχο του Μέτρου 211 ήταν 61.707 δικαιούχοι, ενώ για την υπό 

εξέταση προγραμματική περίοδο ο στόχος ήταν να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο οι 

δικαιούχοι (62.000).  Δυστυχώς, η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του Μέτρου είναι 

δύσκολη από τα διαθέσιμα στοιχεία, λόγω κυρίως των αδυναμιών του συστήματος 

παρακολούθησης. Χρησιμοποιώντας τις τρεις τελευταίες ετήσιες εκθέσεις προόδου, για τη 

συμπλήρωση των οποίων φαίνεται να υπήρξε ενιαία προσέγγιση, διακρίνεται τάση αύξησης 

του αριθμού των ωφελουμένων της τάξης του 4%, 5% και 15%, κάθε χρόνο για τα έτη 2013, 

2014 και 2015 αντίστοιχα. Ο τελικός αριθμός των ωφελούμενων από το Μέτρο υπολειπόταν 

                                                
61 Terres. JM and L. Nisini, 2013, Assessing the risk of farmland abandonment in the EU.  EC-Joint Research 

Centre – Institute for Environment and Sustainability. 
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κατά 9% του στόχου για την προγραμματική περίοδο (56.246 έναντι των 62.000 

προβλεπόμενων δικαιούχων).  

6.2.2.2. Μέτρο 212 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών» 

O γενικός στόχος του Μέτρου ήταν η βελτίωση της κατάστασης  του περιβάλλοντος αλλά και 

της υπαίθρου γενικότερα μέσω της διαφύλαξης του φυσικού χώρου. Επιδιώχθηκε η επίτευξή 

του με τη διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης στις περιοχές που 

παρουσιάζουν μειονεκτήματα εκτός των ορεινών. Με αυτόν τον τρόπο επιδιωκόταν αφενός η 

διατήρηση της βιωσιμότητας της υπαίθρου και αφετέρου η διαχείριση των γεωργικών και 

δασικών εκτάσεων στις περιοχές αυτές με μεθόδους που συνέβαλαν στην αειφορία. Οι 

περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών, καταλαμβάνουν σήμερα το 19% της 

συνολικής έκτασης της χώρας και το 21% της έκτασης των αγροτικών περιοχών. 

 

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Σε σχέση με τα επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα το Μέτρο αναμενόταν να συμβάλλει σε 

τρεις στόχους: 

 την διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη γεωργίας/δασοκομίας υψηλής φυσικής 

αξίας,  

 την προστασία της ποιότητας του εδάφους και   

 την αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης. 

Για τη συμβολή του Μέτρου στη διαχείριση και προστασία του εδάφους δεν κατέστη δυνατόν 

να βρεθεί τρόπος εκτίμησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του δείκτη 

επιπτώσεων «Διατήρηση γεωργίας και δασοκομίας HNV», δηλαδή ο συνδυασμός των 

χωρικών δεδομένων για τις εκτάσεις που ενισχύονταν βάσει του Μέτρου 212, με τα στοιχεία 

με χωρική αναφορά που να αφορούν στην ερημοποίηση και τις περιοχές που απειλούνται 

από αυτήν δεν κατέστη εφικτό να χρησιμοποιηθεί, αφού τέτοια στοιχεία δεν τέθηκαν στη 

διάθεση του Αξιολογητή.  

Για την απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος 

«Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, (δ) στην ποιότητα του εδάφους, (ε) στην αποφυγή 

της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης», αφού θεωρήθηκε ότι το Μέτρο 

εξυπηρέτησε και τους τρείς στόχους ταυτόχρονα. Σε σύγκριση με την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο, όπου οι ενισχυόμενες  εκτάσεις έφταναν τα 594.497 εκτάρια (Ετήσια 

Έκθεση 2007), φαίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο η έκταση  που 

βρίσκεται υπό επιτυχή διαχείριση γης για την επίτευξη των τριών παράλληλων στόχων, ήτοι  

551.680 εκτάρια, έχει μειωθεί κατά 7,2%. 

Από την άλλη πλευρά, ο τεθείς στόχος της κάλυψης 710.000 εκταρίων από την ενίσχυση, 

επιτεύχθηκε μόνο σε ποσοστό 78%, με σημαντική υστέρηση, δηλαδή, εάν συνυπολογιστεί η 

εμπειρία που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά από την υπερ-τριακονταετή εφαρμογή 

παρομοίων Προγραμμάτων και Μέτρων.  
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Όπως αναφέρθηκε και στο ανάλογο σημείο για το Μέτρο 211, ο δείκτης επιπτώσεων που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο δείκτης επιπτώσεων 5 του ΚΠΠΑ «Διατήρηση της γεωργίας και 

δασοκομίας υψηλής φυσικής αξίας», αλλά αντιμετωπίζονται τα δύο Μέτρα ως ενιαίο και ως 

τέτοιο θα παρουσιαστεί. 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές με μειονεκτήματα, πέραν των 

προφανών περιβαλλοντικών ωφελειών που προσφέρει, είναι σημαντικός παράγοντας 

σταθεροποίησης του κοινωνικού ιστού, αφού σε πολλές περιπτώσεις είναι η μοναδική δυνατή 

χρήση της γης αλλά και του εργατικού δυναμικού της περιοχής.  

Εξετάζοντας τον αριθμό των δικαιούχων φαίνεται ότι για την εξεταζόμενη προγραμματική 

περίοδο είχε τεθεί ως στόχος μια σχετικά μετριοπαθής αύξηση των δικαιούχων (5,2%). Αυτή η 

αύξηση δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός δικαιούχων στο 

πέρας της εξεταζόμενης περιόδου να υπολείπεται των δικαιούχων της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου κατά 1,8%. 

Με κάθε επιφύλαξη για την ακρίβεια των στοιχείων καλό θα ήταν να σημειωθεί ότι το 2011 

φαίνεται ότι το Μέτρο εφαρμόστηκε σε 13% εκμεταλλεύσεις πλέον των προγραμματισμένων, 

με τον ίδιο αριθμό να μειώνεται δραστικότατα (-57%) την επόμενη χρονιά (2012). 

 

Συνδυαστική εκτίμηση της επίδρασης των Μέτρων 211 και 212 μέσω του δείκτη 

επιπτώσεων «Διατήρηση της γεωργίας και δασοκομίας Υψηλής Φυσικής Αξίας»  

Εξετάζοντας συνολικά τα δύο Μέτρα, αξιοποιώντας τη διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών που 

τα αφορά και κυρίως την έκταση που καλύπτουν τα δύο αυτά Μέτρα, το συμπέρασμα θα 

μπορούσε να είναι ότι ο ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν στην επίτευξη των δύο  

περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν, ήτοι της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους και της 

αποφυγή της περιθωριοποίησης και της εγκατάλειψης της γης, ήταν σημαντικά μειωμένος 

κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο με κριτήριο το επίπεδο κάλυψης κατά την 

προηγηθείσα περίοδο (2000-2006), αφού οι εκτάσεις των οποίων η διαχείριση σκόπευε στην 

συμβολή των Μέτρων στους παραπάνω στόχους μειώθηκαν κατά 15%. Ακόμα και με το  

κριτήριο της εκπλήρωσης των στόχων που τέθηκαν η επίδοση δεν ήταν ικανοποιητική,  αφού 

υπήρξε υστέρηση κατά 19% του στόχου ήτοι τα 4/5. Για την προσπάθεια της αναστροφής του 

φαινομένου της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, η υστέρηση αυτή ήταν ακόμα 

σημαντικότερη, αφού ήταν τα μόνα Μέτρα που αναμένονταν να συνεισφέρουν προς αυτήν 

την κατεύθυνση. 

Για να γίνει δυνατή η αξιολόγηση της επίδρασης των Μέτρων στη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας επιλέχθηκε ο δείκτης επιπτώσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης «Διατήρηση της γεωργίας  υψηλής φυσικής αξίας». Για την εκτίμηση του δείκτη 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνοδεύονται από χωρική αναφορά και 

τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής, που αφορούν στην οριοθέτηση των περιοχών Υψηλής 

Φυσικής Αξίας (HNV), βάσει της εμπειρογνωμοσύνης που πραγματοποιήθηκε από την 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από σχετική ανάθεση της Διαχειριστικής Αρχής. Η 

πρώτη σειρά δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της Ορνιθολογικής Εταιρείας, όπου 
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οριοθετούνται οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. Επί αυτών των δεδομένων τέθηκαν τα 

χωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν στην κατανομή των ενισχύσεων που 

δόθηκαν για τα Μέτρα 211 και 212 για τρεις χρονιές (2009, 2011 και 2014). Το έτος 2009 

επιλέχθηκε ως το πρώτο για το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να διαθέσει αξιόπιστα χωρικά 

δεδομένα και το 2014 ως το τελικό έτος εφαρμογής του υπό εξέταση Προγράμματος, το δε 

2011 ως μια ενδιάμεση τιμή. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν να εκτιμηθεί η 

συνολική έκταση των γεωργικών συστημάτων Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) που 

ενισχύθηκαν στα πλαίσια των δύο αυτών Μέτρων, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:  

Πίνακας 6.24: Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη «Διατήρηση γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας 

(HNV)» για τα Μέτρα 211 και 212 

 Εκτάσεις σε Ha Μεταβολές (%) 

 2009 2011 2014 2009-2011 2011-2014 2009-2014 

Βοσκοτόπια  721.046  730.447  1.021.178 1,3% 39,8% 41,6% 
Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις 

413.153 386.350 493.433 -6,5% 27,7% 19,4% 

Σύνολο 1.136.207   1.118.808   1.516.626   -1,5% 35,6% 33,5% 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης 

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην διατήρηση συστημάτων 

Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV), τα συγκεκριμένα Μέτρα είχαν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα, 

αφού η έκταση HNV στην οποία η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας ενισχύεται 

φαίνεται να αυξάνεται και μάλιστα σημαντικά (33,5%) στη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΑΑ 

2007-2013. Η αύξηση φαίνεται να επήλθε στα τελευταία τρία χρόνια της προγραμματικής 

περιόδου. Σε μια ανάλυση κατά χρήση γης φαίνεται ότι η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στους 

βοσκοτόπους (41,6%) και μικρότερη, αλλά πάντως σημαντική, στις καλλιεργούμενες HNV 

εκτάσεις. 

Προχωρώντας στο δεύτερο σκέλος της εκτίμησης του δείκτη επιπτώσεων «Διατήρηση 

γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV)», και συγκεκριμένα αυτό που αφορά στη γεωργική 

δραστηριότητα που ενισχύεται από τα Μέτρα 211 και 212 και διεξάγεται σε περιοχές οι οποίες 

βρίσκονται εντός του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών  NATURA, εφαρμόστηκε η ίδια 

συνδυαστική μέθοδος. Συνδυάστηκαν τα χωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν στις 

ενισχύσεις που δόθηκαν βάσει των υπό εξέταση Μέτρων κατά τη διάρκεια της 

αξιολογούμενης προγραμματικής περιόδου με τα χωρικά δεδομένα της οριοθέτησης των 

περιοχών του δικτύου.  

Προέκυψε ο παρακάτω Πίνακας, ο οποίος καταδεικνύει ότι και σε αυτήν την περίπτωση 

υπήρξε αύξηση των εκτάσεων που βρίσκονται εντός των ζωνών NATURA  και οι οποίες 

απολαμβάνουν προστασίας μέσω των Μέτρων 211 και 212. 

Πίνακας 6.25: Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη «Διατήρηση γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας 

(NATURA)» για τα Μέτρα 211 και 212 

Έτος Έκταση σε Ha Μεταβολές 

  Χρονική περίοδος Ποσοστό 

2009 1.515.539   

2011 1.558.453 2009-2011 2,8% 

2014 1.600.416 2011-2014 2,7% 
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Σύνολο Μεταβολής  2009-2014 5,6% 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης. 

Κατόπιν των παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα Μέτρα 211  «Ενισχύσεις για 

μειονεκτήματα ορεινών περιοχών» και 212 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των 

ορεινών περιοχών», όπως εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης προγραμματικής 

περιόδου έπαιξαν σημαντικά θετικό ρόλο στη διατήρηση της γεωργίας Υψηλής Φυσικής 

Αξίας.   

6.2.2.3. Μέτρο 214 – «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις»  

 

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Το Μέτρο κατάφερε κατά την εξεταζόμενη περίοδο εφαρμογής να αυξηθούν κατά 82% οι  

εκμεταλλεύσεις που αποδέχτηκαν και κατά 69% οι  εκτάσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν ένα ή 

περισσότερα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 

εφαρμογής. Και μάλιστα εν μέσω μιας κρίσης η οποία, κάθε άλλο παρά ενεθάρρυνε τη λήψη 

μακροχρόνιων δεσμεύσεων εκ μέρους των παραγωγών, όπως είναι οι 

γεωργοπεριβαλλοντικές. Με δεδομένη μάλιστα την αύξηση των προβλημάτων λειτουργίας 

που έφερε στον κρατικό μηχανισμό το σοκ της κρίσης και την πλήρη έλλειψη συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η αύξηση των εκτάσεων είναι ένα σημαντικό 

επίτευγμα. 

Για μια κατ’ αρχήν αξιολόγηση της επίδρασης του Μέτρου στο περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης αποτελέσματος «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α) στη 

βιοποικιλότητα και στη γεωργία/δασοκομία υψηλής φυσικής αξίας, β) στην ποιότητα των 

υδάτων,  (γ) στην καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, (δ) στην ποιότητα του 

εδάφους», αφού σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, που προέκυψε από την τελευταία 

αναφορά του δείκτη R6,  σε αυτά  στόχευαν οι δράσεις του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου.  

Πίνακας 6.26: Προσέγγιση της κατάρτισης του δείκτη αποτελέσματος R6  

 

Β
ιο

π
ο

ικ
ιλ

ό
τη

τα
 

Π
ο
ιό

τη
τα

 
υ
δ

ά
τω

ν 

Κ
λ
ιμ

α
τι

κ
ή

 
α

λλ
α

γή
 

Π
ο
ιό

τη
τα

 
εδ

ά
φ

ο
υ
ς 

Υπομέτρο 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία  

Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία  

Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια 
καπνού 

    

Υπομέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών 
πόρων  

Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών  

Δράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Δράση 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με δύο υποδράσεις που 
αφορούσαν την εφαρμογή στην καλλιέργεια καπνού και σακχαροτεύτλων 
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αντίστοιχα.  

Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική 
διάβρωση  

Δράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Δράση 3.4 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.  

Δράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

    

Υπομέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική 
δραστηριότητα  

Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας  

Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας 

    

 
 

O Πίνακας αλλά και το Διάγραμμα ουσιαστικά κατευθύνουν και τον Αξιολογητή στην επιλογή 

των δεικτών επιπτώσεων που θα πρέπει να επιλέξει, έτσι ώστε να αξιολογήσει τις επιδράσεις 

του Μέτρου στο περιβάλλον. 

Το Μέτρο αναμενόταν να έχει επίδραση πρωτευόντως στην κλιματική αλλαγή και στην 

ποιότητα του εδάφους και  δευτερευόντως  στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων  και στην 

προστασία της βιοποικιλότητας.  
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Διάγραμμα 6-3: Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αποτελέσματος στους επιμέρους στόχους 

 

Για την εκτίμηση της συμβολής του Μέτρου στην ποιότητα του εδάφους δεν υπάρχει κάποιος 

προτεινόμενος δείκτης επιπτώσεων και χρησιμοποιώντας τον σχετικό δείκτη αποτελέσματος  

μπορεί να γίνει μια ποιοτική εκτίμηση. Μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή 

μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αυξάνει την περιεκτικότητα του εδάφους σε 

οργανική ουσία, συνεπώς και την ποιότητα (γονιμότητα) του εδάφους
62

.  Συνεπώς, το γεγονός 

ότι βελτιώθηκε η ποιότητα του εδάφους σε μια έκταση 277.969  ha, μια σημαντική έκταση της 

γεωργικής γης της χώρας, μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς μια τεκμηριωμένη βελτίωση. 

Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 

δείκτης επιπτώσεων της αύξησης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

προτείνεται  από το ΚΠΠΑ. Πάλι μια ποιοτική εκτίμηση είναι δυνατή, αφού τόσο ως προς τη 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που τεκμηριώνει ότι εκτός 

από συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. χοιροτροφία) η συνολική ενεργειακή κατανάλωση στη 

βιολογική γεωργία είναι μικρότερη, συνεπώς μπορεί, χωρίς να είναι δυνατή ποσοτική 

εκτίμηση, αφού τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση. Από 

την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τεκμηρίωση για τη συμβολή στην άμβλυνση της κλιματικής 

αλλαγής από την εφαρμογή των άλλων Μέτρων. Ο Αξιολογητής αδυνατεί συνεπώς να 

εκτιμήσει την ποσοτική συμβολή του Μέτρου στο συγκεκριμένο στόχο. Μπορεί όμως να 

θεωρήσει ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος υπήρξε μια μείωση των 

εκπομπών στις ακόλουθες εκτάσεις:  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

262.272 283.358 272.719 261.098 181.442 330.676 341.533 277.969 

Προχωρώντας στον πρώτο από τους δύο δευτερεύοντες, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δόθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, περιβαλλοντικούς στόχους ήτοι τη βιοποικιλότητα, θα 

πρέπει να δηλωθεί ότι ο προτεινόμενος δείκτης Farmland Bird Index δεν είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί διότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη παρά μόνο για το έτος 2009, και 

                                                
62 Fließbach, A.,  Oberholzer, HR,  Gunst, L. and P. Mader (2007).   Soil organic matter and biological soil quality 
indicators after 21 years of organic and conventional farming Agriculture, Ecosystems and Environment 118 (273–
284 

Tuomisto, HL, Hodge I.D., Riordan, P.  and DW Macdonald (2012) Does organic farming reduce environmental 

impacts? A meta-analysis of European research, Journal of Environmental Management 112 309-320 
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όπως αναφέρει και η ίδια η μελέτη των εμπειρογνωμόνων «το μικρό χρονικό διάστημα των 

τριών χρόνων δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, ακόμα, κάποια αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα σχετικά με τις τάσεις των πληθυσμών των Κοινών Ειδών Πουλιών της 

Ελλάδας» (Hellenic Common Bird Monitoring scheme, 2010) αλλά και σύμφωνα με τις 

σχετικές εμπειρογνωμοσύνες δεν μπορεί να συσχετιστεί τεκμηριωμένα με την εφαρμογή 

γεωργοποεριβαλλοντικών Μέτρων. Παρατίθεται σε κάθε περίπτωση η διαθέσιμη μέτρηση, 

όπως αναφέρεται στο ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Για την εκτίμηση της συμβολής του Μέτρου στην προστασία της βιοποικιλότητας επιλέχθηκε ο 

δείκτης επιπτώσεων «Διατήρηση των γεωργίας και δασοκομίας Υψηλής Φυσικής Αξίας». 

Χρησιμοποιήθηκε δε η ίδια προσέγγιση όπως στην περίπτωση των Μέτρων 211 και 212. 

Μόνο που στην περίπτωση αυτή ο συνδυασμός των HNV και των περιοχών NATURA 2000  

έγινε με τις Δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, που, σύμφωνα με τη 

Διαχειριστική Αρχή, συνέβαλαν στη διατήρηση της βιοποκιλότητας. Από τα στοιχεία 

προκύπτει ότι ενώ το 2009 υπολογιζόταν ότι οι δύο Δράσεις κάλυπταν 114.213 ha γεωργικών 

(καλλιεργειών και βοσκοτόπων) περιοχών HNV, το 2014 οι εκτάσεις είχαν αυξηθεί κατά 19%, 

σε 136.073 ha. 

Με την ανάλογη προσέγγιση υπολογίστηκαν οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός του δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και ενισχύονται από τις δυο Δράσεις της 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται να υπήρξε μια 

θετική εξέλιξη διαχρονικά αφού από 107.872 ha  που ενισχύονταν το 2009, οι εκτάσεις 

αυξήθηκαν κατά ¼ σε 129.371 ha το 2014, στο κλείσιμο της εξεταζόμενης προγραμματικής 

περιόδου. 

Συνοπτικά και χρησιμοποιώντας τις δύο διαφορετικές εκφράσεις του δείκτη προκύπτει ο 

παρακάτω Πίνακας. 

Πίνακας 6.27: Διαχρονική εξέλιξη δείκτη επιπτώσεων «Διατήρηση των γεωργίας και 

δασοκομίας Υψηλής Φυσικής Αξίας» για το Μέτρο 214 

Κατηγορία εκτάσεων 2009 

(Ha) 

2014 

(Ha) 

Μεταβολή 

(%) 

Γεωργική Γη HNV 114.213 136.073 19 

Εκτάσεις εντός NATURA  107.872 129.371 25 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ, επεξεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης 

 

Ο τέταρτος και τελευταίος περιβαλλοντικός στόχος τον οποίο σχεδιάστηκε να εξυπηρετήσει το 

Μέτρο, ήταν αυτός της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων. 

Στην περίπτωση αυτή επιλέχθηκε ο δείκτης επίπτωσης «Μεταβολές στο ισοζύγιο θρεπτικών», 

ο οποίος σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ορίζεται ως «η 
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καθαρή ποσοτική μεταβολή στην εκτίμηση του ισοζυγίου θρεπτικών που μπορέι να αποδοθεί 

στην παρέμβαση. Το ισοζύγιο θρεπτικών υποδεικνύει δυνατές απώλειες θρεπτικών στους 

υδροφορείς». Για την περίπτωση του συγκεκριμένου Μέτρου επιλέχθηκε η Δράση για τον 

περιορισμό της νιτρορύπανσης και το ισοζύγιο αζώτου.  

Για την εκτίμηση του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που χορήγησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και 

αφορά στην εφαρμογή της Δράσης για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης, τόσο στην πρώτη 

χρονιά που υπάρχουν διαθέσιμα χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (2009) όσο και για το τελευταίο 

έτος της εξεταζόμενης προγραμματικής περιόδου (2014). Για να γίνει δυνατή η σύγκριση της 

διαφοράς λήφθηκαν στοιχεία τόσο για τους συμμετέχοντες στη Δράση όσο και για τους μη 

συμμετέχοντες, τις δύο χρονικές στιγμές. Έτσι κατέστη δυνατόν να δούμε την εξέλιξη 

διαχρονικά τόσο στις εκτάσεις που εντάσσονται όσο και σε αυτές που δεν εντάσσονται. Τέλος, 

στα στοιχεία περιλαμβάνονταν οι εκτάσεις ανά καλλιέργεια και η κατηγορία της κοκκομετρικής 

σύστασης του εδάφους για ένα μέρος των εκτάσεων. 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης για 

την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης που συντάχθηκαν βάσει της 

Οδηγίας 91/676, το οποίο δίνει ποσοστό απώλειας αζώτου ανά καλλιέργεια και τύπου 

εδάφους, υπολογίζεται η μέση εκτιμώμενη επιβάρυνση των υδροφορέων με άζωτο. Η 

εκτίμηση αυτή γίνεται για την περίπτωση των μη συμμετεχόντων, με την παραδοχή ότι 

χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα στα σχέδια δράσης (υποχρεωτικά λόγω της πολλαπλής 

συμμόρφωσης), ενώ στην περίπτωση των συμμετεχόντων ότι εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις 

της δράσης μειώνουν κατά 30% τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, σε σχέση με τη γραμμή 

βάσης που ορίζεται από την πολλαπλή συμμόρφωση. 

Έτσι, συγκρίνοντας τις ίδιες καλλιέργειες που κάλυπταν το 96% των εκτάσεων του 2009 για 

τους συμμετέχοντες φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στη Δράση είχαν κατά μέσο όρο απώλειες 

1,93 kg N ανά στρέμμα, έναντι 2,48 kg N ανά στρέμμα με το οποίο επιβάρυναν τους 

υδροφορείς οι μη συμμετέχοντες (22% λιγότερη). Τη δεύτερη χρονική στιγμή για την οποία 

έγινε ο υπολογισμός παρέμεινε μια διαφορά, αλλά σημαντικά μικρότερη. Οι συμμετέχοντες 

αύξησαν τη μέση επιβάρυνση σε 2,033 kg N ανά στρέμμα, ενώ οι μη συμμετέχοντες τη 

μείωσαν σε 2,2339 kg N ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα η διαφορά να μειωθεί στα 9%.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Ως προς τον πρώτο δείκτη επίδοσης «Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

εκμεταλλεύσεων άλλων διαχειριστών γαιών που λαμβάνουν στήριξη» στο τέλος της 

προγραμματικής περιόδου έφτασε τις 65.436 εκμεταλλεύσεις που στηρίζονταν από τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα, δεν έφτασε στον φιλόδοξο στόχο που είχε τεθεί αλλά σε κάθε 

περίπτωση η αύξηση σε σχέση με τις 35.998 εκμεταλλεύσεις που στηρίζονταν στη 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο είναι σημαντική. Θεωρείται ότι η επέκταση της 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αλλά και οι άλλες Δράσεις δημιούργησαν θέσεις 

εργασίας, αφού ένα μεγάλο τμήμα του αυξημένου κόστους των Δράσεων, όπως προκύπτει 

από τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των ενισχύσεων, είναι το κόστος εργασίας.  

Η παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, η οποία ενισχύεται από τις Δράσεις του 

Μέτρου, θεωρείται ότι βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τόσο στο εξωτερικό 
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όσο και στην εγχώρια αγορά. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο παρέχονται στους καταναλωτές, 

εγχωριους και μη, προϊόντα με περισσότερα εχέγγυα ποιότητας. 

Οι δύο Δράσεις του Υπομέτρου 214.4 για την προστασία του αγροτικού τοπίου στον ελαιώνα 

της Άμφισσας και τον αμπελώνα της Θήρας – Θηρασιάς, αν και ακολούθησαν μια φθίνουσα 

πορεία στη χρονική διάρκεια που εξετάστηκε, έφτασαν να καλύπτουν μια έκταση πλέον των 

4.000 εκταρίων (4091 ha), συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση δύο σημαντικών αγροτικών 

τοπίων της χώρας.  

6.2.2.4. Μέτρο 216 – «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις»  

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Το Μέτρο της ενίσχυσης των μη παραγωγικών επενδύσεων (προηγουμένως Δράση του 

γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου) εφαρμόστηκε σε μια έκταση 1.129 ha με στόχο την 

ανακατασκευή αναβαθμίδων και την κατασκευή περιφράξεων για την προστασία της άγριας 

ζωής και θεωρείται ότι στήριξε τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. 

 

Χρησιμοποιώντας το δείκτη επιπτώσεων «Διατήρηση γεωργίας δασοκομίας Υψηλής Φυσικής 

Αξίας»  το  Μέτρο  ενίσχυσε την ανακατασκευή αναβαθμίδων και την κατασκευή περιφράξεων 

για την προστασία της άγριας ζωής σε 544 ha γης HNV  αλλά και σε 77 ha έκτασης γης που 

βρίσκονται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών
63

, συμβάλλοντας έτσι στη 

διατήρηση των HNV γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το Μέτρο της ενίσχυσης των μη παραγωγικών επενδύσεων (προηγουμένως Δράση του 

γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου)  εφαρμόστηκε σε μια έκταση τουλάχιστον  777 εκ των 1.129 

ha με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων, που λειτουργεί μεταξύ των άλλων και ως 

αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά και δεδομένου ότι οι αναβαθμίδες αποτελούν στοιχεία του 

παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, θεωρείται ότι συνέβαλαν και σε αυτό. 

 

6.2.2.5. Μέτρο 221 – «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης»  

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Το Μέτρο θεωρείται ότι συνέβαλε θετικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της κλιματικής 

αλλαγής αλλά και στην ποιότητα του εδάφους. Για τη σχετική τεκμηρίωση χρηιμοποιείται ο 

δείκτης  αποτελέσματος, όπου τα 32.645 ha  τα οποία δασώθηκαν θεωρείται ότι συμβάλλουν 

και στους τρεις στόχους. Ως προς την κλιματική αλλαγή,  η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου 

και κυρίως άνθρακα και η αντιδιαβρωτική προστασία δικαιολογούν τη συμπερίληψή τους, 

                                                
63

 Η διαχρονική εξέλιξη των εκτάσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί αφορά σε επενδύσεις, συνεπώς 

χρησιμοποιήθηκε η μέγιστη τιμή της περιόδου ως η καλύτερη προσέγγιση. 
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χωρίς όμως να είναι δυνατή μια ποσοτική εκτίμηση, λόγω του ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση 

για την χρήση γης που αντικαθιστούν. Ποσοτική εκτίμηση μπορεί να υπάρχει μόνο για τη 

βιοποικιλότητα με τη χρήση του δείκτη επιπτώσεων «Διατήρηση γεωργία και δασοκομίας 

HNV», όπου φαίνεται ότι δασώθηκαν 8.131 ha  HNV  εκτάσεων και 8,039 ha γαιών εντός του 

δικτύου των προστατευόμενων περιοχών NATURA. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Το Μέτρο μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλε και στη διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου, χωρίς 

όμως να είναι δυνατή μια ποσοτική εκτίμηση. 

 

6.2.2.6. Μέτρο 226 – «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή 

δράσεων πρόληψης»  

16. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της κατάστασης του 

περιβάλλοντος; 

Θεωρείται ότι η Δράση «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» συνέβαλε στη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας και ειδικότερα σε 183.578 ha.  

Αλλά και οι Δράσεις 2. Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των 

επιπτώσεων πλημμυρών και Έργα Αναδάσωσης όπως και 3. Ορεινά αντιπλημμυρικά και 

αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων» συνέβαλαν στη διαχείριση 315.665 

ha με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην 

αποφυγή της περιθωριοποίησης των εκτάσεων. Καλύτερη ποσοτική εκτίμηση δεν είναι 

δυνατή. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Ο Αξιολογητής εκτιμά ότι όλες οι Δράσεις συμβάλλον και στην προετοιμασία του εδάφους από 

τη διάβρωση αλλά και στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, χωρίς να είναι δυνατή μια 

ποσοτική εκτίμηση. 
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6.2.3. ΑΠ 3 - Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της 

Αγροτικής Οικονομίας 

6.2.3.1. Μέτρο 311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»   

17. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη οικονομική διαφοροποίηση των 

δικαιούχων; 

Το Μέτρο αφορούσε στην ενίσχυση επενδύσεων από γεωργούς, οι οποίοι  διαφοροποιούν τις 

δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευση με την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κλπ). 

Η περιορισμένη υλοποίηση του Μέτρου λόγω του ελάχιστου αριθμού ολοκληρωμένων έργων 

(5 έργα σε σύνολο 53 συμβασιοποιημένων) δεν συμβάλει στην εξυπηρέτηση του Ειδικού  

Στόχου του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εξυπηρετεί το Γενικό 

Στρατηγικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση 

της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας». Ο πολύ μικρός αριθμός ολοκληρωμένων 

έργων είναι αποτέλεσμα της κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας που αυτή έχει επιφέρει και της 

αδυναμίας παροχής πιστώσεων από το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας προς τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε 

επενδύσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (88,7%), ενώ οι επενδύσεις επέκτασης ή 

εκσυγχρονισμού αποτέλεσαν το 11,3% του συνόλου των έργων, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 6-4: Κατανομή των έργων και των επιλέξιμων πληρωμών με βάση την ίδρυση ή 

τον εκσυγχρονισμό των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μέτρο 311 

 

 
 

Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου και αφορούσαν 

ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους υποδομές διανυκτέρευσης 

(ποσοστό 86,4%) και υποδομές χώρων εστίασης και αναψυχής (9,5%). Η κατανομή των 

επιχειρήσεων στα επενδυτικά σχέδια επέκτασης ή εκσυγχρονισμού είναι αντίστροφη, με τις 

επενδύσεις εστίασης και αναψυχής να κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία (89,2%), 

ακολουθούμενες από τις υποδομές διανυκτέρευσης με ποσοστό 10,8%. 
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Διάγραμμα 6-5: Κατανομή των επιλέξιμων πληρωμών στις επιμέρους δράσεις ίδρυσης και 

εκσυγχρονισμού των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μέτρο 311 

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου έχουν δημιουργηθεί 3,95 νέες θέσεις εργασίας, εκτός 

αυτοαπασχόλησης, που αντιστοιχούν στο 3,4% της τιμής στόχου. Οι νέες ισοδύναμες θέσεις 

απασχόλησης, εκτός αυτοαπασχόλησης, προέρχονται κυρίως από γυναίκες κάτω των 25 

ετών. Στο σύνολο των 10 νέων θέσεων εργασίας (αυτοαπασχόληση + εκτός 

αυτοαπασχόλησης) το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά άνδρες (54,5%). Επιπλέον, η δημιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης για νέους έως 25 ετών αντιπροσωπεύει το 46,7% των 

συνολικών νέων θέσεων εργασίας. 

Πίνακας 6.28: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 311) 

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 1,65 1 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 0 2,5 

<= 25 2 0 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
> 25 0,3 2 

 

Διάγραμμα 6-6: Κατανομή των νέων Θέσεων απασχόλησης στα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 311   

 

Συμπερασματικά, το Μέτρο συμβάλλει σε πολύ περιορισμένο βαθμό στην προώθηση της 

απασχόλησης νέων και γυναικών στις αγροτικές περιοχές, αλλά ο συνολικός αριθμός νέων 
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θέσεων εργασίας είναι αμελητέος. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για την ΑΠΑ που δημιουργείται 

εκτός γεωργίας, Προφανώς από την ηλικιακή διάρθρωση και την κατά φύλο σύνθεση οι 

δικαιούχοι του Μέτρου είναι μέλη του γεωργικού νοικοκυριού.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Οι παρεμβάσεις του Μέτρου θα συνέβαλαν, εαν είχαν ολοκληρωθεί, και στην επίτευξη δύο 

στόχων που είναι η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, λόγω της μείωσης 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (λόγω της υποκατάστασης της καύσης των ορυκτών 

καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών) αλλά και  στην προώθηση της 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  

Τα συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 311 που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα). Όπως 

προκύπτει, το 40% των έργων αφορά επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος & Η/Μ εξοπλισμό, το 

40% σε ηλιακά συστήματα και το 20% σε βιομάζα.  

Πίνακας 6.29: Συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 311 που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

Κατηγορία ΑΠΕ Περιγραφή ΑΠΕ 
Πλήθος 

ενταγμένων 
έργων με ΑΠΕ 

Συνολικό 
Κόστος 

ΑΠΕ 

Βιομάζα 
Βιομάζα. Παραγωγή θερμότητας σε μεμονωμένη 
εγκατάσταση και διανομή 1 42.003 

Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος 1   
Επεμβάσεις στο 
κτιριακό κέλυφος 
& Η/Μ εξοπλισμό Επεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό 1 4.447 

Ηλιακά. Κεντρικά ηλιακά συστήματα υψηλής 
απόδοσης 1 9.813 Ηλιακά 

Ηλιακά. Συμβατικά κεντρικά ηλιακά συστήματα 1 4.217 

Σύνολο 5 60.480 

 

Διάγραμμα 6-7: Κατανομή ανά βασική κατηγορία ΑΠΕ, των συμβασιοποιημένων έργων που 

περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ του Μέτρου 311 
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6.2.3.2. Μέτρο 312 – «Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων»  

17. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη οικονομική διαφοροποίηση των 

δικαιούχων; 

Το Μέτρο αφορούσε στη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. 

Τα έργα που υλοποιήθηκαν αναμένεται να συνεισφέρουν στη διαφοροποίηση της τοπικής 

παραγωγικής δομής και στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Λόγω του μικρού 

αριθμού ολοκληρωμένων έργων (24 έργα σε σύνολο 107 συμβασιοποιημένων) εξυπηρετείται, 

σε μικρό βαθμό, ο Ειδικός Στόχος του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και εξυπηρετεί το Γενικό Στρατηγικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας». Όπως και στο Μέτρο 311, ο μικρός αριθμός ολοκληρωμένων έργων είναι 

αποτέλεσμα της κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας που αυτή έχει επιφέρει και της αδυναμίας 

παροχής πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο αφορούσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε 

επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού (54,1%), ενώ οι ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων 

αποτέλεσαν το 45,9% του συνόλου των έργων. 

 

Διάγραμμα 6-8: Κατανομή των έργων και των επιλέξιμων πληρωμών με βάση την ίδρυση ή 

τον εκσυγχρονισμό των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μέτρο 312 

 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου και αφορούσαν 

ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων ήταν κυρίως βιοτεχνικές επιχειρήσεις (ποσοστό 42%), 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (38%) και σε πολύ μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεις 

παραγωγής ειδών διατροφής (20%). Η κατανομή των επιχειρήσεων στα επενδυτικά σχέδια 

επέκτασης ή εκσυγχρονισμού διαφοροποιείται, με τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις να 

εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (49%), ακολουθούμενες από τις 

επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής (35%) και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να 

βρίσκονται στην τελευταία θέση με ποσοστό 16%. 
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Διάγραμμα 6-9: Κατανομή των επιλέξιμων πληρωμών στις επιμέρους δράσεις ίδρυσης και 

εκσυγχρονισμού των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μέτρο 312 

 

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου έχουν δημιουργηθεί 16,5 νέες θέσεις εργασίας, εκτός 

αυτοαπασχόλησης, που αντιστοιχούν στο 22% της τιμής στόχου. Οι νέες ισοδύναμες θέσεις 

απασχόλησης αφορούν κυρίως αυτοαπασχόληση σε άνδρες και γυναίκες άνω των 25 ετών. 

όπως φαίνεται στον Πίνακα και στο Διάγραμμα που ακολουθεί. Στο σύνολο των νέων θέσεων 

εργασίας (αυτοαπασχόληση + εκτός αυτοαπασχόλησης) η συντριπτική πλειοψηφία αφορά 

άνδρες (67%). Επιπλέον, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους έως 25 ετών 

αντιπροσωπεύει το 18,1% των συνολικών νέων θέσεων εργασίας. 

Πίνακας 6.30: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 312) 

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 2 5 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 8 18 

<= 25 1 1 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

> 25 5,5 9 

 

Διάγραμμα 6-10: Κατανομή των νέων Θέσεων απασχόλησης στα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 312   
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Σχετικά με τη συμβολή του Μέτρου στην απασχόληση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό 

συνέβαλε και στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν, χωρίς να μπορεί να γίνει εκτίμηση του ακριβούς αριθμού των θέσεων 

αυτών στα έργα που ολοκληρώθηκαν.  

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Οι παρεμβάσεις του Μέτρου θα συνέβαλαν, εάν είχαν ολοκληρωθεί, και στην επίτευξη δύο 

στόχων που είναι η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή λόγω της μείωσης 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (λόγω της υποκατάστασης της καύσης των ορυκτών 

καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών) αλλά και στην προώθηση της 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  

  

Τα συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 312 που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα). Όπως 

προκύπτει, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων (92%) αφορά επεμβάσεις στο κτιριακό 

κέλυφος & Η/Μ εξοπλισμό.  

 

Πίνακας 6.31: Συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 312 που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

Κατηγορία ΑΠΕ Περιγραφή ΑΠΕ 
Πλήθος 

ενταγμένων 
έργων με ΑΠΕ 

Συνολικό 
Κόστος ΑΠΕ 

Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος 4 8.000 
Επεμβάσεις στο 

κτιριακό κέλυφος & 
Η/Μ εξοπλισμό Επεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό 8 29.030 

Φ/Β 
Φ/Β. Αυτόνομες μονάδες με σύστημα 
αποθήκευσης 1 6.190 

Σύνολο 13 43.220 

 

Διάγραμμα 6-11: Κατανομή ανά βασική κατηγορία ΑΠΕ, των συμβασιοποιημένων έργων 

που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ του Μέτρου 312 
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6.2.3.3. Μέτρο 313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

17. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη οικονομική διαφοροποίηση των 

δικαιούχων; 

Το Μέτρο αυτό αφορά στην στήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων και στο πλαίσιο του 

υλοποιήθηκαν έργα που αφορούν σε ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον 

τουριστικό τομέα καθώς και ελάχιστα (μόνο 2) δημόσια έργα.  

Στόχος του Μέτρου ήταν η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού  προϊόντος, η ενίσχυση 

της απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή 

στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή-προώθηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. 

Τα έργα που υλοποιήθηκαν αναμένεται να συνεισφέρουν στη διαφοροποίηση της τοπικής 

παραγωγικής δομής και στην ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Λόγω του μικρού 

αριθμού ολοκληρωμένων έργων (56 έργα σε σύνολο 489 συμβασιοποιημένων) εξυπηρετείται, 

σε πολύ μικρό βαθμό, ο Ειδικός Στόχος του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και εξυπηρετεί το Γενικό Στρατηγικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας». Όπως και στα δύο προηγούμενα Μέτρα, ο μικρός αριθμός ολοκληρωμένων 

έργων είναι αποτέλεσμα της κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας που αυτή έχει επιφέρει και της 

αδυναμίας παροχής πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας προς τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μέτρο αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε 

ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων (76,3%), ενώ οι επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού 

αποτέλεσαν το 20,6% του συνόλου των έργων. Τα έργα προβολής-προώθησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών ανήλθαν μόλις στο 3% των ενταγμένων έργων. 

Διάγραμμα 6-12: Κατανομή των έργων και των επιλέξιμων πληρωμών με βάση την ίδρυση ή 

τον εκσυγχρονισμό των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μέτρο 313 

 

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου έχουν δημιουργηθεί 48 νέες θέσεις εργασίας, εκτός 

αυτοαπασχόλησης, που αντιστοιχούν στο 58% της τιμής στόχου και προέρχονται κυρίως από 

γυναίκες και από ηλικίες άνω των 25 ετών, όπως φαίνεται στον Πίνακα και στο Διάγραμμα 

που ακολουθεί. Στο σύνολο των νέων θέσεων εργασίας (αυτοαπασχόληση + εκτός 

αυτοαπασχόλησης) το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά γυναίκες (53,2%). Επιπλέον, η 
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δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους έως 25 ετών αντιπροσωπεύει το 30,5% 

των συνολικών νέων θέσεων εργασίας. 

Πίνακας 6.32: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα) 

Φύλο Ηλικία Εκτός αυτοαπασχόλησης Αυτοαπασχόληση 

<= 25 7,01 4,01 

ΑΝΔΡΕΣ > 25 8,49 26,11 

<= 25 14,7 4,01 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ > 25 17,65 15,5 

Σύνολο 48 50 

 

Διάγραμμα 6-13: Κατανομή των νέων θέσεων απασχόλησης στα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 313   

 

Κατά συνέπεια, ικανοποιείται σε αρκετά σημαντικό βαθμό ο στόχος του Μέτρου που αφορά 

στην ενίσχυση της απασχόλησης και ειδικότερα των γυναικών. Σχετικά με τη συμβολή του 

Μέτρου στην απασχόληση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό συνέβαλε και στην 

διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν, χωρίς να 

μπορεί να γίνει εκτίμηση του ακριβούς αριθμού των θέσεων αυτών στα έργα που 

ολοκληρώθηκαν.  

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου και ειδικότερα από τις επενδύσεις ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων προκύπτει ένας συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων (μετά την επένδυση) που 

ανέρχεται σε 54.739, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου των 

συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου, όπως φαίνεται στους δύο Πίνακες που ακολουθούν. 

Το 26,2% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων σε υποδομές διανυκτέρευσης αφορά στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ακολουθούν η Περιφέρεια Κρήτης (21,2%) και οι Περιφέρειες 

Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου με ποσοστό 14% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.33: Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων σε υποδομές διανυκτέρευσης, με βάση 

τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 313Β 

Αριθμός διανυκτερεύσεων 
(ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 313Β) 

Περιφέρεια Από ίδρυση % κατανομή 

Αττικής 6.312 11,5% 

Βορείου Αιγαίου 5.669 10,4% 

Δυτικής Μακεδονίας 180 0,3% 

Ηπείρου 1.260 2,3% 

Ιονίων Νήσων 10 0,0% 

Κρήτης 11.627 21,2% 

Νοτίου Αιγαίου 7.671 14,0% 

Πελοποννήσου 7.675 14,0% 

Στερεάς Ελλάδας 14.335 26,2% 

Σύνολο 54.739 100,0% 

 

Πίνακας 6.34: Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων σε υποδομές διανυκτέρευσης, με βάση 

τα συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β 

Αριθμός διανυκτερεύσεων (συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β) 

 
Υφιστάμενες υποδομές 

διανυκτέρευσης 
Υποδομές διανυκτέρευσης 

μετά την επένδυση 

Από ίδρυση    527.676 

Από επέκταση - εκσυγχρονισμό  41.890 68.935 

 

Από τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 

φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκύπτει ότι από τις επενδύσεις σε χώρους εστίασης 

και αναψυχής θα εξυπηρετηθούν συνολικά 223.685 πελάτες. Από αυτούς το 85% προέρχεται 

από τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επέκταση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και το 

υπόλοιπο 15% από επενδύσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Οι εξυπηρετούμενοι πελάτες 

που προέρχονται από ολοκληρωμένες επενδύσεις ίδρυσης αντιστοιχούν στο 3,7% του 

αντίστοιχου συνόλου των συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου, όπως φαίνεται στους δύο 

Πίνακες που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 6.35: Δυνατότητα εξυπηρετούμενων πελατών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, με 

βάση τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 313Β 

Εξυπηρετούμενοι πελάτες σε χώρους εστίασης  
(ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 313Β) 

Περιφέρεια Από ίδρυση 
Από επέκταση - 
εκσυγχρονισμό 

Σύνολο 

Βορείου Αιγαίου 24.755 90.650 115.405 

Δυτικής Μακεδονίας 0 85 85 

Ηπείρου 50 49.149 49.199 

Κεντρικής Μακεδονίας 70 6.564 6.634 

Νοτίου Αιγαίου 8.001 0 8.001 

Πελοποννήσου 80 44.281 44.361 

Σύνολο 32.956 190.729 223.685 
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Πίνακας 6.36: Δυνατότητα εξυπηρετούμενων πελατών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, με 

βάση τα συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β 

Εξυπηρετούμενοι πελάτες σε χώρους εστίασης (συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β) 

 
Υφιστάμενοι χώροι 

εστίασης 
Χώροι εστίασης μετά την 

επένδυση 

Από ίδρυση    884.156 

Από επέκταση - εκσυγχρονισμό  426.589 752.188 

 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Οι παρεμβάσεις του Μέτρου θα συνέβαλαν, εάν είχαν ολοκληρωθεί, και στην επίτευξη δύο 

τόχων που είναι η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή λόγω της μείωσης 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (λόγω της υποκατάστασης της καύσης των ορυκτών 

καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών) αλλά και  στην προώθηση της 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  

 

Τα συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα). Όπως 

προκύπτει, το 54% των έργων αφορά επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος & Η/Μ εξοπλισμό, 

ενώ ακολουθούν τα ηλιακά συστήματα και τα φωτοβολταικά με ποσοστά 22% αντίστοιχα. 

Πίνακας 6.37: Συμβασιοποιημένα έργα του Μέτρου 313Β που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ 

Κατηγορία ΑΠΕ Περιγραφή ΑΠΕ 
Πλήθος 

ενταγμένων 
έργων με ΑΠΕ 

Συνολικό 
Κόστος 

ΑΠΕ 

Βιομάζα 
Βιομάζα. Παραγωγή θερμότητας σε μεμονωμένη 
εγκατάσταση και διανομή 1 3.400 

Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος 10 20.237 
Επεμβάσεις στο 
κτιριακό κέλυφος 
& Η/Μ εξοπλισμό Επεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό 14 125.557 

Ηλιακά. Κεντρικά ηλιακά συστήματα υψηλής απόδοσης 6 39.705 
Ηλιακά 

Ηλιακά. Συμβατικά κεντρικά ηλιακά συστήματα 4 18.851 

Φ/Β. Αυτόνομες μονάδες με σύστημα αποθήκευσης 5 50.158 
Φ/Β Φ/Β. Διασυνδεδεμένες μονάδες χωρίς σύστημα 

αποθήκευσης 5 22.214 

Σύνολο 45 280.121 
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Διάγραμμα 6-14: Κατανομή ανά βασική κατηγορία ΑΠΕ, των συμβασιοποιημένων έργων 

που περιέχουν επενδύσεις σε ΑΠΕ του Μέτρου 313Β 

   

6.2.3.4. Μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό»   

 

18. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

Στο πλαίσιο του Μέτρου υλοποιήθηκαν έργα που αφορούσαν αγροτική οδοποιία, αρδευτικά 

και αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, ταμιευτήρες, γήπεδα, καθώς και μετατροπές κτιρίων, 

διαδρομές – μονοπάτια και πάρκα. Το 82% των συμβασιοποιημένων έργων αφορούσε 

αγροτική οδοποιία καθώς και αρδευτικά έργα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων (22% του αριθμού των 

συμβασιοποιημένων έργων) εκτιμάται ότι το Μέτρο συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής περιορισμένου αριθμού κατοίκων των αγροτικών περιοχών.    

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης εκτιμάται ότι τα 

45 ολοκληρωμένα έργα αγροτικής οδοποιίας εξυπηρετούν περίπου 3.485 αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, συνολικής έκτασης 2.931 εκταρίων . Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι 

τα έργα τοπικής αγροτικής οδοποιίας, παρότι εντάσσονται στη λογική παρέμβασης του 

Μέτρου και μπορεί να θεωρηθούν ότι εξασφαλίζουν ασφαλή προσπελασιμότητα προς τις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, κατά την άποψη του Συμβούλου Αξιολόγησης δεν 

συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθότι πρόκειται για αναβάθμιση 

και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα που συμβάλλουν στην επίτευξη του 

στόχου διατήρησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, η οποία 

εξυπηρετείται όμως από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ και όχι του Άξονα 

3. Για το λόγο αυτό ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έργων 

δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο Μέτρο 321. 

Επιπλέον, το έργο που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης δεν 

ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι του Μέτρου που αφορούν 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της εξασφάλισης 

με ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και 

εμπορικών εφαρμογών, καθώς και της αναβάθμισης και  βελτίωσης των επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων των περιοχών, αλλά και της εποπτείας-προστασίας των περιοχών αυτών 

από φυσικές καταστροφές απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των οποίων είναι η 

επέκταση των υποδομών ευρυζωνικότητας σε περιοχές που δεν καλύπτονται (λευκές 

περιοχές) από τις επενδύσεις των παροχών ευρυζωνικών υποδομών. 

Τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου που αφορούν σε μετατροπές κτιρίων, διαδρομές, 

μουσεία, πάρκα κλπ., παρότι είναι πολύ λίγα σε αριθμό (μόλις 6), μπορούν να θεωρηθούν ως 

παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό των περιοχών 

παρέμβασης όπου υλοποιήθηκαν, και, κατά συνέπεια, σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εξυπηρετείται, συνεπώς, σε πολύ μικρό όμως βαθμό, ο 

Ειδικός Στόχος του ΠΑΑ, που αφορά στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών 

περιοχών. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Σε ότι αφορά στα 24 αρδευτικά έργα του Μέτρου που έχουν ολοκληρωθεί εκτιμάται, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης, ότι αυτά εξυπηρετούν 

συνολική αρδευόμενη έκταση 3.812 εκτάρια, με όγκο απόληψης ύδατος 12.827.846 

(m3/έτος), ενώ ο μέσος όρος μείωσης των απωλειών ύδατος ανέρχεται στο 27%. Τα έργα 

αυτά εξυπηρετούν τους στόχους του Μέτρου που αφορούν στην προστασία και αξιοποίηση 

των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού. Τα παραπάνω έργα 

συμβάλλουν, επίσης, στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου που αφορά στην προστασία των 

υδατικών πόρων και εξυπηρετεί το Γενικό Στρατηγικό Στόχο 2 «Προστασία του 

περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» του ΠΑΑ. 

Τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου που αφορούν σε μετατροπές κτιρίων, διαδρομές, 

μουσεία, πάρκα κλπ., εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκτιμάται ότι 

συντελούν και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης. Θα πρέπει, 

ωστόσο, να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 

ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους στους οποίους πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ή 

τυχόν αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής λόγω των παρεμβάσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν, ενώ δεν υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση των Δήμων στη σχετική 

έρευνα πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης. 

  

6.2.3.5. Μέτρο 322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» 

18. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

Στα πλαίσια του Μέτρου πραγματοποιήθηκαν έργα αναπλάσεων και οδοποιίας σε αγροτικούς 

οικισμούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων (27,4% του συνόλου των 

συμβασιοποιημένων έργων) εκτιμάται ότι το Μέτρο συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής περιορισμένου αριθμού κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, ο δείκτης 
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«Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται των βελτιωμένων υπηρεσιών» 

παρουσιάζει ποσοστό επίτευξης 22,5%. 

Από τα έργα του Μέτρου εκτιμάται ότι εξυπηρετείται, σε μικρό όμως βαθμό, ο Ειδικός Στόχος 

του ΠΑΑ, που αφορά στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του Συμβούλου Αξιολόγησης, κατά δήλωση 

των Δήμων που απάντησαν στο σχτικό ερώτημα, και με την επιφύλαξη της ακρίβειας των 

δεδομένων, αφού αυτά δεν είναι μετρήσιμα από κάποια επίσημη πηγή,  εκτιμάται ότι τα 59 

ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων του Μέτρου έχουν συντελέσει στη δημιουργία 118 νέων 

επιχειρήσεων στις περιοχές παρέμβασης (μέσος αριθμός επιχειρήσεων ανά έργο : 2). 

Επιπλέον, εκτιμάται, κατά μέσο όρο, αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στις περιοχές 

όπου υλοποιήθηκαν έργα αναπλάσεων της τάξης του 7,8%. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

εξυπηρετείται, έστω και σε μικρό βαθμό, και ο Ειδικός Στόχος του ΠΑΑ που αφορά στην  

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτικών περιοχών. 

6.2.3.6. Μέτρο 323 – «Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς»  

18. Πώς και σε ποιο βαθμό συνέβαλε το Μέτρο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

δικαιούχων; 

Στα πλαίσια του Μέτρου πραγματοποιήθηκαν έργα διαμόρφωσης χώρων, ανάδειξης και 

αξιοποίησης σημείων, πάρκων, ανάδειξης σπηλαίων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

γεφυριών, μονοπατιών κλπ.  

Παρά το μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων (47,2% του αριθμού των συμβασιοποιημένων 

έργων) εκτιμάται ότι το Μέτρο συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών, καθότι ο δείκτης «Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που επωφελούνται 

των βελτιωμένων υπηρεσιών» παρουσιάζει ποσοστό επίτευξης 281% (161.296 κάτοικοι 

έναντι 57.400 που αποτελούσε την τιμή στόχο). 

Από τα έργα του Μέτρου εκτιμάται ότι εξυπηρετείται, σε μικρό όμως βαθμό, ο Ειδικός Στόχος 

του ΠΑΑ που αφορά στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. 

 

20. Ποιες άλλες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με άλλους 

στόχους/ αξόνων, συνδέονται με την εφαρμογή αυτού του Μέτρου (έμμεσες, θετικές/ 

αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, μη δικαιούχους, τοπικό επίπεδο); 

Τα έργα που υλοποιήθηκαν συντελούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και μπορούν να συντελέσουν στην 

προβολή της φυσιογνωμίας των περιοχών παρέμβασης, στην προσέλκυση επισκεπτών και 

στην ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επισημαίνεται, ότι, όπως και 

στην περίπτωση του Μέτρου 321, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τυχόν αύξηση 

της επισκεψιμότητας των περιοχών λόγω των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν, ενώ 
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δεν υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση των Δήμων στη σχετική έρευνα πεδίου του 

Συμβούλου Αξιολόγησης. 

6.2.4. ΑΠ 4 - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προσέγγιση των κοινών ερωτημάτων που αφορούν στην 

υλοποίηση του Άξονα 4, μέσω του οποίου εφαρμόζεται η προσέγγιση Leader στο ΠΑΑ 2007-

2013. 

Οι οκτώ αρχές της προσέγγισης Leader προσδιορίζονται από το άρθρο 61 του Κανονισμού  

(ΕΚ) 1698 και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς 

προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας· 

β)  τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (στο εξής καλούμενες«ομάδες 

τοπικής δράσης»· 

γ)  προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις ομάδες 

τοπικής δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης· 

δ)  πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής, με βάση την αλληλεπίδραση 

μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας· 

ε)  εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων· 

στ)  εφαρμογή έργων συνεργασίας· 

ζ)  δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων  

Επίσης, στο Άρθρο 62, παρ. 3 του ίδιου Κανονισμού γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά/προϋποθέσεις που πρέπει να έχει η  περιοχή παρέμβασης, για την εφαρμογή 

της προσέγγισης Leader, ενώ στην παράγραφο 4 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Ομάδας 

Τοπικής Δράσης.  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 λειτούργησαν συνολικά 43 Ομάδες Τοπικής 

Δράσεις (ΟΤΔ), στο μεγαλύτερο βαθμό πρόκειται για ΟΤΔ οι οποίες λειτουργούσαν και σε 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.  

Η προσέγγιση του συνόλου των κοινών ερωτημάτων γίνεται για κάθε ένα Μέτρο του Άξονα 4, 

όπου δίνεται έμφαση στο βαθμό στον οποίο συμβάλει κάθε Μέτρο στην επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής LEADER, ανάλογα με το ιδιαίτερο φυσικό αντικείμενό του. 

6.2.4.1. Μέτρο 411 – «Ανταγωνιστικότητα» 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 411 υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, μέσω έργων που 

πραγματοποιήθηκαν από πολύ μικρές επιχειρήσεις (Σύσταση 32004/361/ΕΚ). Στο πλαίσιο 

του Μέτρου ολοκληρώθηκαν 141 έργα, εμφανίζοντας γενικά χαμηλούς ρυθμούς υλοποίησης.  

Η συμβολή του Μέτρου στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων περιγράφεται από τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της υλοποίησης του Μέτρου, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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Από το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων, το 47,3% αφορούσε σε ιδρύσεις νέων 

μονάδων. Μέσω του Μέτρου δηλαδή δημιουργήθηκαν 69 νέες μονάδες, οι οποίες 

απορρόφησαν περί τα 9,24 εκ. δημόσιας δαπάνης. Περαιτέρω το 38,7% των έργων 

αφορούσε σε εκσυγχρονισμό υπαρχουσών μονάδων, 11,6% σε επέκταση μονάδων και ένα 

μικρό ποσοστό (1,4%) αφορούσε σε μετεγκαταστάσεις.  

Διάγραμμα 6-15: Κατανομή του αριθμού των ολοκληρωμένων έργων του Μέτρου 411, 

ανάλογα με το καθεστώς των ενταγμένων επιχειρήσεων (ίδρυση ή εκσυγχρονισμό)    

 

 

Η κλαδική κατανομή των έργων που ολοκληρώθηκαν, αναδεικνύει τη συγκέντρωση των 

έργων αυτών στους κλάδους της ελαιουργίας και της οινοποιίας, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 49,5% του αριθμού των ολοκληρωμένων έργων. Μικρότερα 

ποσοστά εμφανίζονται σε άλλους κλάδους, όπως είναι οι μονάδες συσκευασίας, 

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, οι μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, οι 

μονάδες υλοτομίας και παραγωγής καυσόξυλων, ή ακόμα μικρότερα σε κλάδους όπως οι 

μονάδες παραγωγής παραδοσιακών εδεσμάτων, η γαλακτοκομία, η τυποποίηση κρέατος 

κλπ. Αυτή η κλαδική κατανομή των επενδύσεων δεν παραπέμπει σε μια άμεση συμβολή του 

Μέτρου στο στόχο της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, ο οποίος πάντως δεν είναι 

στόχος του Μέτρου 411, αλλά η επίτευξή του επιδιώκεται κυρίως μέσω των παρεμβάσεων 

του Μέτρου 413. 
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Διάγραμμα 6-16: Κατανομή του αριθμού των ολοκληρωμένων έργων του Μέτρου 411 ανά 

κλάδο παραγωγής  

 

Η υλοποίηση του Μέτρου κινητοποίησε ιδιωτικούς πόρους ύψους 27,55 εκ. € (ιδιωτική 

συμμετοχή που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές). Το Μέτρο χαρακτηρίστηκε 

από την εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, ως αποτέλεσμα της κρίσης, της 

έλλειψης ρευστότητας που αυτή επιφέρει και της αδυναμίας παροχής πιστώσεων από το 

τραπεζικό σύστημα της χώρας προς τον ιδιωτικό τομέα. 

Στο τομέα της δημιουργίας απασχόλησης, η υλοποίηση των παρεμβάσεων συνέβαλε στη 

δημιουργία 168,7 ισοδυνάμων θέσεων απασχόλησης (αφορά τα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου). Από αυτές 75,8 ετήσιες ισοδύναμες αφορούν σε αυτοαπασχόληση και 92,9 σε 

θέσεις εκτός αυτοαπασχόλησης. Η συνολική δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα επίπεδα 

των 1,61 θέσεων ανά επιχείρηση μπορεί να εκτιμηθεί ως σημαντική, δεδομένου ότι επιλέξιμες 

επιχειρήσεις στο Μέτρο ήταν μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η δημιουργούμενη απασχόληση αφορά κυρίως άνδρες (69%) και σε σημαντικά χαμηλότερο 

ποσοστό γυναίκες (31%) καθώς και τις ηλικίες άνω των 25 ετών.  

Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους έως 25 ετών αντιπροσωπεύει το 

25,7% των δημιουργούμενων θέσεων εκτός αυτοαπασχόλησης και μόλις το 5,4% των θέσεων 

εργασίας αυτοαπασχόλησης. 

Πίνακας 6.38: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 411) 

Φύλο Ηλικία 
Εκτός 
αυτοαπασχόλησης 

Αυτοαπασχόληση 

<= 25 15,9 2 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 52,6 45,5 

<= 25 7,7 3 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

> 25 16,7 25,3 

Σύνολο 92,9 75,8 
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Διάγραμμα 6-17: Κατανομή των νέων Θέσεων απασχόλησης στα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 411   

 

 

Σχετικά με τη συμβολή του Μέτρου στην απασχόληση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό 

συνέβαλε και στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν, χωρίς να μπορεί να γίνει εκτίμηση του ακριβούς αριθμού των θέσεων 

αυτών στα έργα που ολοκληρώθηκαν.  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (βλ. Πίνακα που ακολουθεί) για το σύνολο των 

συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου 411, σε αυτές αναλογούν 230,5 θέσεις εργασίας 

(ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) εκτός αυτοαπασχόλησης και 194,4 θέσεις 

αυτοαπασχόλησης. 

Διάγραμμα 6-18: Υφιστάμενες ετήσιες ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης για το σύνολο των 

συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου 411 

Φύλο Ηλικία 
Εκτός 
αυτοαπασχόλησης 

Αυτοαπασχόληση 

<= 25 8,3 6 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 147,2 138,7 

<= 25 4,5 3 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

> 25 70,5 46,7 

Σύνολο 230,5 194,4 

 

Τα μεγέθη αυτά διαμορφώνουν μία μέση απασχόληση της τάξης της 1,03 θέσεις 

απασχόλησης που μπορεί να θεωρηθεί ότι διατηρείται ανά συμβασιοποιημένο έργο, που 

περιλαμβάνει τόσο αυτοαπασχόληση, όσο και εργασία εκτός αυτοαπασχόλησης, κυρίως από 

άνδρες άνω των 25 ετών.  

 

22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην επίτευξη των στόχων 

της Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

Το Μέτρο εντάσσεται στον τέταρτο γενικό στρατηγικό στόχο του ΠΑΑ που αφορά στη 

δημιουργία τοπικών ικανοτήτων, μέσω της προσέγγισης Leader, ενώ βρίσκεται σε 

συνάφεια με τον πρώτο στρατηγικό στόχο του ΠΑΑ, που αφορά στη διατήρηση και βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα. H 
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υλοποίηση του Μέτρου συμβάλλει και στο στόχο της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας, με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, αν και 

όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, βασικά μέσα για την επίτευξη αυτής της πολιτικής στις 

αγροτικές περιοχές, όπως είναι η ενίσχυση της δικτύωσης των παραγωγικών φορέων ή η 

προώθηση της καινοτομίας, αξιοποιήθηκαν σε μικρό βαθμό από την εφαρμογή των 

παρεμβάσεων. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας επιτεύχθηκε σε ένα βαθμό, αν και διαπιστώνεται ότι 

μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων τελικά αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα από τους 

ίδιους τους επενδυτές, μετά την ένταξή τους. Με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ, επί 59 

ολοκληρωμένων έργων δημιουργήθηκε Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ύψους 5,54 εκ.€. 

Αν και οι ΟΤΔ, μέσα από τη διαμόρφωση των τοπικών προγραμμάτων ανέπτυξαν τοπικές 

στρατηγικές οι οποίες περιέλαβαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους την ανάπτυξη και στήριξη 

της επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση των παραγόντων που καθυστέρησαν ή τελικά 

ακύρωσαν την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων, βρίσκονταν έξω από το πεδίο 

αρμοδιοτήτων τους. 

Με βάση την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης, όλες οι 

ΟΤΔ, οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο περιέλαβαν στο πρόγραμμά τους δράσεις για 

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, περίπου σε ίσο αριθμό δράσεων με εκείνες που αφορούσαν 

στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία νέων μονάδων, 

παραγωγικής δυναμικότητας και θέσεων εργασίας στις περιοχές παρέμβασης. Θα πρέπει, 

επίσης να σημειωθεί ότι σε ένα τμήμα των σχετικών προκηρύξεων, περιλήφθηκε πρόνοια για 

την πριμοδότηση της βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από 

γυναίκες και νέους. 

Στο επίπεδο της υλοποίησης των επενδύσεων οι ΟΤΔ είχαν σημαντική συμβολή σε όλες τις 

φάσεις από την ενημέρωση των επενδυτών, μέχρι την υποβολή, την αξιολόγηση και την 

ένταξη των έργων, επιτυγχάνοντας γενικά ικανοποιητικούς χρόνους διεκπεραίωσης των 

σχετικών εργασιών που τους αναλογούν, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται σε άλλο Κοινό 

Ερώτημα στη συνέχεια. 

Στην πλειοψηφία των ΟΤΔ καταγράφεται υψηλός αριθμός απόσυρσης επενδυτικών σχεδίων 

μετά την ένταξη τους που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει μέχρι το 50% του αριθμού των 

ενταγμένων έργων κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τον 

χαμηλό αριθμό ολοκληρωμένων έργων σε σχέση με τα ενταγμένα. Βασικούς λόγους 

απόσυρσης αποτελούν, σύμφωνα με τις ΟΤΔ, η έλλειψη πόρων για την πραγματοποίηση της 

επένδυσης, η αδυναμία δανεισμού και γενικότερα το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που 

χαρακτήριζε το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος. Οι αιτίες 

αυτές επηρέασαν την υλοποίηση του συνόλου των έργων κρατικών ενισχύσεων που 

υλοποιήθηκαν από τις ΟΤΔ, σε όλα τα Μέτρα της προσέγγισης Leader, ενώ πολύ μικρότερη 

είναι η επίδραση στην εγκατάλειψη επενδυτικών σχεδίων άλλων παραγόντων, όπως 

καθυστερήσεις στην ένταξη των έργων, στις αδειοδοτήσεις κλπ. 

Όπως προαναφέρθηκε αναλυτικότερα στο προηγούμενο ερώτημα, η υλοποίηση των έργων 

είχε συμβολή στη δημιουργία νέων απασχόλησης και σε ένα βαθμό στην στήριξη ήδη 

υπαρχουσών θέσεων, συμβάλλοντας γενικότερα στην στρατηγική του ΠΑΑ αλλά και στο 

στόχο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, όπως 

τίθεται από τον τέταρτο γενικό στρατηγικό στόχο του ΠΑΑ.  
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Εν τούτοις, μέσα από τα στοιχεία της υλοποίησης δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική ενίσχυση 

των στοιχείων της στρατηγικής του προγράμματος που αφορούν σε ενίσχυση καινοτόμων 

παρεμβάσεων, ή σε ενίσχυση συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ κλάδων και 

παραγωγικών επιχειρήσεων. Για τα θέματα αυτά, γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στο 

επόμενα αξιολογικά ερωτήματα και Μέτρα.  

Περαιτέρω, τα στοιχεία της υλοποίησης αναδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ ενός μικρού αριθμού 

έργων που υλοποιήθηκαν στο Μέτρο με τη γενικότερη στρατηγική του ΠΑΑ, σε τομείς όπως η 

παραγωγή προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και η προστασία του περιβάλλοντος 

και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως περιγράφουν τα παρακάτω δεδομένα.  

Έργα με σύμβαση Ολοκληρωμένα έργα 

 Πλήθος 
έργων 

Συνολικές 
Πληρωμές (ΔΔ) 

Πλήθος 
έργων 

Πληρωμές 
ολοκληρωμένων 
(ΔΔ) 

Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
ανακύκλωσης στερεών απόβλητων 24 2.828.118 10 1.781.738 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας 25 4.466.599 13 2.880.498 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
εξοικονόμησης νερού 29 4.607.050 15 3.088.498 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS) 35 3.901.243 15 2.563.566 
Παραγόμενη ισχύς από ΑΠΕ  στις 
εκμεταλλεύσεις 27 576.259 9 73.796 

 

Ειδικότερα, σε 15 επιχειρήσεις, των οποίων το έργο έχει ολοκληρωθεί, καταγράφονται 

επενδύσεις για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (με βάση τα 

ενταγμένα έργα 35 επιχειρήσεις επρόκειτο να υλοποιήσουν σχετικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, 

σε 13 επιχειρήσεις καταγράφονται επενδύσεις που εγκατέστησαν συστήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας (έναντι 25 που είχαν συμβασιοποιηθεί) και σε 15 επιχειρήσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί επενδύσεις εξοικονόμησης νερού (έναντι 29 ενταγμένων).  

 

23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

Όπως προαναφέρεται στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας η εφαρμογή της προσέγγισης 

Leader αφορά σε μια σειρά παραμέτρους, οι οποίες κυρίως έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και ο 

βαθμός ενεργοποίησής τους εξετάζεται περισσότερο συστηματικά στο πλαίσιο του 

αντίστοιχου ερωτήματος του Μέτρου 4.3. Παρόλα αυτά, κάποιες επιμέρους παράμετροι από 

όσες συνθέτουν την προσέγγιση Leader μπορούν να έχουν εφαρμογή στη υλοποίηση των 

επιμέρους Μέτρων του Άξονα. 

Μεταξύ των αρχών της προσέγγισης Leader είναι και η ενίσχυση της εφαρμογής νέων 

καινοτόμων προσεγγίσεων. Η παράμετρος αυτή ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

προσέγγισης Leader σε ένα βαθμό, ενώ τα αποτελέσματά της μπορούν να θεωρηθούν 

σχετικά περιορισμένα. Στο σύνολο των ΟΤΔ που συμμετείχαν στην έρευνα, περίπου το 40%  

τρίτο περιέλαβαν στα προγράμματά τους νέες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να εξειδικευθούν 

σε παρεμβάσεις καινοτομικού χαρακτήρα. Μέσω των τοπικών προγραμμάτων επιδιώχθηκε 

σε ένα βαθμό η ενίσχυση της καινοτομίας, κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων. 

Περισσότερο από το 54% των ΟΤΔ επιδίωξε την προώθηση της καινοτομίας με τον τρόπο 

αυτό σε αρκετά ή πολύ μεγάλο βαθμό. Δευτερευόντως, η καινοτομία επιδιώχθηκε να 

προωθηθεί μέσω της εφαρμογής νέων καινοτόμων διαδικασιών, την προσφορά νέων 
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υπηρεσιών και την αναζήτηση νέων καινοτόμων μορφών συνεργασίας και οργάνωσης 

(περίπου ένα τρίτο των ΟΤΔ). Σε μικρό βαθμό ή καθόλου η προώθηση της καινοτομίας από 

τις ΟΤΔ έγινε με προσφορά προϊόντων με την αξιοποίηση τοπικών πόρων, την προώθηση 

νέων υπηρεσιών ή την εξεύρεση νέων αγορών.   

Ως αποτέλεσμα, ο βαθμός προώθησης της καινοτομίας μέσα από την προσέγγιση Leader 

παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε ήταν η 

αδυναμία υποβολής καινοτόμων προτάσεων από τους δικαιούχους (χαρακτηρίζεται ως 

μεσαία η μεγάλη δυσκολία από το σύνολο των ΟΤΔ), ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων που δεν επέτρεψε τη διενέργεια σχετικών 

επενδύσεων (μεσαία και μεγάλη δυσκολία τη μεγάλη πλειοψηφία των ΟΤΔ). Λιγότερες από τις 

μισές ΟΤΔ θεωρούν ότι προβλήματα στην προώθηση της καινοτομίας αποτέλεσαν τόσο η 

επιλεξιμότητα του προγράμματος όσο και θέματα που σχετίζονται με προβλήματα 

γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων των διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο στο Μέτρο 

καταγράφεται ένας μικρός αριθμός έργων που αφορούν νέες τεχνικές και νέα προϊόντα, όπως 

παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα.     

Πίνακας 6.39: Ενταγμένες επιχειρήσεις στο Μέτρο 411 που εφαρμόζουν νέα τεχνική ή 

παράγουν νέο προϊόν  

Έργα με σύμβαση Έργα με πληρωμές Ολοκληρωμένα έργα 
Ενταγμένες 

επιχειρήσεις στο 
Μέτρο 411 

Πλήθος 
έργων 

Σύμβαση 
(ΔΔ) 

Πλήθος 
έργων 

Συνολικές 
Πληρωμές (ΔΔ) 

Πλήθος 
έργων 

Πληρωμές 
ολοκληρωμένων 
(ΔΔ) 

R.3α - Νέα τεχνική 7 1.262.113 7 953.557 4 647.217 

R.3β - Νέο προϊόν 19 2.472.732 17 2.026.100 9 1.306.630 

Σύνολο 26 3.734.845 24 2.979.658 13 1.953.847 

 

24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η εφαρμογή της προσέγγισης Leader στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα) 

Η συμβολή της προσέγγισης Leader στη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης καταγράφεται 

ως θετική, ως προς αρκετές παραμέτρους, οι οποίες εξετάζονται διεξοδικά στο πλαίσιο του 

Μέτρου 431. Οι ΟΤΔ επέδειξαν σε γενικές γραμμές αποτελεσματικότητα στην προκήρυξη και 

διαχείριση παρεμβάσεων αντίστοιχων αυτών που περιλάμβανε το Μέτρο, ενώ πέτυχε 

ικανοποιητικούς χρόνους όσον αφορά την αξιολόγηση, την ένταξη και πληρωμή των 

δικαιούχων, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο αντίστοιχο Μέτρο. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των ΟΤΔ που συμμετείχαν στην έρευνα η υλοποίηση του 

προγράμματος συνέβαλε θετικά στην τοπική διακυβέρνηση. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στη 

διαχείριση του τοπικού προγράμματος βελτίωσαν τις ικανότητές τους σε ζητήματα 

ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, διαφάνειας και αξιολόγησης 

επενδυτικών πρωτοβουλιών και συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Μέσω των συναντήσεων και 

λοιπών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν από τις ΟΤΔ με στελέχη και εκπροσώπους των 

φορέων που συμμετείχαν στη υλοποίηση του προγράμματος έγινε δυνατή η ενημέρωση και 

εκπαίδευσή τους στον τρόπο υλοποίησης των έργων και σε μια σειρά διαχειριστικά ζητήματα 

που τους αφορούσαν. Τέλος, η υλοποίηση των προγραμμάτων συνέβαλε και στη καλύτερη 

ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και εκπαίδευσή τους σε ένα βαθμό στις διαδικασίες 

του προγραμματισμού. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνονται καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των 

δικαιούχων, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας πεδίου οφείλεται κατά κύριο λόγο 

είτε στις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται, είτε στην 

καθυστέρηση ή τελικά αδυναμία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση. Σύμφωνα 

με τις απόψεις που διατυπώνουν οι ΟΤΔ, η διαδικασία υλοποίησης θα μπορούσε να 

βελτιωθεί με τη λήψη μέτρων που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και 

στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΔ σε θέματα εγκρίσεων μελετών ή τροποποιήσεών 

τους. 

6.2.4.2. Μέτρο 413 – «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση» 

21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση μέσω του LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

Το Μέτρο 413 είναι το σημαντικότερο, τόσο από πλευράς χρηματοοικονομικής βαρύτητας, 

όσο και από πλευράς αριθμού ολοκληρωμένων έργων, στο σύνολο των Μέτρων που 

εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER. Στο πλαίσιο του Μέτρου ολοκληρωθεί 

τα 827 έργα, στα οποία αντιστοιχούν δαπάνες 52,9 εκ. € περίπου, ή 33,3% του 

προϋπολογισμού τους.  Το Μέτρο περιέλαβε παρεμβάσεις που αφορούσαν σε: 

 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (δράση L311) 

 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (L312) 

 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313) 

 Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (L321) 

 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (L322) 

 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (L323) 

Η υλοποίηση του Μέτρου κινητοποίησε ιδιωτικούς πόρους ύψους 48,03 εκ. € (ιδιωτική 

συμμετοχή που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές). Όπως συμβαίνει με όλα τα 

Μέτρα που περιλαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, η υλοποίηση του Μέτρου επηρεάστηκε από 

τον σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων των οποίων η υλοποίηση ματαιώθηκε λόγω των 

προβλημάτων ρευστότητας που χαρακτήρισαν την περίοδο εφαρμογής του.   

Στο σύνολο του Μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία απασχόλησης μόνο στα 

ολοκληρωμένα έργα, εκτιμάται η δημιουργία 430 νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων 

απασχόλησης, από τις οποίες οι 222,3 αφορούν σε θέσεις εκτός αυτοαπασχόλησης και 207,7 

σε θέσεις αυτοαπασχόλησης. Το 57% των νέων θέσεων εργασίας αφορούν σε άνδρες, έναντι 

43% των γυναικών. 

 

Πίνακας 6.40: Νέες Ετήσιες Ισοδύναμες Θέσεις Απασχόλησης (Ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 413) 

Φύλο Ηλικία 
Εκτός 
αυτοαπασχόλησης 

Αυτοαπασχόληση 

<= 25 35,7 19,8 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 84,3 106,6 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ <= 25 48,7 10,5 
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> 25 53,6 70,8 

Σύνολο 222,3 207,7 

 

Διάγραμμα 6-19: Κατανομή των νέων θέσεων απασχόλησης στα ολοκληρωμένα έργα του 

Μέτρου 413   

 

Η απασχόληση που δημιουργήθηκε για νέους μέχρι 25 ετών ανέρχεται σε 114,7 ετήσιες 

ισοδύναμες θέσεις, η 26,7% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν (38% των θέσεων 

εκτός αυτοαπασχόλησης και 14,6% των θέσεων αυτοαπασχόλησης). Η συμμετοχή των νέων 

ανδρών είναι σημαντική υψηλότερη από αυτή των νέων γυναικών, αφού σε κάθε μία νέα θέση 

απασχόλησης που δημιουργήθηκε για γυναίκα έως 25 ετών αντιστοιχούν περισσότερες από 

2,5 θέσεις εργασίας για άνδρες της ίδιας ηλιακής ομάδας. 

Τα παραπάνω μεγέθη σχετικά με τη δημιουργία απασχόλησης, δεν λαμβάνουν την υπόψη τη 

διατηρούμενη απασχόληση, δηλαδή απασχόληση που μπορεί να θεωρηθεί ότι διατηρείται ως 

αποτέλεσμα της συγχρηματόδοτησης των έργων, από τους φορείς υλοποίησής τους. Παρά το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου, στα 

συμβασιοποιημένα έργα καταγράφονται 927,7 υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, που 

αφορούν τόσο αυτοαπασχόληση, όσο και θέσεις εκτός αυτοαπασχόλησης. Αν και δεν είναι 

δυνατή η αναγωγή στοιχείων μεταξύ των έργων των διαφορετικών δράσεων του Μέτρου, 

λόγω του διαφορετικού φυσικού αντικειμένου τους και του διαφορετικού χαρακτήρα των 

δικαιούχων, μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα τμήμα αυτής της απασχόλησης διατηρείται ως 

αποτέλεσμα των ολοκληρωμένων έργων. 

Πίνακας 6.41: Υφιστάμενες ετήσιες ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης για το σύνολο των 

συμβασιοποιημένων έργων του Μέτρου 413 

Φύλο Ηλικία 
Εκτός 
αυτοαπασχόλησης 

Αυτοαπασχόληση 

<= 25 30,9 22,1 
ΑΝΔΡΕΣ 

> 25 275,1 299,2 

<= 25 34,7 17,1 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

> 25 129,2 119,2 

Σύνολο 469,8 457,7 
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Περαιτέρω, η συμβολή του Μέτρου στην διαφοροποίηση αποτυπώνεται μέσω των στοιχείων 

που παρατίθενται στη συνέχεια στο επίπεδο της κάθε μιας Δράσης που υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του Μέτρου. 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (δράση L311) 

Στο πλαίσιο της Δράσης εντάχθηκαν 46 έργα, επιλέξιμου προϋπολογισμού 4,42 εκ., ενώ 

ολοκληρώθηκαν 20 έργα, στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 1,17 εκ. €. .  

Πίνακας 6.42: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη Δράση L311 του 

Μέτρου 413 
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ΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

L311-1 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 7 1.466.635 5 1.312.239 5 571.570

L311-2 ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 19 880.238 17 763.571 17 645.130 11 454.663

L311-3 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 4 969.313 3 700.315 2 321.787 1 258.601

L311-4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ 2 166.886 2 166.886 2 89.213 1 19.281

L311-5 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 1 39.033 1 39.033 1 38.774 1 38.774

L311-6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 8 577.201 7 547.895 7 483.558 4 261.670

L311-7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 5 324.939 4 210.811 3 164.094 2 135.941

46 4.424.245 39 3.740.749 37 2.314.125 20 1.168.929ΣΥΝΟΛΟ  
 

Οι συνολικές πληρωμές στα έργα της Δράσης ανήλθαν σε 2,31 εκ. €. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

των ενταγμένων έργων αφορούσε σε χώρους εστίασης και δευτερευόντως σε δημιουργία 

καταλυμάτων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παραγωγή ειδών διατροφής και 

αγροκτήματα. 

 

Διάγραμμα 6-20: Κατανομή του πλήθους των έργων της δράσης L311  

 
Σχετικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά ολοκληρωμένων έργων στους κλάδους των χώρων 

εστίασης (ολοκληρώθηκαν 11 από 19 ενταγμένα) και παροχής υπηρεσιών (ολοκληρώθηκαν 7 

από 7 που είχαν ενταχθεί) σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες της Δράσης αυτής. 
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Διάγραμμα 6-21: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L311  

 
 Διάγραμμα 6-22: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων της Δράσης L311  

 
 

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (L312) 

Στο πλαίσιο της Δράσης εντάχθηκαν 463 έργα, επιλέξιμου προϋπολογισμού 36,13 εκ. € , ενώ 

ολοκληρώθηκαν 213 έργα, στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 14,96 εκ €. Οι 

συνολικές πληρωμές στα έργα της Δράσης ανήλθαν σε 23,4 εκ. €.  

Πίνακας 6.43: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη Δράση L312 του 

Μέτρου 413 
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ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

L312-1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 163 15.970.827 155 15.512.522 144 10.812.552 81 7.272.728

L312-2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 188 11.429.973 173 10.729.331 161 6.780.721 75 3.544.896

L312-3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 103 8.167.319 89 7.130.705 83 5.369.174 54 3.810.962

L312-4 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 3 355.943 3 355.943 3 332.164 2 292.136

L312-5 ΔΙΚΤΥΩΣΗ 6 189.870 5 189.870 5 106.589 1 44.920

463 36.113.932 425 33.918.371 396 23.401.199 213 14.965.642ΣΥΝΟΛΟ  

Οι τομείς της παροχής υπηρεσιών και των βιοτεχνιών αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο 

αριθμό των ολοκληρωμένων έργων στη Δράση, ενώ ακολουθεί ο κλάδος των ειδών 
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διατροφής. Μόλις ένα έργο ολοκληρώθηκε όσον αφορά τη δικτύωση και δύο έργα 

ολοκληρώθηκαν στον τομέα της χρήσης ΑΠΕ. 

Διάγραμμα 6-23: Κατανομή του πλήθους των έργων στις υπο-δράσεις της Δράσης L312 

 

Διάγραμμα 6-24: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L312  

 
 

Διάγραμμα 6-25: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων στις υπο-δράσεις της Δράσης L312  
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Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313) 

Στη Δράση ολοκληρώθηκαν 402 έργα που αφορούν σε τουριστικές δραστηριότητες, στα 

οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 16,22 εκ. Οι συνολικές πληρωμές στα έργα της 

Δράσης ανήλθαν σε 28,14 εκ. €. Πρόκειται για την μεγαλύτερη δράση του Μέτρου, σε όρους 

χρηματοοικονομικής βαρύτητας και αριθμού έργων, ενώ τα ποσοστά ολοκλήρωσης των 

έργων σε σχέση με τα ενταγμένα κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις άλλες 

Δράσεις του.  

Πίνακας 6.44: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη Δράση L313 του 

Μέτρου 413 
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L313-1 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 31 1.715.219 24 1.476.165 19 656.673 7 378.176

L313-2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 20 617.290 17 514.240 9 142.937 4 77.812

L313-3 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 10 765.668 9 695.701 6 179.747

L313-4 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ 82 2.599.454 72 2.095.975 45 955.120 26 713.331

L313-5 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 123 26.148.431 100 22.265.026 92 15.393.989 38 8.811.358

L313-6 ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 235 13.852.678 216 13.187.648 200 8.726.666 101 5.266.301

L313-7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 51.770 1 51.770 1 10.640

L313-8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40 3.932.748 34 3.444.625 29 2.038.036 13 979.728

L313-9 ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 3 426.533 1 61.663 1 37.326

545 50.109.792 474 43.792.812 402 28.141.133 189 16.226.705ΣΥΝΟΛΟ  
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ολοκληρωμένων έργων αφορά στη δημιουργία χώρων εστίασης 

(50% του αριθμού των ολοκληρωμένων έργων, έναντι 20% των καταλυμάτων και 14% των 

δράσεων προώθησης προβολής). 

 

Διάγραμμα 6-26: Κατανομή του πλήθους των έργων στις υπο-δράσεις της Δράσης L313 
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Διάγραμμα 6-27: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L313 

 

 

Διάγραμμα 6-28: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων της δράσης L313 

  

 

Βασικές Υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (L321) 

Στη Δράση ολοκληρώθηκαν 190 έργα, στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 10,43 εκ 

€. Οι συνολικές πληρωμές στα έργα της Δράσης ανήλθαν σε 15,03 εκ. €.  Τόσο ο αριθμός 

των ολοκληρωμένων έργων όσο και τα ποσοστά απορρόφησης της δράσης κινούνται σε 

γενικά χαμηλά επίπεδα.  

Πίνακας 6.45: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη Δράση L321 του 
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L321-1 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 51 6.041.929 50 5.136.126 40 2.399.558 19 1.529.110

L321-2 ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 194 23.601.417 168 20.594.354 141 10.925.283 71 7.433.230

L321-3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 143 2.119.597 131 2.056.251 121 1.704.262 100 1.473.388

388 31.762.944 349 27.786.731 302 15.029.103 190 10.435.729ΣΥΝΟΛΟ  
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Στο πλαίσιο της Δράσης ολοκληρώθηκαν 100 έργα πολιτιστικών εκδηλώσεων, 71 έργα 

χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 11 έργα υποδομής. Ουσιαστικά οι δύο 

αυτές κατηγορίες παρεμβάσεων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 85% των πληρωμών 

που έχουν καταβληθεί σε ολοκληρωμένα έργα, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι βασικές 

υπηρεσίες προς την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό οι οποίες αφορούσαν ουσιαστικά 

έναν αριθμό μικρών έργων υποδομής, αποτέλεσαν μικρό μόνο τμήμα της υλοποίησης του 

Μέτρου. 

 

Διάγραμμα 6-29: Κατανομή του πλήθους των έργων της Δράσης L321  

 

  

 

Διάγραμμα 6-30: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L321 
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Διάγραμμα 6-31: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων της Δράσης L321 

 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (L322) 

Στη Δράση ολοκληρώθηκαν 41 έργα στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 2,64 εκ. €. 

Οι συνολικές πληρωμές στα έργα της Δράσης ανήλθαν σε 4,43 εκ. €. Πρόκειται για μια μικρή 

Δράση, σε όρους χρηματοοικονομικής βαρύτητας και αριθμού έργων, της οποίας τόσο ο 

αριθμός των ολοκληρωμένων έργων όσο και τα ποσοστά απορρόφησης κινούνται σε χαμηλά 

επίπεδα.  

Πίνακας 6.46: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη δράση L322 του 

Μέτρου 413 
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L322-1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 74 8.100.331 69 7.218.563 51 3.963.470 24 2.369.775

L322-2 ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ 5 531.064 4 346.064 3 187.709

L322-3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 18 290.558 18 290.558 18 283.923 17 272.945

97 8.921.953 91 7.855.185 72 4.435.102 41 2.642.720ΣΥΝΟΛΟ  

 

Στο πλαίσιο της Δράσης υλοποιήθηκαν κυρίως έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων 

οικισμών, κατηγορία παρέμβασης που αντιπροσωπεύει πολύ υψηλότερα ποσοστά 

συμμετοχής στον αριθμό των ενταγμένων έργων και στη δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί σε 

αυτά, σε σχέση με τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση όψεων κτιρίων ή τις παρεμβάσεις 

σε κοινωφελή κτίρια που επίσης υλοποιήθηκαν, σε πολύ μικρότερο βαθμό στο πλαίσιο της 

Δράσης.   
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Διάγραμμα 6-32: Κατανομή του πλήθους των έργων της Δράσης L322 

 

Διάγραμμα 6-33: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L322 

 

Τα έργα που αφορούσαν σε αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων παρουσιάζουν μικρό ποσοστό 

ολοκλήρωσης, διαμορφώνοντας έτσι και το χαμηλό ποσοστό ολοκληρωμένων έργων που 

παρουσιάζει η Δράση στο σύνολό της. Αντίθετα, ολοκληρώθηκαν 17 έργα σε παρεμβάσεις 

αποκατάστασης όψεων κτιρίων, ενώ δεν ολοκληρώθηκε κανένα έργα που αφορά σε 

κοινωφελή κτίρια.  

Διάγραμμα 6-34: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων της Δράσης L322 
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Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (L323) 

Στη Δράση ολοκληρώθηκαν 181 έργα, στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 5,8 εκ. 

€. Οι συνολικές πληρωμές στα έργα της Δράσης ανήλθαν σε 8,86 εκ. Τόσο το ποσοστό 

απορρόφησης της Δράσης, όσο και το ποσοστό των ολοκληρωμένων έργων κινούνται σε 

χαμηλά επίπεδα.  

Πίνακας 6.47: Χρηματοοικονομική κατάσταση των ενταγμένων έργων στη Δράση L323 του 

Μέτρου 413 
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L323-1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 67 4.547.795 59 4.391.158 45 2.148.068 19 1.290.871

L323-2α

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19 902.938 18 919.154 18 540.545 6 190.569

L323-2β

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 470.057 7 430.126 5 226.806 2 51.764

L323-3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 1 33.305 1 33.305 1 30.451 1 30.451

L323-4 ΜΟΥΣΕΙΑ 65 7.462.389 58 6.677.840 45 3.482.723 18 2.089.213

L323-5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 199 3.072.934 191 3.094.515 169 2.432.087 135 2.125.577

359 16.489.418 334 15.546.099 283 8.860.681 181 5.778.445ΣΥΝΟΛΟ  

Τα περισσότερα έργα της Δράσης αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (55,4% του 

προϋπολογισμού των έργων) και κατά δεύτερο λόγο σε έργα διατήρησης – αποκατάστασης 

φυσικού περιβάλλοντος (18,7%) και έργα Μουσείων (18,1%). Μικρός αριθμός έργων αφορά 

σε διατήρηση – αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών με ή χωρίς παραγωγική 

δραστηριότητα, ενώ ένα ενταγμένο έργο αφορά στην διατήρηση – αποκατάσταση τοπίου. 

 

Διάγραμμα 6-35: Κατανομή του πλήθους των έργων της Δράσης L323 
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Διάγραμμα 6-36: Κατανομή της δημόσιας δαπάνης των έργων της Δράσης L323 

 

 

Τα έργα πολιτιστικών εκδηλώσεων αντιπροσωπεύουν το 73% του συνολικού αριθμού των 

ολοκληρωμένων έργων, αφού ολοκληρώθηκαν 135 από αυτά. Αυτή η κατηγορία 

παρεμβάσεων αντιπροσωπεύει το 36,7% των πληρωμών που έχουν διενεργηθεί σε 

ολοκληρωμένα έργα, έναντι 36,1% των έργων μουσείων. 

 

Διάγραμμα 6-37: Κατανομή των ολοκληρωμένων έργων της Δράσης L323 

 

 

22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην επίτευξη των στόχων 

της Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

Το Μέτρο εντάσσεται στον γενικό στρατηγικό 4 του ΠΑΑ 2007 και βρίσκεται σε άμεση 

συνάφεια με τον γενικό στρατηγικό στόχο 3, που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, αφού 
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οι δύο στρατηγικοί στόχοι προσανατολίζονται από κοινού στην προώθηση της 

διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας.  

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της υλοποίησης και τις απαντήσεις των ΟΤΔ στην έρευνα 

πεδίου, ο βαθμός διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας που επιτεύχθηκε ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής των Μέτρων αποτελεί έμμεσο αποτέλεσμα παρεμβάσεων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των τουριστικών 

πόρων, μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργίας 

καταλυμάτων και χώρων εστίασης και των λοιπών συναφών παρεμβάσεων.  

Ο στόχος της διαφοροποίησης, ουσιαστικά αποτέλεσε δευτερεύον στοιχείο του 

προγραμματισμού για τις ΟΤΔ. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι λιγότερες από τις μισές ΟΤΔ 

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αναφέρουν ότι περιέλαβαν δράσεις για τη 

διαφοροποίηση στα προγράμματά τους, οι περισσότερες από αυτές μία μόνο δράση μικρού 

προϋπολογισμού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι δράσεις αυτές τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Σε 

αυτό το πλαίσιο η πρώτη δράση του Μέτρου που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας, συγκέντρωσε ένα μικρό αριθμό ολοκληρωμένων έργων (20 έργα, 

προϋπολογισμού 2,3 εκ. €) κυρίως δημιουργίας χώρων εστίασης, ενώ σημαντικότερη η 

ενίσχυση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας που επιτυγχάνεται μέσω των άλλων 

δύο δράσεων του Μέτρου, που αφορούν στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων (213 

ολοκληρωμένα έργα, προϋπολογισμού 14,9 εκ. €) και στην ενίσχυση τουριστικών 

δραστηριοτήτων (189 ολοκληρωμένα έργα προϋπολογισμού 16,2 εκ. €) 

Με βάση τα δεδομένα του ΟΠΣΑΑ, διαπιστώνεται αύξηση της ΑΠΑ σε ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις. Επί 26 ολοκληρωμένων έργων, δημιουργείται προστιθέμενη αξία ύψους 

περίπου 1,15 εκ. €, περίπου το ήμισυ της εκτιμώμενης με βάση τα συμβασιοποιημένα έργα. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 

απασχόλησης, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παραπάνω, συμβάλλοντας στον αντίστοιχο 

στόχο του ΠΑΑ. Παράλληλα, στόχοι του προγραμματισμού, όπως είναι η δημιουργία 

δικτυώσεων μεταξύ των παραγωγικών φορέων της τοπικής οικονομίας, ή η προώθηση της 

καινοτομίας, φαίνεται ότι δεν εξυπηρετηθήκαν σε σημαντικό βαθμό μέσω του Μέτρου. Ο 

μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων από επιχειρήσεις μειώνει τις εν δυνάμει θετικές επιπτώσεις 

της υλοποίησης στους στόχους του Προγράμματος, όπως συμβαίνει και με το προηγούμενο 

Μέτρο που εξετάστηκε. 

Το σύνολο των τοπικών προγραμμάτων που διαμορφώθηκε από τις ΟΤΔ περιέλαβε 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και 

για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της αγροτικής κληρονομιάς. Στο επίπεδο της 

υλοποίησης, στη Δράση της αναβάθμισης/διατήρησης της αγροτικής κληρονομιάς 

καταγράφονται ολοκληρώθηκαν 181 έργα με συνολικές πληρωμές 5,7 εκ. €, ενώ στη Δράση 

για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 41 έργα, με συνολικές πληρωμές 2,6 εκ. € και στις 

βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό 181 έργα, προϋπολογισμού 5,7 εκ. €, η 

μεγάλη πλειοψηφία των οποίων αφορούσε έργα δημιουργία χώρων πολιτιστικών δράσεων 

και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Η ενίσχυση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς επιδιώχθηκε μέσω Δράσεων που 

περιλαμβάνουν την ενίσχυση εργαστηρίων παραδοσιακών προϊόντων και αρωματικών 

φυτών, την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, 

ενίσχυση εκδηλώσεων, ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς, ενίσχυση 

τουριστικών δραστηριοτήτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραδοσιακής τέχνης, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων της περιοχής και 

αναπλάσεις οικισμών.  

Η αναβάθμιση και αναζωογόνηση της αγροτικής κληρονομιάς επιδιώχθηκε μέσω δράσεων 

που αφορούσαν σε διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διατήρηση και αποκατάσταση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου,  παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για 

μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / 

αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, παρεμβάσεις ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς, βελτίωση 

και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, κλπ. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν σε θετική επίδραση στη βελτίωση της επισκεψιμότητας των 

πολιτιστικών πόρων των περιοχών παρέμβασης. Παρά το γεγονός ότι σε πολλές 

περιπτώσεις οι ΟΤΔ δεν διαθέτουν στοιχεία μέτρησης της επισκεψιμότητας, η πλειοψηφία 

τους θεωρεί ότι οι σχετικές παρεμβάσεις του μέτρου βελτίωσαν την επισκεψιμότητα της 

περιοχής τους. Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ, σε σύνολο 25 

ολοκληρωμένων έργων εκτιμάται η προσέλκυση περίπου 214 χιλιάδων τουριστών, που είναι 

επισκέπτες των περιοχών παρέμβασης χωρίς διανυκτέρευση. Αντίστοιχα, σε τέσσερα 

ολοκληρωμένα έργα εκτιμάται αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων κατά 7.369. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη βελτίωση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών 

πόρων συνέβαλαν παρεμβάσεις όπως 

 Διοργάνωση  εκδηλώσεων προβολής των πολιτιστικών πόρων όπως η αναβίωση  

ιστορικών διαδρομών. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, για ειδικές κατηγορίες επισκεπτών, όπως η διοργάνωση 

τοπικών κρουαζιέρων με προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής και εκδηλώσεις 

γευσιγνωσίας. 

 Διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ με προβολή των τουριστικών πόρων της 

περιοχής. 

 Υλοποίηση Ενεργειών  προβολής του Προγράμματος (π.χ πληροφοριακές πινακίδες, 

infokiosk, γραφεία τουριστικής προβολής ηλεκτρονικά, φυλλάδια, ντοκιμαντέρ, 

συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, ενέργειες προβολής τοπικής ιστορίας,  

 Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής των πόρων της περιοχής από τοπικούς φορείς 

όπως Δήμοι, Σύλλογοι Ξενοδόχων, κλπ 

 Αναβάθμιση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιά όπως λαογραφικά μουσεία, χώροι 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος κλπ από Δήμους και Συλλόγους. 

 Υλοποίηση διατοπικών σχεδίων συνεργασίας υλοποιώντας δράσεις προβολής της 

περιοχής και των πολιτιστικών της πόρων όπως φυλλάδια, εκδηλώσεις, ιστοσελίδες,  

εκθέσεις κλπ 
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Θετική είναι η άποψη της πλειοψηφίας των ΟΤΔ αναφορικά προς τη συμβολή του 

Προγράμματος στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής στις περιοχές παρέμβασης. Αυτή 

κυρίως αφορά: 

 Την ενίσχυση, κυρίως, σημαντικού αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Την υλοποίηση άλλων παρεμβάσεων, που αφορούσαν στη δημιουργία δικτύου 

εκκλησιαστικών μουσείων, η οποία αναφέρεται σε μία περίπτωση ΟΤΔ, στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών συλλόγων – φορέων, στην ενίσχυση 

φιλαρμονικών δήμων, ανακαίνιση παλαιών κτιρίων για τη δημιουργία λαογραφικών 

μουσείων και χώρων πολιτιστικών χρήσεων – εκθετηρίων, κλπ. 

Σε γενικές γραμμές περιορισμένη μπορεί να χαρακτηριστεί η συμβολή του Μέτρου στους 

στόχους της στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Με βάση τις απαντήσεις των ΟΤΔ, αναφέρονται ένας μικρός αριθμός παρεμβάσεων του 

προγράμματός που συνέβαλαν στη διατήρηση ή βελτίωση του οικοσυστήματος και των 

περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. Πρόκειται ουσιαστικά για παρεμβάσεις 

διαμόρφωσης χώρων ή/και χώρων διεξαγωγής περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, ενώ σε μία μόνο περίπτωση αναφέρεται υλοποίηση δράσεων που αφορούν 

την τοπική βιοποικιλότητα (υλοποίηση δράσεων για το ελάφι της Ρόδου, τα μικρόσωμα άλογα 

Αρχαγγέλου Ρόδου και δράσεις προβολής και ανάδειξης της χλωρίδας του νησιού της Ρόδου) 

ενώ σε μία περίπτωση αναφέρεται παρέμβαση αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος που 

καταστράφηκε από τις  πυρκαγιές του 2007. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ ένας 

μικρός αριθμός έργων περιέλαβε παρεμβάσεις που αφορούσαν τους τομείς του 

περιβάλλοντος και της χρήσης των πόρων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Έργα με σύμβαση Ολοκληρωμένα έργα 
 Πλήθος 

έργων 
Συνολικές 
Πληρωμές (ΔΔ) 

Πλήθος 
έργων 

Πληρωμές 
ολοκληρωμένων (ΔΔ) 

Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
ανακύκλωσης στερεών απόβλητων 95 8.107.579 49 5.020.536 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας 89 6.976.204 39 3.467.440 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
εξοικονόμησης νερού 88 8.994.858 46 5.693.053 
Επιχειρήσεις που εγκατέστησαν σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 
14000, EMAS) 47 6.630.836 22 4.095.508 
ΑΠΑ σε στηριζόμενες 
εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις 45 2.088.041 26 1.151.348 
Παραγόμενη ισχύς από ΑΠΕ  στις 
εκμεταλλεύσεις 53 620.094 14 66.544 
Πληθυσμός αγροτικών περιοχών που 
επωφελείται των βελτιωμένων υπηρεσιών 484 4.670.477 236 1.515.210 

 

Ειδικότερα, από το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων, 49 επιχειρήσεις εγκατέστησαν 

συστήματα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, 39 επιχειρήσεις εγκατέστησαν σύστημα 

εξοικονόμησης ενέργειας, 46 επιχειρήσεις εγκατέστησαν συστήματα εξοικονόμησης νερού και 

22 επιχειρήσεις εγκατέστησαν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Σε κάποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του προγράμματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλαν 

στην ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για θέματα περιβάλλοντος και 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  398 

υπηρεσιών προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων, τουλάχιστον στο βαθμό που τα τοπικά 

προγράμματα προέβλεπαν σχετικές δράσεις. Με βάση τα στοιχεία των ερωτηματολογίων 

περίπου οι μισές ΟΤΔ περιέλαβαν στα τοπικά προγράμματα ένα μικρό αριθμό δράσεων με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, κυρίως δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχή 

(υγρότοποι, κοιλάδες, φαράγγια), ανάλογα με τα στοιχεία του περιβάλλοντος κάθε περιοχής. 

Συνολικά από τις παρεμβάσεις του Μέτρου και με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ ο πληθυσμός 

που ωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ανέρχεται σε 1.515.210 κατοίκους (επί 236 

ολοκληρωμένων έργων).   

 

23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

Ο βαθμός ενεργοποίησης της προσέγγισης Leader, σε σχέση με το Μέτρο, περιλαμβάνει κατ’ 

αρχή το σύνολο των παρατηρήσεων που αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο ερώτημα του 

προηγούμενου μέτρου, ειδικά με την υστέρηση που παρουσιάζει η εφαρμογή της 

προσέγγισης όσον αφορά την παράμετρο της προώθησης της καινοτομίας. 

Περαιτέρω, ένας συναφές ζήτημα με αυτό της καινοτομίας αφορά στην προώθηση των 

δικτυώσεων, μεταξύ των παραγόντων της τοπικής οικονομίας. Ήδη στο προηγούμενο 

αξιολογικό ερώτημα του Μέτρου παρατηρήθηκε ο πολύ μικρός αριθμός έργων δικτύωσης ο 

οποίος υλοποιήθηκε. Παρά το γεγονός ότι περισσότερο από το 80% των ΟΤΔ παρακίνησαν 

ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς να συγκροτήσουν κάποιες συνεργασίες – 

δικτυώσεις (Clusters επιχειρήσεων, τοπικά σύμφωνα, άλλα δίκτυα-συνεργασίες, 

συνεταιριστικές -συλλογικές επιχειρήσεις κ.ο.κ.) στο πλαίσιο του Άξονα 4, με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας πεδίου διαφαίνεται ότι τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα, αφού 

στη μεγάλη πλειοψηφία των ΟΤΔ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, τελικά δεν 

δημιουργήθηκαν τέτοιας μορφής δικτυώσεις. Ουσιαστικά μία μόνο ΟΤΔ αναφέρει 

αποτελέσματα στον τομέα της δικτύωσης μεταξύ παραγωγικών μονάδων, τα οποία αφορούν 

στη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων αγροτικών συνεταιρισμών στην περιοχή, την 

δημιουργία συλλογικών συνεργατικών φορέων και την ενίσχυση υπηρεσιών θερμοκοιτίδας 

που παρέχονται από την ίδια την Αναπτυξιακή Εταιρεία. 

Σύμφωνα με την άποψη των ΟΤΔ, βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στη δημιουργία 

δικτυώσεων ήταν: 

 Η αρνητική στάση των δικαιούχων σε ανταλλαγές και οι τοπικές ιδιαιτερότητες (το 90% 

των ΟΤΔ θεωρούν τους παράγοντες αυτούς ως μεγάλη ή μεσαία δυσκολία για την 

υλοποίηση σχετικών έργων).   

 Σε μικρότερο βαθμό, η έλλειψη κατανόησης των αναγκών των εταίρων, οι τεχνικές 

δυσκολίες και η ελλιπής πληροφόρηση αποτελούν, επίσης, παράγοντες που 

δημιούργησαν δυσκολίες στην εφαρμογή παρεμβάσεων δικτύωσης. 

Ο μικρός βαθμός στον οποίο εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις στον τομέα της δικτύωσης είχε ως 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με επάρκεια θέματα που αφορούν στην 

προώθηση της καινοτομίας, ενώ θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει και στην πληρέστερη 
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αντιμετώπιση χαρακτηριστικών των περιοχών παρέμβασης, όπως είναι η άρση της 

γεωγραφικής απομόνωσης, η περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών κλπ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η δικτύωση μεταξύ των φορέων της τοπικής 

οικονομίας δεν αναπτύχθηκαν δικτυώσεις, δεν αφορά τη δικτύωση των ΟΤΔ, που αποτελεί 

άλλωστε και βασική αρχή της προσέγγισης Leader. Στον τομέα αυτό, μέσω άτυπων κυρίως 

δικτυώσεων, αλλά και μέσα από ένα εύρος διεθνικών και διατοπικών συνεργασιών, οι ΟΤΔ 

ενεργοποίησαν αυτή την αρχή της προσέγγισης, επιτυγχάνοντας ορατά αποτελέσματα όπως 

παρουσιάζονται στα αξιολογικά ερωτήματα των επόμενων δύο Μέτρων. 

 

24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η εφαρμογή της προσέγγισης Leader στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα) 

Η συμβολή της εφαρμογής του Μέτρου στη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης δεν 

διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του προηγούμενου Μέτρου. Οι παρατηρήσεις που 

αναφέρονται σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των παρεμβάσεων από τις ΟΤΔ, 

αποτελούν ουσιαστικά συμβολή του Μέτρου στη διαχείριση της τοπικής διακυβέρνησης, η 

οποία δεν αφορά μόνο τις ίδιες τις ΟΤΔ, αλλά και τους δικαιούχους, οι οποίοι αποκτούν 

εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Η εμφάνιση 

καθυστερήσεων και η εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων (προκειμένου για 

έργα κρατικών ενισχύσεων) αφορά και το συγκεκριμένο Μέτρο. 

6.2.4.3. Μέτρο 421 – «Συνεργασίες» 

21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση μέσω του LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

Το Μέτρο 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. Στο Μέτρο εντάχθηκαν 20 έργα ενώ τα 8 από αυτά έχουν 

ολοκληρωθεί, στα οποία αντιστοιχούν πληρωμές ύψους 632,6 χιλ. €. η 14,6% του 

προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. 

 

22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην επίτευξη των στόχων 

της Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 

Παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη φυσικής και χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης που 

περιγράφονται παραπάνω είναι σχετικά χαμηλά, η υλοποίηση έργων συνεργασίας μέσω του 

Μέτρου αποτέλεσε αποτέλεσμα της κινητοποίησης του ΟΤΔ προς την κατεύθυνση της 

αναζήτησης και σύναψης συνεργασιών και συνέβαλε στην επίτευξη ποσοτικών στόχων του 

ΠΑΑ. Ειδικότερα, το Μέτρο εμφανίζει επίτευξη του στόχου δύο δεικτών που περιλαμβάνονται 

στους δείκτες του Κοινού Πλαισίου του ΠΑΑ: 
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 Στο πλαίσιο του Μέτρου Στο μέτρο εντάχθηκαν 20 έργα συνεργασίας από τα οποία 

τα 8 έχουν ολοκληρωθεί. Από τα ολοκληρωμένα έργα, τα έξι αφορούν σε σχέδια 

διακρατικών συνεργασιών και τα δύο σε διατοπικές συνεργασίες.  

 Ο αριθμός των συνεργαζόμενων ΟΤΔ ανέρχεται σε 19, υπερκαλύποντας τον στόχο 

των 16 που θέτει το Πρόγραμμα.  

Η συμβολή των ΟΤΔ στην επίτευξη των στόχων αυτών αφορά στην ενεργοποίηση τους για 

την σύναψη αυτών των συνεργασιών, οι οποίες αποτελούν αφενός αναπόσπαστο στοιχείο 

της προσέγγισης Leader, αφετέρου δε επιδιώκουν να διευρύνουν τις δυνατότητες της τοπικής 

διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

Η διατοπική/διεθνική συνεργασία αποτελεί μία από τις αρχές της προσέγγισης LEADER 

και όπως προκύπτει από την έρευνα πεδίου κινητοποίησε σχεδόν το σύνολο των ΟΤΔ, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, προς την κατεύθυνση της συγκρότησης και υλοποίησής τους.  

Η πρωτοβουλία για την αναζήτηση συνεργασιών προέρχεται από διαφορετικούς κάθε φορά 

φορείς, αφού αυτή μπορεί να ξεκινήσει από πρωτοβουλίες του Κράτους ή της Περιφέρειας, 

του ΟΤΑ ή οικονομικών φορέων της περιοχής. Σε κάποιες περιπτώσεις κίνητρο για την 

αναζήτηση συνεργασιών αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη ή το 

Πανεπιστήμιο, ενώ μικρότερο ρόλο διαφαίνεται ότι διαδραμάτισε το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

Σε γενικές γραμμές, η πρωτοβουλία της ίδιας της ΟΤΔ φαίνεται ότι υπήρξε καθοριστική για 

την πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Κύρια κριτήρια επιλογής εταίρων αποτέλεσαν κυρίως η ύπαρξη προηγούμενης 

συνεργασίας (για το 80% των ΟΤΔ), τα κοινά ενδιαφέροντα (60%) και η γεωγραφική γειτνίαση 

(57%), κριτήρια τα οποία αφορούν την πλειοψηφία των ΟΤΔ που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Κατά δεύτερο λόγο κριτήρια επιλογής εταίρων αποτέλεσαν η πολιτιστική 

συνάφεια, η συμπληρωματικότητα σε θέματα τεχνογνωσίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των ΟΤΔ που συμμετείχαν στην έρευνα, σημαντικό ρόλο 

έπαιξε και ο παράγοντας της τύχης. 

Αντικείμενο των συνεργασιών ήταν κατά κύριο λόγο η ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών, 

για τα δύο τρίτα των ΟΤΔ και η από κοινού αξιοποίηση πόρων και κατά δεύτερο λόγο η 

ανταλλαγή εμπειριών και η από κοινού προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγιση 

των εταίρων έγινε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεφώνου ή/και με επίσκεψη στελεχών των ΟΤΔ σε άλλη χώρα. Μικρότερος ήταν ο ρόλος 

που διαδραμάτισαν στην προσέγγιση των εταίρων το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική 

Ανάπτυξη και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

Το σημαντικότερο εμπόδιο στην προετοιμασία των συνεργασιών αποτέλεσε η βραδύτητα 

προετοιμασίας του φακέλου (αποτέλεσε την κύρια δυσκολία περίπου για το ήμισυ των ΟΤΔ). 

Αντίθετα, δεν φαίνεται να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λόγω της φυσιογνωμίας των 

εταίρων, ή δυσκολίας προσδιορισμού των στόχων του σχεδίου.  
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Αποτιμώντας την προστιθέμενη αξία που προέκυψε από τη συμμετοχή των ΟΤΔ σε 

προγράμματα συνεργασίας, περισσότερο από το 90% των ΟΤΔ θεωρεί ότι η συνεργασία 

συνέβαλε αρκετά ή πολύ στην υλοποίηση τοπικών έργων και δράσεων που δεν θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτή και ίδιο ποσοστό απαντά ότι οι συνεργασίες 

συνέβαλλαν στην ενίσχυση των συνεργειών με άλλα Μέτρα της προσέγγιση Leader.  

Περαιτέρω, το 80% των ΟΤΔ θεωρεί ότι η συνεργασία συνέβαλε αρκετά η πολύ στην 

ενθάρρυνση για την υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών, στην επίτευξη κρίσιμης μάζας που 

έλλειπε από την περιοχή και στη διάχυση τεχνογνωσίας και την απόκτηση δεξιοτήτων από 

πλευράς των δικαιούχων. Επιπλέον, 

 Περισσότερο από το 70% των ΟΤΔ θεωρεί ότι η συνεργασία συνέβαλε αρκετά ή πολύ 

στην υλοποίηση τοπικών έργων και δράσεων που δεν θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς αυτή, στην ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών και σχεδίων, 

στην επίτευξη κρίσιμης μάζας που έλλειπε κατά το παρελθόν από την περιοχή, στη 

διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των δικαιούχων των παρεμβάσεων της ΟΤΔ, στη 

δημιουργία συνεργιών μεταξύ των Μέτρων του Άξονα 4. 

 Αντίστοιχο ποσοστό θεωρεί ότι η συνεργασία συνέβαλε αρκετά ή πολύ στην 

απόκτηση δεξιοτήτων από τις ίδιες τις ΟΤΔ που συμμετείχαν και στην ένταξη της ΟΤΔ 

σε κάποιο θεματικό δίκτυο. 

Οι ΟΤΔ που απάντησαν στα ερωτηματολόγια διαπιστώνουν ότι οι συνεργασίες συνεπάγονται 

ορισμένα ειδικότερα οφέλη, τα οποία αφορούν: 

 Στη στήριξη του πολιτισμού και τη σύνδεση του με την επιχειρηματικότητα, 

ανταλλαγές τεχνογνωσίας στον τομέα, δικτύωση μεταξύ επιχειρηματιών, φορέων 

πολιτισμού αλλά και μεταξύ ΑΝΕΤ και ΟΤΔ. 

 Τα διακρατικά – διαπεριφερειακά έργα έδωσαν μια ευρύτερη διάσταση στην έννοια 

της διακυβέρνησης, ενισχύοντας τις ικανότητες των εμπλεκομένων φορέων μέσω των 

διδαγμάτων – καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές. 

 Έμμεσα οφέλη αποκτώνται κατά τη διαδικασία συνεργασίας, με τις τοπικές αρχές και 

συλλογικούς φορείς που ενεργοποιήθηκαν σε σχετικές δράσεις. 

 Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας που βελτιώνουν τις γνώσεις των τοπικών φορέων στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων 

Επιπλέον οι ΟΤΔ υποβάλλουν προτάσεις για την βελτίωση του πλαισίου και τη συνέχιση 

τόσο των διακρατικών όσο και των διατοπικών συνεργασιών στις οποίες 

περιλαμβάνονται: 

 Άμεση ένταξη των διακρατικών  σχεδίων με την έγκριση του τοπικού προγράμματος  

για να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση. 

 Απλοποίηση θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ανάγκη ταυτόχρονης προέγκρισης του 

σχεδίου συνεργασίας από τις διαχειριστικές αρχές της κάθε χώρας (διαφορετικό 

θεσμικό πλαίσιο σε κάθε χώρα / εταίρο). 
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 Πρόβλεψη κάλυψης λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντονισμού από το ΠΑΑ. 

 Διάθεση περισσότερου χρόνου από τους συμμετέχοντες εταίρους των διακρατικών 

σχεδίων στην προετοιμασία των έργων προκειμένου τα τελικά παραδοτέα να είναι 

πραγματικό αποτέλεσμα της συνεργασίας τους αποτυπώνοντας την κοινή τους 

δράση και να δίνεται επιπλέον η δυνατότητα μεταφοράς καλών πρακτικών μεταξύ των 

εταίρων. 

 Ευελιξία και ταχύτητα στις εγκρίσεις, απλούστερο θεσμικό πλαίσιο, εμπλοκή 

συλλογικών ιδιωτικών φορέων. 

 Ανάληψη πρωτοβουλίας από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο για τον συντονισμό και 

υλοποίηση επιλεγμένων σχεδίων διακρατικής συνεργασίας με σκοπό την απόκτηση 

εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΟΤΔ που δεν έχουν υλοποιήσει διακρατικές 

συνεργασίας. 

 

24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η εφαρμογή της προσέγγισης Leader στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα) 

Η υλοποίηση έργων διατοπικής/διεθνικής συνεργασίας συνέβαλε στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από τις απόψεις των ΟΤΔ ως προς μία σειρά παραμέτρους 

και ειδικότερα: 

 Κατ’ αρχήν μέσω της αναζήτησης των συνεργασιών οι ΟΤΔ επιδίωξαν σε μεγάλο 

βαθμό την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ η δυνατότητας ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

αποτέλεσε βασικό κριτήριο επιλογής για το ένα τρίτο περίπου των ΟΤΔ που 

απάντησαν στην έρευνα. Σε ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων, η ίδια η πρωτοβουλία 

για τη σύναψη συνεργασίας προήλθε από στελέχη των ΟΤΔ. 

 Μέσα από τις διαδικασίες συγκρότησης των συνεργασιών, οι ΟΤΔ αποκτησαν ένα 

εύρος εν δυνάμει συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς της περιοχής, Πανεπιστήμια 

και κεντρικούς/περιφερειακούς φορείς. 

 Οι περισσότερες ΟΤΔ θεωρούν ότι η συνεργασία συνέβαλε κατά πολύ ή τουλάχιστον 

αρκετά στην απόκτηση δεξιοτήτων από τις ίδιες τις ΟΤΔ που συμμετείχαν, καθώς και  

στην υλοποίηση τοπικών έργων και δράσεων που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς αυτή. 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των ΟΤΔ επιθυμεί τη συνέχιση των συνεργασιών που έχουν 

αναπτυχθεί υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου 

συγκρότησής τους. 
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6.2.4.4. Μέτρο 431 – «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» 

21. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το ΠΑΑ στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση μέσω του LEADER; (Κοινοτική στρατηγική 

προτεραιότητα) 

Η λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της υλοποίησης της 

προσέγγισης Leader, δεδομένου ότι μέσω αυτών ουσιαστικά υλοποιείται το σύνολο των οκτώ 

αρχών της προσέγγισης. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13, στην Ελλάδα λειτούργησαν 43 ομάδες τοπικής 

δράσης, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων (40) λειτούργησαν και σε προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους, υλοποιώντας αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ τρείς από αυτές είναι 

νέες ΟΤΔ. 

Αριθμός ΟΤΔ που λειτούργησαν κατά την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 

43 

Καλυπτόμενος πληθυσμός αγροτικών περιοχών 2.320.000 κάτοικοι  

Καλυπτόμενη έκταση αγροτικών περιοχών 85.000 km
2
 

 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης, προκύπτει ότι η μέση απασχόληση ανά ΟΤΔ διαμορφώνεται σε περίπου 4 

στελέχη ανά ΟΤΔ, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο σύνολο των αγροτικών 

περιοχών όπου εφαρμόστηκε η προσέγγιση Leader, δημιουργούνται ή διατηρούνται 144 

θέσεις απασχόλησης στις ίδιες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. Πρόκειται για εργασία που 

δημιουργείται στις δομές διαχείρισης και υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων, 

προφανώς η επίπτωση της λειτουργίας των ΟΤΔ στη δημιουργία απασχόλησης είναι κατά 

πολύ ευρύτερη, αφού μέσω αυτών υλοποιείται το σύνολο των παρεμβάσεων της 

προσέγγισης Leader στις αγροτικές περιοχές. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο 

επίπεδο του Μέτρου, αναφέρθηκε σε όσες περιπτώσεις αυτό ήταν δυνατόν, στην απάντηση 

των αντίστοιχων κοινών ερωτημάτων των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 4. 

Στόχος του ΠΑΑ 2007-2013 ήταν η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυτομεακών στρατηγικών, 

μέσω της «εκ των κάτω» προσέγγισης, δηλαδή με βάση συμμετοχικό προγραμματισμό και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι γνωρίζουν τα 

προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 

συγκρότησης και λειτουργίας των ΟΤΔ, με βάση τα οποία επιδιώχθηκε η υλοποίηση του 

Leader περιλαμβάνουν:  

1. Με βάση τις απαντήσεις όσων ΟΤΔ συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια της έρευνας, το  

περίπου το 82% από αυτές είναι δομές που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους για την εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων, ενώ οι 

υπόλοιπες είναι νέες δομές.  

2. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι στο σύνολο των απαντήσεων ο φορέας ο οποίος 

αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας ΟΤΔ. Οι εταίροι επιλέγονται 

κυρίως με βάση τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην υλοποίηση του 

Άξονα 4 του ΠΑΑ (για το 53% των ΟΤΔ) και δευτερευόντως με βάση τις προτεραιότητες 
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της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής κάθε περιοχής, η τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

παρέμβασης (23,5% των ΟΤΔ για κάθε παράγοντα). 

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) αποτελείται κυρίως από 

εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους Αγροτικών Ενώσεων – 

Συνεταιρισμών. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας οι πρώτοι αντιπροσωπεύουν περί το 

42% των μελών ΕΔΠ, έναντι περίπου 21,5% των Αγροτικών Ενώσεων – Συνεταιρισμών 

και μικρότερης συμμετοχής των εκπροσώπων των Επιμελητήριων (14,5%), των ΜΚΟ 

(8,3%) ή άλλων φορέων.  

4. Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των αγροτών εμφανίζονται 

ως χαμηλά στη συγκρότηση των επιμέρους οργάνων της εταιρικής σχέσης και 

ειδικότερα: 

o Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι της τάξης του 5,5% στη Γενική 

Συνέλευση και ελαφρώς υψηλότερα (8,4% και 9,6% αντίστοιχα). Σημαντική είναι η 

συμμετοχή των γυναικών στον υπηρεσιακό πυρήνα των ΟΤΔ που διαμορφώνεται 

στα επίπεδα του 47,5% του συνόλου των εργαζόμενων. 

o Τα ποσοστά συμμετοχής των νέων στα όργανα της εταιρικής σχέσης είναι ακόμα 

χαμηλότερα αυτών των γυναικών, αφού στις ΟΤΔ του δείγματος καταγράφεται 

μηδενική συμμετοχή νέων στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ΕΔΠ και συμμετοχή 

της τάξης του 1,3% στα Διοικητικά Συμβούλια. Οι νέοι αντιπροσωπεύουν το 5,6% 

των απασχολούμενων στους υπηρεσιακούς πυρήνες των ΟΤΔ. 

o Οι αγρότες συμμετέχουν με ποσοστό 2,6% στις Γενικές Συνελεύσεις και 3,7% στα 

Διοικητικά Συμβούλια. Η συμμετοχή τους στις ΕΔΠ είναι της τάξης του 8,1%, ενώ 

όπως είναι φυσικό δεν καταγράφεται απασχόληση αγροτών στους υπηρεσιακούς 

πυρήνες των ΟΤΔ. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΔ, η ΕΔΠ λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας (μόνο σε μία περίπτωση καταγράφεται η μη ύπαρξη τέτοιου κανονισμού) και 

συνεδριάζει, κατά κανόνα, μία φορά τον μήνα ή σε αραιότερα χρονικά διαστήματα. Σε σχέση 

με το περιεχομένων των συνεδριάσεων των ΟΤΔ ένα ποσοστό της τάξης του 23,5% εκτιμά ότι 

οι συνεδριάσεις αυτές έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα ενώ το 35% περίπου θεωρεί ότι οι 

συνεδριάσεις αυτές είναι συμμετοχικές ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Πάντως η πλειοψηφία (41% περίπου) θεωρεί ότι οι συνεδριάσεις είναι περισσότερο 

επιχειρησιακού – γραφειοκρατικού χαρακτήρα.  

Η συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔ με τις αντίστοιχες ΕΔΠ κρίνεται ικανοποιητική από το σύνολο 

των ΟΤΔ και αφορά τόσο τα στελέχη του υπηρεσιακού πυρήνα, όσο και τα στελέχη της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας που συμμετέχει στην ΟΤΔ. Η συνεργασία αυτή έγκειται αφενός στην 

αλληλοενημέρωση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, αλλά και στην από κοινού συμμετοχή 

σε επιτροπές, καθώς και στη συμμετοχή στελεχών των ΟΤΔ στις συνεδριάσεις των ΕΔΠ, 

σχεδόν στο σύνολο των ΟΤΔ που συμμετείχαν στην έρευνα. Γενικά η συνεργασία μεταξύ των 

στελεχών της ΟΤΔ και της ΕΔΠ ήταν συνεχής, καθημερινή σε κάποιες περιπτώσεις, 

συμμετοχική στις συνεδριάσεις της ΕΔΠ και οι εισηγήσεις των στελεχών κατά πλειοψηφία 

γίνονταν δεκτές από την ΕΔΠ με ελάχιστες τροποποιήσεις και αλλαγές. Δεν καταγράφονται 

περιπτώσεις αδυναμίας συνεργασίας ή ύπαρξης σημαντικών προβλημάτων στις σχέσεις 

μεταξύ ΕΔΠ και ΟΤΔ. 
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Συνολικά η διαμόρφωση και λειτουργία της εταιρικής σχέσης και οι επιμέρους παράγοντες 

που την προσδιορίζουν, τυγχάνουν ιδιαίτερα θετικής αποτίμησης από τις ΟΤΔ. Παράγοντες 

που προσδιορίζουν την εταιρική σχέση οι οποίοι αποτιμώνται με την υψηλότερη 

βαθμολόγηση είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και της ΟΤΔ και η διαφάνεια 

των αποφάσεων που λαμβάνονται και ακολουθούνται από τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ 

των εταίρων και τον βαθμό ενεργής συμμετοχής των εταίρων. Παράγοντες οι οποίοι χρήζουν 

βελτίωσης (χωρίς κανείς όμως να βαθμολογείται με ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολόγηση από τις 

ΟΤΔ) είναι η βελτίωση του βαθμού εξωστρέφειας και η ανάπτυξη σχέσεων με φορείς εκτός 

περιοχής και η βελτίωση του βαθμού επιρροής του ιδιωτικού τομέα στη λήψη των 

αποφάσεων. 

Η λειτουργία των ΟΤΔ στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader στηρίζεται στην ήδη πολυετή 

εμπειρία που υπάρχει όσον αφορά την λειτουργία Αναπτυξιακών Εταιρειών σε τοπικό 

επίπεδο και την διαχείριση – υλοποίηση προγραμμάτων Leader ή άλλων παρεμβάσεων που 

αφορούν στην τοπική ανάπτυξη. Η πολυετής αυτή λειτουργία έχει συμβάλει ήδη σημαντικά 

στη δημιουργία πρόσθετων τοπικών ικανοτήτων όσον αφορά τον σχεδιασμό αναπτυξιακών 

πολιτικών, την σύνταξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων και την υλοποίηση και διαχείριση 

των προγραμμάτων αυτών.   

Ειδικότερα, οι ΟΤΔ, τα στελέχη των οποίων στην μεγάλη πλειονότητα τους ταυτίζονται με τα 

στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας που ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της ΟΤΔ, 

εξασφάλισαν εκτός από το Leader, την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων / 

πρωτοβουλιών στην περιοχή παρέμβασής τους, σε περισσότερες από το 80% των ΟΤΔ 

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν είτε παρεμβάσεις 

του Άξονα 3 του ΠΑΑ, παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Leader Αλιείας), 

παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το INTERREG, Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης 

(ΤΟΠΣΑ), Τοπικά Σχέδια για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ). Ο προϋπολογισμός 

των παρεμβάσεων αυτών που υλοποιήθηκαν πέραν της προσέγγισης Leader στις περιοχές 

των ΟΤΔ διαφέρει ανάλογα με το είδος της παρέμβασης και μπορεί να κινείται από 5,0 εκ. €  

προκειμένου για εφαρμογή προγράμματος Leader Αλιείας, έως 100.000 € προκειμένου για 

παρεμβάσεις του Κοινωνικού Ταμείου, σε κάθε περίπτωση όμως στοιχειοθετούν την ενεργή 

ανάληψη πρωτοβουλιών από τις ΟΤΔ για την τοπική ανάπτυξη, πέραν των δυνατοτήτων που 

τους παρέχει η εφαρμογή της προσέγγισης Leader μέσω του ΠΑΑ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες ΟΤΔ η διαχείριση του τοπικού προγράμματος Leader 

αποτελεί ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού των έργων που διαχειρίστηκαν κατά 

την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Μεταξύ αυτών καταγράφεται ΟΤΔ, η οποία 

διαχειρίστηκε σημαντικό εύρος έργων και προγραμμάτων, στη συνολική δημόσια δαπάνη των 

οποίων η προσέγγιση Leader αντιπροσωπεύει μόλις το 7%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτή 

αντιπροσωπεύει ποσοστά της τάξης του 20%. Βεβαίως, υπάρχουν και ΟΤΔ, οι οποίες 

διαχειρίζονται κυρίως τις παρεμβάσεις της προσέγγισης Leader οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

περί το 80% της δημόσιας δαπάνης των συνολικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται, ενώ 

μία ΟΤΔ του δείγματος διαχειρίστηκε αποκλειστικά το τοπικά πρόγραμμα της προσέγγισης 

Leader. 

 

22. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στην επίτευξη των στόχων 

της Τοπικής Στρατηγικής και του ΠΑΑ; 
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Στο Μέτρο αντιστοιχεί ο δείκτης του Κοινού Πλαισίου «Αριθμός στηριζόμενων δράσεων», ο 

οποίος παρουσιάζει υστέρηση έναντι του προγραμματισμένου στόχου των 2.100 

στηριζόμενων δράσεων (ποσοστό επίτευξης 76,86%).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου έχουν ολοκληρωθεί 1.614 στηριζόμενες δράσεις οι 

οποίες αφορούν, ενέργειες πληροφόρησης σχετικά με την περιοχή παρέμβασης και στη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης (περιλαμβανομένων και των εξόδων λειτουργίας των ΟΤΔ), σε 

ενέργειες επιμόρφωσης στελεχών με ηγετικό ρόλο στις ΟΤΔ, ενέργειες προβολής και μελέτες 

σχετικά με τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ. 

 Η λειτουργία των ΟΤΔ ουσιαστικά ενσωματώνει τη συνολική στρατηγική του ΠΑΑ αναφορικά 

προς την προσέγγιση Leader, αφού μέσω αυτών υλοποιούνται οι παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στην «εκ των κάτω» προσέγγιση της ανάπτυξης, μέσα από την δημιουργία 

τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές. Οι 

ΟΤΔ σχεδίασαν αναπτυξιακές στρατηγικές, στη βάση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, μέσα 

από συμμετοχικό προγραμματισμό και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού 

πληθυσμού. Οι στόχοι του Άξονα 4 για την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας και την ενίσχυση 

της ικανότητας των τοπικών φορέων, ουσιαστικά διαπερνούν τα τοπικά προγράμματα που 

συγκροτήθηκαν. Ανεξάρτητα από το βαθμό επίτευξης επιμέρους στόχων της στρατηγικής του 

ΠΑΑ (π.χ. δικτυώσεις, καινοτομία, ενίσχυση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, 

όπου μπορεί και να εντοπίζονται διαφορετικά επίπεδα συμβολής των ΟΤΔ στους στόχους του 

Προγραμματισμού), μέσω του Μέτρου υλοποιήθηκαν οι βασικοί άξονες του προγραμματισμού 

για την ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στο πλαίσιο των αρχών που συνθέτουν την 

προσέγγιση Leader.   

 

23. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η προσέγγιση Leader; 

Οι ΟΤΔ που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Άξονα 4 του ΠΑΑ ανέπτυξαν στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, για τις περιοχές παρέμβασης που ορίστηκαν από τα 

τοπικά προγράμματα, τα οποία αφορούσαν σε σαφώς οριοθετημένες αγροτικές περιοχές. 

Η σύνθεση των ΟΤΔ αντανακλά αφενός την προσπάθεια εκπροσώπησης σε αυτή του 

τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού και αφετέρου την προσπάθεια πολυτομεακού 

σχεδιασμού και υλοποίησης μιας στρατηγικής, με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων 

και διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας, ενεργοποιώντας έτσι βασικές αρχές της 

προσέγγισης Leader. 

Η σύνθεση των ΟΤΔ, όπως αντανακλάται στη διάρθρωση των ΕΔΠ, κυριαρχείται από τους 

εκπροσώπους των ΟΤΑ και των αγροτικών οργανώσεων, ενώ σημαντικά χαμηλότερη είναι η 

συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα εκτός αγροτικού χώρου. Η συμμετοχή των 

Επιμελητηρίων κινείται κατά μέσο όρο περί το 14%-15% των μελών των ΕΔΠ (με βάση τα 

στοιχεία των ερωτηματολογίων της έρευνας) ενώ περίπου στο 20% των ΟΤΔ δεν υπάρχει 

καθόλου εκπροσώπηση των Επιμελητηρίων στην ΕΔΠ. Μόνο σε μία περίπτωση ΟΤΔ 

καταγράφεται συμμετοχή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα εκτός αγροτικού χώρου, έχει ενδεχόμενες επιπτώσεις στην προσπάθεια πλήρους 

κινητοποίησης του παραγωγικού δυναμικού μιας περιοχής, ειδικά όταν η προσπάθεια η οποία 

καταβάλλεται αφορά σε στόχους όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. 
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Για τις ήδη λειτουργούσες ΟΤΔ δεν υπήρξαν μεταβολές ως προς την εταιρική σύνθεση, πέραν 

κάποιων που κατέστησαν αναγκαίες βάσει του θεσμικού πλαισίου, αφού οι ίδιες οι ΟΤΔ 

εκτιμούν ότι δεν κρίνεται αναγκαία κάποια μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αριθμού των 

εταίρων, εκτός μιας η οποία εκτιμά ότι χρειάζεται υψηλότερη εκπροσώπηση του ιδιωτικού 

τομέα. Οι ΟΤΔ εκτιμούν ως υψηλή τη συνάφεια μεταξύ της συγκρότησης της εταιρικής σχέσης 

και των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης. Οι φορείς που 

εκπροσωπούν την τοπική οικονομία θεωρούνται από τις ΟΤΔ ως αντιπροσωπευτικοί των 

προτεραιοτήτων της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Σε μία μόνο περίπτωση μεταξύ των 

ΟΤΔ που λειτούργησαν και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υπήρξε μεταβολή 

της εταιρικής σύνθεσης, η οποία σύμφωνα με την γνώμη της ΟΤΔ επιβλήθηκε από την 

ανάγκη διεύρυνσης της συμμετοχής των ΟΤΑ στην εταιρική σχέση, λόγω υποεκπροσώπησής 

τους στο προηγούμενο σχήμα. 

Η σύνθεση του υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ κρίνεται ως επαρκής από το 90% των Ομάδων 

που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Η κατάρτιση των προγραμμάτων έγινε κυρίως από τις ίδιες τις ΟΤΔ ή/και τις αναπτυξιακές 

εταιρείες από τις οποίες προέρχονται, σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με την ΕΔΠ. 

Μόνο στο 20% των ΟΤΔ υπήρξε συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία (μελετητικά) για τη 

σύνταξη του προγράμματος. Κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες για την επιλογή της 

στρατηγικής και την εξειδίκευση των τοπικών προγραμμάτων αποτέλεσαν: 

 Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής και τα διαπιστωμένα προβλήματα και 

ανάγκες της, οι απόψεις των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού και η 

εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων κατά το παρελθόν, 

παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη από το σύνολο των ΟΤΔ 

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 

 Μικρή είναι η συμμετοχή στη διαμόρφωση των τοπικών στρατηγικών άλλων 

παραγόντων, όπως είναι οι απόψεις εμπειρογνωμόνων και συμβούλων και οι 

επιθυμίες των εταίρων. 

Το σύνολο των ΟΤΔ θεωρεί ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία είχε πολύ ή αρκετά μεγάλη συμβολή 

στην οριστικοποίηση του προγράμματος της. Επίσης, για την πλειοψηφία των ΟΤΔ που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αρκετά μεγάλη ή πολύ μεγάλη ήταν η συμβολή των τοπικών 

επιστημονικών  φορέων και τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του τοπικού πληθυσμού. 

Μικρότερη είναι η συμβολή άλλων φορέων όπως της ΕΔΠ, φορέων της περιοχής που δεν 

συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, των ΟΤΑ της περιοχής, των επαγγελματικών φορέων, 

καθώς και κατοίκων της περιοχής που επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους. 

Κατά μέσο η διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος διαρκεί κατά μέσο όρο 4,5 μήνες και η 

διαδικασία δημοσιοποίησής του περί τους 5,5 μήνες, περίοδοι που κρίνονται ως επαρκείς 

από το σύνολο των φορέων. Σε μία περίπτωση, οι παραπάνω τιμές εκφεύγουν σημαντικά 

από το μέσο όρο των υπόλοιπων ΟΤΔ, αφού αναφέρεται πολυετής περίοδος προετοιμασίας 

και διαβούλευσης του τοπικού προγράμματος, θεωρώντας προφανώς ότι ολόκληρη η 

περίοδος εφαρμογής του τοπικού προγράμματος κατά την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο υπήρξε ουσιαστικά περίοδος προετοιμασίας για το πρόγραμμα της περιόδου 2007-

13. 
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Το σύνολο των προγραμμάτων που διαμορφώθηκε από τις ΟΤΔ οι οποίες απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο περιέλαβε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ιδιαίτερης πολιτιστικής 

ταυτότητας της περιοχής και για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της αγροτικής 

κληρονομιάς. Περίπου το ήμισυ των ΟΤΔ περιέλαβαν στο πρόγραμμά τους παρεμβάσεις 

καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και παρεμβάσεις συνεργασίας και δικτύωσης με σκοπό την 

ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης της περιοχής.  

Περαιτέρω, όλες οι ΟΤΔ περιέλαβαν στο πρόγραμμά τους δράσεις για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων και για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων. Οι μισές από τις ΟΤΔ που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αναφέρουν έναν πολύ μικρό αριθμό δράσεων (1 δράση στις 

περισσότερες περιπτώσεις) για την ενίσχυση της διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας, που και αυτές ήταν μικρής χρηματοδοτικής βαρύτητας στο πλαίσιο του τοπικού 

προγράμματος. Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων σχεδιάστηκαν δράσεις για ειδικές ομάδες 

του πληθυσμού (κυρίως σχετικές με την επιχειρηματικότητα των νέων), ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις προκηρύξεων υπήρχε πρόνοια για την πριμοδότηση της 

βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται από γυναίκες και νέους. Σε καμμία 

περίπτωση μεταξύ των ΟΤΔ του δείγματος δεν εντοπίζονται παρεμβάσεις οι οποίες 

αφορούσαν στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ικανοποίησης 

του τοπικού πληθυσμού από την εργασία του ή στη μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ 

τόπου κατοικίας και εργασίας ή στη μεταβολή της σχέσης χρόνου εργασίας/ιδιωτικού χρόνου. 

Οι διαδικασίες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν κρίνονται επαρκείς από τις ΟΤΔ και 

αφορούν κατά σειρά έμφασης που αποδόθηκε, τους ΟΤΑ της περιοχής, τοπικούς 

παραγωγικούς φορείς, τον τοπικό πληθυσμό, επιμέρους ομάδες πολιτών και 

περιβαλλοντικούς φορείς. Σε μία περίπτωση ΟΤΔ αναφέρονται επιπλέον διαδικασίες 

διαβούλευσης με Πανεπιστήμιο και Παραγωγικό Ινστιτούτο. 

Σχεδόν στο σύνολο των ΟΤΔ (με εξαίρεση μιας μεταξύ όσων συμμετείχαν στην έρευνα), 

ελήφθησαν μέτρα για την ενθάρρυνση της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 

συμμετέχει στο σχεδιασμό του Προγράμματος. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν για την 

ενθάρρυνση των φορέων και ομάδων της περιοχής προκειμένου να συμμετέχουν στη 

διαβούλευση περιλαμβάνονται: 

 Δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, εκπομπές σε τοπικά κανάλια και επί τόπου 

ενημερώσεις σε Φορείς και πολίτες των περιοχών παρέμβασης. 

 Ευρεία ενημέρωση με στοχευμένες συναντήσεις και ενημερώσεις σε φορείς. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας για το πρόγραμμα. 

 Διοργάνωση ημερίδων ημερίδες ανά δήμο, Τοπικές συναντήσεις - 

Συναντήσεις/συσκέψεις/θεματικές συναντήσεις με τοπικούς παραγωγικούς φορείς, 

ΜΚΟ, Συλλόγους, Συλλόγους καταγόμενων από την περιοχή που κατοικούν στα 

αστικά κέντρα, μεμονωμένων προσώπων που διαδραματίζουν ρόλο στην τοπική 

κοινωνία, κλπ 
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Στο σύνολο των ΟΤΔ δεν καταγράφεται περίπτωση φορέα που να προσκλήθηκε στη 

διαβούλευση και να μην συμμετείχε. Επίσης στο σύνολο των ΟΤΔ έχουν τηρηθεί πρακτικά της 

δαιβούλευσης, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δημοσιοποιήθηκαν. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν απο την ΟΤΔ 

με ειδικές ομάδες του πληθυσμού ήταν σχετικά περιορισμένες. Το 45% περίπου των 

ΟΤΔ αναφέρονται ενημερωτικές συναντήσεις με οργανώσεις γυναικών και το 36% σε 

συναντήσεις με οργανώσεις νέων. Ο περιορισμένος αριθμός τέτοιων συναντήσεων οφείλεται 

σε ένα βαθμό στην έλλειψη τέτοιων οργανώσεων στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΔ. 

Συναντήσεις με φορείς που εκπροσωπούν ΑμεΑ έγιναν στο 55% των ΟΤΔ, από τις οποίες 

προέκυψαν συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, που ενσωματώθηκαν κυρίως 

στα κριτήρια επιλογής των έργων του προγράμματος. 

Οι διαδικασίες κατάρτισης των προγραμμάτων αναδεικνύει ένα πλέγμα άτυπων κυρίως 

δικτυώσεων των ΟΤΔ με άλλες ΟΤΔ, τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς. Για την 

κατάρτιση των προγραμμάτων τους οι ΟΤΔ συνεργάστηκαν με μεγάλο εύρος φορέων στους 

οποίους περιλαμβάνονται: 

 Σε τοπικό επίπεδο, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Αγροτικούς συνεταιρισμούς και Ενώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισμών, τοπικούς συλλόγους και λοιπούς κοινωνικούς και 

οικονομικούς εταίρους. 

 Σε Περιφερειακό επίπεδο με τις αντίστοιχες Περιφέρειες, Εμπορικά και Επιστημονικά 

Επιμελητήρια, ΜΚΟ, Εμπορικούς Συλλόγους 

 Σε εθνικό επίπεδο με φορείς εθνικής εμβέλειας, όπως Επιμελητήρια, 

Περιβαλλοντικούς Φορείς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Σε δύο περιπτώσεις καταγράφονται συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με LAGs και 

FLAGs, ENDRD, FARNET, κλπ. 

Για το ήμισυ περίπου των ΟΤΔ μέσα από τις διαδικασίες συγκρότησης του προγράμματος 

προέκυψαν νέες συνεργασίες, οι οποίες αφορούσαν είτε τοπικούς ερευνητικούς φορείς, είτε 

με παραγωγικούς φορείς, είτε με φορείς διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενώ σε 

κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε αυτή τη φάση του προγραμματισμού έγιναν 

συνεργασίες που εξελίχθηκαν σε διακρατική συνεργασία που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

αντίστοιχου Μέτρου της προσέγγισης Leader. 

Η πλειοψηφία των ΟΤΔ (περί το 72%) κρίνουν ως ικανοποιητική τη συμμετοχή του τοπικού 

κοινωνικού κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο του Leader. Σε όσες 

περιπτώσεις αυτή κρίνεται ανεπαρκής, αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη οργανωμένων 

φορέων στην περιοχή, είτε σε οργανωτικά προβλήματα και προβλήματα στελέχωσης που 

αυτοί παρουσιάζουν. Σε μία μεμονωμένη περίπτωση αναφέρεται ότι οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες του προγράμματος και ο μεγάλος διοικητικός φόρτος υλοποίησης δεν επιτρέπουν 

τη συχνή παρακίνηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου από την ΟΤΔ για ανατροφοδότηση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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Επιστέγασμα της ενεργοποίησης των ΟΤΔ στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί η μεγάλη 

αναγωρισιμότητα που αυτές απολαμβάνουν ανάμεσα στους φορείς και τον τοπικό 

πληθυσμό των περιοχών τους. Το σύνολο των ΟΤΔ που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου 

θεωρεί υψηλή την αναγνωρισιμότητά τους, είτε πρόκειται για δομές που έχουν δημιουργηθεί 

προς 25ετίας, είτε για τις νεότερες από αυτές. Μεταξύ των ΟΤΔ και της τοπικής κοινωνίας 

αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, σε μεγάλο βαθμό οι φορείς και ο τοπικός πληθυσμός 

μιας περιοχής αναζητούν πληροφόρηση, ενημέρωση και συμβουλές από την ΟΤΔ, τόσο για 

θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της προσέγγισης Leader ή άλλων παρεμβάσεων που 

χειρίζεται η ΟΤΔ, όσο και για προγράμματα άλλων φορέων.   

 

24. Σε ποιο βαθμό συνέβαλε η εφαρμογή της προσέγγισης Leader στη βελτίωση της τοπικής 

διακυβέρνησης; (Κοινοτική στρατηγική προτεραιότητα) 

Η λειτουργία των ΟΤΔ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13 στηρίχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες περιόδους, γεγονός το οποίο 

επέτρεψε την υλοποίηση των προγραμμάτων από έμπειρους φορείς που μπορούσαν να 

αναλάβουν το σύνολο των διαδικασιών υλοποίησης και να βελτιώσουν περαιτέρω πτυχές της 

τοπικής διακυβέρνησης. 

Σε γενικές γραμμές οι ΟΤΔ έδειξαν ετοιμότητα όσον αφορά την υλοποίηση των παρεμβάσεων 

που περιλήφθηκαν στα τοπικά προγράμματα, διασφαλίζοντας τόσο την ικανοποιητική 

διαβούλευση των προκηρύξεων, όσο και ικανοποιητικούς χρόνους εφαρμογής τους. 

Ειδικότερα, o μέσος χρόνος διάρκειας μιας προκήρυξης των ΟΤΔ διαμορφώνεται σε 2,3 

μήνες και μάλιστα δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΟΤΔ που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Κατά τη φάση των προκηρύξεων οι ΟΤΔ παρείχαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδυτών σε: 

 Επίπεδο ενημέρωσης για το πρόγραμμα, όπου ο αριθμός επενδυτών που 

ενημερώθηκαν από ΟΤΣ κυμαίνεται από 14 έως 1000 επενδυτές, ανάλογα με την 

περιοχή ενώ ο μέσος όρος για τις ΟΤΔ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

διαμορφώνεται σε 254 επενδυτές. 

 Επίπεδο ατομικών επενδύσεων, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 160 

επενδυτές ανά ΟΤΔ (ο αριθμός κυμαίνεται από 8 έως 500) 

 Επίπεδο ατομικών επενδύσεων, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 25 επενδυτές 

ανά ΟΤΔ (ο αριθμός κυμαίνεται από 4 έως 67) 

 Επίπεδο δικτύωσης, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 9 επενδυτές ανά ΟΤΔ (ο 

αριθμός κυμαίνεται από 0 έως 50) 

Το σύνολο των ΟΤΔ παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες ενημέρωσης, χωρίς τη χρήση εξωτερικής 

τεχνικής υποστήριξης, όπως χωρίς τη χρήση εμπειρογνωμόνων ολοκληρώθηκαν από την 

μεγάλη πλειοψηφία των ΟΤΔ (πλήν μιας εξαίρεσης) οι διαδικασίες προκήρυξης και 

αξιολόγησης των έργων. Οι διαδικασίες αυτές χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα: 

 Οι ενστάσεις που αντιμετώπισαν οι προκηρύξεις των ΟΤΔ ειναι περιορισμένες. Στο 

40% των ΟΤΔ οι ενστάσεις αυτές αντιστοιχούν στο 5%-10% των έργων που 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  411 

υλοποίησαν, ενώ για  50% των ΟΤΔ οι ενστάσεις δεν υπερβαίνουν το 2% του 

αριθμού των έργων που υλοποίησαν.  

 Για την πλειοψηφία των ΟΤΔ ο μέσος χρόνος από την κατάθεση των προτάσεων 

μέχρι την αξιολόγησή τους δεν υπερβαίνει τους 1,5-2 μήνες, ενώ ο χρόνος από την 

αξιολόγησή τους μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης διαμορφώνεται σε 3-6 

μήνες. Περίπου για το ένα τρίτο των ΟΤΔ ο χρόνος από την αξιολόγηση των 

προτάσεων μέχρι την απόφαση ένταξης υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

 Ο μέσος χρόνος από την ένταξη των έργων μέχρι την πρώτη πληρωμή τους αγγίζει ή 

υπερβαίνει τους έξι μήνες για την  πλειοψηφία των ΟΤΔ. 

Οι ΟΤΔ εκτιμούν ως ικανοποιητική την απόδοση των υπηρεσιών πυρήνων στις διαδικασίας 

ένταξης και υλοποίησης των έργων. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο του 90% από 

αυτές εκτιμά ότι δεν χρειάζεται καμία μεταβολή στη σύνθεση του υπηρεσιακού πυρήνα τους.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των δικαιούχων, 

η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο είτε στις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

ακολουθούνται, είτε στην καθυστέρηση ή τελικά αδυναμία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής 

στην επένδυση, δεδομένου ότι αποτελούν το κύριο αίτιο καθυστερήσεων για τη μεγάλη 

πλειοψηφία των ΟΤΔ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Στην πλειοψηφία τους η ΟΤΔ 

εκτιμούν ότι τα αίτια των καθυστερήσεων, όπου αυτές υπήρχαν, δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν από αυτές, αφού δεν εμπίπτουν στα όρια των δικών τους αρμοδιοτήτων. Σε 

κάποιες περιπτώσεις παρενέβαιναν για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όταν η αιτία της 

καθυστέρησης αφορούσε στην έκδοση αδειών. Σύμφωνα με τις απόψεις που διατυπώνουν, η 

διαδικασία θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη λήψη μέτρων όπως: 

 Βελτίωση της διαδικασίας δειγματοληπτικών  ελέγχων στα πλαίσια της αξιολόγησης 

πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 Αποφυγή πολλαπλών ελέγχων από διαφορετικές υπηρεσίες (ΟΤΔ, ΕΥΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ) 

 περαιτέρω κατά το δυνατόν απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (π.χ. 

προσκόμιση λιγότερων δικαιολογητικών, συντόμευση του χρόνου ανταπόκρισης των 

υπηρεσιών κλ.π. σε αιτήματα των ΟΤΔ κ.λπ.)   

 Παροχή αυξημένων αρμοδιότητες στην ΕΔΠ όσον αφορά εγκρίσεις τροποποιήσεων 

των μελετών των έργων 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος που συνεπάγεται το μεγάλο ύψος και ο αριθμός των  

εγγυητικών επιστολών που έπρεπε να εκδώσει η ΟΤΔ για τη λήψη της 

χρηματοδότησης 

Η συνολική διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος δεν φαίνεται ότι δημιούργησε κάποιες 

ιδιαίτερες δυσκολίες. Ουσιαστικά δεν διαπιστώνονται δυσκολίες, ή αυτές είναι περιορισμένες, 

όσον αφορά τη σύνταξη των φακέλων προκήρυξης των έργων, την παρακολούθηση της 

υλοποίησης, τον συντονισμό, την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης – δημοσιότητας, την 

ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού. Μικρή ή μέτρια δυσκολία αναφέρεται από τις ΟΤΔ ως 
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προς την διαμόρφωση και υλοποίηση των διακρατικών/τοπικών συνεργασιών και σε κάποιες 

περιπτώσεις ως προς τη συνεργασία τους με δημόσιες υπηρεσίες, ή τη συνεργασία με φορείς 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος. 

Το σύνολο των ΟΤΔ βρίσκεται σε συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής, 

περιφερειακές, εθνικές και τοπικές αρχές, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, ή άλλες 

ΟΤΔ, στο πλαίσιο άτυπων κυρίως δικτυώσεων, που δεν ήταν αποτέλεσμα κατ΄ ανάγκη των 

μέτρων της προσέγγισης Leader, αλλά δημιουργήθηκαν με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής, 

είτε προϋπήρχαν στο πλαίσιο της υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων σε προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ΟΤΔ επιδίωξε τη δημιουργία 

διαύλων επικοινωνίας με εν δυνάμει επενδυτές που ζουν ή εργάζονται εκτός περιοχής.  

Η συνεργασία με άλλες ΟΤΔ αφορά στο σύνολο των φορέων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο (με εξαίρεση μιας ΟΤΔ) και αφορούν κυρίως: 

 Στην υλοποίηση σχεδίων διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας,  

 Σε θεσμικά θέματα  και στις διαδικασίες (διαχειριστικές, διοικητικές, κλπ) υλοποίησης 

των τοπικών προγραμμάτων   

Περισσότερο από το 53% των ΟΤΔ θεωρεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος προωθήθηκε 

πολύ ή πάρα πολύ ο διάλογος, η συνεργασία, η εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνησης, των τοπικών φορέων και των πολιτών της περιοχής. 

Η υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε σε μικρό βαθμό στη βελτίωση των τοπικών 

υπηρεσιών, δεδομένου ότι: 

 Περίπου το ήμισυ των ΟΤΔ διαπιστώνει μια μικρή ή μέτρια συμβολή στη βελτίωση της 

υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά, ενώ περίπου το 20% από αυτές διαπιστώνει 

μία επίσης μέτρια συμβολή στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 το ένα τρίτο περίπου των ΟΤΔ διαπιστώνει και μία μικρή συμβολή στην περιοχή 

παρέμβασης, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

 Μεμονωμένες ΟΤΔ αναφέρουν μια συμβολή στις παρεχόμενες υπηρεσίες ΤΠΕ, ή τη 

βελτίωση των τοπικών μεταφορών ή τις υπηρεσίες παραγωγής ενέργειας. ή την 

παροχή υπηρεσιών στους ηλικιωμένους. 

Σύμφωνα με τις ΟΤΔ, η υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη 

βελτίωση της διαφάνειας, των διαδικασιών λήψης απόφασης και των διαδικασιών 

υλοποίησης παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, με την εν γένει λειτουργία τους και την 

εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  

Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες από τις ΕΔΠ των προγραμμάτων εξασφάλισαν στο μέγιστο 

βαθμό τη διαφάνεια τόσο κατά τη λήψη των αποφάσεων όσο και κατά την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων, δεδομένου ότι εφαρμόστηκαν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης για τους 

ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, για τα οποία έγινε εκ των προτέρων ευρεία 

δημοσιοποίηση. Οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά τη σύσταση και λειτουργία της ΕΔΠ 
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του κάθε τοπικού προγράμματος συνέβαλαν στη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης μέσω 

της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των στελεχών των φορέων που συμμετείχαν στη λήψη των 

σχετικών κάθε φορά αποφάσεων. 
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77..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

7.1. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συνεκτικότητα μεταξύ των εφαρμοζόμενων Μέτρων και των επιδιωκόμενων στόχων, η 

ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας αλλά και των Μέτρων στο 

εσωτερικό των Αξόνων διαταράχθηκε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω της σημαντικής 

διαφοροποίησης του μίγματος πολιτικών
64

 που εφαρμόστηκαν. Στο Κεφάλαιο 5.1 της έκθεσης 

αξιολόγησης παρουσιάστηκαν οι αιτίες αυτών των αλλαγών που δικαιολογούνται από την 

μεταβολή των εξωτερικών συνθηκών του Προγράμματος. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές δεν 

δικαιολογούν τις μεταβολές στην ισορροπία των Μέτρων στο εσωτερικό των Αξόνων, που 

σχετίζονται και  με τις επιμέρους βασικές προτεραιότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 

Άξονα Προτεραιότητας 1, που αρχικά ήταν και ο σημαντικότερος σε όρους χρηματοδοτικής 

κατανομής των πόρων.  

Ο Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» 

εξυπηρετούσε μέσω τεσσάρων ειδικών στόχων τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράμματος 

«Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του 

αγροδιατροφικού τομέα» και εξειδικεύει το περιεχόμενο της επιταχυντικής πολιτικής. Στον 

Άξονα 1 είχαν τεθεί τρεις επιμέρους αλληλένδετες μείζονες θεματικές ενότητες που 

αφορούσαν: (ι) στο ανθρώπινο κεφάλαιο, (ιι) στην επιχειρηματικότητα – καινοτομία και, (ιιι) 

την ποιότητα.  

Η πρώτη μείζονα θεματική ενότητα αφορούσε στο ανθρώπινο κεφάλαιο υπό το πρίσμα της 

δημογραφικής ανανέωσης αλλά και της βελτίωσης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 

απασχολούμενων, με ένα συνδυασμό παρεμβάσεων που είναι η κατάρτιση, η ενημέρωση και 

η μεταφορά τεχνογνωσίας. Η ανάδειξη του θέματος του ανθρώπινου δυναμικού ως μείζονος 

πεδίου παρέμβασης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ήταν απόλυτα ορθή επιλογή 

αλλά ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το Πρόγραμμα παρότι ετίθετο ως προτεραιότητα, αφού το 

θέμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας εξυπηρετούνταν από 

δύο Μέτρα που ήταν το Μέτρο 111 «Επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση» που 

καταργήθηκε (ενώ το δημιουργούμενο κενό θα καλυπτόταν από το ΕΚΤ, κάτι που ουδέποτε 

συνέβη), ενώ το Μέτρο 114 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» ουσιαστικά είχε ανασταλεί 

μετά τη μείωση κατά 94% του προϋπολογισμού, του αναδεικνύοντας την αδυναμία της χώρας 

να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα γεωργικών συμβουλών για δύο συνεχόμενες 

προγραμματικές περιόδους (2000-2006, 2007-2013).  

Σε ότι αφορά στο στόχο της εξισορρόπησης εισόδου – εξόδου στο γεωργικό επάγγελμα ήταν 

εξ αρχής υπονομευμένος, αφού ουσιαστικά μόνο το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων 

γεωργών» θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, καθότι το Μέτρο 113 αφορούσε ανειλημμένες 
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υποχρεώσεις πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων που είχαν μεταβιβάσει την εκμετάλλευση τους.  

Το Μέτρο 112 παρουσιάζει υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας με το Μέτρο 121, αφού το 

24,7% του συνόλου των νέων γεωργών της 1ης προκήρυξης (δεν υπάρχουν στοιχεία για τους 

δικαιούχους των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ενώ δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί σχέδια 

βελτίωσης στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν νέοι γεωργοί της 2ης προκήρυξης) 

υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο μέσω του Μέτρου 121. Ο αριθμός των 23.000 συνολικά  νέων 

γεωργών δεν μπορεί να αναστρέψει την ιδιαίτερα προβληματική και επιδεινωθείσα περαιτέρω 

την περίοδο 2007-2013 δημογραφική σύνθεση των απασχολουμένων  στη γεωργία,  απλά θα 

μπορούσε να την αμβλύνει, κάτι που το πέτυχε. Η ένταξη των νέων γεωργών (2010) 

συμπίπτει χρονικά με την ουσιαστική αναστολή του Μέτρου 114, οπότε δεν υπήρξε συνέργεια 

των δύο Μέτρων. 

Η δεύτερη μείζονα θεματική ενότητα αφορούσε στην προώθηση της επιχειρηματικότητας – 

καινοτομίας με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας της γεωργικής της  δασοκομικής παραγωγής και της παραγωγής  ειδών 

διατροφής μέσω της αξιοποίησης νέων αγορών, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την 

πρόσβαση στην έρευνα και ανάπτυξη, και, τέλος, με την αύξηση της χρήσης ΤΠΕ σε όλο το 

φάσμα παραγωγής. Από τα ανωτέρω προκύπτει η υψηλή συνέργεια της θεματικής ενότητας  

με τους στόχους του Άξονα 2, η προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας αλλά και η 

προώθηση επενδύσεων που στοχεύουν στη διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων 

και όχι σε μια απλή μεγέθυνση  των οικονομικών τους επιδόσεων.  

Η αρκετά φιλόδοξη στόχευση, επίσης, υπονομεύθηκε εξ’ αρχής, αφού το Μέτρο 124 

«Προώθηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων και στον τομέα της δασοκομίας»,  

που ήταν το βασικό Μέτρο για τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την πρόσβαση στην 

έρευνα και ανάπτυξη,  ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Αντίστοιχα, το Μέτρο 122 «Βελτίωση της 

οικονομικής αξίας των δασών», που στόχευε στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των 

δασών καταργήθηκε, όπως επίσης καταργήθηκε και το Μέτρο 126 «Φυσικές καταστροφές, 

Αποκατάσταση/πρόληψη» που στόχευε στη μείωση των επιπτώσεων στη γεωργική 

παραγωγή από την κλιματική αλλαγή.  

Ουσιαστικά, δηλαδή, από τα έξι εν δυνάμει Μέτρα που θα εξυπηρετούσαν την τόσο φιλόδοξη 

στοχοθέτηση μόνο τα τρία ενεργοποιήθηκαν, ενώ σε  δύο από αυτά (123 «Προστιθέμενη αξία 

των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων» και 125 «Γεωργικές και Δασοκομικές 

Υποδομές» μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε ποσοστά υπερτριπλάσια και υπερδιπλάσια, 

αντίστοιχα της σημειωθείσας μείωσης της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, κατά 

συνέπεια, ουσιαστικά μόνο το Μέτρο 121 καλείται  να καλύψει μια τόσο ευρεία στοχοθέτηση.  

Παρά τη μείωση του προϋπολογισμού το Μέτρο 125 αποτελεί το μόνο Μέτρο που εξυπηρετεί 

ένα στόχο του Προγράμματος, που λογικά θα έπρεπε κατά  προτεραιότητα να εξυπηρετηθεί 

από το Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», που  ήταν η ορθολογικότερη χρήση 

νερού στη γεωργία με την βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στο 5% των αρδευομένων 

εκτάσεων της χώρας είτε μέσω της  υποκατάστασης  των γεωτρήσεων είτε μέσω της μείωσης 

των απωλειών ύδατος, ενώ αυξάνει κατά 24% την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό των 

φραγμάτων - ταμιευτήρων της χώρας.  
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Το Μέτρο 121 καλείται να εξυπηρετήσει τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των 

ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων -που το επιτυγχάνει-, βελτιώνει οριακά την παραγωγικότητα  

της εργασίας των ενισχυόμενων εκμεταλλεύσεων κατά 2,2%, δεν συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους σε σχέση με τη διέξοδο των προϊόντων τους στην αγορά ή και την 

ενσωμάτωσή τους στον κλάδο των αγροτροφίμων.  

Οι μεταβολές της παραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων (από το 2011 στο 2015) 

είναι πολύ περιορισμένες, αφού μόνο 128 εκμεταλλεύσεις (το 6,4% του συνόλου) άλλαξε κατά 

την χρονική περίοδο το αρχικό ΤΟΠ
65

 που ανήκε. Το Μέτρο δε συμβάλλει στον πρωταρχικό 

του στόχο που είναι η ενίσχυση της ζωικής παραγωγής, αφού οι κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 9-10% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων που 

ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο, ούτε συνέβαλε στην μεταβολή της σχέσης της ΑΠΑ 

ζωικής/ΑΠΑ φυτικής  παράγωγης της χώρας. Το Μέτρο συμβάλλει έστω και οριακά στην 

επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2, χωρίς όμως να  μπορεί να εκτιμηθεί 

ποσοτικά  η συμβολή του στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων λόγω του ότι δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την εξοικονόμηση ύδατος, ενώ και οι δαπάνες που αντιστοιχούν δεν 

υπερβαίνουν το 3% των δαπανών του Μέτρου. Από τα ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 

που περιελάμβαναν επενδύσεις για ΑΠΕ προκύπτει η παραγωγή ενέργειας 0,186Ktoe/έτος 

(ποσό αμελητέο αφού όπως προκύπτει από την τιμή του Δείκτη πλαισίου BO 24 η παραγωγή 

ενέργειας από την γεωργία  ανέρχεται σε 199,2Ktoe.)  

Με δεδομένο ότι το Μέτρο 121 αποτελεί το πλέον σημαντικό μέσο για την διαρθρωτική 

προσαρμογή της Ελληνικής γεωργίας καθίσταται  προφανής η αναντιστοιχία της στόχευσης 

του Προγράμματος με το επιλεχθέν μέγεθος που εξεταζόταν για την ένταξη στο Μέτρο που  

ήταν η αύξηση της ΜΑΕ. Δηλαδή το βασικό Μέτρο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

δεν έθετε ως κριτήριο τη βελτίωση διαρθρωτικών οικονομικών μεγεθών η τη μεταβολή 

βασικών χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης. Με αυτό το δεδομένο αποτελεί λογική 

συνέπεια το 71% των δαπανών να αφορά την προμήθεια ελκυστήρων και παρελκόμενων, την 

αδυναμία προσδιορισμού δαπανών για ΤΠΕ και την ταύτιση της εισαγωγής νέων τεχνικών με 

την προμήθεια ελκυστήρα. Το Μέτρο 121 αποτελεί ίσως χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η 

απόκλιση από το στόχο δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση αλλά στην έλλειψη στόχευσης.   

Το Μετρό 123 παρουσιάζει πολύ περιορισμένο αριθμό ολοκληρωμένων έργων ενώ, λόγω της 

απουσίας μηχανογραφικής υποστήριξης, υπήρξε μεγάλη δυσκολία «χειρονακτικής»  

άντλησης στοιχείων - στο πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα της αξιολόγησης - που θα 

επέτρεπαν την αξιολόγηση της συμβολής του στη βελτίωση του αγροδιατροφικού τομέα. 

Τόσο από τα  ενταγμένα όσο και από τα ολοκληρωμένα προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των 

επενδυτών εστιάζεται σε τρείς τομείς που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και σημαντική 

δυναμική, συμβάλλοντας στην απορρόφηση μεγάλου όγκου της αγροτικής παραγωγής. Οι 

κλάδοι αυτοί είναι τα οπωροκηπευτικά που αποτελούν το πρώτο σε αξία εξαγωγών γεωργικό 

προϊόν, ο τομέας του γάλακτος στον οποίο εντάσσονται τα τυροκομεία και οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής γιαούρτης, δύο προϊόντων που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα από πλευράς 
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αξίας  εξαγωγών και ο συνεχώς ανερχόμενος σε άξια εξαγωγών (και όχι όγκου) υποκλάδος 

του οίνου.  

Για την περίοδο 2008-2015 που καλύπτει το ΠΑΑ ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων 

παρουσίασε σημαντικότατη μείωση σε βασικά μεγέθη και κυρίως στις ακαθάριστες 

επενδύσεις (-47,24%), στις καθαρές επενδύσεις (-49,16%), στον αριθμό των επιχειρήσεων (-

12%), στους απασχολούμενους (-16,78%) και στην προστιθέμενη αξία (-11,07%)
66

. Σε την 

περίοδο αξίζει να σημειωθεί ότι επέδρασαν σημαντικά τόσο στην πορεία της οικονομίας όσο 

και του κλάδου η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να 

συναχθεί το συμπέρασμα ότι και με βάση την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που έγινε στο 

μοντέλο που εφαρμόστηκε, εν τη απουσία του Προγράμματος οι συνέπειες θα ήταν ακόμα 

χειρότερες τόσο για τον κλάδο όσο φυσικά και για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις, με το ΠΑΑ 

2007-2013 να λειτουργεί ανασταλτικά στη σημαντική επιδείνωση βασικών μεγεθών των 

ενισχυόμενων επιχειρήσεων. 

Η αδυναμία πρόσβασης σε στοιχεία, η απουσία μηχανογραφικής υποστήριξης της 

διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης, ο πολύ περιορισμένος αριθμός ολοκληρωμένων 

επενδυτικών σχεδίων, ως απόρροια και της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην αξιολόγηση 

των υποβαλλομένων σχεδίων
67

, αναδεικνύει το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ της 

σημαντικότητας που έχει το Μέτρο 123 για την ελληνική οικονομία συνολικά και του βαθμού 

στελέχωσης και υποστήριξης που όφειλε να είχε- και δεν είχε- ο Φορέας Εφαρμογής.   

Η  αδυναμία του Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου - που δεν ήταν ο μόνος από τους φορείς 

εφαρμογής που αντιμετώπιζαν προβλήματα - αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται 

με την οικονομική κρίση και είναι η αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης των προβλημάτων που 

υπάρχουν και αφορούν τα προβλήματα των Φορέων Εφαρμογής και της μη ενεργοποίησης 

της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος για την επίλυση τους.   

Η τρίτη μείζονα θεματική ενότητα αφορούσε την ποιότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής 

Μέτρων που στόχευαν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής. Η στόχευση 

αυτή ουδέποτε εξειδικεύεται και αναλύεται, αλλά επαναλαμβάνεται σε κάθε προγραμματική 

περίοδο και ουσιαστικά ταυτίζει την έννοια της ποιότητας με τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα 

βιολογικά προϊόντα, χωρίς ποτέ να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα αλλά και η δυναμική των 

προϊόντων αυτών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει διασύνδεσης βασικών Μέτρων, όπως είναι για 

παράδειγμα το Μέτρο 214 και συγκεκριμένα η Δράση της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας με το Μέτρο 132 «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας». Τα τρία Μέτρα που θα 

εξυπηρετούσαν την τρίτη μείζονα θεματική ενότητα ήταν το Μέτρο 131 «Εκπλήρωση 

προτύπων», 132 «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας», 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης 

και προώθησης». Από τα τρία αυτά Μέτρα το μεν 131 αφορούσε αποκλειστικά ανειλημμένες 

υποχρεώσεις, στο 132 παρά τη μείωση κατά 62% του προϋπολογισμού του η απορρόφηση 

ήταν 31% και η αποτελεσματικότητα 0,08 (με αρχικό στόχο την ένταξη 1.570 γεωργών, 

εντάχτηκαν 825 και ολοκλήρωσαν 132), ενώ στο 133 ο προϋπολογισμός του μειώθηκε  κατά 
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 που αποτελούν συγκριτικά πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις εξελίξεις σε άλλους κλάδους της 

μεταποίησης την περίοδο της κρίσης  
67 Υπήρξαν  επενδυτικά σχέδια της  προκήρυξης του 2008 που εντάχτηκαν το 2012.  
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99,66% και εντάχθηκε ένα έργο προϋπολογισμού 20.000 €. Με βάση τα ανωτέρω είναι 

προφανής η  μη επίτευξη των στόχων της τρίτης μείζονος θεματικής ενότητας. Η αποτυχία 

δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση, αλλά στην έλλειψη επικοινωνίας των Μονάδων του 

Υπουργείου που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της ΚΑΠ, δηλαδή του πρώτου και δεύτερου 

Πυλώνα.  

Η εφαρμογή του ποιοτικού παρακρατήματος από τον πρώτο Πυλώνα, όπως αναλύθηκε στο 

τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης, με ελκυστικότερους όρους για την ένταξη των γεωργών στις 

αντίστοιχες δράσεις οδήγησε στην αποτυχία εφαρμογής των Μέτρων 132 και 133. Η μέχρι 

σήμερα εμπειρία αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο που είναι η μη αναζήτηση των 

συνεργειών με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο πυλώνων 

της ΚΑΠ, αλλά μόνο η αποφυγή των επικαλύψεων με την θέσπιση των κριτηρίων 

διαχωρισμού και τη θεσμοθέτηση των αναγκαίων ελέγχων για την αποφυγή διπλής 

χρηματοδότησης. 

Από την παραπάνω ανάλυση είναι σαφής η διαταραχή της ισορροπίας των Μέτρων εντός του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 και ο περιορισμένος βαθμός συμπληρωματικότητας των Μέτρων 

τόσο εντός του Άξονα, όσο και σε σχέση με τους λοιπούς Άξονες, αλλά και οι αιτίες που 

οδήγησαν στις μεταβολές αυτές.    

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» εξυπηρετούσε 

το δεύτερο γενικό στόχο του Προγράμματος «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων» και εξειδικεύει το περιεχόμενο δύο εκ των τεσσάρων  

πολιτικών  (σταθεροποιητική και προληπτική) που διαμορφώνουν το μίγμα της αγροτικής 

πολιτικής που εφαρμόσθηκε από το ΠΑΑ 2007-2013. 

Στόχευση της σταθεροποιητικής πολιτικής ήταν η συνέχιση της άσκησης της γεωργικής 

δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές και περιοχές με μειονεκτήματα, με στόχο την αποφυγή 

της εγκατάλειψης της γεωργικής γης. Με δεδομένο ότι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 

καλύπτουν το 83% της συνολικής ΧΓΕ γίνεται αντιληπτή η σημασία των Μέτρων 211 

«Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών» και 212 «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, 

εκτός των ορεινών περιοχών». 

Στόχευση της προληπτικής πολιτικής, αποκλειστικά σε σχέση με το περιεχόμενο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2, ήταν η αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στην  

προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ από κοινού μέσω των παρεμβάσεων του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 επιδιώχθηκε η προστασία των φυσικών πόρων κατά την άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας.  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 μέσω των έξι ειδικών του στόχων στοχεύει στη μείωση των 

επιπτώσεων στο έδαφος και το νερό από τη άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, τη 

συνέχιση της άσκησης της στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με στόχο, εκτός της 

αυτονόητης ενίσχυσης των παραγωγών, την προστασία του εδάφους, της βιοποικιλότητας  

και την προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου, μέσω των δασικών μέτρων την 

αύξηση των δασών και την οικολογική σταθερότητα τους, ενώ περιλάμβανε, εκτός των δύο 

προαναφερόμενων οριζόντιων στοχεύσεων, και παρεμβάσεις για την άμβλυνση εστιασμένων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων από την εντατική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,  
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την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε εστιασμένες περιοχές και, τέλος, την 

διάδοση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση υδατικών 

πόρων.  

Συνεπώς, ο Άξονας Προτεραιότητας έχει μια διακριτή στόχευση μεταξύ γεωργίας και δασών, 

μια οριζόντια στόχευση για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας και την 

περιβαλλοντική ωφέλεια που προκύπτει και τέλος μια αμιγώς (θεωρητικά τουλάχιστον) 

εστιασμένη χωρικά προσέγγιση για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που επιφέρει 

η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Υιοθετώντας την προσέγγιση του Προγράμματος 

για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 διακρίνονται τρεις μείζονες θεματικές προτεραιότητες που 

είναι: (ι) άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά οφέλη, (ιι) 

δάση, και (ιι) χωρική προσέγγιση για επίλυση εστιασμένων περιβαλλοντικών  προβλημάτων. 

Ο  Άξονας Προτεραιότητας 2, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 5, ενισχύθηκε σημαντικά και  

απορρόφησε το σύνολο των πόρων που μεταφέρθηκαν από τους λοιπούς τέσσερεις Άξονες 

του Προγράμματος, γεγονός που τον κατέστησε ως τον Άξονα με τη μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα, σηματοδοτώντας και τη μεταβολή στην ισορροπία των γενικών 

στόχων. Ο προϋπολογισμός του Άξονα αυξήθηκε κατά 833Μ€ (49%). Η αύξηση αυτή όχι 

μόνο δεν κατανεμήθηκε ισομερώς μεταξύ των τριών θεματικών προτεραιοτήτων, αλλά 

επήλθαν και εσωτερικές μεταβολές μέσω σημαντικότατων μειώσεων στους προϋπολογισμούς  

και κατάργησης Μέτρων, με δεδομένο ότι ο Άξονας αρχικά προέβλεπε δέκα Μέτρα, από τα 

οποία υλοποιήθηκαν τα έξι. 

Η πρώτη μείζονα θεματική προτεραιότητα, δηλαδή η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και 

συνεπαγόμενα περιβαλλοντικά οφέλη που αφορούν στην προστασία του εδάφους, στην 

προστασία της βιοποικιλότητας και στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου 

εξυπηρετείται από τα Μέτρα 211, 212  τα οποία αρχικά κάλυπταν το 24,78% των πόρων του 

Άξονα και τελικά απορρόφησαν το 52% των πόρων του. Είναι σαφές ότι  η σημαντικότατη 

ενίσχυση της χρηματοδοτικής βαρύτητας των δύο Μέτρων όχι μόνο μεταβάλλει την ισορροπία 

μεταξύ των ειδικών στόχων του Άξονα, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι και ο καθοριστικός 

παράγοντας για τη μεταβολή της ισορροπίας των τεσσάρων γενικών στόχων του 

Προγράμματος. 

Η δεύτερη μείζονα θεματική προτεραιότητα που αφορά στην αύξηση των δασών μέσω των 

δασώσεων και των αναδασώσεων και τη βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας τους 

εξυπηρετούταν αρχικά από πέντε Μέτρα, δηλαδή ο αρχικός προγραμματισμός στόχευε σε μια 

ισόρροπη κατανομή μέτρων μεταξύ γεωργίας και δασών. Από τα πέντε Μέτρα καταργήθηκαν 

τα τρία και συγκεκριμένα τα Μέτρα 223 «Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης», 224   

«Ενισχύσεις NATURA 2000 (για δάση)» και 227« Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις», 

ενώ στα δύο εναπομείναντα Μέτρα 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» και 226    

«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» υπήρξε 

πολύ σημαντική μείωση του προϋπολογισμού. Αποτέλεσμα είναι η σημαντικότατη μείωση της 

χρηματοδοτικής βαρύτητας των δασικών Μέτρων, που ενώ αρχικά αντιπροσώπευαν το 22% 

των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας, να περιοριστούν στο 5,5%.  

Από το σύνολο των 140Μ€ των δασικών Μέτρων το 80% αφορούσε αποκλειστικά στην 

πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης». 
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Καθίσταται προφανής η μη επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την προστασία των 

δασών και την ανάδειξη του οικολογικού τους ρόλου, ενώ υποτιμάται πλήρως η σχέση των 

δασών με την κλιματική αλλαγή τόσο σε όρους προσαρμογής (adaptation), αφού ο κίνδυνος 

της αύξησης των δασικών πυρκαγιών επισημαίνεται σαν μια από τις βασικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στην χώρα, όσο και σε όρους μείωσης (mitigation) των επιπτώσεων με 

δεδομένο ότι τα κωνοφόρα αποτελούν βασική αποθήκη άνθρακα. Η εξέλιξη της πορείας των 

«δασικών» παρεμβάσεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόκλιση στην επίτευξη των 

στόχων της αύξησης των δασών και της προστασίας τους, αλλά ως πλήρης αποτυχία, τα 

αίτια της οποίας ουδόλως σχετίζονται με την οικονομική κρίση αλλά προφανώς με 

προβλήματα των μηχανισμών εφαρμογής του Προγράμματος. 

Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης δεν μπορεί να κριθεί εάν οι αιτίες για την πλήρη 

αδυναμία προετοιμασίας των Μέτρων αλλά και τη σημαντική δυσκολία στην υλοποίηση 

οφείλονται στη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Δασών από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ή στις αλλαγές της 

διοικητικής δομής της χώρας που επέφερε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, ή στο γεγονός ότι  

στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους τα δασικά μέτρα υλοποιούνταν μέσα από τα 

ΠΕΠ, ή στην υποστελέχωση του Φορέα Εφαρμογής. Το πλέον πιθανόν είναι οι αιτίες να 

οφείλονται σε όλους τους προαναφερθέντες λόγους, αλλά οι λόγοι αυτοί ήταν γνωστοί ήδη 

από το 2010 και το πρόβλημα, όπως και για την περίπτωση του Μέτρου 123, είναι η αδυναμία 

έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματος και αναζήτησης λύσης.     

Η σημαντικότατη μείωση (-84%) του προϋπολογισμού του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση του 

δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» και η χαμηλή απορρόφηση του 

(73%) δημιουργεί πρόσθετο προβληματισμό λόγω του ότι στο ΠΑΑ υπήρχε διακριτή αναφορά 

και δέσμευση  συγκεκριμένου ποσού (200Μ€) για παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Η τρίτη μείζονα προτεραιότητα, δηλαδή η εφαρμογή χωρικά και θεματικά εστιασμένων 

παρεμβάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

εξυπηρετούνταν αρχικά από τρία Μέτρα που ήταν το Μέτρο 213  «Ενισχύσεις NATURA 2000 

και Νερά», το Μέτρο 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» και το Μέτρο 216 «Στήριξη 

για μη παραγωγικές επενδύσεις». Από τα τρία αυτά Μέτρα το μεν Μέτρο 213 καταργήθηκε, 

ενώ στο Μέτρο 216 ο προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 90%. Η χρηματοδοτική βαρύτητα 

των τριών Μέτρων που εξυπηρετούσαν την τρίτη προτεραιότητα αντιπροσώπευε το 53% των 

πόρων του Άξονα, αλλά τελικά περιορίστηκε στο 43%, παρά την αύξηση κατά 199 Μ€ (+22%) 

των πόρων του Μέτρου 214, που αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο από πλευράς 

χρηματοδοτικής βαρύτητας Μέτρο του Προγράμματος (24% των πόρων του Προγράμματος). 

Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην κατάργηση του Μέτρου 213 που στοχεύει στην προστασία 

των περιοχών NATURA 2000, που είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία της 

βιοποικιλότητας, ενώ η κατάργηση των δύο Μέτρων που αφορούν στην προστασία των 

γεωργικών και δασικών περιοχών NATURA 2000 σηματοδοτεί την υποβάθμιση των στόχων 

που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα.  

Το Μέτρο 214 έχει την ιδιαιτερότητα να περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων, αφού καλείται να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με το έδαφος, τα νερά, την βιοποικιλότητα, το 

αγροτικό τοπίο αλλά και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής 
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αλλαγής. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι προβλεπόμενες αρχικά 

δράσεις του Μέτρου, ενώ περιλαμβάνει και τις δράσεις του Μέτρου 216. 

 

 

 

Από τον Πίνακα προκύπτουν τα πρώτα συμπεράσματα αναφορικά με την εσωτερική 

μεταβολή της στοχοθέτησης σε σχέση με τις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους, λόγω 

της μη προκήρυξης των συγκεκριμένων δράσεων αλλά και το περιεχόμενο του Μέτρου στο 

οποίο κυριαρχούν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης προγραμματικής 

περιόδου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Μέτρο περιλαμβάνει μόνο δύο νέες Δράσεις που 

εφαρμόζονται για πρώτη φορά, την «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με 

πρώην καλλιέργεια καπνού» και το «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης» με δύο 

Μέτρο 214 – «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» 

Υπομέτρο Δράση Κατάσταση 

1.1 Βιολογική γεωργία Προκηρύχθηκε 

1.2 Βιολογική κτηνοτροφία Προκηρύχθηκε 

1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας Δεν 

επαναπροκηρύχθηκε 

1 «Προώθηση πρακτικών 

παραγωγής φιλικών προς 

το περιβάλλον» 

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην 

καλλιέργεια καπνού  

Προκηρύχθηκε 

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών Προκηρύχθηκε 

2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων Δεν 

επαναπροκηρύχθηκε 

2 «Γεωργοπεριβαλλοντικές 

δράσεις για την προστασία 

των υδατικών πόρων» 

2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με δύο υποδράσεις που 

αφορούσαν την εφαρμογή στην καλλιέργεια καπνού και 

σακχαροτεύτλων αντίστοιχα 

Προκηρύχθηκε 

3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων 

Προκηρύχθηκε 

3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από 

γενετική διάβρωση 

Δεν 

επαναπροκηρύχθηκε 

3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της 

άγριας ζωής 

Δεν 

επαναπροκηρύχθηκε 

3.4 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία Προκηρύχθηκε 

3.5 Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Δεν προκηρύχθηκε 

3 «Ειδικές δράσεις για τη 

διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας» 

3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών Προκηρύχθηκε 

4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας Προκηρύχθηκε 4 «Προστασία του 

αγροτικού τοπίου που 

διαμόρφωσε η γεωργική 

δραστηριότητα» 

4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. 

Θήρας 

 

Προκηρύχθηκε 

   

Μέτρο 216 – «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» 

1 « Συνοδευτικές δράσεις 

για την προστασία της 

άγριας ζωής» 

1.1 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης Προκηρύχθηκε 

2 « Προστασία 

Φυτοφρακτών και 

αναβαθμίδων» 

2.2 Αποκατάσταση αναβαθμίδων Δεν 

επαναπροκηρύχθηκε 
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υποδράσεις που αφορούσαν την εφαρμογή στην καλλιέργεια καπνού και σακχαρότευτλων. 

Χαρακτηριστικό και των δύο Δράσεων είναι ότι δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, ούτε σχετίζονται με σημειακά χωρικά προσδιορισμένες 

παρεμβάσεις, αλλά έχουν αποκλειστική στόχευση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. 

Από τις προγραμματισμένες Δράσεις του Μέτρου 214 δεν προκηρύχθηκαν συνολικά 5 

δράσεις. Η Δράση 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας» αποσκοπούσε στη μείωση των 

πιέσεων που δέχονται οι βοσκότοποι από την υπερβόσκηση, μέσω της μείωσης της 

πυκνότητας βόσκησης τουλάχιστον κατά 20% και είχε στόχο να επιτευχθεί πυκνότητα 

0,8ΜΜΖ έως 1 ΜΜΖ /Ha. Επιδίωκε να προστατεύσει τους βοσκότοπους και μάλιστα την πιο 

ενδιαφέρουσα, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής άποψης, κατηγορία 

βοσκοτόπων, τους εκτατικούς βοσκότοπους. Η μη εφαρμογή της σχετικής Δράσης επιτείνει το 

πρόβλημα της μικρής αποτελεσματικότητας του Μέτρου σε σχέση με την προστασία της 

βιοποικιλότητας, όπως αποτυπώνεται στη χαμηλή επίδοση του Μέτρου όσον αφορά στον  

δείκτη «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: (α) στη βιοποικιλότητα και στη 

γεωργία υψηλής φυσικής αξίας».  

Η Δράση 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων» αποσκοπούσε στη μείωση των 

πιέσεων που δέχονται τα υγροτοπικά συστήματα από τη γεωργική δραστηριότητα μέσω της 

μείωσης της κατανάλωσης νερού κατά 25% και της δημιουργίας περιοχών οικολογικής 

αντιστάθμισης τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης επιφάνειας. Είχε σαν στόχο την προστασία 

υγροτόπων του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Η μη εφαρμογή του 

Μέτρου αντανακλάται και στην παρατηρηθείσα αρνητική πορεία του δείκτη επίδοσης «Έκταση 

υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας: (β) Ποιότητα των υδάτων». 

Η Δράση 3.2 «Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση» 

αποσκοπούσε στη διατήρηση εκτατικών τοπικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από τη 

Γενετική Διάβρωση. Η μη εφαρμογή της φανερώνει ότι εξέλιπε η μοναδική Δράση για τη 

διατήρηση των φυτογενών πόρων της χώρας (τοπικές ποικιλίες κλπ.)  

Η Δράση 3.3 «Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής» 

αποσκοπούσε στη διατήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες συντελούν: στη 

διατήρηση και την προστασία της απειλούμενης και σπάνιας άγριας ζωής, της οποίας ο 

βιότοπος εξαρτάται μερικώς από της γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην προστασία της 

άγριας πανίδας που συνδέεται στενά ή εξαρτάται από τις αγροτικές γαίες και οι πληθυσμοί της 

έχουν υποστεί σοβαρή μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ και η Δράση 3.5 

«Προστασία Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου», που αποσκοπούσε στην προστασία του Εθνικού 

Πάρκου της Ζακύνθου, δεν προκηρύχθηκε. 

Ουσιαστικά με τη μη προκήρυξη των δύο αυτών Δράσεων αναστέλλεται η εφαρμογή όλων 

των Δράσεων που στόχευαν ειδικά στην προστασία της βιοποικιλότητας στις γεωργικές 

περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Έτσι, παρά την αύξηση, ο 

δείκτης επίδοσης «Έκταση υπό επιτυχή διαχείριση γης ενισχύοντας:(α)στη βιοποικιλότητα και 

στη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας» βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. 

Παράλληλα, για την προστασία των υδάτων παραμένει μόνο μια Δράση η οποία σχετίζεται 

μόνο με την  προστασία των υδάτων και όχι με την ορθολογική διαχείριση.  



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  423 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο στόχος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας   

εγκαταλείπεται, ο στόχος για την προστασία των υδάτων εξυπηρετείται ελλιπώς. Η μόνη 

ουσιαστικά Δράση που παραμένει είναι η Δράση της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας, η 

οποία εξυπηρετεί την προστασία του εδάφους, την ποιότητα των υδάτων, την άμβλυνση των 

κλιματικών αλλαγών, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα ποσοτικής μέτρησης της συμβολής 

της στην προστασία των πόρων και- το βασικότερο- χωρίς η εφαρμογή των Δράσεων αυτών 

να υλοποιείται σε περιοχές που υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα από την άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.  

Μια κρίσιμη επίσης παράμετρος είναι ότι, ενώ αυξάνουν οι εκτάσεις που ασκείται βιολογική 

κτηνοτροφία την περίοδο 2007-2013, παρατηρείται σημαντική μείωση των ζωικών μονάδων 

και των εκμεταλλεύσεων βιολογικής εκτροφής.    

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το βασικότερο Μέτρο του Προγράμματος για την άμβλυνση 

των εστιασμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων μειώνει σημαντικά το εύρος των 

παρεμβάσεων του και ουσιαστικά καθίσταται μονοδιάστατο, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολη η 

ποσοτική αποτίμηση των επιπτώσεων του στο περιβάλλον.   

Σε ότι αφορά το Μέτρο 216  η Δράση της αποκατάστασης αναβαθμίδων, που συμβάλει σε 

τρείς  ειδικούς στόχους που είναι η προστασία του εδάφους από την διάβρωση, η προστασία 

του αγροτικού τοπίου και η προστασία της βιοποικιλότητας, εγκαταλείπεται.  

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει η  σαφής διαταραχή της ισορροπίας των στόχων με 

την ουσιαστική εγκατάλειψη των στόχων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προστασία των 

δασών, την υποβάθμιση των στόχων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, την μερική 

κάλυψη των στόχων που αφορούν την προστασία των υδάτων. Η ανατροπή αυτή αναδεικνύει 

την σημαντική υποτίμηση των δύο εκ των τριών μειζόνων προτεραιοτήτων του Άξονα 

Προτεραιότητας και την επικράτηση των οριζόντιων παρεμβάσεων, έναντι των χωρο-

περιβαλλοντικά εστιασμένων.  

Εάν στην παραπάνω επισήμανση προστεθεί και η διάσταση της σχετικά χαμηλής 

αποδοτικότητας, αφού παρά τη σημαντική αύξηση των πόρων οι ενισχυόμενες εκτάσεις   

μειώνονται, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα επανασχεδιασμού και επανεξέτασης του συνόλου 

των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική 

διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.  

Η διαταραχή της ισορροπίας των ειδικών στόχων του Άξονα δεν μπορεί να αποδοθεί στην 

οικονομική κρίση, αλλά προφανώς στην αδυναμία των φορέων σχεδιασμού και εφαρμογής 

των σχετικών δράσεων που σε σημαντικό βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί, ειδικά σε ότι 

αφορά στη σχέση κλιματικής αλλαγής και γεωργίας, η οποία αποτελεί ένα νέο αντικείμενο και 

ενδεχόμενα και επιστημονικό πεδίο, αλλά αναδεικνύει και πάλι το πρόβλημα της αδυναμίας 

έγκαιρου  εντοπισμού του προβλήματος και συνακόλουθα της αναζήτησης λύσεων για την 

επίλυση του. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της 

Αγροτικής Οικονομίας»  και ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Leader» εξυπηρετούν  από κοινού 

τον τρίτο γενικό στόχο του Προγράμματος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας», ενώ αυτοτελώς ο 
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Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί τον τέταρτο γενικό στόχο «Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της 

προσέγγισης Leader».  

Οι δύο Άξονες εξειδικεύουν και  εξυπηρετούν το περιεχόμενο της διαρθρωτικής πολιτικής στο 

τμήμα της στόχευσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, την 

ενίσχυση του πολυ-λειτουργικού ρόλου της γεωργίας, τη διαφοροποίηση της οικονομίας των 

αγροτικών περιοχών μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Οι δύο 

Άξονες έχουν χωρική (territorial) εστίαση σε δύο κατηγορίες περιοχών που είναι οι 

απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, στις οποίες στοχεύουν συνδυαστικά οι δύο Άξονες, και οι 

πεδινές περιοχές που ενδεχόμενα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω της αλλαγής της 

ΚΑΠ και στις οποίες μπορούν να αποτελέσουν επιλέξιμες περιοχές για  την εφαρμογή του  

«Leader». Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 τίθενται δύο ειδικοί στόχοι, ενώ δύο ειδικοί στόχοι 

τίθενται και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, που σχετίζονται με την ανάδειξη ορισμένων  εκ 

των οκτώ χαρακτηριστικών που προσδίδουν την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης Leader,  

που είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η ενίσχυση των τοπικών φορέων και η 

κινητοποίηση του πληθυσμού. Διακριτή διαφορά του Άξονα Προτεραιότητας 4 από τον Άξονα 

Προτεραιότητας 3 είναι η έμφαση στην καινοτομία για την οικονομική διαφοροποίηση. Το 

τρίπτυχο των στόχων και των δύο Αξόνων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία απασχόλησης.  

Η οικονομική κρίση επέδρασε καθοριστικά στην επίτευξη των δύο γενικών στόχων αλλά και 

των ειδικών στόχων των δύο Αξόνων, λόγω της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος από 

πλευράς των εν δυνάμει δικαιούχων, αλλά και τη σημαντική δυσκολία στην υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων λόγω της απουσίας ρευστότητας και αδυναμίας πρόσβασης σε 

τραπεζικό δανεισμό. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο Αξόνων είναι η σημαντική μείωση του 

προϋπολογισμού και -ιδιαίτερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3- η πολύ χαμηλή 

απορρόφηση (50,34%). Με αυτή την πορεία υλοποίησης που μεταφράζεται σε πολύ μικρό 

αριθμό ολοκληρωμένων έργων είναι δύσκολη η έκφραση αξιολογικών κρίσεων, αλλά είναι 

δεδομένο ότι ήταν τουλάχιστον ατυχής η εγκατάλειψη της καλής πρακτικής της περιόδου 

2000-2006 των ΟΠΑΑΧ για την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 3, ιδιαίτερα σε ότι 

σχετίζεται με την υλοποίηση των δημοσίων έργων.   

Ως βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση που προηγήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη  τις 

απαντήσεις των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης στο κεφάλαιο 6, προκύπτει ότι η μεταβολή 

της ισορροπίας των γενικών και ειδικών στόχων του Προγράμματος ως απόρροια της 

σημαντικότατης ενίσχυσης πρωτίστως της σταθεροποιητικής και δευτερευόντως της 

προληπτικής σε βάρος της επιταχυντικής και της διαρθρωτικής πολιτικής, που συνθέτουν τη 

στρατηγική του Προγράμματος και διαμορφώνουν το μίγμα της ασκηθείσας πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007 – 2013, λειτούργησε καταλυτικά για τη μείωση των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις αγροτικές περιοχές, τόσο σε όρους δημιουργίας 

εισοδήματος όσο και απασχόλησης. Η μετατόπιση της στοχοθέτησης που προέκυψε από την 

εφαρμογή του Προγράμματος δεν κατόρθωσε να συμβάλλει στην επίλυση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία και είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν μπορεί 

αυτοτελώς  και χωρίς τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τον Πυλώνα 1 να το κατόρθωνε.  
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Η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας είναι απόρροια και της σημαντικής αύξησης του 

κόστους εισροών αλλά και κυρίως του κόστους κεφαλαίου, παράγοντες που, βραχυπρόθεσμα 

τουλάχιστον, δεν φαίνεται να μεταβάλλονται. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση και εφαρμογή 

παρεμβάσεων που θα οδηγούν μεσοπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

καθίσταται αναγκαία και επιτακτική ώστε το ΠΑΑ 2014-2020 να μην αποτελέσει μια απλή 

επανάληψη παρεμβάσεων που δεν αντιμετωπίζουν τις Νέες Προκλήσεις και διαιωνίζουν μια 

ιδιαίτερα ευάλωτη, σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των πόρων της ΚΑΠ, βιωσιμότητα της 

ελληνικής γεωργίας.  

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και η κλιματική αλλαγή απαιτούν την εφαρμογή μέτρων και 

αγροπεριβαλλοντικών δράσεων που θα μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό όφελος και θα 

εφαρμόζονται εστιασμένα σε περιοχές με καταγεγραμμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η 

προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και η αναδάσωση των καμένων εκτάσεων είναι 

πρωτεύουσας σημασίας και  δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους πόρους που 

διατέθηκαν, όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν τροποποιώντας τον αρχικό προγραμματισμό. 

Ενδεχομένως η φέρουσα ικανότητα δημιουργίας τουριστικών ανωδομών στις αγροτικές 

περιοχές έχει  εξαντληθεί και απαιτείται η αναζήτηση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που 

μπορούν να συμβάλλουν στην αναγκαία διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης τους.  

Παράλληλα, η χωρίς ιεράρχηση χρηματοδότηση υποδομών που σχετίζονται με λαογραφικά 

μουσεία, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναπλάσεις, διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων πρέπει να εξετασθεί στο κατά πόσο συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και αν είναι όντως οι ελλείπουσες υποδομές και οι υπολειπόμενες σε 

ποιότητα βασικές υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι αγροτικές περιοχές.    

Τέλος, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης ανέδειξαν την ικανότητα τους στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων αλλά η συνεχιζόμενη υστέρηση για μια ακόμα 

προγραμματική περίοδο στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης συνεργασιών –

όσο και αν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες ήταν αρνητικές - αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα αναζήτησης νέων προσεγγίσεων και ενδεχόμενα επαναπροσδιορισμού των 

προτεραιοτήτων και του περιεχομένου  των  τοπικών προγραμμάτων.      

 

 

7.2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 η στρατηγική της αγροτικής 

ανάπτυξης της Ελλάδας προσδιορίζεται από ένα γενικό στόχο στον οποίο συμβάλλουν 

τέσσερις γενικοί στρατηγικοί στόχοι, καθώς και οι επιμέρους ειδικοί στόχοι που τους 

εξειδικεύουν, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.  
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Γενικός Στόχος: Aειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη 

ύπαιθρο 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ1): Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ1 

1) Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μέσου μεγέθους των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 

Όσον αφορά την αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, παρά 

το ότι η τιμή του δείκτη βάσης «Β05 Ηλικιακή διάρθρωση του τομέα της γεωργίας
68

» 

επιδεινώθηκε από 12% σε 9%, την περίοδο 2007-13 (βλέπε κεφάλαιο 3). Όμως  η συμβολή 

του Μέτρου 112 ήταν πάρα πολύ σημαντική στη συγκράτηση της αρνητικής πορείας του 

δείκτη, αφού με βάση τον Πίνακα 13 του Παραρτήματος Ι, οι αρχηγοί γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων της χώρας κάτω των 35 ετών ανέρχονται  το 2013 σε 36.890, το  52% των 

οποίων προέρχονται από τους δικαιούχους του Μ112, ήτοι 19.136 νέοι αρχηγοί 

εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών (το 83% επί συνόλου 23.056 δικαιούχων του μέτρου ήταν 

ηλικίας κάτω των 35 ετών).  

Όσον αφορά το μικρό μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων φαίνεται από το δείκτη 

BC4 «Διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων», το οικονομικό μέγεθος ανά μέση 

εκμετάλλευση στη χώρα κατά την περίοδο 2007-13
69

 αυξήθηκε από 8.640 € σε 11.374 € (βλ. 

Κεφάλαιο 3), δηλαδή σε όρους οικονομικών μονάδων μεγέθους (Economic Size Units-ESU ) 

από 7,2 ESU/εκμετάλλευση σε 9,4 ESU/εκμετάλλευση. Η επιλογή της αξιολόγησης του 

οικονομικού μεγέθους έγινε, αφού αποδίδει συγκεντρωτικά το μέγεθος των καλλιεργειών 

(ετήσιων και δενδρωδών) καθώς και των ζωικών κλάδων ανά εκμετάλλευση. 

Σημαντική συμβολή (και αυξανόμενη στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου) έχουν τα 

Μέτρα 112 και 121 στην αύξηση του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί, και με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, η συμβολή των 

εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στα Μέτρα 112 και 121 στη διαμόρφωση του οικονομικού 

μεγέθους της μέσης εκμετάλλευσης της χώρας ξεκινά από το 2009 με ποσοστό 1,5%, το 

οποίο συνεχώς αυξάνεται καταλήγοντας στο 3,7% το 2015, όταν την ίδια περίοδο αυξάνεται 

ταυτόχρονα και το  οικονομικό μέγεθος της  μέσης εκμετάλλευση στη χώρα. 

Πίνακας 7.1: Συμβολή των εκμεταλλεύσεων που εντάχθηκαν στα Μέτρα 112 και 121 στη διαμόρφωση 

του οικονομικού μεγέθους της μέσης εκμετάλλευσης της χώρας 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μέσο οικονομικό μέγεθος ανά εκμετάλλευση 
της χώρας,  σε ESU 7,3 7,4 7,4 8,3 8,2 8,3 8,9 
% συμβολής των μέτρων 112 και 121 στο 
συνολικό οικονομικό μέγεθος των 
εκμεταλλεύσεων της χώρας 1,5% 1,8% 3,3% 3,7% 4,0% 3,3% 3,7% 
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 (% ποσοστό αγροτών <35 ετών προς αγροτών >55 ετών)   
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 σε όρους Τυπικής Αξίας Παραγωγής (Standard Output-S.O.) 
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2) Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας 

Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αρκετά 

περιορισμένη φαίνεται η συμβολή κυρίως των Μέτρων 112 και 121, την περίοδο 2009-2015 

κατά την οποία εφαρμόστηκαν. Μια προσπάθεια εκτίμησης της συμβολής των Μέτρων στην 

αναδιάρθρωση των παραγωγικών εξειδικεύσεων των εκμεταλλεύσεων παρουσιάζεται στον 

παρακάτω Πίνακα, που προέρχεται από τα στοιχεία ΟΣΔΕ. Όπως φαίνεται από τη σύγκριση 

μεταξύ των ετών 2009 και 2015 σε επίπεδο χώρας, 182.526 εκμεταλλεύσεις εγκατέλειψαν τη 

γεωργική δραστηριότητα, ενώ ακόμη 81.498 εκμεταλλεύσεις μετέβαλαν παραγωγική 

εξειδίκευση (Τ.Ο.Π.). Όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 6.2., το Μέτρο 121 συνέβαλλε στην 

αναδιάρθρωση 128 εκμεταλλεύσεων, ενώ το Μέτρο 112 σε συνολικά 1.321 εκμεταλλεύσεις 

(1η προκήρυξη 890 και 2η προκήρυξη 431). Δηλαδή τα δυο προαναφερόμενα Μέτρα πέτυχαν 

αναδιάρθρωση σε 1.449 εκμεταλλεύσεις, έναντι 81.498 που αναδιαρθρώθηκαν στο σύνολο 

της χώρας, δηλαδή ποσοστό συμβολής περίπου 2%.  

Ειδικά στο Μέτρο 121, λόγω του μικρού αριθμού των εκμεταλλεύσεων που ολοκλήρωσαν τις 

προβλεπόμενες επενδύσεις την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και της έλλειψης οικονομικού 

στόχου κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, παρουσιάζεται μικρή συμβολή στην 

αναδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων τους. Βέβαια, από αυτά τα ολιγάριθμα 

ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια το 45% (902 εκμεταλλεύσεις) επένδυσαν σε τεχνολογίες 

εξοικονόμησης ύδατος, ελάχιστες σε ΑΠΕ (41 εκμεταλλεύσεις), ενώ δεν μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εισήγαν νέες 

τεχνικές ή νέα προϊόντα. 

Πίνακας 7.2: Μεταβολές στον Τεχνικοοικονομικό Προσανατολισμό (ΤΟΠ), 2009-2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμός (ΤΟΠ) 2009 2015 
Μεταβολή 
2015-2009 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 103.203 32.711 -70.492  

2 Καπνός 1441 11.666 8.822 -2.844  

3 Βαμβάκι 1442 23.949 24.220 271  

4 Ελαιοκομικά 3300 450.585 288.264 -162.321  

5 Εσπεριδοειδή 3220 17.353 14.413 -2.940  

6 Κρασιά 3110-3120-3130 10.836 7.901 -2.935  

7 Πρόβατα 4410 28.851 23.169 -5.682  

8 Αίγες 4430 8.100 7.686 -414  

9 Λοιπά αμπελοκομικά 3141-3142-3143 6.224 4.966 -1.258  

10 Λοιπές αροτραίες 12 (εκτος 1441 & 1442) 60.199 123.840 63.641  

11 Κηπευτικά & Ανθη 1.725 8.022 6.297  

12 Λοιπές μόνιμες καλ/γειες 3211-3212-3213-3230-3400 73.758 69.681 -4.077  

13 Βοοειδή 41-42-43 8.253 8.708 455  

14 Καρποφάγα 50 (Χοίροι - Πτηνά) 102 1.197 1.095  

15 Πολυκαλλιέργειες 60 30.220 38.530 8.310  

16 Συνδιασμός Εκτροφών 71-72 15.653 14.439 -1.214  

17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 9.009 10.438 1.429  

18 Μικτή εκτροφή μυρηκαστικών 4420-4440 27.010 20.047 -6.963  

19 Εκμ/σεις  ΜΗ  Ταξινομούμενες 13.784 11.270 -2.514  
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3) Αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα 

Το Μέτρο 125 Α1 συνέβαλλε σημαντικά (κατά 24%) στην αύξηση της συνολικής 

χωρητικότητας φραγμάτων που έχει κατασκευάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  μέχρι την έναρξη του Προγράμματος, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός εκταρίων 

αρδευόμενης γης (60.030 εκτάρια γεωργικής γης) που εξυπηρετήθηκε συνδυαστικά από την 

κατασκευή ταμιευτήρων και αρδευτικών δικτύων, συμβάλλοντας στην ορθολογικότερη 

διαχείριση των υδάτων στο 5% των αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας. 

4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες 

απαιτήσεις 

Η  κατάργηση του Μέτρου 111, αλλά και η  πολύ περιορισμένη εφαρμογή του Μέτρου 114, 

δηλαδή η παροχή συμβουλών μόνον σε 2.142 αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

μάλιστα με θεματολογία που δεν σχετιζόταν με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

αναδεικνύουν την μη επίτευξη του ειδικού στόχου.  

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ2): Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ2 

1) Προστασία του εδάφους 

Στην προστασία του  εδάφους από τη διάβρωση εκτιμάται ότι έπαιξαν θετικό ρόλο τα Μέτρα  

211 και 212 «Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα σε ορεινές περιοχές/άλλες περιοχές με 

μειονεκτήματα», 214 «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» και ειδικότερα τα Υπομέτρα 1 

«Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον» και 4 «Προστασία του 

αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα», το Μέτρο 216 «Μη 

παραγωγικές επενδύσεις», το 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης» και το 226 

«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης».  

Με τη χρήση του σχετικού δείκτη αποτελέσματος μπορεί να θεωρηθεί ότι 1.926.765 ha  

υπέστησαν διαχείριση που συνέβαλε στην προστασία της ποιότητας του εδάφους. Βέβαια, το 

σημαντικότερο ποσοστό της έκτασης αυτής (80%) αφορά στη διατήρηση της γεωργικής 

δραστηριότητας στις εκτάσεις που ενισχύονται (Μέτρα 211 και 212), γεγονός που  σημαίνει 

ότι στις περιοχές αυτές δεν λήφθηκαν μέτρα για την ενεργητική αντιδιαβρωτική προστασία.  Η 

μόνη Δράση που αφορούσε στους υποβαθμισμένους βοσκοτόπους αυτή της εκτατικοποίησης 

της κτηνοτροφίας του Μέτρου 214, δεν προκηρύχθηκε στην εξεταζόμενη προγραμματική 

περίοδο με αποτέλεσμα μια Δράση που κάλυπτε το 17% της έκτασης υπό 

γεωργοπεριβαλλοντική ενίσχυση την περίοδο 2000-2006, αντί να επεκταθεί για να 

αντιμετωπιστεί ενεργητικά το πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους, πρακτικά να 

καταργηθεί,  χωρίς καμιά απολύτως αιτιολόγηση. 

Επίσης, σε μια έκταση 1.129 ha εφαρμόστηκε το Μέτρο της ενίσχυσης των μη παραγωγικών 

επενδύσεων (προηγουμένως Δράση του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου) με στόχο την 

ανακατασκευή αναβαθμίδων που λειτουργεί, μεταξύ των άλλων, και ως αντιδιαβρωτική 
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προστασία. Ελάχιστη έκταση σε σχέση με την έκταση που παρουσιάζει πρόβλημα διάβρωσης 

και μάλιστα σε περιοχές όπως τα νησιά του Αιγαίου. Εξάλλου η εφαρμογή μεθόδων 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας αυξάνει την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική 

ουσία, συνεπώς και την ποιότητα (γονιμότητα) του εδάφους. Τεκμαίρεται, λοιπόν, ότι η 

ποιότητα του εδάφους βελτιώθηκε σε μια έκταση 277.969  ha. 

Όσον αφορά στο Μέτρο 221 τα 32.645 ha τα οποία δασώθηκαν θεωρείται ότι συμβάλλουν 

στην επίτευξη του ειδικού στόχου.  

2) Προστασία των υδατικών πόρων 

Για να αξιολογηθεί η συμβολή του Προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών 

πόρων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης μεταβολή του ισοζυγίου αζώτου στα νερά
70

.  Ο στόχος της 

βελτίωσης της ποιότητας των υδατικών πόρων επιδιώχθηκε να εξυπηρετηθεί κατά κύριο λόγο 

μέσω του Μέτρου 214 και ειδικά με το Υπομέτρο 2 «Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την 

προστασία των υδατικών πόρων». Από την εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του δείκτη 

τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες σταθερά χρησιμοποιούν μικρότερες ποσότητες νιτρικών 

λιπασμάτων με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν λιγότερο τον υδροφόρο ορίζοντα. Η διαφορά 

σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Αξιολογητή είναι μεταξύ 9% (το 2014) και 23% (το 

2009). Αν συνυπολογιστεί και η αναφορά του ΠΑΑ 2014-2020 ότι: «σε εθνικό επίπεδο, 

καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά 43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα 

υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (2007-2010) σε σχέση με 

την πρώτη (2000-2006)», μπορεί να θεωρηθεί ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε στη μείωση της 

επιβάρυνσης των υδατικών πόρων της χώρας, χωρίς βέβαια να μπορεί να γίνει η εκτίμηση ότι 

ήταν η κύρια αιτία για τη μείωση των νιτρικών, ιδιαίτερα δε από τη στιγμή που δεν ήταν 

δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης για κάθε εκμετάλλευση λόγω μη διαθεσιμότητας των 

σχετικών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την ένταξη ή μη στη Δράση αφορούσε 

κάθε μια από τις εκμεταλλεύσεις. 

Από την άλλη πλευρά, θεωρείται ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε μάλλον στη διατήρηση της 

ανορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων ή τουλάχιστον δε συνέβαλε στον 

εξορθολογισμό, αφού φαίνεται  ότι το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων είναι σταθερά 

μεγαλύτερο στις εκτάσεις που μετέχουν στο Πρόγραμμα σε σχέση με τις περιοχές εκτός. 

Προκύπτει ότι οι εκμεταλλεύσεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα διατήρησαν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τις αρδευόμενες εκτάσεις σε σχέση με τις εκτός Προγράμματος. Στην ορθολογική 

διαχείριση των υδάτινων πόρων συμβάλουν, επίσης, κάποια  εγγειοβελτιωτικά έργα.  Από τα 

ολοκληρωμένα έργα του Μέτρου 125 προέκυψε ότι βελτιωμένες συνθήκες άρδευσης 

επιτεύχθηκαν  στο 5% των αρδευομένων εκτάσεων της χώρας. Εκτιμάται, επίσης, ότι στην 

ίδια κατεύθυνση του εξορθολογισμού της διαχείρισης των υδατικών πόρων συμβάλλουν και 

τα 902 ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Μέτρου 121 για την 

εγκατάσταση σύγχρονων αρδευτικών συστημάτων.  

Εξετάζοντας, λοιπόν, το σύνολο του Προγράμματος, οι επιλογές που έγιναν για την 

ορθολογική διαχείριση των υδάτων της χώρας, ενώ φαίνονται σε γενικές γραμμές σε ορθή 
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 (Δείκτης επιπτώσεων  Μεταβολές στο ισοζύγιο θρεπτικών του Κοινού πλαισίου Παρακολούθησης και 

αξιολόγησης) 
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κατεύθυνση, τα μεγέθη που προσέγγισαν ήταν ιδιαίτερα μικρά για να αναμένεται σημαντική 

θετική επίδραση. Από την άλλη, το μεγάλο βάρος που δόθηκε σε έργα που δεν εξασφαλίζουν 

μετρήσιμη εξοικονόμηση ύδατος, ειδικά στην περίπτωση των εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά 

και στις ιδιωτικές επενδύσεις, δημιουργεί την εντύπωση ότι χάθηκε μια ευκαιρία ενεργητικής 

αντιμετώπισης του προβλήματος.   

3) Άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών 

Από το δείκτη αποτελέσματος προκύπτει ότι 773.821 ha, στα οποία συνέβαλε το σύνολο των 

γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 214  με 425.510 ha, το Μέτρο 221 «πρώτη 

δάσωση γεωργικής γης» με 32.645 ha, αλλά και το Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του 

δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» με 315.665 ha αποτελούν μια 

ικανοποιητική έκταση. Μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι  κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

Προγράμματος υπήρξε μια θετική συμβολή στην άμβλυνση του φαινομένου, χωρίς όμως να 

γίνει μια ποσοτική εκτίμηση.  

Από την παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια των επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι οι  

αποφευγόμενες εκπομπές αερίων ρύπων  ανέρχονται σε 1.836,62 tn CO2 κατ' έτος, ενώ η 

παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε 0,186 Ktoe/έτος ισοδυνάμου πετρελαίου.  

Και σε αυτή την περίπτωση οι περιορισμένοι στόχοι των Μέτρων και Δράσεων που είχαν 

στόχο την ενεργητική αντιμετώπιση, είτε με μείωση των εκπομπών είτε με αύξηση της 

παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δίνουν  την εντύπωση ότι παρήλθε και αυτή 

η προγραμματική περίοδος χωρίς ουσιαστική συμβολή. 

Σχετικά με τη συνεισφορά του Μέτρου 214 στην κλιματική αλλαγή μια ποιοτική εκτίμηση είναι 

δυνατή αφού τόσο ως προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία υπάρχει αρκετή 

βιβλιογραφία που τεκμηριώνει ότι εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. χοιροτροφία)  η 

συνολική ενεργειακή κατανάλωση στη βιολογική γεωργία είναι μικρότερη, συνεπώς μπορεί, 

χωρίς να είναι δυνατή ποσοτική εκτίμηση, αφού τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά ανά 

καλλιέργεια, να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια συμβολή. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει 

τεκμηρίωση για τη συμβολή στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής από την εφαρμογή των 

άλλων Δράσεων του Μέτρου 214. Ο Αξιολογητής αδυνατεί συνεπώς να εκτιμήσει την 

ποσοτική συμβολή του Μέτρου στο συγκεκριμένο στόχο. Μπορεί, όμως, να θεωρήσει ότι κατά 

τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος υπήρξε μια μείωση των εκπομπών.  

Ως προς την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την εφαρμογή του Μέτρου 221, η αύξηση της 

αποθήκευσης αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως άνθρακα και η αντιδιαβρωτική προστασία 

δικαιολογούν τη συνεισφορά του Μέτρου στον ειδικό στόχο, χωρίς όμως να είναι δυνατή μια 

ποσοτική εκτίμηση, λόγω του ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση για τη χρήση γης που 

αντικαθιστούν.  

Οι δράσεις «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών και Έργα Αναδάσωσης» όπως και «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά 

έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων» του Μέτρου 226 συνέβαλαν στη διαχείριση 

315.665 ha με τρόπο που συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην 

αποφυγή της περιθωριοποίησης των εκτάσεων. 
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4) Προστασία της βιοποικιλότητας 

Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη «Διατήρηση της  γεωργίας και δασοκομίας υψηλής 

φυσικής αξίας» φαίνεται ότι το Πρόγραμμα είχε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα στη 

διατήρηση των συστημάτων HNV, αφού η έκταση HNV στην οποία η διατήρηση της 

γεωργικής δραστηριότητας αλλά και οι εκτάσεις οι οποίες απολαμβάνουν προστασίας μέσω 

των Μέτρων 211 και 212 και βρίσκονται εντός των ζωνών NATURA φαίνεται να αυξάνονται 

στη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013.  

Από την άλλη πλευρά, οι δράσεις που στόχευαν στη βελτίωση των περιοχών HNV, όπως 

ήταν το Μέτρο της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας και τα άλλα Μέτρα που περιλάμβαναν 

ειδικά μέτρα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας για τις περιοχές NATURA 2000 

(Δράση για την προστασία των υδροτοπικών συστημάτων και Δράση για την προστασία της 

άγριας ζωής) δεν προκηρύχθηκαν κατά την εξεταζόμενη προγραμματική περίοδο. Με αυτόν 

τον τρόπο οι περιοχές HNV και NATURA 2000 απλώς επωφελήθηκαν, στο βαθμό που το 

έκαναν, από τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Καμιά δε δράση για την άμβλυνση 

των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές 

δεν προκηρύχθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Το Μέτρο 211 συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη του ειδικού στόχου με τις 

στηριζόμενες εκτάσεις να έχουν μειωθεί, όμως, κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για το Μέτρο 212 με τις εκτάσεις να 

υφίστανται συνολική μείωση κατά 7,2%. Ο ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν τα δύο αυτά 

Μέτρα στην επίτευξη του στόχου περιορίστηκε, καθώς οι εκτάσεις υπό διαχείριση που 

συμβάλλουν στο στόχο μειώθηκαν κατά 15%.  

 Όσον αφορά στη συμβολή του Μέτρου 214 ως δευτερεύοντα παράγοντα στον ειδικό στόχο, 

από τα στοιχεία προκύπτει ότι ενώ το 2009 υπολογιζόταν ότι οι  δράσεις του κάλυπταν 

114.213 ha  γεωργικών (καλλιεργειών και βοσκοτόπων) περιοχών HNV, το 2014 οι εκτάσεις 

είχαν αυξηθεί κατά 19% σε 136.073 ha. Το Μέτρο 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές 

επενδύσεις» εφαρμόστηκε σε μια έκταση 1.129 ha με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων 

και την κατασκευή περιφράξεων για την προστασία της άγριας ζωής και θεωρείται ότι στήριξε 

τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. Οι δράσεις για την προστασία των υγροτοπικών 

συστημάτων και για την προστασία της άγριας ζωής που στόχευαν στην άμβλυνση των 

αρνητικών επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στην βιοποικιλότητα καταργήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης  προγραμματικής περιόδου. Η συμβολή του Μέτρου 221 

στην επίτευξη του ειδικού στόχου τεκμηριώνεται από τα στοιχεία σχετικά με τη διάσωση 8.131 

ha  HNV εκτάσεων και 8.039 ha γαιών εντός του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών 

NATURA. 

Το Μέτρο 226 και ειδικότερα  η Δράση «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» συνέβαλε στη 

βελτίωση της βιοποικιλότητας  σε  έκταση 183.578 ha.  

5) Προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου 
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Το Μέτρο 211 συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη του ειδικού στόχου με τις 

στηριζόμενες εκτάσεις να έχουν μειωθεί, όμως, κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για το Μέτρο 212 με τις εκτάσεις να 

υφίστανται συνολική μείωση κατά 7,2%. Ο ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν τα δύο αυτά 

Μέτρα στην επίτευξη του στόχου μειώθηκε, καθώς οι εκτάσεις υπό η διαχείριση που 

συμβάλλουν  στον στόχο μειώθηκαν κατά 15%. Τα συγκεκριμένα δε Μέτρα ήταν αυτά από τα 

οποία αναμενόταν η μεγαλύτερη συνεισφορά στο στόχο της προστασίας και διατήρησης του 

αγροτικού τοπίου. 

Οι  δύο Δράσεις του Υπομέτρου 214.4 για την προστασία του αγροτικού τοπίου στον ελαιώνα 

της Άμφισσας και τον αμπελώνα της Θήρας – Θηρασιάς, αν και ακολούθησαν μια φθίνουσα 

πορεία στη χρονική διάρκεια του Προγράμματος,  έφτασαν να καλύπτουν μια έκταση πλέον 

των 4.000 εκταρίων (4091 ha), συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση δύο σημαντικών, αλλά 

δυστυχώς πολύ περιορισμένων σε έκταση, αγροτικών τοπίων της χώρας.  

Το Μέτρο 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» εφαρμόστηκε σε μια έκταση 

τουλάχιστον 777ha εκ των 1.129 ha, με στόχο την ανακατασκευή αναβαθμίδων που 

λειτουργεί μεταξύ των άλλων και ως αντιδιαβρωτική προστασία, αλλά και δεδομένου ότι οι 

αναβαθμίδες αποτελούν στοιχεία του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου, θεωρείται ότι 

συνέβαλαν και σε αυτό. Οι διαπιστωμένες πιέσεις που υφίστανται αγροτικά τοπία, όπως είναι 

τα ορεινά και, κυρίως, τα νησιωτικά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και πόλο 

έλξης για άλλες χρήσεις, θα δικαιολογούσαν αρκετά μεγαλύτερη επένδυση τόσο σε 

οικονομικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους για την προστασία τους 

6) Βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών 

Το Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης  με τις τρείς Δράσεις του: (ι) Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την 

αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές, (ιι) Ορεινά 

αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών, (ιιι)  

Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης 

καμένων εκτάσεων, θεωρείται ότι έπαιξε ένα θετικό αλλά εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο στη 

διασφάλιση της οικολογικής σταθερότητας των δασών με δεδομένα τα πλήγματα που έχουν 

δεχτεί κυρίως από τις δασικές πυρκαγιές.  

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ3): Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ3 

1) Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 

Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών εξυπηρετείται συνδυαστικά από τις 

παρεμβάσεις τριών Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 3 (321, 322, 323)  και του  Μέτρου 

413 του Άξονα Προτεραιότητας 4 που περιλαμβάνει αντίστοιχες κατηγορίες παρεμβάσεων. Το 

πολύ μικρό ποσοστό ολοκληρωμένων έργων αλλά και η μικρή ανταπόκριση στις απαντήσεις 

στην έρευνα πεδίου, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης του 
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στόχου της βελτίωσης της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. Με βάση τα 

ολοκληρωμένα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 3 έχει εξυπηρετηθεί το 36% του πληθυσμού 

στόχου,  έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο 31% των χωριών που προβλεπόταν,  ενώ 

ελαφρώς υψηλότερη είναι η επίδοση σε σχέση με τον ωφελούμενο πληθυσμό του Άξονα 4 

που ανέρχεται στο 50% του πληθυσμού στόχου. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των 

αγροτικών περιοχών ταυτίζεται ουσιαστικά με παρεμβάσεις για αναπλάσεις κοινόχρηστων 

χώρων, μετατροπές κτιρίων για αξιοποίηση τους ως χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων  ή 

μουσεία, ενώ στον Άξονα Προτεραιότητας 4 η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 

αποτελεί σημαντικό ποσοστό των ολοκληρωμένων έργων, θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών. Παρατηρείται η παντελής απουσία 

παρεμβάσεων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Από τη συνήθη  κατανομή έργων 

(αναπλάσεις, μουσεία, κτίρια) διαφοροποιείται το Μέτρο 321 του Άξονα Προτεραιότητας 3 που 

χρηματοδοτεί κυρίως τη βελτίωση αγροτικών υποδομών (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική 

οδοποιία).   

2) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

Η οικονομική κρίση επηρέασε καθοριστικά την επίτευξη του ειδικού στόχου, ο οποίος 

εξυπηρετείται συνδυαστικά από τις παρεμβάσεις τριών Μέτρων του Άξονα 3 (311,312,313) 

και δύο Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 4 (411 και 413). Παρά τη σημαντική υστέρηση που 

παρουσιάζει ο αριθμός των ολοκληρωμένων έργων και τη μεγάλη απόκλιση σε σχέση με την 

επίτευξη του στόχου που αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σημαντικό το μεγάλο 

ποσοστό νέων ιδρύσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν και η πολύ μεγάλη 

συμμετοχή επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που, ούσες πολύ μικρές, μεταποιούν 

κατά βάση την τοπική αγροτική παραγωγή.  

Από τα ολοκληρωμένα έργα δημιουργούνται συνολικά 755 νέες θέσεις εργασίας, εκ των 

οποίων το 49% αφορά αυτοαπασχόληση και το 51% εξαρτημένη εργασία. Η κατά φύλο 

σύνθεση των νέων θέσεων εργασίας καλύπτεται κατά 59% από άνδρες (445 θέσεις εργασίας)  

και 41% γυναίκες (310). Σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή το 25% των νέων θέσεων 

εργασίας αφορά νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και το υπόλοιπο 75 %  δικαιούχους άνω των 

25 ετών με τν συντριπτική πλειονότητα να είναι άνδρες.  

Γενικός Στρατηγικός Στόχος (ΓΣΣ4): Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης 

Leader 

Ειδικοί Στόχοι του ΓΣΣ4 

1) Εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας 

Το Μέτρο 4.2 «Διατοπική και διεθνική συνεργασία» είναι αυτό που συνεισφέρει στον ειδικό 

στόχο της εφαρμογής σχεδίων συνεργασίας, καθώς στο πλαίσιο του Μέτρου ολοκληρώθηκαν 

8 έργα. Από αυτά, τα έξι αφορούν σε σχέδια διακρατικών συνεργασιών και τα δύο σε 

διατοπικές συνεργασίες. Σε γενικές γραμμές, και παρά το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το 

σύνολο των έργων που εντάχθηκαν (19), οι διατοπικές/διεθνικές συνεργασίες που 

συνάφθηκαν εκτιμάται ότι είχαν θετικά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των ΟΤΔ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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2) Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίηση του πληθυσμού για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

Ο ειδικός στόχος επιτυγχάνεται μέσα από το Μέτρο 4.3.1 «Λειτουργικά, απόκτηση δεξιοτήτων 

και εμψύχωση». Η λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της 

υλοποίησης της προσέγγισης Leader, δεδομένου ότι μέσω αυτών υλοποιούνται το σύνολο 

των οκτώ αρχών της προσέγγισης. Η λειτουργία των ΟΤΔ ουσιαστικά ενσωματώνει τη 

συνολική στρατηγική του ΠΑΑ αναφορικά προς την προσέγγιση Leader, αφού μέσω αυτών 

υλοποιούνται οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην «εκ των κάτω» προσέγγιση της 

ανάπτυξης, μέσα από τη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές. Οι ΟΤΔ σχεδίασαν αναπτυξιακές στρατηγικές, στη 

βάση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, μέσα από συμμετοχικό προγραμματισμό και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού. Η υλοποίηση της 

προσέγγισης Leader στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στην προϋπάρχουσα εμπειρία από τον 

σχεδιασμό και εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων σε προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους, με αποτέλεσμα η εφαρμογή κατά την περίοδο 2007-2013 να χαρακτηρίζεται από 

την επαρκή ενεργοποίηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η προσέγγιση Leader, με 

εξαίρεση κυρίως όσον αφορά την αρχή της προώθησης της καινοτομίας, η οποία 

ενεργοποιήθηκε σε περιορισμένο βαθμό. Παρά την προσπάθεια των ΟΤΔ να ενθαρρύνουν το 

σχεδιασμό και την ένταξη σχετικών παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα, σε 

μεγάλο βαθμό λόγω της αδυναμίας σχεδιασμού τέτοιων παρεμβάσεων από την πλευρά των 

δικαιούχων. Συναφές προς το θέμα της προώθησης της καινοτομίας είναι και αυτό της 

ενίσχυσης των δικτυώσεων μεταξύ παραγωγικών φορέων, οι οποίες (και σε αντίθεση με τις 

δικτυώσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ΟΤΔ) ήταν επίσης πολύ περιορισμένες. 

Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη της 

περιόδου 2007 – 2013, 

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με βάση τις Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αγροτική Ανάπτυξη της περιόδου 2007 – 2013, 

προσδιορίζεται από ένα πλαίσιο τεσσάρων γενικών στόχων καθώς και με τις επιμέρους 

βασικές κατευθύνσεις που μπορεί να θεωρηθούν και ως ειδικοί στόχοι. 

Τόσο οι γενικοί στόχοι, όσο και οι επιμέρους κατευθύνσεις των κοινοτικών προτεραιοτήτων, 

βρίσκονται σε άμεση αντιστοίχιση με τη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες του 

ΠΑΑ 2007 -2013. Κατά συνέπεια, ο βαθμός επίτευξης των κοινοτικών κατευθύνσεων είναι 

ταυτόσημος με τις παραπάνω παρατηρήσεις αναφορικά προς το βαθμό επίτευξης των 

στόχων του ΠΑΑ και ειδικότερα: 

 Ο πρώτος γενικός στόχος των κοινοτικών κατευθύνσεων αντιστοιχεί στον πρώτο στόχο 

του Προγράμματος και εξυπηρετείται μέσω των παρεμβάσεων του πρώτου Άξονα 

Προτεραιότητας. 

 Ο δεύτερος στόχος των κατευθύνσεων αντιστοιχεί στο δεύτερο στόχο του Προγράμματος 

και στις παρεμβάσεις του δεύτερου Άξονα Προτεραιότητας. 
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 Ο τρίτος στόχος των κοινοτικών κατευθύνσεων εμπεριέχεται στον τρίτο στόχο του 

Προγράμματος και στις παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών και την εφαρμογή της προσέγγισης Leader (Άξονες Προτεραιότητας 3 και 4).  

 Ο τέταρτος στόχος των κοινοτικών κατευθύνσεων που αφορά στη δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση αντιστοιχεί εν μέρει στον τρίτο 

στόχο του Π.Α.Α. και απόλυτα στον τέταρτο γενικό στόχο του Προγράμματος.   

Ο βαθμός εξυπηρέτησης των στόχων αυτών προκύπτει με βάση την ανάλυση του πέμπτου 

και έκτου κεφαλαίου της έκθεσης. 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκομικού τομέα 

Βασικές κατευθύνσεις  

 Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του τομέα της γεωργίας για την γεωργική 

προσαρμογή που μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της περιβαλλοντικής αειφορίας στο γεωργικό τομέα και για την 

τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης σε συναφείς τομείς της οικονομίας  

Πολύ μικρή συνεισφορά των Μέτρων 112 και 121 στην εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης και του 

εκσυγχρονισμού του τομέα της γεωργίας, ενώ το Μέτρο 123 (κυρίως το 123
Α
) λειτούργησε ανασταλτικά 

στην επιδείνωση βασικών μεγεθών του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων (ακαθάριστες επενδύσεις, 

καθαρές επενδύσεις, στον αριθμό των επιχειρήσεων και απασχολούμενων καθώς και στην 

προστιθέμενη αξία). Αλλά και το Μέτρο 144 δείχνει πάρα πολύ μικρή συνεισφορά στην αναδιάρθρωση 

των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονταν σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και εισέπρατταν ενισχύσεις από 

την ΚΟΑ του καπνού την περίοδο 2000, 2001 και 2002. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα που ακολουθεί, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, για τις 41,5 χιλ. 

εκμεταλλεύσεις που εντάχθηκαν στο Μέτρο, στη διάρκεια της 3ετίας 2011-2013, οι 3.527 εκμεταλλεύσεις 

εγκαταλείψαν πλήρως τη γεωργική δραστηριότητα (διαφοροποίηση εκτός γεωργίας ή λόγω θανάτου ή 

και μεταβίβασης δικαιωμάτων σε συγγενείς α’ ή β’ βαθμού οπότε την ενίσχυση λάμβαναν οι 

κληρονόμοι/διάδοχοι ή οι δικαιούχοι της μεταβίβασης) και 1.156 εκμεταλλεύσεις προχώρησαν σε 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής κατεύθυνσης κυρίως στα ΤΟΠ Κηπευτικά και Άνθη και Λοιπές μόνιμες 

καλλιέργειες. 

   

2011 2013 
Τεχνικοοικονομικός Προσανατολισμός 

(ΤΟΠ) 
Αριθμός 

εκμεταλλεύσεων 
Αριθμός 

εκμεταλλεύσεων 
Διαφορά  

2013/2011 

1 Δημητριακά 1310-1320-1330 6.538 5.648 -890 

2 Καπνός 1441 7.425 6.461 -964 

3 Βαμβάκι 1442 725 499 -226 

4 Ελαιοκομικά 3300 3.216 2.996 -220 

5 Εσπεριδοειδή 3220 97 87 -10 

6 Κρασιά 3110-3120-3130 22 31 9 

7 Πρόβατα 4410 1.013 932 -81 

8 Αίγες 4430 158 124 -34 

9 Λοιπά αμπελοκομικά 3141-3142-3143 5 31 26 
10 Λοιπές αροτραίες 12 (εκτος 1441 & 
1442) 

10.011 9.401 -610 

11 Κηπευτικά & Ανθη 82 788 706 

12 Λοιπές μόνιμες καλ/γειες 3211-3212-
3213-3230-3400 

3.176 3.427 251 
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13 Βοοειδή 41-42-43 152 171 19 

14 Καρποφάγα 50 (Χοίροι - Πτηνά) 1 10 9 
15 Πολυκαλλιέργειες 60 4.637 4.773 136 
16 Συνδυασμός Εκτροφών 71-72 957 843 -114 
17 Μικτή φυτική & ζωική παραγωγή 81-82 967 939 -28 
18 Μικτή εκτροφή μηρυκαστικών 4420-
4440 

1.075 915 -160 

19 Εκμ/σεις  μη  Ταξινομούμενες 1.186 110 -1.076 

ΣΥΝΟΛΟ 41.443 38.186 -3.257  
 

 Βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και ειδών 

διατροφής  

Το Μέτρο 123Α εξυπηρετεί κυρίως τον στόχο της ενοποίησης (σύνδεσης) της αλυσίδας των γεωργικών 

προϊόντων και ειδών διατροφής,  και ειδικότερα το Μέτρο συνέβαλε στον κλάδο των οπωροκηπευτικών 

στην ανάσχεση της σημαντικής μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων,  στον τομέα του κρέατος στη 

διατήρηση υψηλού επιπέδου φαινόμενης παραγωγικότητας και στον τομέα του γάλακτος στην ανάσχεση 

της σημαντικής μείωσης του αριθμού των απασχολούμενων, των εσόδων, της προστιθέμενης αξίας και 

των λειτουργικών κερδών. 

 

 Διευκόλυνση της καινοτομίας και της πρόσβασης στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) 

Δεν εξυπηρετήθηκε το ποσοστό δαπανών που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας, αφού 

αυτή είναι πολύ περιορισμένη στα επενδυτικά Μέτρα, ενώ και η παραδοχή του τι αποτελεί καινοτομία 

ιδιαίτερα στο Μέτρο 121 είναι προβληματική. Ουδεμία δράση του Προγράμματος στόχευε στη βελτίωση 

της πρόσβασης στην έρευνα, ενώ το Μ124 δεν ενεργοποιήθηκε. 

 

 Ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ), ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις  

Ο πολύ μικρός αριθμός ολοκληρωμένων έργων στα επενδυτικά Μέτρα καθιστά ίσως επισφαλή την 

αξιολογική κρίση για την πολύ περιορισμένη συμβολή του Προγράμματος στην υιοθέτηση και διάδοση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, λόγω του πολύ περιορισμένου ποσοστού συμμετοχής 

των  δαπανών για  ΤΠΕ  στο σύνολο των δαπανών των επενδυτικών Μέτρων. 

 

 Προώθηση της δυναμικής επιχειρηματικότητας 

Το Μέτρο 112 εξυπηρετεί τον παραπάνω στόχο, ενισχύοντας την εισαγωγή νέων ατόμων στον 

επαγγελματικό κλάδο της γεωργίας, που μπορούν να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ρόλους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκμεταλλεύσεις αυτές των νέων γεωργών ήδη αξιολογούνται θετικά στην 

προσπάθεια αύξησης του οικονομικού τους μεγέθους, αλλά και στην (περιορισμένη βέβαια) 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής τους εξειδίκευσης. Η πάρα πολύ περιορισμένη εφαρμογή του Μέτρου 

114, τόσο από πλευράς έντασης (μόνο 2.142 αρχηγοί εκμεταλλεύσεων), όσο και από πλευράς 

θεματολογίας που ασχολήθηκε (δεν σχετιζόταν με την επιχειρηματικότητα), δεν συνέβαλε στην 

εξυπηρέτηση του στόχου. 

 

 Ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα 

Ο στόχος εξυπηρετείται μέσω των επενδύσεων του Μέτρου 123, ο κύριος όγκος των οποίων 

κατευθύνεται σε κλάδους με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.  

 

 Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 

δασοκομίας  

Πολύ περιορισμένη συμβολή έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επενδύσεων, αφού τόσο οι επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος όσο και την προώθηση των ΑΠΕ 
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αντιστοιχούν σε λιγότερο του 3% του συνόλου των επενδύσεων του Μέτρου 121. Η ορθολογικότερη 

διαχείριση ύδατος μέσω της αναβάθμισης/ εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων σε έκταση που 

καλύπτει το 5% των συνολικών αρδευομένων εκτάσεων της χώρας και η αύξηση κατά 25% της 

χωρητικότητας των φραγμάτων, συμβάλλουν τόσο στη μείωση των απωλειών ύδατος, που εκτιμάται στο 

25%, όσο και στην υποκατάσταση των γεωτρήσεων.   

 

2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου 

Βασικές Κατευθύνσεις  

 Προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών 

εκτροφής 

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες δράσεις.  

 

 Διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα, καθώς και των 

δασών  

Σημαντική συμβολή. κυρίως μέσω των  Μέτρων  της εξισωτικής αποζημίωσης (211,212) αλλά και  των 

παρεμβάσεων διατήρησης σε δύο από τα σημαντικότερα αγροτικά τοπία της χώρας, που είναι ο 

Ελαιώνας της Άμφισσας και οι αμπελώνες της Θήρας. 

 

 Καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος  

Πολύ περιορισμένη συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που δεν μπορεί να 

αποτιμηθεί  ποσοτικά. 

  

 Παγίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας  

Σημαντική συμβολή όχι μόνο στην παγίωση αλλά και στην αύξηση των εκτάσεων όπου ασκείται 

βιολογική γεωργία. 

   

 Ενθάρρυνση αμοιβαία επωφελών περιβαλλοντικών /οικονομικών πρωτοβουλιών  

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

   

 Προώθηση της εδαφικής ισορροπίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών στο 

πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, βασισμένης στη γνώση  

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες παρεμβάσεις. 

   

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

διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας 

Βασικές Κατευθύνσεις  

 Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του ποσοστού απασχόλησης στην 

ευρύτερη αγροτική οικονομία  

Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων στα επενδυτικά Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 3 

και 4 η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτεύχθηκε σε μικρό βαθμό. Επιπλέον, η δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας ήταν πολύ περιορισμένη (755 θέσεις εργασίας) από τους Άξονες 3 και 4.    

Μέσω του Μέτρου 41 της προσέγγισης Leader, δημιουργήθηκε ένας αριθμός νέων επιχειρήσεων, 
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κυρίως στους τομείς της οινοποιίας και ελαιουργίας (69 νέες ιδρύσεις στο Υπομέτρο 411) όσο και σε 

μικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Μέτρο 413), ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν 

μπορεί να διαπιστωθεί με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Η συνολική δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

στο Μέτρο 41 ανέρχεται σε 600 περίπου ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, στην μεγάλη τους 

πλειοψηφία αφορούν άνδρες άνω των 25 ετών. Τα έργα κρατικών ενισχύσεων, από τα οποία θα 

προέρχονται η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, 

χαρακτηρίστηκαν από τον μεγάλο αριθμό εγκατάλειψης ενταγμένων επενδύσεων, λόγω των 

επιπτώσεων που είχε η κρίση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πλην της αγροδιατροφής η ενίσχυση 

σημαντικού αριθμού νεοιδρυθεισών επιχειρήσεων σε τομείς σχετικούς με τον τουρισμό (εστίαση, 

καταλύματα, κλπ) θα συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης  

όταν ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια.     

 

 Ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας  

Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων στα επενδυτικά Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 3 

και 4, ο στόχος επιτεύχθηκε σε πολύ μικρό βαθμό. Τα Μέτρα συνέβαλαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό 

στην προώθηση της απασχόλησης γυναικών στις αγροτικές περιοχές (πλην του Μέτρου 313 όσον 

αφορά στις γυναίκες). Το 41% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από το σύνολο των 

παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αφορά γυναίκες (310 θέσεις εργασίας). 

 

 Αναζωογόνηση των χωριών, με την ανάληψη ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών με 

σκοπό τη διαφοροποίηση, τη δημιουργία επιχειρήσεων, τις επενδύσεις στην αγροτική 

κληρονομιά, τις υποδομές για τις τοπικές υπηρεσίες και την ανακαίνιση μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και την ποιότητα ζωής· 

Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων στα επενδυτικά Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας 3 

και 4 καθώς και στα δημόσια έργα του Άξονα 3 ο στόχος έχει επιτευχθεί σε μικρό βαθμό. 

 

 Ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων και χειροτεχνίας που στηρίζεται σε παραδοσιακές 

δεξιότητες ή να εισάγει νέες ικανότητες, ιδίως αν συνδυάζεται με την αγορά 

εξοπλισμού, καθώς και με κατάρτιση και καθοδήγηση, που βοηθούν την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη του οικονομικού ιστού· 

Αποτέλεσε την κύρια στόχευση του Μέτρου 312. Λόγω του μικρού αριθμού ολοκληρωμένων έργων (24 

έργα σε σύνολο 107 συμβασιοποιημένων) ο στόχος εξυπηρετήθηκε σε μικρό βαθμό. Δεν υλοποιήθηκαν 

δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης. Στο πλαίσιο του Μέτρου 413 ολοκληρώθηκαν, μεταξύ άλλων 

παρεμβάσεων,144 έργα που αφορούσαν στη στήριξη μικρών βιοτεχνιών, χωρίς να εντοπίζεται, επίσης, 

η υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων κατάρτισης και καθοδήγησης. 

 

 Κατάρτιση νέων σε δεξιότητες απαραίτητες για τη διαφοροποίηση της τοπικής 

οικονομίας  

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες παρεμβάσεις.  

 

 Ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης ΤΠΕ  

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Το έργο που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής 

πρόσβασης δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που αφορούν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της αξιοποίησης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή μέσω αντίστοιχων εφαρμογών  

ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών, καθώς και της 

αναβάθμισης και  βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, αλλά και της 

εποπτείας-προστασίας των περιοχών αυτών από φυσικές καταστροφές.  
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 Ανάπτυξη της παροχής και καινοτόμου χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Ο στόχος θα εξυπηρετηθεί σε πολύ μικρό βαθμό όταν ολοκληρωθούν οι πολύ περιορισμένες 

επενδύσεις για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε 

φωτοβολταικά) στα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια των Μέτρων 311, 312, 313 καθώς και σε μικρό αριθμό 

σχεδίων του Μέτρου 41. Δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση  για την ανάπτυξη των ΑΠΕ από τα Μέτρα 

321, 322 και 323. 

 

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού.  

Αποτέλεσε τη βασική  στόχευση  του Μέτρου 313. Υπήρξε σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων 

(489 συμβασιοποιημένα έργα), αλλά ο πολύ μικρός βαθμός ολοκλήρωσης τους (11,5%) δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στα θετικά της υλοποίησης του Μέτρου συγκαταλέγεται το ότι τα έργα 

που εντάχθηκαν αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων (76,3%). 

 

 Αναβάθμιση της τοπικής υποδομής 

Ο κύριος όγκος επενδύσεων αφορά στη βελτίωση υποδομών που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα 

της γεωργίας και όχι με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έμμεσα οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

/εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων συμβάλλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτων σε 

συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξυπηρετούμενων εκμεταλλεύσεων. 

 

4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση 

Βασικές Κατευθύνσεις  

 Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων συγκρότησης κοινοπραξιών, η εμψύχωση και η 

προαγωγή της απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να συμβάλλουν στην κινητοποίηση 

του τοπικού δυναμικού· 

Επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, μέσα από την λειτουργία 43 ΟΤΔ που εφάρμοσαν ισάριθμα τοπικά 

αναπτυξιακά προγράμματα στις περιοχές παρέμβασης. Στο επίπεδο του προγραμματισμού 

καταγράφεται επαρκής κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού με την ενεργοποίηση των αρχών της 

προσέγγισης Leader, όσον αφορά στη διαδικασία «εκ των κάτω» προγραμματισμού και τη συμμετοχή 

σε αυτή των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού. Οι ΟΤΔ αποτέλεσαν τους φορείς σχεδιασμού 

και υλοποίησης της προσέγγισης Leader, εξασφαλίζοντας συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων του τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού. Παρά τη συμμετοχή αυτή, περιορισμένη είναι η 

συμμετοχή των γυναικών και των νέων στο επίπεδο της λήψης των αποφάσεων, το οποίο απαρτίζεται 

κυρίως από τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και των αγροτικών οργανώσεων. Η προϋπάρχουσα εμπειρία 

εφαρμογής παρόμοιων στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο καθιστά τη μεγάλη πλειοψηφία ιδιαίτερα 

αναγνωρίσιμες από τον τοπικό πληθυσμό ως φορέων προγραμματισμού και σε σημαντικό αριθμό ΟΤΔ 

συνεπάγεται την προσέλκυση πρόσθετων πόρων στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της υλοποίησης και 

διαχείρισης παρεμβάσεων εκτός της προσέγγισης Leader.   

 

 Προώθηση κοινοπραξιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ιδίως το Leader θα συνεχίσει να 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων της αγροτικής 

ανάπτυξης και στην προσέγγιση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα 

H συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συγκρότηση των ΟΤΔ είναι αρκετά περιορισμένη, σε σχέση με την 

συμμετοχή του ΟΤΑ και των αγροτικών οργανώσεων. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις καταγράφεται 

συμμετοχή Επιμελητηρίων, και αυτών σε περιορισμένο ποσοστό. Σε γενικές γραμμές, οι ΟΤΔ επιδίωξαν 

την ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων με περιορισμένα όμως αποτελέσματα, λόγω της 

απροθυμίας των δικαιούχων να σχεδιάσουν και να υποβάλλουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Σε κάποιο 
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βαθμό η αποφυγή σχετικών έργων είναι και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών 

της στην ρευστότητα των επιχειρήσεων, αφού υπό συνθήκες κρίσης οι ιδιωτικές επιχειρήσεις απέφυγαν 

την ανάληψη κινδύνων που μπορεί να συνεπάγεται μία επένδυση που εμπεριέχει σημαντικό βαθμό 

καινοτομίας. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη ρευστότητας και αδυναμίας πρόσβασης σε τραπεζικό 

δανεισμό είχε ένα ευρύτερο αποτέλεσμα στην εφαρμογή της προσέγγισης Leader, αφού οδήγησε στην 

εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, επιφέροντας έτσι χαμηλότερα ποσοστά 

υλοποίησης και, κατά συνέπεια, και επίτευξης των στόχων σε σχέση με αυτά που μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν στη βάση των ενταγμένων έργων. 

 

 Προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας 

Η προώθηση της συνεργασίας σε διεθνικό/διατοπικό επίπεδο επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό μέσα 

από την εφαρμογή του Μέτρου 421. Μέσα από τις συνεργασίες που υλοποιήθηκαν υπήρξε κυρίως 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την άποψη των ίδιων των ΟΤΔ, να γίνει 

δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη 

συνεργασία. Η υλοποίηση των σχετικών έργων συνέβαλε επίσης στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σε 

συγκεκριμένους τομείς (π.χ. πολιτισμός) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, ενώ 

σύμφωνα με τις ΟΤΔ υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των αποτελεσμάτων τους, μέσα από 

την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών ένταξης των συνεργασιών και των 

καλύτερο συντονισμό τους στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. 

 

 Βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης  

Η υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων αναδεικνύει την επάρκεια των ΟΤΔ στη διαχείριση σχετικών 

παρεμβάσεων, όπως αντανακλάται στους χρόνους που απαιτήθηκαν μεταξύ διακριτών σταδίων του 

κύκλου ζωής ενός έργου (προκήρυξη, αξιολόγηση, ένταξη, κλπ). Τόσο οι διακρατικές/διατοπικές 

συνεργασίες που υλοποιήθηκαν, όσο και η δικτύωση μεταξύ των ΟΤΔ και άλλων τοπικών, 

περιφερειακών ή εθνικών φορέων (η οποία είχε κυρίως άτυπη μορφή) συνέβαλαν στη βελτίωση της 

τοπικής διακυβέρνησης, τουλάχιστον στο επίπεδο του προγραμματισμού και της υλοποίησης 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Αντίθετα, οριακή φαίνεται να είναι η επίπτωση της προσέγγισης Leader 

ευρύτερα και εκτός των φορέων που εμπλέκονται άμεσα με την εφαρμογή της. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις αναφέρεται μία μικρή συμβολή σε τομείς όπως οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε παιδιά, 

ή, σε ακόμα λιγότερες, η μικρή συμβολή αφορά στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ή 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΠΕ στις περιοχές παρέμβασης. 

 

5. Αντιμετωπίζοντας τις Νέες Προκλήσεις 

Βασικές Κατευθύνσεις 

 Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του Άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην 

ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, 

καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στη γεωργική 

εκμετάλλευση 

Πολύ περιορισμένη συμβολή, λόγω του ότι μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, ενώ από τα ολοκληρωμένα έργα η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι αμελητέα, ενώ και 

οι επενδύσεις που σχετίζονται με τα ύδατα απορροφούν πολύ μικρό ποσοστό των επενδυτικών 

δαπανών.    

  

 Τα γεωργοπεριβαλλοντικά και δασοκομικά μέτρα βάσει του Άξονα 2 μπορούν 

ιδίως να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της 
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διατήρησης τύπων βλάστησης πλούσιων σε είδη, και της προστασίας και της 

διατήρησης λειμώνων καθώς και εκτατικών μορφών γεωργικής παραγωγής 

Ο στόχος εξυπηρετείται σε πολύ μικρό βαθμό, λόγω της μη εφαρμογής των δράσεων του Μέτρου 214 

που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, την μη ενεργοποίηση των Μέτρων 213 και 214 και της σημαντικής 

μείωσης των πόρων των δασοκομικών μέτρων.   

 

 Είναι δυνατό να στηρίζονται έργα και ενέργειες συνεργασίας σε τοπική κλίμακα 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάσει των αξόνων 3 και 4 καθώς 

και για τη διαφοροποίηση των γεωργών ως προς την παραγωγή βιοενέργειας.  

Ο στόχος δεν εξυπηρετείται.  

 

 Δεδομένου ότι τα θέματα τα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν όλες τις αγροτικές περιοχές, τα κράτη 

μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις ομάδες τοπικής δράσης βάσει του άξονα4 

(Leader) να συμπεριλάβουν τα ζητήματα αυτά 

Ο στόχος δεν εξυπηρετείται. 

 

 Η καινοτομία έχει το δυναμικό να επιτυγχάνει αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά 

ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος, της παραγωγής 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων με πιο βιώσιμες 

πρακτικές και την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας  

Ο στόχος δεν εξυπηρετείται.   

 

 Ως γενική αρχή, η στήριξη στοχεύει στους τύπους ενεργειών οι οποίες συνάδουν 

προς τους στόχους και τις διατάξεις που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 

Ο στόχος εξυπηρετείται.  

 

Το σύνολο των ανωτέρω παρατίθεται διαγραμματικά στον Πίνακα που ακολουθεί. Το βασικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αδυναμία του ΠΑΑ 2007-2013 να προσαρμοστεί στις 

νέες κατευθύνσεις της ΚΑΠ, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό την επανάληψη των δράσεων του 

ΠΑΑ 2000-2006. Η αντιστοίχιση των γενικών στόχων του Προγράμματος με τις Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) για την Αγροτική Ανάπτυξη της περιόδου 2007 

– 2013, δεν συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση αντιστοίχων κατηγοριών δράσεων είτε μέσω του 

περιεχομένου των Μέτρων, ή μέσω της θέσπισης κριτηρίων επιλογής πράξεων έτσι ώστε να 

επιλεχθούν έργα συμβατά με τις βασικές κατευθύνσεις των ΚΣΚΓ. Ιδιαίτερα, η αντιμετώπιση 

των Νέων Προκλήσεων μέσω του ΠΑΑ είναι παντελώς ελλειμματική, αν και θα πρέπει να 

αναγνωριστεί η ατυχής χρονική συγκυρία της έναρξης της οικονομικής κρίσης με την περίοδο 

σχεδιασμού δράσεων για τις Νέες Προκλήσεις. 
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Πίνακας 7.3: Συσχέτιση των ειδικών στόχων του ΠΑΑ 2007 – 2013 με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (2007 – 2013) 
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περιοχών
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1) Εφαρμογή 

σχεδίων 

συνεργασίας

2) Ενίσχυση της 

ικανότητας των 

τοπικών φορέων 

και κινητοποίηση 

του πληθυσμού για 

το σχεδιασμό και 

υλοποίηση τοπικών 

στρατηγικών 

ανάπτυξης

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του δασοκομικού τομέα

i) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του τομέα της γεωργίας +

ii) η βελτίωση της ενοποίησης της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων

και ειδών διατροφής
+

iii) η διευκόλυνση της καινοτομίας και της πρόσβασης στην έρευνα και

ανάπτυξη(Ε&Α)

iv) η ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνίας(ΤΠΕ)

v) η προώθηση της δυναμικής επιχειρηματικότητας +

vi)η ανάπτυξη νέων αγορών για τα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα +

vii)η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της δασοκομίας
+

2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου

i) η προώθηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα

πρακτικών εκτροφής

ii) η διατήρηση του τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα, καθώς και των δασών. + +

iii) η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. +

iv) η παγίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας. + + + +
v) η ενθάρρυνση αμοιβαία επωφελών περιβαλλοντικών /οικονομικών

πρωτοβουλιών

vi)η προώθηση της εδαφικής ισορροπίας. +

                                      

                                        Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος 

                                          Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές 

για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού2007-2013)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013
ΑΠ3: Ποιότητα της ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής 

ΑΠ2: Βελτίωση του Περιβάλλοντος 

και της Υπαίθρου

ΑΠ4: Εφαρμογή της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ4: Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ3: Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας

ΓΣΣ2: Προστασία του περιβάλλοντος 

και αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων

ΑΠ1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

ΓΣΣ1: Διατήρηση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
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1) Εφαρμογή 

σχεδίων 

συνεργασίας

2) Ενίσχυση της 

ικανότητας των 

τοπικών φορέων 

και κινητοποίηση 

του πληθυσμού για 

το σχεδιασμό και 

υλοποίηση τοπικών 

στρατηγικών 

ανάπτυξης

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση

της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας

i) η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και του ποσοστού απασχό-λησης στην ευρύτερη αγροτική 

οικονομία
+

ii) η ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας. +

iii) η αναζωογόνηση των χωριών. 

iv) η ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων και χειροτεχνίας μπορεί να στηρίζεται σε παραδοσιακές δεξιότητες ή 

να εισάγει νέες ικανότητες

v) η κατάρτιση νέων σε δεξιότητες απαραίτητες για τη διαφοροποίηση

της τοπικής οικονομίας

vi) η ενθάρρυνση της υιοθέτησης και διάδοσης ΤΠΕ. 

vii) η ανάπτυξη της παροχής και καινοτόμου χρήσης των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας

viii) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τουρισμού. +

ix) η αναβάθμιση της τοπικής υποδομής, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφορο-ποίηση

i) η δημιουργία τοπικών ικανοτήτων συγκρότησης κοινοπραξιών, η

εμψύχωση και η προαγωγή της απόκτησης δεξιοτήτων
+

ii) η προώθηση κοινοπραξιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 

iii) η προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας. 

iv) η βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. ++

                                      

                                        Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος 

                                          Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές 

για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού2007-2013)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013
ΑΠ3: Ποιότητα της ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής 

ΑΠ2: Βελτίωση του Περιβάλλοντος 

και της Υπαίθρου

ΑΠ4: Εφαρμογή της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ4: Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ3: Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας

ΓΣΣ2: Προστασία του περιβάλλοντος 

και αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων

ΑΠ1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

ΓΣΣ1: Διατήρηση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
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περιοχών
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1) Εφαρμογή 

σχεδίων 

συνεργασίας

2) Ενίσχυση της 

ικανότητας των 

τοπικών φορέων 

και κινητοποίηση 

του πληθυσμού για 

το σχεδιασμό και 

υλοποίηση τοπικών 

στρατηγικών 

ανάπτυξης

Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις
(i) Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του άξονα 1 μπορεί να στο-χεύει στην ενέργεια, τα ύδατα και 

σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης 

ενέργειας για χρήση στη γεωργική εκμετάλλευση και αναδιάρθρωσης στον τομέα των γαλακτοκομικών 

προϊόντων

+

(ii) Τα γεωργοπεριβαλλοντικά και δασοκομικά μέτρα βάσει του άξονα 2 μπορούν ιδίως να 

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης τύπων βλάστησης 

πλούσιων σε είδη, και της προστασίας και της διατήρησης λειμώνων καθώς και εκτατικών μορφών 

γεωργικής παραγωγής. 

+

(iii) Είναι δυνατό να στηρίζονται έργα και ενέργειες συνεργασίας σε τοπική κλίμακα στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάσει των αξόνων 3 και 4 καθώς και για τη διαφοροποίηση των γεωργών 

ως προς την παραγωγή βιοενέργειας. 
(iv) Δεδομένου ότι τα θέματα τα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν 

όλες τις αγροτικές περιο-χές, τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις ομάδες τοπικής δράσης βάσει του άξονα4 

(Leader) να συμπεριλάβουν τα ζητήματα αυτά

(v) Η καινοτομία έχει το δυναμικό να επιτυγχάνει αποτελέσματα ιδιαί-τερα θετικά ανταποκρινόμενη στις νέες 

προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος, της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχεί-ρισης των υδάτων 

με πιο βιώσιμες πρακτικές και την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας. 

(vi) Ως γενική αρχή, η στήριξη στοχεύει στους τύπους ενεργειών οι οποίες συνάδουν προς τους στόχους και τις 

διατάξεις που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

(++) Μεγάλη συμβολή

(+) Μικρή συμβολή

                                      

                                        Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος 

                                          Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές 

για την αγροτική ανάπτυξη 

(περίοδος προγραμματισμού2007-2013)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013
ΑΠ3: Ποιότητα της ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής 

ΑΠ2: Βελτίωση του Περιβάλλοντος 

και της Υπαίθρου

ΑΠ4: Εφαρμογή της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ4: Δημιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση 

και τη διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές μέσω της 

προσέγγισης Leader

ΓΣΣ3: Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονομίας

ΓΣΣ2: Προστασία του περιβάλλοντος 

και αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων

ΑΠ1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

ΓΣΣ1: Διατήρηση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
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7.3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και, συνακόλουθα, οι συστάσεις ομαδοποιούνται σε δύο  

ενότητες που είναι:  

α) Βελτίωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος 

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και συνακόλουθα οι συστάσεις αφορούν την αναγκαιότητα  

ριζικής αναβάθμισης των μηχανισμών παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η 

παρακολούθηση του Προγράμματος και να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αυξημένων 

απαιτήσεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) της περιόδου  

2014-2020, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη στοχοκεντρική  προσέγγιση (result 

orientated) των Κανονισμών της ΕΕ.  Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: 

 

H τήρηση της υποχρέωσης των δικαιούχων για την παροχή στοιχείων για λόγους 

αξιολόγησης, με τη θέσπιση υποβολής αναφορών σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων των έργων. Ιδιαίτερα στα βασικά Μέτρα απαιτείται να γίνει υποχρεωτική η 

συμπλήρωση δεδομένων για την κατάσταση της εκμετάλλευσης/επιχείρησης πριν την 

υλοποίηση της επένδυσης και μετά την επένδυση /λήψη της ενίσχυσης. 

Η εξειδίκευση και η στοχοθέτηση του Προγράμματος σε όρους δεικτών (οικονομικών και 

περιβαλλοντικών) πρέπει να αντανακλάται στο επίπεδο των αιτήσεων που υποβάλλονται για 

ένταξη, κάτι που αποτελεί διαχρονική αδυναμία στο Μέτρο 121. Για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής, με 

υποχρεωτική ένταξη των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων των Μ112 -Μ6.1(ΠΑΑ 2014-2020)  

και Μ121 – Μ4.1.1 (ΠΑΑ 2014-2020) στο δείγμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής, αλλά και 

η υποχρεωτική υιοθέτηση της εξέλιξης του συμπληρωματικού δείκτη αποτελεσμάτων 

SO/AWU (Τυπική Αξία Παραγωγής/ΜΑΕ) κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων φακέλων 

υποψηφιότητας στα Μέτρα αυτά. 

Θέσπιση κριτηρίων επιλογής των έργων που να σχετίζονται με την επίτευξη 

ποσοτικών στόχων, μετρήσιμων και σε άμεση συνάρτηση με τους δείκτες 

αποτελεσμάτων των Μέτρων   

Άμεσα συνυφασμένο με το ανωτέρω είναι και το πρόβλημα που εντοπίσθηκε αναφορικά με 

την έλλειψη στοιχείων για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ύδατος, την παραγωγή ενέργειας 

από ΑΠΕ, τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας στα 

επενδυτικά σχέδια των Μ121 – Μ4.1.2 & 4.1.3 και 123-Μ4.2.1. Απαιτείται, κατά συνέπεια, να 

δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο στις φόρμες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων όσο και στα 

κριτήρια επιλογής των έργων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός των πέντε 

συμπληρωματικών δεικτών αποτελεσμάτων του ΚΠΠΑ 2014-2020.   

Δημιουργία Επιχειρησιακής Βάσης Δεδομένων (operational data base) που θα 

επιτρέπει όχι μόνο την παρακολούθηση των χρηματοροών αλλά και την 

παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ανά περιοχή εστίασης και 
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κοινοτική προτεραιότητα - Βελτίωση μηχανογραφικών δεδομένων για την 

εξυπηρέτηση του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) 

Ως μια γενική διαπίστωση αναφέρεται η έλλειψη, σε επίπεδο κυρίως πληροφοριακών 

συστημάτων, καταχωρημένων δεδομένων που να εξυπηρετούν την εκτίμηση δεικτών του 

ΚΠΠΑ. Συστήνεται όπως κατά τη δημιουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων 

ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απαιτήσεις του ΚΠΠΑ ώστε να αντλούνται τα απαιτούμενα 

στοιχεία. Ενδεχομένως να πρέπει να τυποποιηθεί μια διαδικασία η οποία να ‘ελέγχει’ τόσο σε 

επίπεδο αίτησης, όσο και επίπεδο δημιουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, την τήρηση 

των απαιτήσεων του πλαισίου αλλά και την ορθότητα των καταχωρημένων δεδομένων. 

Συστήνεται, επίσης, η πλήρης μηχανογράφηση των αιτήσεων στα βασικά Μέτρα του 

Προγράμματος και η αναφορά σε διακριτό πεδίο των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με βάση 

τους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, ώστε να καθίσταται 

απλούστερη και ορθότερη η αποτύπωση των δεδομένων αξιολόγησης. Θα πρέπει, επίσης, να 

εξεταστεί και η αποτύπωση στο έντυπο αίτησης, σε όρους μετρήσιμων δεδομένων, των τυχόν 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ενισχυόμενες δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.  

Κρίσιμης σημασίας είναι και η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

και των εποπτευόμενων υπηρεσιών του, ώστε να υπάρχει ένα Πληροφοριακό Σύστημα 

γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ, αλλά και τα 

ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών εφαρμογής (π.χ περιοχές του Δικτύου 

NATURA 2000, περιοχές HNV, ζώνες νιτρορύπανσης κλπ). Ουσιαστικά, δηλαδή,  προτείνεται 

η δημιουργία ενός συστήματος που θα αντλεί δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις 

πληροφοριακών δεδομένων (ΟΣΔΕ – Γενική Γραμματεία Υδάτων κλπ).   

Βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών δεικτών 

Παραμένει ως σημαντική αδυναμία του Προγράμματος η απουσία τιμών εκκίνησης αριθμού 

περιβαλλοντικών δεικτών καθώς επίσης και η αναγκαιότητα ελέγχου των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον στις περιοχές εφαρμογής των Μέτρων. Συστήνεται όπως χρηματοδοτηθεί μέσω 

Τεχνικής Βοήθειας η εκπόνηση μελετών που στοχεύουν στη μέτρηση των δεικτών 

επιπτώσεων των Μέτρων, σε παραμέτρους όπως η βιοποικιλότητα, η προστασία των 

υδάτων, η προστασία του εδάφους κλπ. Σημειώνεται ότι στο ΠΑΑ 2014-2020 ένα ακόμα 

μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται προς την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Η 

αδυναμία μέτρησης περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων αποτελεί τροχοπέδη για την επιτυχή 

εφαρμογή του όποιου Προγράμματος. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και των Μονάδων   

Εφαρμογής ως προς τις απαιτήσεις του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) 

Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για την εκπαίδευση των στελεχών των 

Μονάδων Εφαρμογής σε σχέση με τους στόχους της νέας ΚΑΠ και το πλαίσιο εφαρμογής των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως ως προς την στρατηγική της στόχευσης των 

πολιτικών που εφαρμόζουν (objective related strategies). Η ανωτέρω δράση κρίνεται ως 
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απολύτως αναγκαία και θα  πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή απευθυνόμενη και στα στελέχη 

των ΔΑΟΠ –ΔΑΟΚ – ΕΥΔ ΠΕΠ. 

Βελτίωση του πλαισίου τήρησης στατιστικών δεδομένων για την αγροτική οικονομία 

Συστήνεται η βελτίωση του πλαισίου τήρησης στατιστικών δεδομένων για την αγροτική 

οικονομία, εργασία που απαιτεί (i) την ταύτιση των μεθοδολογιών τήρησης στατιστικών 

δεδομένων μεταξύ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τμημάτων του Υπουργείου, (ii) την 

αξιολόγηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ στον υπολογισμό κρίσιμων 

παραμέτρων της αγροτικής οικονομίας και του περιβάλλοντος, ώστε να μην διαπιστώνονται 

αστοχίες στην αποτύπωση μεταβολών που ξεκάθαρα εντόπισε η εκ των υστέρων αξιολόγηση 

(π.χ. μεταβολές αριθμού νέων γεωργών και ύψους επενδύσεων στη γεωργία), και (iii) τη 

δημιουργία μεθοδολογίας υπολογισμού βασικών μακροοικονομικών δεικτών για τις αγροτικές 

περιοχές (π.χ. υπολογισμός ανεργίας).  

(β) Βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος 

Η δεύτερη ενότητα συστάσεων σχετίζεται με την αναγκαιότητα υπέρβασης των προβλημάτων 

που οδηγούν σε αποκλίσεις μεταξύ αρχικού προγραμματισμού και υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η υπέρβαση των προβλημάτων απαιτεί την 

διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στη χαμηλή απόδοση του Προγράμματος σε σχέση με 

την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση του αριθμού των γεωργών που εκπαιδεύονται, 

την αδυναμία σαφούς στοχοθέτησης και συνακόλουθα προσδιορισμού των επιπτώσεων των 

αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, τη μη μεταβολή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των 

ενισχυόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη μη προώθηση της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται : 

Ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για τη δημιουργία της απαιτούμενης 

γνώσης για την καλύτερη στόχευση των Μέτρων  

Εντοπίζεται μια έλλειψη στόχευσης των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων τόσο σε χωρικό 

επίπεδο όσο και έναντι σαφώς προσδιορισμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η 

εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων έχει κατά βάση ένα οριζόντιο χωρικό χαρακτήρα και 

βασίζεται σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με συγκεκριμένες καλλιέργειες και όχι κατ’ ανάγκη 

με σαφώς προσδιορισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλες δε δράσεις, όπως π.χ. η 

βιολογική γεωργία, ενισχύονται χωρίς χωρική στόχευση, στοιχείο που με όρους 

‘περιβαλλοντικής πολιτικής’ δεν αποσκοπεί στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.    

Συστήνεται μια πιο προσδιορισμένη στόχευση των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων σε 

προβλήματα τα οποία ορίζονται με μετρήσιμους δείκτες (base line) και με μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των 

Μέτρων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται μια σειρά μελετών για την επίδραση  της 

γεωργίας στο περιβάλλον, τον εντοπισμό των παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην 

προσαρμογή (adaptation) και τη μείωση (mitigation) των επιπτώσεων από την κλιματική 

αλλαγή, την καλύτερη διαχείριση των υδατίνων πόρων και τη βελτίωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών τους. 
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Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, ώστε να συνταχθεί ένα καθοδηγητικό 

έγγραφο μακροοικονομικών και μικροοικονομικών στοιχείων ανά επιλέξιμο κλάδο 

μεταποίησης/ εμπορίας και τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ως υποστηρικτικό 

εργαλείο πληροφόρησης των Αξιολογητών, για καλύτερη αποτίμηση των αιτήσεων και κατ’ 

επέκταση ορθότερη στόχευση των ενισχύσεων σε υποσχόμενους κλάδους μεταποίησης/ 

καλλιεργειών και σε αποδοτικότερα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η 

αποτίμηση της συμβολής του Μέτρου των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  ελληνικής  γεωργίας, μέσω  της 

εκπόνησης θεματικής αξιολόγησης με στόχο τον ενδεχόμενο  επανασχεδιασμό του.  

Η σύνταξη προτύπων αναφορικά με την εξοικονόμηση ύδατος, την εξοικονόμηση ενέργειας, 

την αποθήκευση άνθρακα, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου, μεθανίου και αμμωνίας  

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έκδοση προσκλήσεων στα σχετικά Μέτρα του 

ΠΑΑ 2014-2020 που εξυπηρετούν τις πέντε περιοχές εστίασης της 5
ης 

Κοινοτικής 

Προτεραιότητας.   

Συστήνεται η αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η συνεχής 

αστοχία των προγραμμάτων των προηγούμενων περιόδων όσον αφορά την ουσιαστική 

συμβολή τους, στην ανάπτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και ιδίως των μηρυκαστικών, αλλά 

και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την αντιστροφή των αρνητικών αυτών 

εξελίξεων. 

Αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ώστε να συμβάλλει στη 

δικτύωση γεωργών με φορείς επιστημονικής γνώσης με στόχο την προώθηση της 

καινοτομίας 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης κρίνει ότι η υποστελέχωση του ΕΑΔ συνέτεινε και στην 

αποδυνάμωση του ρόλου του, όπως αυτή προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του. Συστήνεται όπως το ΕΑΔ αναλάβει πλήρως τον ρόλο που του αναλογεί, κυρίως ως προς 

τα θέματα των Νέων Προκλήσεων στις οποίες το Πρόγραμμα στο σύνολο του παρουσιάζει 

αδυναμίες (π.χ. καινοτομία, κλιματική αλλαγή, συνεργασία). Παράλληλα, η εξέταση της 

«ζήτησης» από πλευράς γεωργών εστιάζεται κυρίως στο Μέτρο των επενδύσεων στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενώ, και το είδος των επενδύσεων εντοπίζεται στην απλή 

ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού αγνοώντας τις Νέες Προκλήσεις αλλά και τους 

τομείς προτεραιότητας της ΚΑΠ για την υλοποίηση επενδύσεων (καινοτομία, ΤΠΕ, δικτύωση). 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα πρέπει να συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση/ενημέρωση 

των γεωργών για τις προτεραιότητες της ΚΑΠ. 

Σύνδεση του συστήματος παρακολούθησης με την εφαρμογή των Μέτρων 

Προτείνεται η κατάρτιση διαδικασίας γρήγορης αξιολόγησης, Μέτρων, Υπομέτρων ή και 

Δράσεων, με τη συστηματική και έγκαιρη τήρηση και ενημέρωση των στοιχείων του 

συστήματος παρακολούθησης σε ενιαίο σύστημα παρακολούθησης. Πριν την αναθεώρηση 

Δράσεων, Μέτρων κλπ, θα πρέπει να προηγείται μια γρήγορη αξιολόγηση της προηγούμενης 

εφαρμογής, η οποία να στηρίζεται στην εκτίμηση της συμβολής της Δράσης/Μέτρου στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με βάση τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες 

επίδοσης και αποτελέσματος και όπου είναι δυνατόν και επιπτώσεων του ΚΠΠΑ.   
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Διασύνδεση με Πυλώνα 1 – Ενίσχυση της  συμπληρωματικότητας των Μέτρων   

Το Μέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών αποτελεί αναμφίβολα ένα πολύτιμο εργαλείο 

ηλικιακής ανανέωσης του γηρασμένου γεωργικού δυναμικού και έχει συμβάλει σημαντικά 

στην συγκράτηση της εγκατάλειψης του γεωργικού επαγγέλματος από τους νέους, ενώ 

παράλληλα φαίνεται να αποτελεί διέξοδο από την ανεργία σε περιοχές της υπαίθρου. Χρήζει 

όμως περαιτέρω διερεύνησης το ενδεχόμενο σύνδεσης του Μέτρου με άλλα εργαλεία 

πολιτικής ώστε να καθοδηγούνται οι νέοι γεωργοί σε κατευθύνσεις (α) συνεργασίας και (β) 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων τους (π.χ. βιολογική γεωργία, παροχή 

συμβουλών). Παράλληλα, η εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων θα πρέπει να 

συσχετισθεί και να συνεξετασθεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

Δράσεις του πρώτου Πυλώνα και ιδιαίτερα της πολλαπλής συμμόρφωσης και του 

«πρασινίσματος». Τέλος, κρίνεται επιβεβλημένη η ενεργοποίηση Μέτρων που αφορούν στις 

περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και των περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 

2000. 

Αναβάθμιση του συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών 

και των μηχανισμών παροχής αναγκαίας εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Τόσο στο ΠΑΑ 2007-13 όσο και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η εκπαίδευση 

στόχευε σχεδόν αποκλειστικά προς τους νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης. Αυτό είναι 

μεν απόλυτα θεμιτό και κατάλληλα στοχευμένο ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

σε εκμεταλλεύσεις νέων γεωργών, αλλά δεν βοηθά προς τη γενικότερη εικόνα που 

παρουσιάζει το σύνολο του γεωργικού κλάδου σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

αγροτών. Με δεδομένο ότι οι πόροι που διατίθενται  από το ΠΑΑ 2014-2020 είναι ιδιαίτερα 

αυξημένοι απαιτείται η επανεκτίμηση της δυνατότητας των υφισταμένων μηχανισμών να 

ανταποκριθούν, καθώς και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την 

ενεργοποίηση νέων φορέων ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη  και αποτελεσματική υλοποίηση 

του Μέτρου στο ΠΑΑ 2014-2020.  

Ιεράρχηση και επανεξέταση των προτεραιοτήτων της χώρας σε σχέση με τον 

προγραμματισμό των έργων εγγείων βελτιώσεων (φράγματα, ταμιευτήρες, δίκτυα) και 

τις προτεραιότητες της περιοχής εστίασης 5Α του ΠΑΑ 2014-2020 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται η διακοπή του φαινομένου της αέναης χρηματοδότησης 

νέων μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, η εστίαση στην ολοκλήρωση των έργων που έχουν 

ενταχθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και η αποφυγή ένταξης έργων που 

είναι δεδομένο ότι θα μεταφερθούν ως έργα «γέφυρες» και θα βαραίνουν τις επόμενες 

προγραμματικές περιόδους. Απαιτείται, επίσης, θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή 

εγγειοβελτιωτικών έργων που εξυπηρετούν τις προτεραιότητες της επενδυτικής 

προτεραιότητας 5
 
Α στο ΠΑΑ 2014-2020. 

Σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των Μέτρων    

Οι συνεχείς τροποποιήσεις του ιδιαιτέρως πολύπλοκου και γραφειοκρατικού κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ οδηγούν σε μια 

πλήρη ασάφεια για το τι τελικά ισχύει, δημιουργούν τεράστιο διοικητικό φόρτο, ενώ αυξάνουν 
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και την πιθανότητα ακούσιων λαθών από πλευράς δικαιούχων. Είναι προφανές ότι θα πρέπει 

να υπάρχει σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των Μέτρων.    
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
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Υφιστάμενη Κατάσταση  

του Γεωργικού Τομέα της Ελλάδας 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πίνακας 1: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω με βάση το βαθμό αστικότητας του 

τόπου μόνιμης κατοικίας  

Πληθυσμός % Πληθυσμός % Πληθυσμός % 

2007 6.260,0  66,5% 1.222,3  13,0% 1.930,1  20,5% 9.412,4  

2008 6.294,9  66,7% 1.208,3  12,8% 1.931,9  20,5% 9.435,1  0,1%

2009 6.204,4  65,8% 1.229,2  13,0% 1.997,4  21,2% 9.431,1  3,4%

2010 6.117,4  65,1% 1.258,8  13,4% 2.023,1  21,5% 9.399,4  1,3%

2011 6.176,4  65,9% 1.216,8  13,0% 1.979,6  21,1% 9.372,8  -2,2%

2012 6.144,6  65,8% 1.172,5  12,5% 2.027,7  21,7% 9.344,8  2,4%

2013 6.116,5  65,7% 1.175,5  12,6% 2.017,5  21,7% 9.309,5  -0,5%

2014 6.112,9  65,9% 1.180,9  12,7% 1.988,3  21,4% 9.282,1  -1,4%

2015 6.080,1  65,8% 1.190,6  12,9% 1.975,8  21,4% 9.246,6  -0,6%

(%) 2015/ 2007 -2,9% -2,6% 2,4% -1,8%

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ), ΣΕ 1.000 ΑΤΟΜΑ 
% ετήσιας 

μεταβολής 

του 

αγροτικού 

πληθυσμού 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 

 

Πίνακας 2:Ηλικιακή διάρθρωση με βάση το βαθμό αστικότητας για το έτος 2014  

Σύνολο

Πλήθος % EL % EU Πλήθος % EL % EU Πλήθος % EL % EU Πλήθος % Αγρ. % Ενδ. % Αστ.

Ηλικία μικρότερη των 14 ετών 704.741 14,8% 15,3% 177.359 15,4% 15,3% 715.689 14,4% 16,0% 1.597.789 44,1% 11,1% 44,8%

Ηλικία μεταξύ 15 και 64 ετών 2.990.574 62,7% 65,2% 752.218 65,3% 65,6% 3.326.698 66,8% 66,4% 7.069.490 42,3% 10,6% 47,1%

Ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών 1.078.007 22,6% 19,5% 222.889 19,3% 19,1% 935.529 18,8% 17,6% 2.236.425 48,2% 10,0% 41,8%

Σύνολο 4.773.322 100,0% 100,0% 1.152.466 100,0% 100,0% 4.977.916 100,0% 100,0% 10.903.704 43,8% 10,6% 45,7%

% Κατανομή
Ηλικιακή κατανομή

Αγροτικές Περιοχές Αστικές περιοχέςΕνδιάμεσες Περιοχές

 
Πηγή: CAP Context Indicators – 2015 update (C.02)(Eurostat) 

 

 

Διάγραμμα 1:Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω στις αγροτικές 

περιοχές  

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Πίνακας 3: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, 

στις αγροτικές περιοχές με βάση το τόπο μόνιμης κατοικίας 

Απασχο-

λούμενοι
%

% ετήσιας 

μεταβολής
Άνεργοι %

% ετήσιας 

μεταβολής

Εργατικό 

Δυναμικό

Μη 

οικονομικά 

ενεργοί

Εργατικό 

Δυναμικό/ 

Μη ενεργοί

2007 861,3 93,0% 64,9 7,0% 926,2 1.003,9 92,3%

2008 867,5 93,4% 0,7% 61,8 6,6% -4,7% 929,3 1.002,7 92,7%

2009 903,1 92,2% 4,1% 76,2 7,8% 23,3% 979,3 1.018,1 96,2%

2010 897,6 89,6% -0,6% 104,2 10,4% 36,8% 1.001,8 1.021,4 98,1%

2011 818,3 86,2% -8,8% 131,4 13,8% 26,1% 949,7 1.029,9 92,2%

2012 785,8 81,2% -4,0% 181,7 18,8% 38,3% 967,5 1.060,2 91,3%

2013 756,8 78,0% -3,7% 213,7 22,0% 17,6% 970,5 1.047,0 92,7%

2014 739,1 78,2% -2,3% 205,9 21,8% -3,7% 945,0 1.043,4 90,6%

2015 756,1 79,8% 2,3% 191,8 20,2% -6,8% 947,9 1.028,0 92,2%

% 2015/2007 -12,2% 195,8% 2,3% 2,4%

ΕΤΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ, ΣΕ 1.000 ΑΤΟΜΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 

 

Διάγραμμα 2: Διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας στις αγροτικές 

περιοχές  

 

Πίνακας 4: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, στο πρωτογενή τομέα  

Α΄ 

τρίμηνο

% ετήσιας 

μεταβολής

Β΄ 

τρίμηνο

% ετήσιας 

μεταβολής

Γ΄ 

τρίμηνο

% ετήσιας 

μεταβολής

Δ΄ 

τρίμηνο

% ετήσιας 

μεταβολής

Μέσος 

Όρος

% ετήσιας 

μεταβολής

2007 525,6 519,4 510,0 513,5 517,1 4.564,1

2008 516,1 -1,8% 516,0 -0,7% 510,5 0,1% 512,5 -0,2% 513,8 -0,6% 4.610,5

2009 517,7 0,3% 526,0 1,9% 541,2 6,0% 546,6 6,7% 532,9 3,7% 4.556,0

2010 557,7 7,7% 546,6 3,9% 545,5 0,8% 527,0 -3,6% 544,2 2,1% 4.389,8

2011 512,9 -8,0% 503,6 -7,9% 497,3 -8,8% 488,9 -7,2% 500,7 -8,0% 4.054,4

2012 480,8 -6,3% 484,3 -3,8% 481,7 -3,1% 475,2 -2,8% 480,5 -4,0% 3.695,0

2013 475,4 -1,1% 481,1 -0,7% 488,8 1,5% 478,9 0,8% 481,1 0,1% 3.513,2

2014 479,6 0,9% 475,9 -1,1% 483,6 -1,1% 480,4 0,3% 479,9 -0,2% 3.536,3

2015 476,3 -0,7% 472,4 -0,7% 461,3 -4,6% 452,8 -5,7% 465,7 -3,0% 3.610,7

% 2015/2007 -9,4% -9,0% -9,5% -11,8% -9,9% -20,9%

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (Α.  Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία)*

ΕΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟ

ΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ, ΣΕ 1.000 ΑΤΟΜΑ 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 
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*Από το 1ο τρίμηνο του 2008 στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ 08 (NACE 

rev.2) 

 

Διάγραμμα 3: Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των απασχολούμενων ηλικίας 15 ετών και 

άνω, του πρωτογενή τομέα  

 

Πίνακας 5: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, στο πρωτογενή τομέα και 

θέση στο επάγγελμα, για τα έτη 2007 - 2015  

Α
υ

το
α

π
α

σ
χο

λο
ύ

μ
εν

ο
ς 

μ
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π
ρ

ο
σ

ω
π

ικ
ό

%

%
 ε

τή
σ

ια
ς 

μ
ετ
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β

ο
λή

ς

Α
υ

το
α
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ς 
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%
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Μ
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 ή
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)

%

%
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ς

Β
ο

η
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ς 
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ικ

ο
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ια

κή
 

επ
ιχ

εί
ρ

η
σ

η

%

%
 ε

τή
σ

ια
ς 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς

2007 40,0 7,7% 312,6 60,5% 34,6 6,7% 130,0 25,1%

2008 40,3 7,8% 0,9% 320,0 62,3% 2,4% 38,5 7,5% 11,2% 115,1 22,4% -11,5%

2009 45,9 8,6% 13,7% 333,3 62,5% 4,2% 48,2 9,0% 25,3% 105,5 19,8% -8,3%

2010 46,6 8,6% 1,5% 343,4 63,1% 3,0% 52,7 9,7% 9,3% 101,6 18,7% -3,8%

2011 41,7 8,3% -10,4% 318,5 63,6% -7,2% 47,7 9,5% -9,5% 92,7 18,5% -8,7%

2012 32,8 6,8% -21,4% 316,4 65,9% -0,7% 45,9 9,5% -3,9% 85,4 17,8% -7,9%

2013 22,4 4,7% -31,7% 334,1 69,5% 5,6% 44,5 9,2% -3,1% 80,1 16,6% -6,2%

2014 23,8 4,9% 6,0% 329,3 68,6% -1,4% 45,2 9,4% 1,6% 81,6 17,0% 1,9%

2015 29,9 6,4% 25,7% 315,4 67,7% -4,2% 46,1 9,9% 1,9% 74,4 16,0% -8,8%

% 2015/2007 -25,3% 0,9% 33,1% -42,7%

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (Α.  Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία)*

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ, ΣΕ 1.000 ΑΤΟΜΑ 

ΕΤΟΣ

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 

*Από το 1ο τρίμηνο του 2008 στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ 08 (NACE 

rev.2) 

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω 

στο πρωτογενή τομέα και ανά θέση στο επάγγελμα 
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Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω του 

πρωτογενή τομέα στο σύνολο της χώρας και ανά θέση στο επάγγελμα 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 

 

Πίνακας 6: Αναλογία (%) απασχολούμενων 15 ετών και άνω στο κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας «Γεωργία, δασοκομία, αλιεία» ανά Περιφέρεια (Δ’ Τρίμηνο) 

2007 2008 2010 2011 2014 2015

μονάδες 

μεταβολής 

2007 - 2015

ΑΜΘ 24,2 24,6 25,6 28,0 30,7 26,7 2,5

Κεντρική Μακεδονία 11,5 11,8 12,5 12,9 15,5 14,6 3,1

Δυτική Μακεδονία 17,3 18,2 17,4 15,9 19,2 18,1 0,8

Ήπειρος 19,5 17,9 19,8 19,2 22,5 18,7 -0,8

Θεσσαλία 22,7 19,8 23,8 25,2 26,0 23,6 0,9

Ιόνια Νησιά 15,6 18,4 15,9 18,7 16,1 4,9 -10,7

Δυτική Ελλάδα 20,1 19,6 20,7 23,5 27,0 22,6 2,5

Στερεά Ελλάδα 19,0 18,7 21,5 18,8 24,6 23,9 4,9

Αττική 0,7 0,9 1,2 1,3 0,7 0,8 0,1

Πελοπόννησο 29,0 31,0 29,3 29,3 32,7 30,8 1,8

Βόρειο Αιγαίο 15,4 13,4 12,5 10,4 17,5 19,2 3,8

Νότιο Αιγαίο 7,2 6,1 8,5 8,2 8,0 8,5 1,3

Κρήτη 17,2 16,5 21,6 20,8 15,8 16,0 -1,2

Σύνολο Χώρας 11,4 11,4 12,4 12,6 13,6 12,4 1,0

Περιφέρειες

% απασχολούμενων 15 ετών και άνω 

στο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας "Γεωργία, Δασοκομία, αλιεία" (Δ' 

Τρίμηνο)

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 
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Πίνακας 7: Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων (φυσικά πρόσωπα) και χρόνος απασχόλησης  

ΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΤΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

0 έως 25% 458.710 53,4%

25 έως 50% 158.960 18,5%

50 έως 75% 115.200 13,4%

75 έως 100% 35.540 4,1%

100% 91.100 10,6%

859.510

0 έως 25% 416.730 57,7% -9,15%

25 έως 50% 119.150 16,5% -25,04%

50 έως 75% 83.100 11,5% -27,86%

75 έως 100% 28.570 4,0% -19,61%

100% 74.860 10,4% -17,83%

722.410

0 έως 25% 386.320 54,5% -15,78%

25 έως 50% 111.610 15,7% -29,79%

50 έως 75% 87.530 12,4% -24,02%

75 έως 100% 29.240 4,1% -17,73%

100% 94.010 13,3% 3,19%

708.710

2013

ΣΥΝΟΛΟ - 2013

ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μεταβολή κατόχων Γ.Ε. ανά  

χρόνο απασχόλησης με 

βάση το έτος 2007

2007

ΣΥΝΟΛΟ - 2007

2010

ΣΥΝΟΛΟ - 2010

 

Πηγή: EUROSTAT, Labour force categories: number of persons and farm work (AWU) in the holding by working time (% 

AWU) and agricultural size of farm (UAA) [ef_lfwtime] 

Πίνακας 8: Εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας στον αγροτικό τομέα  

Μ.Ο. 

2010-2012
2010 2011 2012 2013 2014

Μ.Ο. 

2012-2014
ΕΛΛΑΔΑ 12.513,9 13.037,4 12.971,4 11.532,9 10.863,2 11.381,9 11.256,5

EU-28 15.180,4 13.993,0 15.202,2 16.346,1 17.284,2 17.030,6 16.884,0

% 82,4% 93,2% 85,3% 70,6% 62,9% 66,8% 66,7%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (EUR/AWU)

 

 

Διάγραμμα 6: Συγκριτική εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας του αγροτικού τομέα της 

Ελλάδας με την EU-28 

 

Πηγή: CAP Context Indicators –2013 & 2015 update (C.14)(Eurostat) 
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Πίνακας 9: Εξέλιξη της απασχόλησης ανά έτος (θέση στο επάγγελμα, τύπος περιοχών και 

ηλικία) 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

25-39 510 501 783 1.794

40-64 600 515 241 1.356

1.110 1.016 1.024 3.150

15-24 148 148

25-39 218 440 140 798

40-64 429 1.084 112 1.625

65+ 105 0 110 215

752 1.524 400 110 2.786

15-24 73 772 996 1.841

25-39 1.044 8.583 2.833 1.849 14.309

40-64 5.603 21.046 4.963 4.204 35.816

65+ 423 1.539 94 549 2.605

7.070 31.241 8.662 7.598 54.571

15-24 1.111 1.165 2.217 4.493

25-39 2.451 13.773 5.248 7.130 28.602

40-64 5.197 41.744 4.340 11.313 62.594

65+ 1.195 4.269 2.464 7.928

8.843 60.897 10.753 23.124 103.617

15-24 200 1.700 2.007 15.515 19.422

25-39 5.237 50.677 5.766 26.207 87.887

40-64 13.833 150.823 5.543 47.648 217.847

65+ 2.681 19.407 250 10.747 33.085

21.951 222.607 13.566 100.117 358.241

15-24 200 2.884 4.092 18.728 25.904

25-39 9.460 73.974 14.770 35.186 133.390

40-64 25.662 215.212 15.199 63.165 319.238

65+ 4.404 25.215 344 13.870 43.833

39.726 317.285 34.405 130.949 522.365

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2007

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 302 282 307 891

25-39 225 740 965

40-64 1.339 1.624 479 3.442

1.339 2.151 1.501 307 5.298

15-24 112 294 406

25-39 851 325 1.176

40-64 382 1.678 346 105 2.511

65+ 95 95

382 2.624 783 399 4.188

15-24 522 1.224 1.746

25-39 522 5.979 2.174 1.604 10.279

40-64 7.228 21.610 4.355 3.573 36.766

65+ 490 1.357 0 608 2.455

8.240 28.946 7.051 7.009 51.246

15-24 963 1.242 2.548 4.753

25-39 2.280 17.753 6.816 8.090 34.939

40-64 5.160 42.070 5.408 10.019 62.657

65+ 537 3.954 1.366 5.857

7.977 64.740 13.466 22.023 108.206

15-24 254 2.291 3.025 12.185 17.755

25-39 5.103 50.358 7.215 24.611 87.287

40-64 12.911 153.394 6.883 40.976 214.164

65+ 1.421 20.301 65 8.579 30.366

19.689 226.344 17.188 86.351 349.572

15-24 254 3.556 5.183 16.558 25.551

25-39 7.905 75.166 17.270 34.305 134.646

40-64 27.020 220.376 17.471 54.673 319.540

65+ 2.448 25.707 65 10.553 38.773

37.627 324.805 39.989 116.089 518.510

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2008

Σύνολο

 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

          

10 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 315 315

25-39 553 204 757

40-64 1.182 2.592 3.774

1.182 3.460 204 4.846

15-24 124 124

25-39 138 532 150 820

40-64 225 1.026 222 1.473

65+ 98 98

363 1.780 372 2.515

15-24 242 537 403 1.182

25-39 1.929 5.282 4.499 1.289 12.999

40-64 5.465 20.659 4.458 2.701 33.283

65+ 380 371 360 1.111

7.774 26.554 9.494 4.753 48.575

15-24 1.219 1.430 1.297 3.946

25-39 2.487 16.385 6.011 5.529 30.412

40-64 6.830 42.169 4.808 9.367 63.174

65+ 385 4.216 132 774 5.507

9.702 63.989 12.381 16.967 103.039

15-24 330 3.102 2.527 10.331 16.290

25-39 6.820 44.061 10.845 22.286 84.012

40-64 16.738 169.709 10.868 41.056 238.371

65+ 2.973 20.674 111 8.180 31.938

26.861 237.546 24.351 81.853 370.611

15-24 330 5.002 4.494 12.031 21.857

25-39 11.374 66.813 21.709 29.104 129.000

40-64 30.440 236.155 20.356 53.124 340.075

65+ 3.738 25.359 243 9.314 38.654

45.882 333.329 46.802 103.573 529.586

2009

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 

 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

25-39 203 203

40-64 796 1.687 440 383 3.306

796 1.687 643 383 3.509

15-24 123 123

25-39 155 309 464

40-64 262 1.083 112 1.457

65+ 83 207 290

500 1.722 112 2.334

15-24 279 961 468 1.708

25-39 2.176 7.405 5.078 1.113 15.772

40-64 6.153 24.661 5.789 3.059 39.662

65+ 329 1.099 0 604 2.032

8.658 33.444 11.828 5.244 59.174

15-24 887 2.249 1.478 4.614

25-39 3.665 12.899 8.003 3.722 28.289

40-64 9.443 45.698 5.829 10.515 71.485

65+ 832 4.459 110 1.284 6.685

13.940 63.943 16.191 16.999 111.073

15-24 127 2.323 1.861 8.576 12.887

25-39 5.102 48.591 10.550 18.902 83.145

40-64 17.570 176.546 12.713 44.742 251.571

65+ 1.917 19.551 103 6.410 27.981

24.716 247.011 25.227 78.630 375.584

15-24 127 3.612 5.071 10.522 19.332

25-39 11.098 69.204 23.834 23.737 127.873

40-64 34.224 249.675 24.771 58.811 367.481

65+ 3.161 25.316 213 8.298 36.988

48.610 347.807 53.889 101.368 551.674

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2010

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

25-39 775 599 1.374

40-64 1.005 1.445 482 232 3.164

65+ 190 534 0 554 1.278

1.195 2.754 1.081 786 5.816

25-39 146 293 439

40-64 528 1.362 113 2.003

65+ 122 122

674 1.777 113 2.564

15-24 97 613 914 1.624

25-39 2.030 7.085 4.431 1.398 14.944

40-64 5.768 21.895 4.823 3.725 36.211

65+ 418 1.840 265 483 3.006

8.216 30.917 10.132 6.520 55.785

15-24 591 1.432 1.325 3.348

25-39 4.268 13.299 6.852 5.437 29.856

40-64 7.892 44.706 6.963 9.724 69.285

65+ 826 3.796 964 5.586

12.986 62.392 15.247 17.450 108.075

15-24 338 2.419 794 8.045 11.596

25-39 3.558 42.011 10.327 18.477 74.373

40-64 16.463 158.285 13.213 36.357 224.318

65+ 1.151 18.197 83 7.843 27.274

21.510 220.912 24.417 70.722 337.561

15-24 338 3.107 2.839 10.284 16.568

25-39 10.002 63.463 22.209 25.312 120.986

40-64 31.656 227.693 25.481 50.151 334.981

65+ 2.585 24.489 348 9.844 37.266

44.581 318.752 50.877 95.591 509.801

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2011

Σύνολο

 

 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 404 404

25-39 616 601 380 1.597

40-64 505 3.436 619 4.560

65+ 469 469

1.590 4.037 1.403 7.030

25-39 729 154 883

40-64 323 2.018 327 118 2.786

323 2.747 481 118 3.669

15-24 105 280 542 1.079 2.006

25-39 1.926 7.261 6.350 1.675 17.212

40-64 4.492 24.472 4.459 4.190 37.613

65+ 207 1.683 0 344 2.234

6.730 33.696 11.351 7.288 59.065

15-24 138 658 959 1.864 3.619

25-39 3.430 13.473 5.406 4.612 26.921

40-64 5.508 40.516 5.359 7.432 58.815

65+ 405 2.009 86 710 3.210

9.481 56.656 11.810 14.618 92.565

15-24 301 2.094 939 7.125 10.459

25-39 4.164 44.706 12.045 19.722 80.637

40-64 13.172 161.996 13.445 33.912 222.525

65+ 422 12.492 77 5.023 18.014

18.059 221.288 26.506 65.782 331.635

15-24 544 3.032 2.844 10.068 16.488

25-39 10.136 66.770 24.335 26.009 127.250

40-64 24.000 232.438 24.209 45.652 326.299

65+ 1.503 16.184 163 6.077 23.927

36.183 318.424 51.551 87.806 493.964

2012

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 236 223 459

25-39 925 499 1.424

40-64 345 1.440 822 2.607

345 2.601 1.045 499 4.490

15-24 421 421

25-39 200 162 362

40-64 458 921 329 395 2.103

658 921 491 816 2.886

15-24 85 934 123 1.142

25-39 669 9.453 4.462 1.265 15.849

40-64 3.378 24.713 5.523 2.102 35.716

65+ 1.009 114 622 1.745

4.047 35.260 11.033 4.112 54.452

15-24 546 629 1.128 2.303

25-39 1.148 13.170 6.049 3.317 23.684

40-64 4.081 47.136 6.089 6.125 63.431

65+ 87 1.774 1.038 2.899

5.316 62.626 12.767 11.608 92.317

15-24 96 2.826 860 5.238 9.020

25-39 1.936 46.139 9.062 21.827 78.964

40-64 10.386 182.523 10.158 33.268 236.335

65+ 535 11.379 179 3.487 15.580

12.953 242.867 20.259 63.820 339.899

15-24 96 3.693 2.646 6.910 13.345

25-39 3.953 69.687 19.735 26.908 120.283

40-64 18.648 256.733 22.921 41.890 340.192

65+ 622 14.162 293 5.147 20.224

23.319 344.275 45.595 80.855 494.044

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2013

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 

Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 327 327

25-39 304 265 396 965

40-64 1.866 765 2.631

2.497 1.030 396 3.923

15-24 263 263

25-39 229 240 469

40-64 408 872 452 337 2.069

408 1.101 452 840 2.801

15-24 136 426 562

25-39 277 8.320 2.283 952 11.832

40-64 3.169 22.610 4.449 3.745 33.973

65+ 2.334 129 509 2.972

3.582 33.264 7.287 5.206 49.339

15-24 503 964 2.586 4.053

25-39 481 10.389 4.408 2.227 17.505

40-64 4.003 50.371 6.621 7.058 68.053

65+ 259 2.704 109 1.031 4.103

4.743 63.967 12.102 12.902 93.714

15-24 3.690 1.342 7.520 12.552

25-39 2.213 37.428 8.898 18.266 66.805

40-64 9.177 174.795 11.732 31.837 227.541

65+ 805 13.319 0 5.128 19.252

12.195 229.232 21.972 62.751 326.150

15-24 136 4.520 2.732 10.369 17.757

25-39 2.971 56.670 15.854 22.081 97.576

40-64 16.757 250.514 24.019 42.977 334.267

65+ 1.064 18.357 238 6.668 26.327

20.928 330.061 42.843 82.095 475.927

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λ  ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2014

Σύνολο
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Αυτοπασχολούμεν

ος με προσωπικό

Αυτοπασχολούμενος 

χωρίς προσωπικό Μισθωτός

Βοηθός στην 

οικογενειακή 

επ ιχείρηση

15-24 332 332

25-39 1.121 1.121

40-64 403 1.904 2.307

65+ 323 323

403 3.680 4.083

25-39 525 385 360 1.270

40-64 180 1.699 343 163 2.385

65+ 121 121

180 2.345 728 523 3.776

15-24 167 287 621 1.009 2.084

25-39 1.228 7.526 3.389 1.479 13.622

40-64 3.306 23.783 6.723 2.591 36.403

65+ 324 3.071 137 302 3.834

5.025 34.667 10.870 5.381 55.943

15-24 564 816 1.953 3.333

25-39 667 9.365 7.325 2.562 19.919

40-64 5.539 47.211 6.755 7.360 66.865

65+ 460 3.877 121 438 4.896

6.666 61.017 15.017 12.313 95.013

15-24 167 1.861 989 7.363 10.380

25-39 2.597 33.900 10.011 17.284 63.792

40-64 12.368 165.399 11.164 30.386 219.317

65+ 852 15.490 438 3.285 20.065

15.984 216.650 22.602 58.318 313.554

15-24 334 3.044 2.426 10.325 16.129

25-39 4.492 52.437 21.110 21.685 99.724

40-64 21.796 239.996 24.985 40.500 327.277

65+ 1.636 22.882 696 4.025 29.239

28.258 318.359 49.217 76.535 472.369

2015

Θέση στο επάγγελμα 1η απασχ

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Σύνολο

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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Διάγραμμα 7: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά επάγγελμα (μονοψήφια ταξινόμηση) για τα έτη 2001 - 2016 ανά τρίμηνο 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

Πίνακας 10:Ταξινόμηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.) κατά μέγεθος (σε εκτάρια) 

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2010 2013

< 5 655.140 557.170 544.350 76,2% 77,1% 76,7% -15,0% -16,9%

5 έως 10 112.290 87.770 86.520 13,1% 12,1% 12,2% -21,8% -22,9%

10 έως 20 55.360 45.580 45.560 6,4% 6,3% 6,4% -17,7% -17,7%

20 έως 30 17.750 14.670 15.080 2,1% 2,0% 2,1% -17,4% -15,0%

30 έως 50 12.500 10.850 11.120 1,5% 1,5% 1,6% -13,2% -11,0%

> 50 7.110 7.020 6.880 0,8% 1,0% 1,0% -1,3% -3,2%

Σύνολο 860.150 723.060 709.510 100,0% 100,0% 100,0% -15,9% -17,5%

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ 

ΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
% ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΜΕ 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2007)ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ

 

Διάγραμμα 8: Αριθμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ανά τάξη μεγέθους (Ha) 

 
Πηγή: EUROSTAT, Key farm variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by agricultural size 

of farm (UAA), legal status of holding and NUTS 2 regions [ef_kvaareg] 

 

Πίνακας 11: Αριθμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ανά Περιφέρεια (2007, 2010 & 2013) 

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2010 2013

Αν. Μακ. Θράκη 67.850 53.170 52.070 7,9% 7,4% 7,3% -21,6% -23,3%

Κεν. Μακεδονία 123.710 101.210 100.440 14,4% 14,0% 14,2% -18,2% -18,8%

Δυτ. Μακεδονία 31.620 24.230 23.870 3,7% 3,4% 3,4% -23,4% -24,5%

Θεσσαλία 83.030 63.520 62.440 9,7% 8,8% 8,8% -23,5% -24,8%

Ήπειρος 44.270 33.530 30.600 5,1% 4,6% 4,3% -24,3% -30,9%

Ιόνια Νησιά 32.170 29.050 28.370 3,7% 4,0% 4,0% -9,7% -11,8%

Δυτ. Ελλάδα 99.050 88.390 84.010 11,5% 12,2% 11,8% -10,8% -15,2%

Στ. Ελλάδα 82.580 70.460 68.080 9,6% 9,7% 9,6% -14,7% -17,6%

Πελοπόννησος 108.670 94.150 92.440 12,6% 13,0% 13,0% -13,4% -14,9%

Αττική 27.400 23.380 26.320 3,2% 3,2% 3,7% -14,7% -3,9%

Βόρειο Αιγαίο 35.750 30.270 29.690 4,2% 4,2% 4,2% -15,3% -17,0%

Νότιο Αιγαίο 24.320 21.490 21.090 2,8% 3,0% 3,0% -11,6% -13,3%

Κρήτη 99.740 90.220 90.090 11,6% 12,5% 12,7% -9,5% -9,7%

Σύνολο 860.150 723.060 709.510 100,0% 100,0% 100,0% -15,9% -17,5%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
% ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΜΕ 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2007)ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 
Πηγή: EUROSTAT, Key farm variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by agricultural size 

of farm (UAA), legal status of holding and NUTS 2 regions [ef_kvaareg] 
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Διάγραμμα 9: Ποσοστιαία κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια  

 

Πίνακας 12: Ταξινόμηση εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος (σε Standard Output (SO), Euro) 

2007 2010 2013 2007 2010 2013 2010 2013

< 2000 euros 280.970 241.000 226.550 32,7% 33,3% 31,9% -14,2% -19,4%

2000 έως 4000 169.650 140.840 125.750 19,7% 19,5% 17,7% -17,0% -25,9%

4000 έως 8000 166.150 134.970 124.470 19,3% 18,7% 17,5% -18,8% -25,1%

8000 έως 15000 116320 95590 91430 13,5% 13,2% 12,9% -17,8% -21,4%

15000 έως 25000 63070 53340 59300 7,3% 7,4% 8,4% -15,4% -6,0%

25000 έως 50000  44670 39280 55500 5,2% 5,4% 7,8% -12,1% 24,2%

> 50000 19.310 18.040 26.520 2,2% 2,5% 3,7% -6,6% 37,3%

Σύνολο 860.150 723.060 709.500 100,0% 100,0% 100,0% -15,9% -17,5%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
% ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ 

(ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2007)ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ SO in 

Euro

 
Πηγή: EUROSTAT, Key variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by economic size of 

farm (SO in Euro), legal status of holding and NUTS 2 regions [ef_kvecsleg] 

Διάγραμμα 10: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος Standard Output  
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Πίνακας 13: Ηλικιακή διάθρωση ανά φύλο των αρχηγών των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΥΛΟ/ ΈΤΟΣ 2005 % 2007 2010 % 2013 %

Σύνολο 833.590 860.150 723.060 709.500

Άντρας 623.590 522.990 523.310

Γυναίκα 210.000 200.070 186.190

Σύνολο 55.380 6,6% 58.960 6,9% 50.180 6,9% 36.890 5,2%

Άντρας 41.240 36.670 28.340

Γυναίκα 14.140 13.510 8.550

Σύνολο 304.730 36,6% 314.970 36,6% 275.770 38,1% 273.990 38,6%

Άντρας 230.560 199.890 200.850

Γυναίκα 74.170 75.880 73.140

Σύνολο 473.480 56,8% 486.220 56,5% 397.120 54,9% 398.610 56,2%

Άντρας 351.790 286.430 294.110

Γυναίκα 121.680 110.690 104.500

Ηλικία μεγαλύτερη 

των 55 χρόνων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Γενικό Σύνολο

Ηλικία μικρότερη 

των 35 χρόνων

Ηλικία μεταξύ 35 

και 54 χρόνων

 
Πηγή: EUROSTAT, Key farm variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by agricultural size 

of farm (UAA) and age of manager [ef_kvage] & Agricultural training of farm managers: number of farms, agricultural 

area, labour force and standard output (SO) by age and sex of the manager [ef_mptrainman] 

Διάγραμμα 11: Αριθμός νέων γεωργών κάθε 100 γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών (γεωργοί < 

35 ετών προς γεωργούς > 55 ετών)  

 

 

Διάγραμμα 12: Κατανομή ανά φύλο των αρχηγών των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

 

Πηγή: EUROSTAT, Key farm variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (SO) by agricultural size 

of farm (UAA) and age of manager [ef_kvage] & Agricultural training of farm managers: number of farms, agricultural 

area, labour force and standard output (SO) by age and sex of the manager [ef_mptrainman] 
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Πίνακας 14: Εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης των αρχηγών των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

(Γ.Ε.), ανά ηλικιακή ομάδα  

ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ 2005 % 2010 % 2013 %

Γενικό Σύνολο 833.590 723.060 709.500

Ηλικία μικρότερη των 35 χρόνων 55.380 6,6% 50.180 6,9% 36.890 5,2%

Ηλικία μεταξύ 35 και 54 χρόνων 304.730 36,6% 275.770 38,1% 273.990 38,6%

Ηλικία μεγαλύτερη των 55 χρόνων 473.480 56,8% 397.120 54,9% 398.610 56,2%

Υποσύνολο 42.250 22.790 39.050

Ηλικία μικρότερη των 35 χρόνων 11.550 27,3% 8.000 35,1% 7.420 19,0%

Ηλικία μεταξύ 35 και 54 χρόνων 21.090 49,9% 11.020 48,4% 21.900 56,1%

Ηλικία μεγαλύτερη των 55 χρόνων 9.610 22,7% 3.770 16,5% 9.730 24,9%

Υποσύνολο 788.640 697.910 666.260

Ηλικία μικρότερη των 35 χρόνων 43.320 5,5% 41.640 6,0% 28.770 4,3%

Ηλικία μεταξύ 35 και 54 χρόνων 282.110 35,8% 263.480 37,8% 249.500 37,4%

Ηλικία μεγαλύτερη των 55 χρόνων 463.200 58,7% 392.780 56,3% 387.990 58,2%

Υποσύνολο 2.700 2.360 4.190

Ηλικία μικρότερη των 35 χρόνων 510 18,9% 530 22,5% 700 16,7%

Ηλικία μεταξύ 35 και 54 χρόνων 1.530 56,7% 1.250 53,0% 2.600 62,1%

Ηλικία μεγαλύτερη των 55 χρόνων 660 24,4% 570 24,2% 890 21,2%

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΧΗΓΩΝ Γ.Ε.

Βασική 

Εκπαίδευση

Μόνο 

πρακτική 

εμπειρία

Πλήρης 

Γεωργική 

Εκπαίδευση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 
Πηγή: EUROSTAT, Agricultural training of farm managers: number of farms, agricultural area, labour force and standard 

output (SO) by age and sex of the manager [ef_mptrainman] 

Διάγραμμα 13: Κατανομή των αρχηγών των Γ.Ε. ανά κατηγορία γεωργικής εκπαίδευσης 

 

Διάγραμμα 14: Κατανομή των αρχηγών των Γ.Ε. στη κατηγορία της βασικής εκπαίδευσης 

 
Πηγή: EUROSTAT, Agricultural training of farm managers: number of farms, agricultural area, labour force and standard 

output (SO) by age and sex of the manager [ef_mptrainman] 
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Πίνακας 15: Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω, ανά οικονομική δραστηριότητα και επίπεδο 

εκπαίδευσης. Β΄ τρίμηνο 2016 

Επίπεδο εκπαίδευσης (Σε χιλιάδες)
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Σύνολο χώρας 3.702,6 160,1 1.125,9 354,0 1.277,0 344,7 425,6 7,0 8,4 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 471,2 0,7 21,8 16,8 139,0 88,3 198,6 4,3 1,6 

% Κατανομή στο πρωτογενή τομέα 100,0% 0,1% 4,6% 3,6% 29,5% 18,7% 42,1% 0,9% 0,3%

% πρωτογενή ως προς το σύνολο της χώρας 12,7% 0,4% 1,9% 4,8% 10,9% 25,6% 46,7% 61,8% 19,4%

Oικονομική δραστηριότητα                                                                                                                     
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Τριμηνιαία, χρονολογικές σειρές) 

Πίνακας 16: Αξία παραγωγής του γεωργικού κλάδου δραστηριότητας, ανά τομέα παραγωγής 

2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

Σε τρέχουσες τιμές 6.966,2 6.672,4 6.259,2 6.596,1 6.379,0 6.672,2 6.693,4 6.763,0

Σε σταθερές τιμές 

προηγούμενου έτους 5.998,2 7.174,5 6.710,0 6.213,3 6.699,5 6.439,4 6.450,8 7.004,0

Σε τρέχουσες τιμές 2.656,8 2.785,2 2.848,1 2.758,5 2.765,3 2.710,7 2.621,8 2.584,6

Σε σταθερές τιμές 

προηγούμενου έτους 2.691,3 2.621,3 2.811,6 2.808,9 2.700,6 2.780,1 2.625,1 2.582,2

Σε τρέχουσες τιμές 10.458,4 10.407,9 10.061,9 10.360,6 10.243,3 10.402,8 10.331,4 10.394,4

Σε σταθερές τιμές 

προηγούμενου έτους 9.492,4 10.749,7 10.407,1 10.024,1 10.478,4 10.322,3 10.092,6 10.635,1

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ), ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ(€)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ(**)  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας (Χρονοσειρά) 

(*) Προσωρινά στοιχεία 

(**) Με βάση τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας που διατηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό μέγεθος «Παραγωγή του 

γεωργικού κλάδου δραστηριότητας», εκτός από την αξία της φυτικής και ζωικής παραγωγής συμπεριλαμβάνει επιπλέον 

την αξία παραγωγής από γεωργικές υπηρεσίες καθώς και την αξία από μη γεωργικές δευτερεύουσες δραστηριότητες (μη 

διαχωρίσιμες) 

 

 

Διάγραμμα 15: Ποσοστιαία κατανομή της αξίας παραγωγής στους τομείς της φυτικής και ζωικής 

παραγωγής σε σχέση με τη συνολική παραγωγή του γεωργικού κλάδου (**)  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας (Χρονοσειρά) 

(*) Προσωρινά στοιχεία 

(**) Με βάση τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας που διατηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό μέγεθος «Παραγωγή του 

γεωργικού κλάδου δραστηριότητας», εκτός από την αξία της φυτικής και ζωικής παραγωγής συμπεριλαμβάνει επιπλέον 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

          

20 

την αξία παραγωγής από γεωργικές υπηρεσίες καθώς και την αξία από μη γεωργικές δευτερεύουσες δραστηριότητες (μη 

διαχωρίσιμες) 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πίνακας 17: Μεταβολή του αριθμού των γεωργικών μηχανημάτων, 2007 – 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Γεωργικοί ελκυστήρες 390.764 393.968 390.922 390.407 392.310 389.927 387.728 -0,8%

Σπαρτικές 61.375 61.084 60.756 60.081 60.509 60.138 59.952 -2,3%

Πατατοσπορείς 1.513 1.706 2.101 2.246 2.593 2.921 93,1%

Ψεκαστικά 217.610 226.714 228.378 229.311 229.742 231.332 229.567 5,5%

Θεριζοαλωνιστικές (κομπίνες) 5.252 5.507 5.639 5.522 5.537 5.610 5.497 4,7%

Απλές θεριστικές 6.653 6.989 7.295 7.246 6.952 6.952 6.740 1,3%

Αλωνιστικές κάθε τύπου 1.112 1.238 1.316 1.322 1.322 1.429 1.348 21,2%

Απλές χορτοκοπτικές 11.800 12.214 12.272 12.474 12.412 12.459 12.632 7,1%

Βαμβακοσυλλεκτικές 3.897 3.885 3.863 3.807 3.875 3.839 3.850 -1,2%

Τευτλοεξαγωγείς 721 719 686 648 561 527 477 -33,8%

Πατατοεξαγωγείς 2.216 3.733 3.968 4.332 4.421 4.194 4.154 87,5%

Πετρελαιοκίνητες 99.299 98.561 98.001 98.059 97.294 95.411 94.969 -4,4%

Βενζινοκίνητες 59.497 60.025 60.460 59.173 57.321 56.938 55.437 -6,8%

Ηλεκτροκίνητες 151.474 152.664 150.969 151.118 151.870 152.871 152.257 0,5%

Συγκρότημα τεχνητής βροχής 179.017 154.669 151.857 147.910 148.599 152.075 151.428 -15,4%

Συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες 115.131 136.087 143.162 144.258 149.744 152.259 151.776 31,8%

Εκκολαπτικές μηχανές 540 560 595 633 510 544 551 2,0%

Αρμεκτικές μηχανές 13.135 13.692 13.809 13.958 13.387 13.384 9.390 -28,5%

Κορυφολόγοι(γάλακτος) 1.066 927 912 961 946 952 1.022 -4,1%

Σιτοδιαλογείς(τριέρια 2.426 2.256 2.319 2.266 1.807 1.707 1.580 -34,9%

Εκκοκιστές αραβοσίτου 890 798 798 779 690 677 653 -26,6%

Εκκοκιστές βάμβακος 145 161 182 152 122 119 -17,9%

Μηχανές αρμαθιάσματος καπνού 22.042 19.954 18.500 17.724 14.506 14.087 14.277 -35,2%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

(*) Αφορά τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά μηχανήματα εκτός των κρατικών  
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ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Πίνακας 18: Εκτάσεις καλλιεργούμενης γεωργικής γης ανά βασικές κατηγορίες καλλιεργειών 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Συνολική καλλιεργούμενη 

γεωργική γη (*) 37.035 36.938,1 36.853,5 36.709,3 35.666,2 35.600,0 36.285,8 -0,2% -0,4% -2,8% -0,2% 1,9% -2,0%

Αρδευμένες 14.482 14.236,3 13.771,0 13.718,0 13.844,8 13.860,6 13.733,8 -3,3% -0,4% 0,9% 0,1% -0,9% -5,2%

1. Αροτραίες καλλιέργειες 19.929 20.056,6 19.854,9 19.619,2 19.478,3 19.441,6 19.144,2 -1,0% -1,2% -0,7% -0,2% -1,5% -3,9%

Αρδευμένες (Αροτραίες ) 9.168 8.900,4 8.410,0 8.368,0 8.536,8 8.499,6 8.423,2 -5,5% -0,5% 2,0% -0,4% -0,9% -8,1%

2. Κηπευτική γη(καθαρή έκταση) 1.057 1.028,5 1.048,9 1.041,3 1.004,6 985,7 967,1 2,0% -0,7% -3,5% -1,9% -1,9% -8,5%

Αρδευμένες (Κηπευτικά) 1.026 1.000,5 1.023,1 1.014,7 980,4 962,1 944,9 2,3% -0,8% -3,4% -1,9% -1,8% -7,9%

3. Μόνιμες καλλιέργειες (**) 11.345 11.380,6 11.391,1 11.373,7 11.374,8 11.384,8 11.242,8 0,1% -0,2% 0,0% 0,1% -1,2% -0,9%

Αρδευμένες (Μόνιμες) 4.288 4.335,4 4.337,9 4.335,3 4.327,6 4.346,8 4.354,2 0,1% -0,1% -0,2% 0,4% 0,2% 1,5%

4. Αγραναπαύσεις 4.704,5 4.472,4 4.558,6 4.675,1 3.808,5 3.787,9 3.806,7 1,9% 2,6% -18,5% -0,5% 0,5% -19,1%

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2008 – 2013  

(*) Στις εκτάσεις της συνολικά καλλιεργουμένης γεωργικής γης συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις που διατηρούνται σε καλή 

γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση  

(**) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις των φυτωρίων, λόγω μικρής συμμετοχής τους στο σύνολο των εκτάσεων 

 

Διάγραμμα 16: Ποσοστιαία κατανομή της καλλιεργούμενης γεωργικής γης το έτος 2013 

 

Διάγραμμα 17: Κατανομή της καλλιεργούμενης γεωργικής γης για τα έτη 2008 – 2013  
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Διάγραμμα 18: Κατανομή των αρδευόμενων εκτάσεων καλλιεργούμενης γεωργικής γης 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013 

Πίνακας 19: Εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 2013  

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

1.1 Σιτηρά για καρπό 11.737,0 12.350,7 12.299,6 11.576,3 11.161,0 11.251,4 11.031,4 -6,0%

Σιτάρι, μαλακό και ημίσκληρο 1.703,0 1.798,9 1.720,7 1.553,0 1.563,3 1.724,4 1.836,7 7,9%

Σιτάρι, σκληρό 5.584,0 5.672,1 6.077,4 5.821,8 5.315,0 5.165,5 4.758,1 -14,8%

Κριθάρι 1.191,0 1.288,7 1.277,7 1.207,6 1.211,7 1.279,5 1.370,9 15,1%

Αραβόσιτος 2.362,0 2.690,8 2.314,4 2.059,8 2.140,4 2.129,0 2.132,6 -9,7%

1.2 Βρώσιμα όσπρια 181,0 174,2 183,4 193,8 203,3 206,7 218,3 20,6%

Φασόλια 95,0 92,7 94,4 96,2 97,8 98,1 99,6 4,8%

Ρεβίθια 29,0 27,8 27,5 29,5 30,9 33,2 35,6 22,8%

Φακές 28,0 25,6 33,8 41,1 46,5 49,1 55,7 98,9%

1.3 Βιομηχανικά φυτά 4.101,0 3.564,6 3.328,4 3.765,8 4.092,9 3.905,6 3.794,8 -7,5%

Καπνός 180,3 160,0 160,2 160,4 158,9 164,0 190,3 5,5%

Βαμβάκι 3.629,8 3.120,7 2.669,9 2.769,2 2.975,1 2.914,7 2.718,6 -25,1%

Ηλίανθος 120,1 125,1 234,3 534,8 691,4 613,8 723,0 502,0%

Ζαχαρότευτλα 156,0 139,5 221,8 156,0 96,1 111,3 73,9 -52,6%

1.4 Αρωματικά φυτά 15,0 16,9 19,9 23,1 19,3 18,1 17,7 18,0%

1.5 Κτηνοτροφικά φυτά 3.349,0 3.521,4 3.564,5 3.584,9 3.548,6 3.599,0 3.611,8 7,8%

1.6 Πεπονοειδή 254,0 261,2 258,9 257,5 252,2 235,7 234,4 -7,7%

1.7 Πατάτες 462,0 455,5 456,2 448,0 448,1 441,4 434,6 -5,9%

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 

Πίνακας 20: Παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 2013 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Σιτάρι, μαλακό και ημίσκληρο 434,0 536,2 482,7 415,8 441,5 463,1 520,7 20,0%

Σιτάρι, σκληρό 1.194,0 1.538,5 1.656,8 1.504,5 1.416,0 1.373,9 1.311,2 9,8%

Κριθάρι 275,0 353,5 341,1 311,1 319,0 336,3 381,1 38,6%

Αραβόσιτος 2.379,0 2.820,2 2.414,5 2.138,5 2.291,8 2.226,2 2.275,2 -4,4%

Φασόλια 18,0 18,7 19,6 20,2 22,7 18,2 21,3 18,3%

Ρεβίθια 3,0 3,4 3,1 3,4 3,7 3,9 4,5 50,0%

Φακές 2,0 3,0 3,7 4,0 4,8 6,5 6,9 245,0%

Καπνός 29,4 27,1 26,8 29,9 32,0 34,2 40,6 38,1%

Βαμβάκι 1.040,2 897,6 827,9 710,5 814,5 795,5 874,7 -15,9%

Ηλίανθος 19,1 21,5 46,1 116,0 147,7 137,6 172,1 801,0%

Ζαχαρότευτλα 854,0 828,0 1.409,3 889,4 581,5 647,8 453,9 -46,9%

Κτηνοτροφικά φυτά 2.304,0 2.425,7 2.490,2 2.457,6 2.522,7 2.594,6 12,6%

Πατάτες 950,0 916,5 944,5 926,7 905,9 882,8 899,1 -5,4%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ

 
Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2008 – 2013  
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Διάγραμμα 19: Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεων ανά κατηγορία αροτραίων καλλιεργειών  

 

Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

Πίνακας 21: Εκτάσεις κηπευτικών καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 2013  

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

2.1 Κηπευτικά (*) 1.110,3 1.102,3 1.120,8 1.105,0 1.069,7 1.050,5 1.024,8 -7,7%

Τομάτες (βιομηχανικές) 148,2 130,8 145,0 138,3 105,8 101,3 93,6 -36,8%

Τομάτες (υπαίθριες) 147,6 147,8 146,4 144,7 140,6 140,8 138,9 -5,9%

Τομάτες (Θερμοκηπίου) 34,2 34,1 34,3 34,8 34,1 32,9 33,2 -3,0%

Φασολάκια 76,4 73,0 75,5 74,0 73,9 72,1 71,5 -6,4%

Λάχανα- κουνουπίδια 127,6 123,0 120,6 118,7 116,8 114,8 108,0 -15,3%

Μαρούλια 53,9 54,7 56,1 55,0 55,4 56,1 56,5 4,9%

Λοιπά λαχανικά 522,5 538,9 542,9 539,5 543,1 532,5 523,0 0,1%

2.2 Εμπορικοί ανθόκηποι 7,3 7,4 6,4 7,0 7,1 6,5 6,0 -18,0%

2.3 Θερμοκήπια (**) 57,4 57,4 56,8 56,8 56,8 56,1 56,0 -2,5%

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 

Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

(*) Οι εκτάσεις των κηπευτικών καλλιεργειών συμπεριλαμβάνουν και συγκαλλιεργούμενες ή/και διαδοχικές καλλιέργειες 

(**) Αφορά τα θερμοκήπια ανθέων και κηπευτικών (όπως ντομάτες, αγγούρια κλπ,) τα οποία ήδη έχουν καταγραφεί στις 

σχετικές κατηγορίες. 

 

Πίνακας 22: Παραγωγή κηπευτικών καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 13 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008

Τομάτες (βιομηχανικές) 777,6 728,1 873,3 811,8 643,9 617,0 583,8 -19,8%

Τομάτες (υπαίθριες) 422,4 413,4 409,2 405,0 400,3 396,4 390,7 -5,5%

Τομάτες (Θερμοκηπίου) 261,0 255,9 251,4 259,0 250,4 220,8 246,7 -3,6%

Φασολάκια 67,8 65,5 71,1 69,9 68,3 66,3 64,4 -1,7%

Λάχανα- κουνουπίδια 247,9 235,0 229,7 223,7 230,1 224,7 219,8 -6,5%

Μαρούλια 79,5 84,1 86,2 82,6 83,7 80,1 84,9 1,0%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ

 
Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013 
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Διάγραμμα 20: Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεων ανά κατηγορία κηπευτικών καλλιεργειών 

 
Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

(*) Οι εκτάσεις των κηπευτικών καλλιεργειών συμπεριλαμβάνουν και συγκαλλιεργούμενες ή/και διαδοχικές καλλιέργειες 

(**) Αφορά τα θερμοκήπια ανθέων και κηπευτικών (όπως ντομάτες, αγγούρια κλπ,) τα οποία ήδη έχουν καταγραφεί στις 

σχετικές κατηγορίες. 

Πίνακας 23: Εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 2013 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

3.1 Αμπέλια- σταφιδάμπελα 1.247,8 1.238,6 1.214,2 1.168,2 1.147,2 1.148,3 1.115,1 -10,6%

Αμπέλια για οινοποίηση 690,0 691,1 682,1 672,2 661,6 662,0 631,7 -8,4%

Αμπέλια, επιτραπέζια 118,6 116,6 114,0 109,7 103,5 105,8 103,4 -12,8%

Σταφιδάμπελα 439,3 431,0 418,1 386,3 382,1 380,5 380,0 -13,5%

3.2 Εσπεριδοειδή 575,9 577,0 567,7 552,6 552,4 552,1 544,1 -5,5%

Λεμόνια 103,1 103,1 102,2 88,4 88,2 86,8 84,1 -18,4%

Πορτοκάλια 398,9 399,7 390,0 387,7 387,8 387,9 385,2 -3,4%

Μανταρίνια 69,9 70,2 71,6 72,6 72,6 73,9 71,3 2,1%

3.3 Οπωροφόρα 783,2 845,9 858,9 866,6 880,4 882,7 893,7 14,1%

Αχλάδια 43,8 43,8 43,0 42,8 45,7 45,4 44,5 1,6%

Μήλα 132,1 134,3 135,7 134,4 133,3 133,1 132,1 0,0%

Ροδάκινα- νεκταρίνια 433,1 437,3 439,3 439,5 438,1 435,7 441,6 2,0%

Βερίκοκα 57,4 57,0 59,0 58,0 61,4 62,6 65,2 13,6%

Κεράσια 96,5 99,1 103,0 104,6 106,1 108,6 113,9 18,0%

3.4 Ξηροί καρποί 510,2 464,5 462,3 450,7 446,1 442,1 439,1 -13,9%

Αμυγδαλιές 166,7 165,8 165,0 161,2 158,5 156,0 152,9 -8,3%

Καρυδιές 92,3 93,5 94,1 91,6 92,0 92,1 91,9 -0,5%

Φυστικιές 48,9 47,1 44,3 43,6 43,7 41,6 40,2 -17,8%

3.5 Ελιές 7.957,2 7.979,1 8.015,3 8.064,5 8.075,7 8.077,9 7.966,7 0,1%

Ελαιοποίησης 6.630,8 6.653,7 6.703,6 6.714,4 6.712,0 6.608,3 -0,3%

Βρώσιμες 1.348,3 1.361,7 1.360,9 1.361,3 1.364,9 1.358,4 0,7%

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 
Πίνακας 24: Παραγωγή μόνιμων καλλιεργειών ανά είδος βασικών καλλιεργειών, 2007 – 2013 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Αμπέλια για οινοποίηση 592,4 560,2 554,9 545,3 512,3 526,1 589,8 -0,4%

Αμπέλια, επιτραπέζια 165,8 158,0 180,9 174,9 147,5 139,4 216,6 30,6%

Σταφιδάμπελα 52,0 129,5 155,3 179,2 173,2 184,2 64,9 24,9%

Λεμόνια 86,3 80,9 76,9 79,5 80,0 80,7 75,0 -13,1%

Πορτοκάλια 815,7 865,9 969,9 905,1 847,3 849,6 875,8 7,4%

Μανταρίνια 119,1 106,8 133,7 137,1 144,3 160,5 159,3 33,8%

Αχλάδια 70,2 70,3 72,0 76,5 90,3 87,7 82,4 17,3%

Μήλα 251,4 259,8 268,3 273,8 274,1 265,8 253,7 0,9%

Ροδάκινα- νεκταρίνια 815,8 846,9 794,1 822,3 821,0 825,9 736,2 -9,8%

Βερίκοκα 78,4 69,1 60,2 62,7 66,8 79,5 74,7 -4,8%

Κεράσια 52,6 55,5 48,4 44,9 49,4 47,3 48,1 -8,5%

Αμυγδαλιές 45,7 46,0 39,6 43,2 40,1 42,0 39,2 -14,2%

Καρυδιές 21,0 21,8 22,4 22,6 22,9 23,7 24,2 15,2%

Φυστικιές 8,2 8,3 8,0 7,8 8,0 8,0 7,1 -12,9%

Ελαιοποίησης 2.313,0 1.976,3 2.125,7 2.250,7 2.217,5 2.466,0 1.547,4 -33,1%

Βρώσιμες 315,6 274,9 308,9 273,5 359,3 204,6 -35,2%

Ελαιόλαδο 318,0 299,7 325,2 300,5 357,2 331,9 298,8 -6,0%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ
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Διάγραμμα 21: Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεων ανά κατηγορία μόνιμων καλλιεργειών 

 
Πηγή: Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Πίνακας 25: Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος ζωικού κεφαλαίου 

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2007

Βοοειδή 22.180 20.094 20.543 17.047 17.170 16.761 16.825 16.812 15.609 -29,6%

Χοίροι 30.462 32.009 32.039 19.795 20.750 19.036 19.203 19.168 18.455 -39,4%

Πρόβατα 111.036 115.350 114.579 92.899 91.030 88.103 87.415 86.491 88.761 -20,1%

Αίγες 112.648 115.748 116.154 72.945 73.938 70.144 69.757 69.576 68.766 -39,0%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ειδική Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών), 2007-2015  

 

Πίνακας 26: Εξέλιξη ζωικού πληθυσμού κατά είδος 2007-2015 

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2007

Βοοειδή 671.625 633.656 622.929 685.157 680.749 663.107 651.181 658.943 582.176 -13,3%

Χοίροι 1.082.940 1.086.727 1.111.543 1.118.686 1.119.742 1.044.078 1.029.203 1.045.598 876.929 -19,0%

Πρόβατα 8.936.000 9.063.484 8.858.852 9.791.046 9.780.986 9.212.743 9.079.866 9.071.959 8.852.398 -0,9%

Αίγες 4.979.246 4.779.409 4.738.492 4.462.034 4.295.864 4.293.294 4.315.395 4.254.499 4.017.171 -19,3%

Πουλερικά 2013/2008

Όρνιθες 28.959.661 27.841.075 29.018.971 28.079.791 30.620.384 30.895.094 6,7%

Χήνες 29.542 29.363 29.498 29.286 30.711 30.059 1,8%

Πάπιες 54.399 53.632 52.256 52.828 52.644 52.517 -3,5%

Γαλοπούλες 93.137 93.263 104.946 97.020 97.070 100.734 8,2%

Κουνέλια 1.205.210 1.192.350 1.193.255 1.228.438 1.221.250 1.183.761 -1,8%

Κυψέλες μελισσών 1.374.919 1.386.286 1.422.543 1.427.436 1.455.013 1.456.711 5,9%

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ή ΚΥΨΕΛΩΝ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ειδική Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών), 2007-2015 & Ετήσια 

Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2008 – 2013  
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Για τα έτη 2007 - 2014 τα στοιχεία που αφορούν τα πουλερικά, τα κουνέλια και τις κυψέλες μελισσών 

προέρχονται από την αντίστοιχες ετήσιες γεωργικές στατιστικές έρευνες.  

Διάγραμμα 22: Αριθμός ζώων ανά γεωργική εκμετάλλευση, 2007 – 2013  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ειδική Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών), 2007-2015   

Πίνακας 27: Παραγωγή κρέατος ανά είδος ζώου, 2007 – 2013  

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Βοοειδή 75,9 72,4 74,0 72,0 70,0 69,8 69,0 -9,1%

Χοίροι– χοιρίδια 101,9 103,7 98,7 95,2 95,8 93,6 91,2 -10,5%

Πρόβατα - Αρνιά 92,6 93,6 94,1 94,8 92,8 92,1 89,9 -2,9%

Αίγες - Κατσίκια 56,1 54,6 53,7 53,6 53,1 52,0 50,0 -10,9%

Πουλερικά 122,8 110,9 110,3 113,7 109,1 115,8 128,5 4,6%

Κουνέλια 7,2 7,4 7,1 6,9 6,9 7,0 6,8 -6,1%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

Πίνακας 28: Παραγωγή γάλατος ανά είδος ζώου, 2007 – 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Γάλα αγελάδων 801,2 808,1 802,8 799,7 778,4 779,0 783,3 -2,2%

Γάλα προβάτων 749,3 759,9 764,4 772,6 780,3 778,0 778,9 3,9%

Γάλα αιγών 492,6 485,3 483,9 471,7 470,1 462,9 454,1 -7,8%

Σύνολο γάλατος 2.043,1 2.053,3 2.051,1 2.044,0 2.028,8 2.019,9 2.016,3 -1,3%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΤΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

Διάγραμμα 23: Ποσοστιαία κατανομή του είδους γάλατος  

 

Πίνακας 29: Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, 2007 – 2013  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

Τυρί, μαλακό 120,1 123,2 122,4 119,9 115,5 114,2 115,0 -4,2%

Τυρί, σκληρό 40,3 37,5 37,9 39,3 37,1 39,3 37,6 -6,6%

Βούτυρο, νωπό 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 -19,8%

Βούτυρο, λιωμένο 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -6,2%

Μυζήθρα 14,6 14,9 15,2 15,3 15,2 16,1 16,3 11,7%

Κρέμα νωπή 4,5 5,0 5,1 4,8 4,3 3,9 3,9 -13,9%

Μέλι 14,8 14,1 15,6 16,2 16,3 15,8 15,7 6,3%

Αυγά( εκατ. τεμ) 1.945,4 1.881,4 1.925,5 1.919,1 1.691,2 1.750,5 1.792,1 -7,9%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, 2007 – 2013  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Πίνακας 30: Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών της βιολογικής γεωργίας- κτηνοτροφίας 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2007

Μεταβατικό Στάδιο (ha) 82.917 50.419 32.609 14.477 11.478 50.894 44.398 12.289 6.021 -92,7%

Βιολογικό Στάδιο (ha) 69.200 128.149 293.645 143.130 109.827 48.659 44.029 79.706 84.111 21,5%

Σύνολο (ha) 152.118 178.568 326.253 157.606 121.305 99.553 88.427 91.995 90.132 -40,7%

Βοοειδή (αριθμός Ζώων) 25.102 20.254 28.618 23.109 22.959 66.846 71.034 70.346 68.454 172,7%

Χοίροι (αριθμός Ζώων) 175.004 60.918 54.631 42.991 28.665 6.292 4.797 4.664 4.203 -97,6%

Πρόβατα (αριθμός Ζώων) 408.576 316.243 357.499 288.923 251.768 593.609 610.489 604.364 609.617 49,2%

Αίγες (αριθμός Ζώων) 388.508 296.967 309.060 226.556 180.039 349.789 356.002 353.964 344.479 -11,3%

Πουλερικά (αριθμός 

Ζώων)
159.323 239.452 266.182 368.689 330.209 279.915 75,7%

Μελίσσια (κυψέλες) 9.557 10.203 14.302 13.695 14.865

Αριθμός Παραγωγών 23.480 23.741 23.665 21.270 18.415 18.415 21.986 20.186 19.604 -16,5%

Αριθμός Ματαποιητών 940 1.031 1.541 1.557 1.506 1.506 1.555 1.635 1.526 62,3%

Άλλοι Επιχειρηματίες 

(εισαγωγείς, 

χονδρέμποροι, 

διακινητές κ.α)

8 12 11 33 32 32 32 34 56 600,0%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΝ & 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

(ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, 2007 - 2015

 
Πηγή: ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

 

Διάγραμμα 24: Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας στο 

σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων  

 

Διάγραμμα 25: Ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία σε 

σχέση με το σύνολο του ζωικού πληθυσμού της βιολογικής κτηνοτροφίας  
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Πηγή: ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Πίνακας 31: Μέσοι ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2007 – 2013  

Κωδικός 
Ομάδες, υποομάδες 

προϊόντων

Συντελ. 

στάθμισης
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

140000
ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

(100000+13000)
100.000 93,2 90,1 88,1 100,0 103,0 101,6 103,3 101,4 106,3 13,1

100000
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(010000 -090000)
70.812 93,0 87,4 84,5 100,0 103,6 101,6 104,0 101,2 108,1 15,1

010000 Δημητριακά και 9.708 127,3 110,1 85,3 100,0 115,1 124,6 111,1 112,7 115,0 -12,3

020000 Βιομηχανικά Φυτά 5.227 69,2 50,5 58,0 100,0 91,1 76,9 88,5 74,1 74,9 5,7

030000 Κτηνοτροφικά Φυτά 3.963 82,0 91,3 100,1 100,0 107,3 105,1 104,1 108,5 108,9 26,9

040000 Λαχανικά και 20.594 92,2 94,0 93,9 100,0 94,6 90,8 88,3 85,8 94,4 2,2

050000 Πατάτες και σπόροι 3.442 100,9 93,4 100,5 100,0 102,8 85,5 114,6 94,4 100,4 -0,5

060000 Φρούτα 19.047 103,3 113,0 104,8 100,0 112,4 113,0 114,1 109,5 115,1 11,8

070000 Κρασί 415 90,3 97,9 100,5 100,0 100,7 106,5 109,5 108,9 107,7 17,4

080000 Ελαιόλαδο 8.280 124,5 121,1 99,3 100,0 99,0 95,5 116,3 122,9 141,5 17,0

090000 Λοιπά φυτικά προϊόντα 137 100,1 103,1 97,2 100,0 103,3 104,1 100,4 97,4 117,1 17,0

130000
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(11000+12000)
29.188 94,0 98,4 99,0 100,0 101,5 101,5 101,5 102,0 102,0 8,0

110000 Κρέατα 14.677 94,2 97,1 98,9 100,0 100,9 99,7 98,9 100,0 99,4 5,2

120000 Ζωικά Προϊόντα 14.511 93,8 99,7 99,2 100,0 102,2 103,4 104,2 104,0 104,7 10,9

   Μέσοι ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (Έτος βάσης  2010=100,0) % 

Μεταβολή 

2015 - 

2007

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ∆εικτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, Χρονοσειρά  

Σημείωση: Σκοπός του δείκτη τιμών εκροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι 

παραγωγοί στον τομέα γεωργίας-κτηνοτροφίας κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων τους, 

Στο δείκτη εκροών οι συλλεγόμενες τιμές είναι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων. Ως τιμή διάθεσης ορίζεται η τιμή που 

λαμβάνεται από τον παραγωγό χωρίς επιδοτήσεις, μεταφορικά έξοδα και χωρίς να περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ ή άλλους 

εκπεστέους φόρους.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 26: Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ∆εικτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, Χρονοσειρά  

 

Πίνακας 32: Μέσοι ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2007 – 2013 

Κωδικός Ομάδες, υποομάδες προϊόντων
Συντελ. 

στάθμισης
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

220000 Γενικός Δείκτης  Εισροών               100.000 91,9 102,1 96,0 100,0 109,2 111,5 110,8 108,0 105,6 13,7

200000 Αναλώσιμα μέσα                  72.986 89,9 103,2 94,3 100,0 112,3 115,4 114,2 110,6 107,5 17,6

201000 Σπόροι                          4.465 89,6 97,3 101,3 100,0 101,0 101,4 102,2 102,8 103,6 14,0

202000 Ενέργεια και λιπαντικά          22.215 77,9 94,1 78,4 100,0 117,6 123,6 117,5 115,8 102,6 24,7

203000 Λιπάσματα                       5.634 83,3 115,1 122,1 100,0 105,7 116,9 122,6 117,6 118,9 35,6

204000 Γεωργικά φάρμακα                3.618 90,5 96,7 98,9 100,0 100,6 102,0 102,1 101,8 101,7 11,2

205000 Κτηνιατρικά φάρμακα             1.488 89,5 93,0 95,5 100,0 103,2 105,4 104,5 104,4 104,8 15,3

206000 Ζωοτροφές                       28.083 96,1 110,7 97,5 100,0 116,7 116,4 116,3 109,0 110,5 14,4

207000
Συντήρηση και επισκευή 

μηχανολογικού εξοπλισμού και 
2.778 85,1 93,3 98,4 100,0 103,0 105,7 107,7 106,9 106,6 21,5

208000
Συντήρηση και επισκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων
261 93,2 98,4 99,1 100,0 101,5 102,2 102,2 100,8 99,2 6,0

209000 Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες 5.382 117,4 105,1 96,8 100,0 97,5 101,3 104,5 105,4 108,8 -8,6

210000 Σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου 27.014 96,2 99,8 99,6 100,0 100,8 101,0 101,4 101,0 100,7 4,5

211000 Γεωργικά μηχανήματα και εξ. 21.685 96,6 99,9 99,9 100,0 100,8 101,1 101,9 102,2 102,4 5,8

211110 Περιστρεφόμενα μονοαξονικά μηχ. 1.483 94,8 99,2 99,0 100,0 101,5 100,7 99,6 98,2 98,4 3,6

211120 Μηχανήματα καλλιέργειας         2154,82 88,2 95,2 97,9 100 102 104 105 105 108 19,6

211130 Μηχανήματα συγκομιδής           2079,77 91,8 94,4 98,8 100 101 101 102 103 103 11,3

211140 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις    4214,43 91,4 96,6 98,8 100 102 102 103 103 103 11,6

211210 Γεωργικοί ελκυστήρες 613,1 94,7 97,4 99,1 100 101 102 102 103 104 9,4

211290 Λοιπά οχήματα                   11139,97 99,8 102 101 100 100 100 101 102 102 1,7

212000 Γεωργικά κτίρια                 5329,06 94,2 99,2 98,4 100 101 101 99,4 96,2 93,8 -0,4

   Μέσοι ετήσιοι Δείκτες Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (Έτος βάσης  2010=100,0)
% 

Μεταβολή 

2015 - 

2007

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ∆εικτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, Χρονοσειρά  

Σημείωση: Σκοπός του δείκτη τιμών εισροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν για την 

αγορά των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 

Στο δείκτη τιμών εισροών οι τιμές που συλλέγονται είναι οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, όταν αγοράζουν 

προϊόντα και υπηρεσίες για τη γεωργική - κτηνοτροφική παραγωγή και είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ και μεταφορικά 

έξοδα. 

Διάγραμμα 27: Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Διάγραμμα 28: Σύγκριση των Δείκτών Τιμών Εκροών - Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία 

(Έτος βάσης: 2010=100) 

 
 

Πίνακας 33: Μέσοι ετήσιοι Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – 

Κτηνοτροφία, 2007 – 2013 

Ομάδες, 
Συντελ. 

στάθμισης
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής       10.000 97,4 101,4 100,7 100,0 102,1 104,9 101,3 101,5 100,3 2,9

1. Εργασία (ημερομίσθια)              3.979 101,6 103,8 106,4 100,0 97,4 92,4 90,1 88,4 88,6 -13,0

2. Γη (ενοίκια αγροκτημάτων)                         2.211 104,2 102,8 101,3 100,0 98,6 99,1 97,2 95,8 95,0 -9,2

3. Κεφάλαιο (αμοιβή κεφαλαίου)         3.811 89,9 98,3 94,8 100,0 108,6 120,1 115,4 118,6 115,6 25,6

3α. Τόκοι Δανείων                  2.180 90,2 99,9 92,2 100,0 114,5 133,0 124,6 131,2 126,1 35,9

3β. Ενοίκια Μηχανημάτων          1.631 89,6 96,2 98,1 100,0 100,9 103,5 103,2 101,7 101,5 11,9

% 

Μεταβολή 

2015 - 

2007

   Ετήσιοι δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία για την περίοδο: 2000 - 2015 (Έτος βάσης  2010=100,0)

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία, Χρονοσειρά  

Σημείωση: Σκοπός των δεικτών αμοιβής συντελεστών παραγωγής είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που 

καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα γεωργικά ημερομίσθια (Εργασία), τα ενοίκια των αγροκτημάτων (Γη), τα ενοίκια των 

μηχανημάτων και τους τόκους των αγροτικών δανείων (Κεφάλαιο) που χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Διάγραμμα 29: Εξέλιξη του Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – 

Κτηνοτροφία 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη γεωργία-κτηνοτροφία, Χρονοσειρά  

 

Πίνακας 34: Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), Έτος Βάσης: 2009 =100 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος ετήσιος δείκτης 94,9 98,8 100,0 104,7 108,2 109,8 108,8 107,4 105,5

Ετήσιος Πληθωρισμός 2,9 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5 -0,9 -1,3 -1,7

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0)

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Εθνικός, 2007 – 2015 

Πίνακας 35: Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 2008-2014 

Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο

2008 3,9 7,1 -3,3

2009 4 6,4 -2,4 2,6% -9,9% -27,3%

2010 4,6 6,5 -1,9 15,0% 1,6% -20,8%

2011 4,8 6,7 -1,9 4,3% 3,1% 0,0%

2012 5,2 6,4 -1,2 8,3% -4,5% -36,8%

2013 5,4 6,5 -1,1 3,8% 1,6% -8,3%

2014 5,1 6,4 -1,3 -5,6% -1,5% 18,2%

2014/2008 30,8% -9,9% -60,6%

σε δις ευρώ

Αγροτικά Προϊόντα

% ετήσια μεταβολή
Έτος

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Διάγραμμα 30: Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 2008-2014 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Πίνακας 36: Διάρθρωση των εξαγωγικών και εισαγωγικών αγροτικών προϊόντων της χώρας το 

2014 

Κατηγορία % σε εκ. ευρώ Κατηγορία % εκ. ευρώ

Φρούτα και λαχανικά 35,7% 1820,8 Κρέατα 17,3% 1101

Ψάρια 10,8% 548,5 Γαλακτοκομικά 13,2% 841,2

Γαλακτοκομικά 9,5% 482,8 Φρούτα και λαχανικά 10,4% 662,6

Καπνός 7,6% 385,9 Δημητριακά 8,3% 529,8

Δημητριακά 6,6% 337,2 Καφές,  Κακάο, τσάι 6,9% 441,5

Φυσικές υφαντικές ίνες 6,3% 318,5 Ζωοτροφές 6,3% 401,3

Έλαια και λίπη 6,2% 315,6 Ψάρια 5,9% 376,3

Λοιπά 27,0% 1337 Λοιπά 31,4% 1999,1

Διάρθρωση εισαγωγών αγροτικών προϊόντων 2014Διάρθρωση εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων 2014

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Διάγραμμα 31: Διάρθρωση των εξαγωγικών και εισαγωγικών αγροτικών προϊόντων της χώρας 

το 2014 

Φρούτα και 
λαχανικά; 

35,7% 

Ψάρια; 
10,8% 

Γαλακτοκομι
κά ; 9,5% 

Καπνός; 
7,6% 

Δημητριακά; 
6,6% 

Φυσικές 
υφαντικές 
ίνες; 6,3% 

Έλαια και 
λίπη; 6,2% 

Λοιπά; 
27,0% 

Εξαγωγές - 2014 

Κρέατα; 
17,3% 

Γαλακτοκομι
κά; 13,2% 

Φρούτα και 
λαχανικά; 

10,4% 
Δημητριακά; 

8,3% 

Καφές,  
Κακάο, τσάι; 

6,9% 

Ζωοτροφές; 
6,3% 

Ψάρια; 5,9% 

Λοιπά; 
31,4% 

Εισαγωγές - 2014 

 

ΠΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Πίνακας 37: Η εξέλιξη των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου στον γεωργικό τομέα 

(Gross fixed capital formation) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU-28 Τρέχουσες τιμές - Σε εκατομμύρια € 60.541,6 64.620,3 55.605,7 54.993,1 59.774,2 60.091,2 57.983,2 56.786,4

Τρέχουσες τιμές - Σε εκατομμύρια € 1.800,0 2.211,9 1.800,1 1.431,9 1.220,1 967,8 985,4 1.048,0

% της ΑΠΑ του Γεωργικού Τομέα 29,7% 40,5% 31,9% 25,5% 23,8% 18,3% 19,4% 20,3%
ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου στον Γεωργικό Τομέα 

 

Διάγραμμα 32: Εξέλιξη της ποσοστιαίας κατανομής του Ακαθάριστου Σχηματισμού Πάγιου 

Κεφαλαίου του γεωργικού τομέα της Ελλάδας  

 

Πηγή: Eurostat,, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01] & (CAP Context Indicators – 

2015 update (C.28) 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
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Διάγραμμα 33: Εξέλιξη του Ακαθάριστου Σχηματισμού Πάγιου Κεφαλαίου του γεωργικού τομέα 

της Ελλάδας σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στη EU-28 

 

Πηγή: Eurostat,, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01] & (CAP Context Indicators – 

2015 update (C.28) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Πίνακας 38: Εξέλιξη βασικών μεγεθών από τους Λογαριασμούς Παραγωγής, σε τρέχουσες 

τιμές, 2007 – 2014 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 10.928,9 10.744,7 10.388,5 10.567,5 10.431,5 10.586,7 10.514,9 10.582,7

Αξία σε τιμές παραγωγού 10.458,4 10.407,9 10.061,9 10.360,6 10.243,3 10.402,8 10.331,4 10.394,4

Επιδοτήσεις προϊόντων 470,5 336,9 326,6 206,8 188,1 183,9 183,5 188,3

19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΗ 4.860,8 5.277,0 4.744,1 4.950,7 5.315,4 5.304,7 5.441,7 5.409,6

20
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (18-19) 6.068,1 5.467,7 5.644,4 5.616,8 5.116,0 5.282,1 5.073,1 5.173,1

21 ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.337,2 1.458,7 1.529,1 1.522,2 1.477,1 1.482,9 1.389,6 1.302,2

22
ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘEMENH ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (20-21) 4.730,9 4.009,0 4.115,3 4.094,6 3.638,9 3.799,2 3.683,5 3.870,9

Λογαριασμός Παραγωγής (Σε τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια €)

18

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, Χρονοσειρά 

* Προσωρινά στοιχεία 

Σημείωση: Στη προκειμένη περίπτωση η συνολική Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής του Γεωργικού Κλάδου προκύπτει από 

τη συνεισφορά της Φυτικής Παραγωγής, της Ζωϊκής Παραγωγής, της Γεωργικής Παραγωγής Υπηρεσιών καθώς και από 

μη Γεωργικές Δευτερεύουσες Δραστηριότητες (μη Διαχωρίσιμες) 

Πίνακας 39: Εξέλιξη βασικών μεγεθών από τους Λογαριασμούς Παραγωγής, σε σταθερές τιμές 

προηγούμενου έτους, 2007 – 2014 

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 9.952,9 11.205,4 10.743,8 10.328,4 10.762,9 10.505,9 10.294,3 10.812,8

Αξία σε τιμές παραγωγού 9.492,4 10.749,7 10.407,1 10.024,1 10.478,4 10.322,3 10.092,6 10.635,1

Επιδοτήσεις προϊόντων 460,5 455,6 336,8 304,3 284,5 183,7 201,7 177,7

19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΗ 4.437,9 4.920,1 4.956,4 4.800,4 4.754,1 5.206,9 5.453,0 5.457,1

20
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (18-19) 5.515,0 6.285,3 5.787,4 5.528,0 6.008,8 5.299,1 4.841,3 5.355,7

21 ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.306,7 1.431,1 1.521,8 1.520,0 1.475,5 1.475,5 1.379,6 1.296,2

22
ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘEMENH ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (20-21) 4.208,4 4.854,1 4.265,6 4.008,0 4.533,3 3.823,6 3.461,7 4.059,6

Λογαριασμός Παραγωγής (Σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους, σε εκατομμύρια €)

18

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, Χρονοσειρά 
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* Προσωρινά στοιχεία 

Σημείωση: Στη προκειμένη περίπτωση η συνολική Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής του Γεωργικού Κλάδου προκύπτει από 

τη συνεισφορά της Φυτικής Παραγωγής, της Ζωϊκής Παραγωγής, της Γεωργικής Παραγωγής Υπηρεσιών καθώς και από 

μη Γεωργικές Δευτερεύουσες Δραστηριότητες (μη Διαχωρίσιμες) 

 

Διάγραμμα 34: Ποσοστιαία κατανομή των επιδοτήσεων ως προς την Ακαθάριστη αξία 

παραγωγής του γεωργικού κλάδου, σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους  

 

 

Διάγραμμα 35: Ποσοστιαία κατανομή της ΑΠΑ και της Καθαρής Προστιθέμενης Αξίας σε σχέση 

με την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής του Γεωργικού Κλάδου 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Πίνακας 40: Βιομηχανία τροφίμων, σχετικοί κωδικοί κατά το σύστημα ταξινόμησης NACE Rev. 2  

Κωδικοί (NACE Rev. 2)  
Βιομηχανία Τροφίμων  

Περιγραφή 

10 Βιομηχανία Τροφίμων 

10.1  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4  Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρώδων προϊόντων 

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11 Ποτοποιία 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου και σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα   

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση   

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή βύνης   

11.07 
Παραγωγή αναψυκτικών, μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων 
νερών 

 

Παρακάτω επεξηγούνται οι βασικές μεταβλητές που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Έρευνες Βιομηχανίας – 

Βιοτεχνίας  

Αριθμός απασχολουμένων: Περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι επιχειρηματίες και μέλη της οικογένειάς 

τους, οι μισθωτοί, οι ημερομίσθιοι και οι μαθητευόμενοι, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.  

Ακαθάριστη αξία παραγωγής: Το άθροισμα της αξίας των παραχθέντων προϊόντων κατά την περίοδο 

αναφοράς της έρευνας, των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και των λοιπών οργανικών 

εσόδων.  

Αξία αναλώσεων: Περιλαμβάνονται, η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών, η αξία των αναλωθέντων 

υλικών συσκευασίας, των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών αναλωθέντων υλικών κατά 

το συγκεκριμένο έτος.  

Προστιθέμενη αξία: Η διαφορά της αξίας αναλώσεων από την ακαθάριστη αξία παραγωγής.  

Αξία ακαθάριστων επενδύσεων: Η αξία των επενδύσεων σε γήπεδα και οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, 

τεχνικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, 

ασώματες ακινητοποιήσεις, έξοδα πολυετούς απόσβεσης κλπ. Που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

συγκεκριμένο έτος. 

 

Σημείωση: Η ΕΒΕ διενεργείται στο Σύνολο Χώρας και καλύπτει τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 

στους οποίους υπάγεται η μεταποίηση. Μέχρι το 2007, πρόκειται για τους διψήφιους κλάδους (τμήματα) 

15-37 της εθνικής στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟ∆03 (ή τους διψήφιους 

κλάδους15-37 της αντίστοιχης Κοινοτικής ταξινόμησης NACE Αναθ.1.1), ενώ από το 2008 και μετά 

χρησιμοποιούνται οι κωδικοί κατά το σύστημα ταξινόμησης NACE Rev. 2 

 

Πίνακας 41: Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης και ιδιαίτερα 

στο κλάδο τροφίμων 
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ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

10 Βιομηχανία Τροφίμων 14.744 14.967 14.492 14.068 12.888 14.007 -5,0%

11 Ποτοποιία 787 835 824 804 695 663 -15,8%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 15.606 15.531 15.802 15.316 14.872 13.583 14.670 -6,0%

Σύνολο Μεταποίησης 91.979 80.369 79.467 75.447 70.438 61.022 54.890 -40,3%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 741 802 833 814 827 667 -10,0%

11 Ποτοποιία 81 91 94 89 100 92 13,6%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 767 822 893 927 903 927 759 -1,0%

Σύνολο Μεταποίησης 3.674 3.734 4.098 3.891 3.628 3.556 2.845 -22,6%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 15.485 15.769 15.325 14.882 13.715 14.674 -5,2%

11 Ποτοποιία 868 926 918 893 795 755 -13,0%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 16.373 16.353 16.695 16.243 15.775 14.510 15.429 -5,8%

Σύνολο Μεταποίησης 95.653 84.103 83.565 79.338 74.066 64.578 57.735 -39,6%

Απασχόληση < 10 

άτομα

Απασχόληση > 10 

άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013  

 

Διάγραμμα 36: Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων με απασχόληση μεγαλύτερη 

των 10 ατόμων και μικρότερη των 10 ατόμων σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων του 

τομέα της μεταποίησης  

 

 

Πίνακας 42: Εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων στο τομέα της μεταποίησης και 

ιδιαίτερα στο κλάδο τροφίμων 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

10 Βιομηχανία Τροφίμων 39.898 29.877 28.720 26.052 23.852 25.854 -35,2%

11 Ποτοποιία 2.019 1.979 1.901 1.729 1.489 1.403 -30,5%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 34.851 41.916 31.856 30.621 27.781 25.341 27.257 -21,8%

Σύνολο Μεταποίησης 189.207 210.001 183.042 170.306 151.192 131.568 119.168 -37,0%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 51.386 51.342 55.556 53.881 54.572 52.186 1,6%

11 Ποτοποιία 8.119 8.649 9.114 8.272 7.893 7.536 -7,2%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 53.122 59.505 59.991 64.670 62.153 62.465 59.722 12,4%

Σύνολο Μεταποίησης 217.822 221.305 217.892 208.963 187.543 179.933 170.013 -21,9%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 91.283 81.219 84.276 79.933 78.424 78.040 -14,5%

11 Ποτοποιία 10.138 10.628 11.015 10.001 9.382 8.939 -11,8%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 87.973 101.421 91.847 95.291 89.934 87.806 86.979 -1,1%

Σύνολο Μεταποίησης 407.029 431.306 400.934 379.269 338.735 311.501 289.181 -29,0%

Απασχόληση > 

10 άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων

Απασχόληση < 

10 άτομα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013  
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Διάγραμμα 37: Κατανομή των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων με 

απασχόληση μεγαλύτερη των 10 ατόμων και μικρότερη των 10 ατόμων σε σχέση με το σύνολο 

των απασχολούμενων στο τομέα της μεταποίησης 

 

 

Διάγραμμα 38: Μέσος αριθμός απασχολούμενων ανά επιχείρηση στο τομέα της μεταποίησης 

και ιδιαίτερα στο κλάδο τροφίμων  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013  

 

Πίνακας 43: Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στο τομέα της μεταποίησης 

και ιδιαίτερα στο κλάδο τροφίμων 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 Βιομηχανία Τροφίμων 692,2 993,0 1.016,4 888,7 768,0 731,6

11 Ποτοποιία 68,9 94,5 104,4 70,3 66,5 55,9

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 892,2 761,2 1.087,5 1.120,7 959,0 834,5 787,5

Σύνολο Μεταποίησης 6.389,3 4.504,3 5.185,4 4.972,1 4.034,0 3.412,6 3.017,9

10 Βιομηχανία Τροφίμων 2.805,2 2.929,1 2.963,0 2.711,0 2.559,0 2.670,2

11 Ποτοποιία 1.117,6 1.156,2 1.071,9 939,8 808,3 828,8

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 3.523,1 3.922,8 4.085,2 4.034,9 3.650,8 3.367,2 3.499,0

Σύνολο Μεταποίησης 13.802,6 13.545,9 13.045,0 12.139,3 10.432,2 9.412,6 9.700,0

10 Βιομηχανία Τροφίμων 3.497,4 3.922,1 3.979,4 3.599,7 3.326,9 3.401,8

11 Ποτοποιία 1.186,6 1.250,7 1.176,2 1.010,1 874,8 884,7

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 4.415,3 4.684,0 5.172,8 5.155,6 4.609,7 4.201,8 4.286,5

Σύνολο Μεταποίησης 20.192,0 18.050,2 18.230,5 17.111,4 14.466,2 12.825,2 12.717,9

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΑΠΑ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 

Απασχόληση > 10 

άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων

Απασχόληση < 10 

άτομα

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013  

Σε σταθερές τιμές – Έτος Βάσης 2009 
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ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

10 Βιομηχανία Τροφίμων 700,6 993,0 970,6 821,4 699,3 672,3 -4,0%

11 Ποτοποιία 69,8 94,5 99,7 64,9 60,6 51,4 -26,4%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 940,5 770,4 1.087,5 1.070,3 886,3 759,9 723,7 -23,0%

Σύνολο Μεταποίησης 6.735,2 4.558,8 5.185,4 4.748,3 3.728,3 3.107,3 2.773,4 -58,8%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 2.839,1 2.929,1 2.829,7 2.505,5 2.330,0 2.454,0 -13,6%

11 Ποτοποιία 1.131,1 1.156,2 1.023,6 868,6 736,0 761,7 -32,7%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 3.713,9 3.970,3 4.085,2 3.853,3 3.374,1 3.066,0 3.215,7 -13,4%

Σύνολο Μεταποίησης 14.549,8 13.709,8 13.045,0 11.593,0 9.641,6 8.570,6 8.914,4 -38,7%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 3.539,7 3.922,1 3.800,3 3.326,9 3.029,3 3.126,3 -11,7%

11 Ποτοποιία 1.200,9 1.250,7 1.123,3 933,5 796,6 813,1 -32,3%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 4.654,3 4.740,6 5.172,8 4.923,6 4.260,4 3.825,9 3.939,4 -15,4%

Σύνολο Μεταποίησης 21.285,0 18.268,6 18.230,5 16.341,3 13.369,9 11.677,9 11.687,9 -45,1%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΑΠΑ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2009, ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 

Απασχόληση < 10 

άτομα

Απασχόληση > 10 

άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013 

Σημείωση: Αποπληθωρισμός των τρεχουσών τιμών με έτος βάσης 2005 (τρέχουσες τιμές ενός έτους επί 100 δια του 

δείκτη τιμών καταναλωτή του τρέχοντος έτους)  

 

Διάγραμμα 39: Κατανομή της ΑΠΑ προερχόμενη από επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων με 

απασχόληση μεγαλύτερη των 10 ατόμων και μικρότερη των 10 ατόμων σε σχέση με τη συνολική 

ΑΠΑ προερχόμενη από τον τομέα της μεταποίησης 

 

 

Διάγραμμα 40: Μέση παραγόμενη ΑΠΑ (ευρώ) ανά επιχείρηση στο τομέα της μεταποίησης και 

ιδιαίτερα στο κλάδο τροφίμων 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013 
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Πίνακας 44: Εξέλιξη της Αξίας Επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης και ιδιαίτερα στο κλάδο 

τροφίμων  

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 Βιομηχανία Τροφίμων 151,2 153,9 120,0 58,9 39,9 34,1

11 Ποτοποιία 20,3 25,7 13,7 6,2 6,2 5,4

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 143,6 171,5 179,6 133,8 65,1 46,1 39,5

Σύνολο Μεταποίησης 743,5 513,7 834,3 502,6 386,7 279,4 188,6

10 Βιομηχανία Τροφίμων 443,7 402,7 342,2 262,7 239,0 238,7

11 Ποτοποιία 95,9 77,1 95,9 81,4 75,2 142,3

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 468,4 539,6 479,8 438,1 344,1 314,3 381,0

Σύνολο Μεταποίησης 1.882,4 2.996,5 2.296,9 2.307,4 1.438,2 2.876,7 1.201,8

10 Βιομηχανία Τροφίμων 594,9 556,7 462,2 321,6 278,9 272,8

11 Ποτοποιία 116,2 102,8 109,7 87,6 81,4 147,6

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 611,9 711,1 659,5 571,9 409,2 360,4 420,4

Σύνολο Μεταποίησης 2.625,9 3.510,2 3.131,2 2.810,0 1.824,9 3.156,1 1.390,4

ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ   (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 

Απασχόληση < 10 

άτομα

Απασχόληση > 10 

άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013 

 

Σε σταθερές τιμές – Έτος Βάσης 2009 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΩΔ ΚΛΑΔΟΥ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007

10 Βιομηχανία Τροφίμων 153,0 153,9 114,6 54,4 36,3 31,3 -79,5%

11 Ποτοποιία 20,6 25,7 13,1 5,8 5,6 4,9 -75,9%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 151,3 173,6 179,6 127,8 60,2 42,0 36,3 -76,0%

Σύνολο Μεταποίησης 783,7 519,9 834,3 480,0 357,4 254,4 173,3 -77,9%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 449,1 402,7 326,8 242,8 217,7 219,4 -51,1%

11 Ποτοποιία 97,1 77,1 91,6 75,2 68,5 130,7 34,7%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 493,7 546,2 479,8 418,4 318,0 286,2 350,1 -29,1%

Σύνολο Μεταποίησης 1.984,3 3.032,8 2.296,9 2.203,6 1.329,2 2.619,3 1.104,5 -44,3%

10 Βιομηχανία Τροφίμων 602,1 556,7 441,4 297,2 254,0 250,7 -58,4%

11 Ποτοποιία 117,6 102,8 104,7 81,0 74,2 135,7 15,3%

ΣΥΝΟΛΟ (10 + 11) 645,1 719,7 659,5 546,1 378,2 328,1 386,4 -40,1%

Σύνολο Μεταποίησης 2.768,1 3.552,7 3.131,2 2.683,6 1.686,6 2.873,7 1.277,8 -53,8%

ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2009, ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 

Απασχόληση < 10 

άτομα

Απασχόληση > 10 

άτομα

Σύνολο 

επιχειρήσεων  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013 

Σημείωση: Αποπληθωρισμός των τρεχουσών τιμών με έτος βάσης 2005 (τρέχουσες τιμές ενός έτους επί 100 δια του 

δείκτη τιμών καταναλωτή του τρέχοντος έτους)  

 

Διάγραμμα 41: Κατανομή της Αξίας Επενδύσεων προερχόμενη από επιχειρήσεις του κλάδου 

τροφίμων σε σχέση με τη συνολική Αξίας Επενδύσεων προερχόμενη από τον τομέα της 

μεταποίησης 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ), 2007 – 2013 
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Διάγραμμα 42: Ποσοτική διακύμανση της Ελληνικής αγοράς λιπασμάτων , 2007 – 2015   
 

 
Πηγή: ΣΠΕΛ, Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων   

 

 

Διάγραμμα 43: Εξέλιξη στην αγορά λιπασμάτων εκφρασμένη σε μονάδες μακροστοιχείων (χιλ. 

τόνοι), 2007 – 2013   

 
Πηγή: ΣΠΕΛ, Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων   
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Πίνακας 1: Δείκτες Βάσης σε σχέση με τους στόχους (Objective related baseline indicators) 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ά
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ν
α

ς
 

  
Κ

ω
δ

. 
Δ

εί
κ
τη

 
Ονομασία Δείκτη Παρατηρήσεις- Πηγή    

 Μονάδα Μέτρησης 

(Έτος) EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural 

Development 

Report – 2009 

 

Rural Development 

Report – 2013 

& CAP Context 

Indicators – 2015 

update (1) 

* BO 1 Οικονομική ανάπτυξη 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union  

(*)Eurostat [nama_gdp_c] 

(κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες 

αγοραστικής δύναμης, τίθεται 

Ε.Ε.25=100 

GDP(pps) / capita  

(EU27=100) 

74,6   

(M.O. 2000 - 02) 

93 

[Rural: 71 

Intermediate: 78 

Urban: 127] 

(2005) 

(*) 90,1 (2007) 

76,1 (2012) 

* BO 2 
Ποσοστό 

απασχόλησης 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)Eurostat [lfsi_emp_a] 

% του συνολικού πληθυσμού 

ηλικίας από 15-64 ετών 

 

59,4%  

(2004) 

62,6% 

(2007) 

(*) 50,8 

(2015) 

Ο
ρ

ιζ
ό
ν
τι

ο
ς 

 

* BO 3 Ανεργία 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)Eurostat [une_rt_a] 

% του ενεργού οικονομικού 

πληθυσμού 

 

10,5%  

(2004) 

8,3 

(2007) 

(*) 27,5 

(2013) 

24,9 

(2015) 

* BO 4 

Κατάρτιση και 

εκπαίδευση στον 

τομέα της γεωργίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*) CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.24) 

% ποσοστό αγροτών με 

πλήρη και βασική εκπαίδευση 

στη γεωργία 

 

2,9 

 (1999/ 2000) 

5,4 

(2005) 

3,5 

(2010) 

 

(*) 6,1  

(2013)  

  BO 5 

Ηλικιακή διάθρωση 

του τομέα της 

γεωργίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.23) 

% Ποσοστό μεταξύ αγροτών 

(<35 ετών) προς αγροτών 

(>55 ετών) 

0,13 

(2003) 

0,12 (2007) 

 

0,13 

 (2010)   

 

(*) 0,09  

(2013) 

* BO 6 

Παραγωγικότητα της 

εργασίας στον τομέα 

της γεωργίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.14) 

Ευρώ ανά AWU 

 (Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία ανά Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (GVA/AWU)) 

82 (ΕΕ-25=100)  

(Μ.Ο. 2002 - 04) 

11.605,1 

(Μ.Ο 2005-07) 

12.933,0 

(Μ.Ο 2010-2012) 

 

(*) 11.256,5 

(Μ.Ο 2012-2014)  Α
ξο

ν
α

ς
 1

, 
Α

ν
τα

γ
ω

ν
ισ

τι
κ
ό
τη

τα
 

  BO 7 

Ακαθάριστος 

σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου στον τομέα 

της γεωργίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.28) 

Εκατομμύρια ευρώ 
1.292,1 m€   

(2003) 

2.315 m€   

(2007) 

1.419 m€ 

(2010) 

 

(*) 985,4 m€ 

(2013) 
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Ονομασία Δείκτη Παρατηρήσεις- Πηγή    
 Μονάδα Μέτρησης 

(Έτος) EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural 

Development 

Report – 2009 

 

Rural Development 

Report – 2013 

& CAP Context 

Indicators – 2015 

update (1) 

  BO 8 

Ανάπτυξη της 

απασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 

χιλιάδες άτομα 

 

607,7 

 (2002)  

 

535,0 

(2006) 

498,9 

(2012)  

  BO 9 

Οικονομική ανάπτυξη 

του πρωτογενούς 

τομέα 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 

Εκατομμύρια ευρώ  

(Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία στον πρωτογενή τομέα) 

7.330,7 m€   

(2002)  

6.509,3 m€ 

(2006) 

5.751,3  

(2012) 

* BO 10 

Παραγωγικότητα της 

εργασίας στη 

βιομηχανία τροφίμων 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.16) 

χιλιάδες ευρώ / 

απασχολούμενο,  

(Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία ανά απασχολούμενο στη 

βιομηχανία τροφίμων) 

28,5 

(2003) 

47,0 

(2006) 

51,7 

(2011) 

 

(*) 46,1 

(2013) 

  BO 11 

Ακαθάριστος 

σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου στη 

βιομηχανία τροφίμων 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 

Εκατομμύρια ευρώ 

 

855,4 m€  

(2003) 

435,0 

(2006) 

443,1  

(2009) 

  BO 12 

Ανάπτυξη της 

απασχόλησης στη 

βιομηχανία τροφίμων 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.16) 

χιλιάδες άτομα 

 

124,0 

(2003) 

120,0 

(2006) 

105,8 

(2012) 

 

(*) 104,8 

(2013) 

  BO 13 

Οικονομική ανάπτυξη 

της βιομηχανίας 

τροφίμων 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.16) 

Εκατομμύρια ευρώ 

GVA in the food industry 

3.528€  

(2003) 

5.638,7 

(2006) 

5.902,9 

(2012) 

 

(*) 4.830,4 

(2013) 

* BO 14 

Παραγωγικότητα της 

εργασίας στον τομέα 

της δασοκομίας  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.15) 

χιλιάδες ευρώ ανά 

απασχολούμενο 1000 EUR / 

AWU 

(Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία ανά απασχολούμενο στη 

δασοκομία) 

11,4 

 (2002) 

10,6 

(2009) 

5,3 

(2010) 

 

(*) 5,02 

(2013) 
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Ονομασία Δείκτη Παρατηρήσεις- Πηγή    
 Μονάδα Μέτρησης 

(Έτος) EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural 

Development 

Report – 2009 

 

Rural Development 

Report – 2013 

& CAP Context 

Indicators – 2015 

update (1) 

  BO 15 

Ακαθάριστος 

σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου στον τομέα 

της δασοκομίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

Εκατομμύρια ευρώ 

 
n.a. (not available) 

21,9  

(2005) 

20,6 

(2010) 

  BO 16 

Σημασία της γεωργίας 

ημιεπιβίωσης στα νέα 

κράτη μέλη 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

αριθμός αγροκτημάτων  

 
- 

149.080 

(2007, Number 

of farms < 1 

ESU) 

381.830  

(2010, Small holdings: 

economic size 

< EUR 4 000) 

* BO 17 

Βιοποικιλότητα: 

Πληθυσμός πτηνών σε 

γεωργικές εκτάσεις  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

Index (2000 = 100) -Τάσεις 

δείγματος πληθυσμού πτηνών 

σε γεωργικές εκτάσεις 

n.a. 

 (not available) 

n.a. 

(2006) 

100,3 

(2008) 

97,6 

(2009) 

77,8 

(2010) 

* BO 18 

Βιοποικιλότητα: 

Γεωργικές εκτάσεις και 

δασοκομία υψηλής 

φυσικής αξίας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.37) 

εκατομμύρια Ha απο ΧΓΕ  

(Χρησιμοποιούμενη Γεωργική 

Έκταση γεωργικών και 

δασικών περιοχών υψηλής 

φυσικής αξίας) 

1,91 ha  

(2000) 

n.a. 

(2007) 

n.a. 

(2012) 

 

(*) n.a. 

(2012) 

  BO 19 

Βιοποικιλότητα: 

Σύνθεση ειδών 

δένδρων 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 

% ποσοστό τριών ειδών 

δένδρων, % FOWL  

(% coniferous, % broadleaved, 

%mixed) 

21,9% - 78,1% - 

0,0%  

(2004) 

24,4% - 75,6% - 

0,0%  

(2005) 

42,5% - 57,5% - 0% 

(2010) 

Ά
ξο

ν
α

ς
 2

, 
Π

ερ
ιβ

ά
λλ

ο
ν
 

* BO 20 

Ποιότητα των υδάτων: 

Ακαθάριστα ισοζύγια 

θρεπτικών ουσιών 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.40) 

κιλά/εκτάριο  

kg-N/ha & kg-P/ha 

(Ακαθάριστο ισοζύγιο 

θρεπτικών ουσιών) 

13 νιτρικά 

5 φωσφορικά 

(2002-2004) 

15 kg-N/ha 

4 kg-P/ha 

(2002-2004) 

24,3 kg-N/ha 

(2005-2008) 

-2,5 kg-P/ha 

(2005-2008) 

 

(*) 59 kg-N/ha/year 

0,3 kg-P/ha/year 

(2009-2012) 
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Development 

Report – 2009 

 

Rural Development 
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& CAP Context 

Indicators – 2015 

update (1) 

  BO 21 

Ποιότητα των υδάτων: 

Ρύπανση από νιτρικά 

άλατα και 

φυτοφάρμακα  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

mg/l, Index(1992-1994=100) 

Συγκεντρώσεις  mg-N/L σε 

επιφανειακά και υπόγεια 

ύδατα 

n.a. (not available) 
n.a. 

(2000 – 2002) 

n.a.- ( n.a.) 

(2011) 

  BO 22 

Έδαφος: Περιοχές που 

απειλούνται με 

διάβρωση του 

εδάφους 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

σε τόνους/εκτάριο/έτος  

(εκτίμηση της εδαφικής 

απώλειας λόγω νερού) 

5,7 

 (2004) 

5,77 

(2004) 

4,86 

(2006) 

  BO 23 
Έδαφος: βιολογική 

γεωργία 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.19) 

σε εκτάρια Ha  

(ΧΓΕ βιολογικής γεωργίας) 

244.500 ha   

(2003) 

279.895 ha 

(2007) 

213.276  

(2011) 

 

(*) 265.077 ha Πλήρης 

Μετατροπή σε Β.Γ. 

118.529 ha Υπό 

Μετατροπή σε Β.Γ. 

(2013) 

* BO 24 

Κλιματικές μεταβολές: 

Παραγωγή 

ανανεώσιμης 

ενέργειας από τη 

γεωργία και τη 

δασοκομία 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 (*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.43) 

kToe  

(Παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας από τη 

γεωργία και τη δασοκομία: 

1000 τόνοι ισοδυνάμου 

πετρελαίου) 

Γεωργία: 0,0 ΚΤoe 

(2004) 

Δασοκομία: 909 

ΚΤoe (2003) 

Γεωργία: 86,0 

ΚΤoe 

Δασοκομία: 

1.005 ΚΤoe 

(2007) 

Γεωργία: 70,3 ΚΤoe 

Δασοκομία: 914 ΚΤoe  

(2011) 

 

(*)Γεωργία: 199,2 ΚΤoe 

Δασοκομία: 846,6 ΚΤoe  

(2013) 

  BO 25 

Κλιματικές μεταβολές: 

Χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση (ΧΓΕ) 

προοριζόμενη 

αποκλειστικά για την 

παραγωγή 

ανανεώσιμης 

ενέργειας 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

Σε 1.000 εκτάρια ha από ΧΓΕ  

(ΧΓΕ προοριζόμενη 

αποκλειστικά για την 

παραγωγή ενέργειας και 

βιομάζας) 

n.a. (not available) 
0 

(2007) 

0 

(2007) 
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  BO 26 

Κλιματικές 

μεταβολές/ποιότητα 

του αέρα: εκπομπές 

αερίων από τη 

γεωργία  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

(*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.45) 

1000 τόνους ισοδυνάμου CO2 

για αέρια του θερμοκηπίου  

Agricultural emissions of 

greenhouse gases 

11.998,3 

 (2003) 

11.298 

(2007) 

8.966  

(2011) 

 

(*)7.993,7  

(2013) 

* BO 27 

Γεωργοί που ασκούν 

και άλλες 

προσοδοφόρες 

δραστηριότητες  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

% ποσοστό επί του συνόλου 

των αρχηγών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων   

  21,8%  

(2003) 

23,2 

(2007) 

23,8 

(2010) 

* BO 28 

Ανάπτυξη της 

απασχόλησης στον μη 

γεωργικό τομέα 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 

σε χιλιάδες άτομα  

(αριθμός απασχολούμενων 

στο δευτ/γενή & τριτογενή 

τομέα) 

3.290,8 

(2002) 

4.080,0 

(2006) 

3.577,3  

(2012) 

* BO 29 

Οικονομική ανάπτυξη 

στον μη γεωργικό 

τομέα 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

 (*)CAP Context Indicators – 2015 update 

(C.10) 

σε εκατομμύρια ευρώ 

(αύξηση της ΑΠΑ στο 2-γενή & 

3-γενή τομέα) 

118.105,5 m€ 

(2002) 

178.772 

(2006) 

164.770,1  

(2012) 

 

(*) 150.806,5 

(2014) 

* BO 30 
Ανάπτυξη της 

αυτοαπασχόλησης 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union σε χιλιάδες άτομα 
1.306,3 

(2004) 

1.346,0 

(2008) 

1.161,6  

(2012) 

Ά
ξο

ν
α

ς
 3

, 
Ε

υ
ρ
ύ
τε

ρ
η
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γ
ρ

ο
τι

κ
ή
 Α

νά
π

τυ
ξη

 

  BO 31 
Τουριστικές υποδομές 

σε αγροτικές περιοχές  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

αριθμός κλινών 

Σύνολο χώρας: 

760.948 

Αγροτικές 

Περιοχές: 69,5% 

(2004) 

Σύνολο χώρας: 

790.956 

Αγροτικές 

Περιοχές: 

69,1% 

(2007) 

Σύνολο χώρας: 

1.111.242 

Αγροτικές Περιοχές: 

74,1% 

(2011) 

 

Σύνολο χώρας: 

1.118.685  

(2012) 
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ΕΛΛΑΔΑ 
Ά

ξο
ν
α

ς
 

  

Κ
ω

δ
. 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονομασία Δείκτη Παρατηρήσεις- Πηγή    
 Μονάδα Μέτρησης 

(Έτος) EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural 

Development 

Report – 2009 

 

Rural Development 

Report – 2013 

& CAP Context 

Indicators – 2015 

update (1) 

* BO 32 
Χρήση του διαδικτύου 

σε αγροτικές περιοχές 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 
% ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού (εγγεγραμμένα 

άτομα σε DSL internet στις 

αγροτικές περιοχές)  

n.a.  

(not available) 

Rural: 55,0 

 (2008, DSL 

coverage) 

Rural: 39,2 

(2012, Households 

having subscribed to 

broadband connection) 

* BO 33 
Ανάπτυξη του τομέα 

των υπηρεσιών  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 
Ως % της ΑΠΑ  

(Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία του τομέα των 

Υπηρεσιών στο σύνολο των 

τομέων) 

70,6% 

(2002) 

75,0 

(2006) 

80,2 

(2012) 

* BO 34 Καθαρή μετανάστευση 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 
ρυθμός μεταβολής ανά 1000 

κατοίκους 

 (Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

Καθαρή μετανάστευσης) 

3,2% 

(2003) 

3,6% 

(2005) 

4% 

(2011) 

* BO 35 
Διά βίου μάθηση σε 

αγροτικές περιοχές 

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 
% ποσοστό ενηλίκων (25-64) 

που συμμετέχουν σε δια βίου 

εκπαίδευση 

1,8%  

(2004) 

2,4 

(2008) 

1,3 

(2012) 

Ά
ξο

ν
α

ς
 4

, 

L
e
a
d
e
r 

* BO 36 
Ανάπτυξη ομάδων 

τοπικής δράσης (ΟΤΔ)  

Πηγή: Statistical and Economic Information, 

Rural Development in the European Union 

% πληθυσμού που καλύπτεται 

από το Leader (ΟΤΔ) 

 

21,4%  

(2004) 

32,5 

(προγραμματική 

περίοδος 2007-

2013, Report 

2009) 

36,3 

(προγραμματική 

περίοδος 2007-2013, 

Report 2013) 

 

* αναφέρεται στους δείκτες LEAD στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής και της στρατηγικής παρακολούθησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 

στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1698/2005 

(1) Οι τιμές των δεικτών ενημερώθηκαν με βάση το Report 2013 του STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION, RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION και όπου υπάρχει 

αντιστοιχία με βάση τους Common context indicators: basic RDP 2014-2020 analytical table, updated  2015  
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Πίνακας 2: Δείκτες βάσης σε σχέση με το γενικό πλαίσιο (Context related baseline indicators) 

ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

BC1 

Καθορισμός 

αγροτικών 

περιοχών 

Αριθμός Αγροτικών 

Περιοχών 

(Προσδιορισµός των 

αγροτικών περιοχών 

σύµφωνα µε τη 

μεθοδολογία του ΟΟΣΑ) 

Κυρίως αγροτικές 

περιοχές (PR): πάνω 

από 50% του 

πληθυσµού ζει στις 

αγροτικές Κοινότητες 

(µε λιγότερο από 150 

κατοίκους/km2)  

Ενδιάµεσες 

αγροτικές 

περιοχές(IR): 15% 

έως 50% του 

πληθυσµού της 

περιοχής ζει στις 

αγροτικές τοπικές 

µονάδες 

Κυρίως αστικές 

περιοχές 

(PU): λιγότερο από 

15% του πληθυσµού 

της περιοχής ζει στις 

αγροτικές τοπικές 

µονάδες  

(2000)  

 

   

Οριζόντιοι 

Δείκτες 

BC2 

Σημασία των 

αγροτικών 

περιοχών 

1) % έκτασης στις 

αγροτικές περιοχές,   

2) % πληθυσµού στις 

αγροτικές περιοχές,   

3) % ΑΠΑ στις αγροτικές 

περιοχές,   

4) % απασχόλησης στις 

αγροτικές περιοχές,  

1) 73,9(PR) 23,2(IR) 

2,9(PU)   

(2003) 

2) 37,2(PR) 27,2(IR) 

35,6(PU)   

(2003) 

3) 35,8(PR) 26,4(IR) 

37,7(PU)   

(2002) 

4) 34,2(PR) 27,5(IR) 

38,3(PU)   

(2002) 

(Rural – Inter. – 
Urban) 
1) 73,9- 23,2- 2,9 

2) 36,6- 27,4 - 36,0 

3) 27,9- 22,7 - 49,4 

4) 34,5- 28,1 - 37,3 

(2006) 

(Rural – Inter. – 
Urban) 

1) 82,0- 12,1- 5,7  

2) 42,8- 10,6- 46,7  

3) 34,2- 8,8- 56,9  

4) 41,4- 10,2- 48,4  

(2010) 

(C1) 
% Πληθυσμού, 

43,8 – 10,6 - 45,7 
(Rural – Inter. – 

Urban) 
(C3) 

% Εκτάσεων, 
82,2 – 12,1 – 5,7 
(Rural – Inter. – 

Urban) 
 (2014)  

 
(C10) 

% Κατανομή ΑΠΑ 

(C1) 
% Πληθυσμού, 
22,3 - 35,1- 42,7 

(Rural – Inter. – Urban) 
 (C3) 

% Εκτάσεων, 
52,0 – 38,2 – 9,8 

(Rural – Inter. – Urban) 
 (2014) 

 
(C10) 

% Κατανομή ΑΠΑ 
15,5 – 31,2  – 52,7 

(Rural – Inter. – Urban) 
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ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

34,0 – 8,4  – 57,5 
(Rural – Inter. – 

Urban) 
 (2012)  

 (2012)  

BC3 
Χρήση 

γεωργικής γης 

% ποσοστό ΧΓΕ  (%ΧΓΕ 

σε αρόσιμη γη, % ΧΓΕ 

σε μόνιμους 

βοσκότοπους, % ΧΓΕ σε 

μόνιμες καλλιέργειες) 

 

Πηγή: Eurostat, Land 

use: number of farms 

and areas of different 

crops by agricultural size 

of farm (UAA) and 

NUTS 2 regions 

[ef_oluaareg] 

51,3 – 20,7 – 27,7 

(2003) 

52,0 – 20,1 – 27,6 

(2007) 

 

34,1 – 47,3 – 18,4 

(2010)  

(C18) 
37,4 – 43,3 – 19,1 

 (2013) 

 
(C18) 

59,8 - 33,2 - 5,9 
 (2013) 

ΑΞΟΝΑΣ 1, 

Βελτίωση της 

ανταγωνιστικό

τητας του 

τομέα της 

γεωργίας και 

της 

δασοκομίας 

BC4 Διάρθρωση 

γεωργικών 

εκμεταλλεύσεω

ν ( 

α) Αριθμός 

Εκμεταλλεύσεων

,  

β) 

Χρησιμοποιούμε

νη Γεωργική 

Έκταση (Ha),  

γ) Μέσος όρος 

μεγέθους 

εκμετάλλευσης 

σε εκτάρια (ha / 

farm)  

δ) Μέσο 

Αριθμός 

Εκμεταλλεύσεων, Ha 

ΧΓΕ,  

ισοδύναμα ESU & 

ισοδύναμα AWU 

α) 824.460 

β) 3.967.770 

γ) 4,8 

δ) 6,3 ESU/farm 

ε) 615.950 

(2003) 

α) 860.150 

β) 4.076.230 

γ) 4,7 

δ) 7,2  ESU/farm 

ε) 568.710 

(2007) 

 

 

α) 723.010 

β) 3.477.930 

γ) 4,8 

δ) 9.266,8 (SO/ farm) 

ε) 429.520 

(2010) 

(C17) 

α) 709.500 
β) 4.856.780 

γ) 6,8 
δ) 11.374,0 
ε) 463.860 

(2013) 

(C17) 

α) 10.841.000 
β) 174.375.780 

γ) 16,1 
δ) 30.536 

ε) 9.508.560 
(2013) 
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ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

ε) 

Απασχολούμενοι 

στη γεωργία σε 

Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) 

BC5 
Διάρθρωση της 

δασοκομίας 

α) Διαθέσιμη δασική 

έκταση για ξυλεία FAWS 

(Forest Available for 

Wood Supply) 1000 

εκτάρια ha,  

β) % ποσοστό για 

ιδιοκτησιακό 

καθεστώς(Δημόσιο - 

Ιδιωτικό) & 

γ) εκτάρια (ha) για το 

μέσο μέγεθος ιδιωτικής 

εκμετάλλευσης 

 

Forest and other 

wooded land (FOWL) 

α) - 

β) 12,0 – 22,3 (2000) 

γ) n.a. (2003) 

α) 3.317 

β) n.a. – n.a. 

γ) n.a. 

(2005) 

 

 

α) 3.595 

β) n.a. – n.a. 

γ) n.a. 

FOWL: (1000ha) 

Forest: 3.903  

Other wooded land: 

2.636 

Other land: 6.351  

 (2010) 

(C29) 
 

FOWL: 6.546,0 
(1.000ha) 

(2015) 

(C29) 
 

FOWL: 181.925,0 
(1.000ha) 

(2015) 

BC6 
Παραγωγικότητ

α των δασών  

σε χιλιάδες κυβικά μέτρα 

εκτός 

φλοιού/έτος/εκτάριο 

(Μέσος όρος καθαρής 

ετήσιας αύξησης όγκου 

(FAWS)) 

1,1 

(2000) 

1,1 

(2000) 

1,3 

(2010)  
- 

 
 

(1) EU-27: 5,8 
(2010) 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2, 

Βελτίωση του 

περιβάλλοντος 

και της 

υπαίθρου 

BC7 Κάλυψη της γης % ποσοστό (Ποσοστό 

εκτάσεων γεωργικής γης 

- Ποσοστό εκτάσεων 

δασικής γης - Ποσοστό 

γης φυσικών περιοχών - 

Ποσοστό γης τεχνητών 

40,2 - 17,9 – 38,5 – 

2,2 

(2000) 

40,2 - 17,9 – 38,5 – 

2,2 

(2000) 

 40,0 – 18,0 – 20,0 – 

2,2  

(2006) 

(C31) 
39,2– 18,9– 20,6– 2,9 

(2012) 

 
(C31) 

45,6 – 31,9 – 7,8 – 4,8 
(2012) 
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ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

περιοχών) 

BC8 
Μειονεκτικές 

περιοχές (LFA)  

% ποσοστό 

1) % ΧΓΕ σε μη 

μειονεκτικές  

2) % ΧΓΕ ορεινές 

μειονεκτικές  

3) % ΧΓΕ σε άλλες 

μειονεκτικές 

4) % ΧΓΕ σε ειδικές 

μειονεκτικές) 

1) 17,4  

2) 56,4  

3) 21,8  

4) 4,5  

(2000) 

1) 21,9  

2) 53,9  

3) 21,4  

4) 2,8  

(2005) 

1) 21,9  

2) 53,9  

3) 21,4  

4) 2,8  

(2005) 

(C32) 
1) 21,9 

2) 53,9 

3) 21,4 

4) 2,8 

(2005) 
 

(C32) 
EU-27: 
1) 45,6 
2) 16,2 
3) 34,4 
4) 3,8 
(2005) 

 

BC9 

Περιοχές 

εκτατικής 

γεωργίας 

% ποσοστό (Ποσοστό 

ΧΓΕ εκτατικών 

αροτραίων καλλιεργειών 

- Ποσοστό ΧΓΕ 

εκτατικής κτηνοτροφίας) 

2,0 – 2,8  

(2003) 

1,9 -2,5  

(2007) 

 20,6 – 47,6  

(2010) 
- 

 
(*) EU-27: 15,6 – 28,9 

(2010) 
 

BC10 
Περιοχές Natura 

2000 

% ποσοστό: 

1) % έκτασης σε 

περιοχές NATURA 2000 

a) Special Protection 

Areas (SPAs) & b) Sites 

of Community 

Importance (SCIs)    - 

 2) % ΧΓΕ σε περιοχές 

NATURA 2000 –  

3) % δασών σε περιοχές 

NATURA 2000) 

1) 18,9  (2005) 

2) 25,8 (2004) 

3) 47,4 (2004) 

 

1) 28,6 

2) 14,2  

3)  31,7  

(2009)  

 

1) 27,3 

2) 14,1   

3)  41,5  

(2012)  

 

(C34) 
1) 27,2 
2) 14,1 
3)  39,7 
(2014) 

 
 

 
(C34) 

1) 18,1 
2) 9,1 

3)  23,1 
(2014) 

 
 

BC11 

Βιοποικιλότητα: 

Προστατευόμεν

α δάση  

% ποσοστό   

(MCPFE class 1.1 / 1.2 / 

1.3 / 2 ) 

0,00 – 0,75 – 14,40 – 

2,99  

(2000/ 2002) 

4,24 – n.a – n.a – n.a 

(2005) 

4,2 – n.a – n.a – n.a 

(2010) 

(C38) 
2,5 – n.a –  n.a – n.a 

(2015) 

(C38) 
2,2 – 3,8 –  6,8 – 4,2 

(2015) 

μέσω της 

διαχείρισης 

της γης 

BC12 Ανάπτυξη 

δασικών 

περιοχών  

σε 1.000 εκτάρια ha/ 

έτος (Μέση ετήσια 

αύξηση του δάσους και 

άλλων δασικών 

1,4 

 (2000-2005) 

1,4 

 (2000-2005) 

1,4 

 (2005-2010)  

-  
(1) EU-27: 232,5 

(2005-2010) 
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ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

εκτάσεων) 

BC13 

Υγεία δασικών 

οικοσυστημάτω

ν 

% of trees in defoliation 

classes 2-4 (Δέντρα 

(όλα τα είδη) - 

Κωνοφόρα  - 

Πλατύφυλλα) 

20,9 - 16,1 – 26,5 

(2002)  

16,3 – 15,0 – 17,9 

(2005)  

 

23,8 – 23,7 – 23,9 

(2010)  

- 

 
(1) EU-27: 24,7 – 22,1 – 

27,9 
(2012) 

BC14 
Ποιότητα των 

υδάτων 

% ποσοστό περιοχών 

χαρακτηρισμένων ως 

ζώνες ευπρόσβλητες 

στα νιτρικά 

10,6 

(2005) 

 24,2  

(2007) 

 24,3  

(2012) 
- 

 
(1) EU-27:45,3 

(2012) 

BC15 Χρήση υδάτων 
% ποσοστό 

αρδευόμενης ΧΓΕ 

32,8 

(2003) 

31,5 

(2007) 

 

 

29,5 

(2010) 

(C20) 
23,9 

(2013) 

 
(C20) 
5,87 

(2013) 

BC16 

Προστατευτικά 

δάση όσον 

αφορά κυρίως 

το έδαφος και 

το νερό  

% ποσοστό 
0 

(2000/ 2002) 

n.a.  

(2005) 

n.a.  

(2010) 
- 

 
(1) EU-27:21,6 

(2010) 

BC17 
Πληθυσμιακή 

πυκνότητα  

κάτοικοι / τετραγωνικό 

χιλιόμετρο 

83,7 

(2003) 

85,2 

(2006)  

86,4 

(2011)  

(C4) 
84,8 

(2013) 

(C4) 
116,92 
(2013) 

BC18 
Ηλικιακή 

διάρθρωση  

% ποσοστό  

1) % πληθυσμού 0-14  

2)  % πληθυσμού 15-64   

3) % πληθυσμού >=65 

1) 15,2  

2) 68,1   

3) 16,7 

 (2001) 

1) 14,3 

2) 67,2   

3) 18,5 

 (2007)  

1) 14,4  

2) 65,9   

3)  19,7 

 (2012)  

(C2) 
1) 14,7 
2) 64,8 
3)  20,5 
(2014) 

(C2) 
1) 15,6 
2) 65,9 
3)  18,5 
(2014) 

ΑΞΟΝΑΣ 3, 

Βελτίωση της 

ποιότητας 

ζωής στις 

αγροτικές 

περιοχές και 

ενθάρρυνση 

της 

διαφοροποίησ

ης της 

οικονομικής 

δραστηριότητα

ς 

BC19 
Διάρθρωση της 

οικονομίας 

1) % GVA Πρωτογενής 

τομέας  

2) % GVA Δευτερογενής 

τομέας  

3) % GVA Τριτογενής 

τομέας 

1) 7,0   

2)  22,0  

3)  71,1 

(2002) 

1) 4,1   

2)  21,0  

3)  75,0 

(2007) 

1) 3,4   

2)  16,4  

3)  80,2 

(2012) 

(C10) 
1) 3,8 

2) 15,8 
3)  80,4 
(2014) 

(C10) 
1) 1,6 
2) 24,5 
3)  73,9 
(2014) 
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ΕΛΛΑΔΑ EU – 28 

Άξονες 

Προτεραιότητ

ας 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς
 

Δ
εί

κ
τη

 

Ονοματολογία 

Δείκτη 
Μονάδα Μέτρησης 

EX-ANTE 

ΠΑΑ 2007 -13 

Rural Development 

Report – 2009 

Rural Development 

Report – 2013 (1) 

 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators – 

2015 update (2) 

Τιμή Δείκτη (CAP 

Context Indicators - 

2015), (2) 

BC20 
Διάρθρωση της 

απασχόλησης 

1) % Απασχόληση 

Πρωτογενής τομέας 

2) % Απασχόληση 

Δευτερογενής τομέας 3) 

% Απασχόληση 

Τριτογενής τομέας) 

1) 16,2  

2) 23,8  

3) 60,1  

(2002) 

1) 12,0  

2) 19,6  

3) 68,3  

(2006) 

1) 12,2  

2) 15,6  

3) 72,2  

(2012)  

(C11) 
1) 12,3 
2) 13,8 
3) 73,9 
(2014) 

(C11) 
1) 5 

2) 21,9 
3) 73,1 
(2014) 

BC21 
Μακροχρόνια 

ανεργία 

% ποσοστό του ενεργού 

πληθυσμού  

5,6 

(2004) 

3,6 

(2008) 

 14,4 

(2012) 
- (1) EU-27:4,6 

(2012) 

BC22 
Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

% ενηλίκων με μέσο ή 

υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο 

59,0 

(2004) 

 61,1 

(2008) 

 65,7 

(2012) 
- (1) EU-27:74,2 

(2012) 

BC23 
Διαδικτυακές 

υποδομές 

% ποσοστό (Νοικοκυριά 

με κάλυψη DSL) 

1) Αγροτικές περιοχές 

(R) 

2) Ημιαστικές (SU)  

3) Αστικές (U) 

2) Εθνικό επίπεδο (Ν)  

1) 0,0  

2) 0,0 

3) 15,0 

4) 8,5  

(2004) 

1) 55,0  

2) 88,0 

3) 100,0 

4) 88,0  

(2008) 

Αγροτικές: 95  

Μη αγροτικές:  100 

Εθνικές: 99 

(2012)  

- 

(*) EU-27: 

1) 76 

2) 93 
(2012) 

 

(1) Οι τιμές των δεικτών ενημερώθηκαν με βάση το Report 2013 του STATISTICAL AND ECONOMIC INFORMATION, RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION  

(2) Οι τιμές των δεικτών ενημερώθηκαν με βάση τους Common context indicators: basic RDP 2014-2020 analytical table, updated  2015   



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-1 

 
 

 

Εκτίμηση Κοινών Δεικτών επιπτώσεων  

Οικονομικού ενδιαφέροντος  

(Μεθοδολογική προσέγγιση και αποτελέσματα) 
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1. Εισαγωγή 

Στο παρόν Κεφάλαιο της έκθεσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από 

τον Σύμβουλο για την εκτίμηση των τριών Κοινών Δεικτών Επιπτώσεων Οικονομικού 

Ενδιαφέροντος (Οικονομική Ανάπτυξη, Δημιουργία Απασχόλησης, Παραγωγικότητα της 

Εργασίας) για το ΠΑΑ 2007-2013, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα. Στην δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης εισροών-εκροών (Ε-

Ε) η οποία συνιστά το μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω εκτίμηση. 

Ακολουθεί η παρουσίαση της εφαρμογής της ανάλυσης Ε-Ε σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς 

και της τεχνικής περιφερειοποίησης GRIT η οποία εφαρμόστηκε για την κατασκευή Πίνακα Ε-

Ε για τις Περιοχές Υπαίθρου της χώρας. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία 

εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων αναπτυξιακών δράσεων, η οποία επίσης εφαρμόστηκε 

για τον υπολογισμό των δεικτών. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία 

οριοθέτησης της περιοχής ανάλυσης, που αφορά τις Περιοχές Υπαίθρου της Ελλάδας. Το 

Κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση της εφαρμογής της εν λόγω μεθοδολογίας για την 

εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων του ΠΑΑ 2007-2013, καθώς και των σχετικών 

αποτελεσμάτων. 

 

2. Η Ανάλυση και το Υπόδειγμα Εισροών-Εκροών 

2.1 Αρχές και Χαρακτηριστικά  

Η πρακτική σημασία, τα πλεονεκτήματα και η ευρεία εφαρμογή των υποδειγμάτων Ε-Ε σε 

διεθνές επίπεδο, οφείλεται στο ότι τα υποδείγματα αυτά παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της γενικής ισορροπίας στην οικονομία, καθώς και μια λεπτομερειακή αποτύπωση των 

ενδοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στα 

πλαίσια του υποδείγματος Ε-Ε, υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης των επιπτώσεων 

αναμενόμενων μεταβολών οποιασδήποτε πολιτικής πάνω στην απασχόληση, το εισόδημα και 

την παραγωγή της οικονομίας για κάθε κλάδο χωριστά, αλλά και για το σύνολο της 

οικονομίας.  

 

Ειδικότερα, η μέθοδος Ε-Ε αποτελεί ένα σύστημα που καταγράφει και ποσοτικοποιεί τις 

σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα σε ένα οικονομικό σύστημα. Καταγράφει τις διάφορες συναλλαγές που γίνονται σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος, στην οικονομία μιας χώρας ή μιας 

περιφέρειας. Οι διακλαδικές αυτές σχέσεις, η ροή δηλαδή αγαθών, μεταξύ των διαφόρων 

κλάδων καθώς και η αλληλεξάρτηση τους απεικονίζονται στον λεγόμενο πίνακα Ε-Ε (Input-

Output Table). Στον πίνακα αυτό περιγράφεται η δομή των πραγματικών ροών ανάμεσα 

στους κλάδους της οικονομίας. Η βασική μεθοδολογία και οι κανόνες του συστήματος είναι οι 

ίδιοι ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του οικονομικού συστήματος.  

 

Η δημιουργία και η καθιέρωση ενός συστήματος Πινάκων Ε-Ε που καταγράφει συστηματικά 

και αυστηρά την αλληλεξάρτηση των κλάδων μιας οικονομίας, εθνικής ή περιφερειακής, έγινε 

από τον οικονομολόγο Wassily Leontief. Οι έρευνες του για την αμερικανική οικονομία κατά τη 

δεκαετία του 1930 και τα έργα του “Quantitative Input-Output Relations in the Economic 
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System of the United States” και “The Structure of the American Economy” (Leontief 1936, 

1941) αποτέλεσαν σημαντικά έργα στην οικονομική σκέψη γενικότερα και καθιέρωσαν το 

σύστημα Ε-Ε, για τη συμβολή του αυτή στην οικονομική επιστήμη τιμήθηκε με το βραβείο 

Νόμπελ.  

 

Από τη δεκαετία του 1950 και μετά οι Πίνακες Ε-Ε αποτελούν ένα από τα συστήματα της 

Κοινωνικής Λογιστικής που συντάσσονται από όλες σχεδόν τις χώρες και συνιστούν ένα από 

τα βασικά εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής και προγραμματισμού, τόσο σε εθνικό 

αλλά κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και 

ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχουν καθορίσει κοινούς κανόνες σύνταξης και ταξινόμησης 

των πινάκων Ε-Ε οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί και τηρούνται από όλες τις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες για λόγους συμβατότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών. Αν 

και η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη σύνταξη και δημιουργία πινάκων Ε-Ε αποτελεί 

χρονοβόρα και ακριβή (σε όρους κόστους) διαδικασία, η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί στην 

ανάλυση διάφορων ζητημάτων οικονομικής πολιτικής. Με τη βοήθεια και των σύγχρονων 

υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, η χρήση των πινάκων Ε-Ε πλεόν 

επεκτείνεται και ενσωματώνει στοιχεία που αφορούν την ενέργεια, την απασχόληση, τις 

διαρθρωτικές αλλαγές και κυρίως τα τελευταία χρόνια στοιχεία που αφορούν τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. 

 

2.2 Πίνακες Εισροών-Εκροών και η Λειτουργία τους 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πίνακες Ε-Ε, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες 

ομαδοποιούν (aggregate), απο-ομαδοποιούν (disaggregate) και ταξινομούν την οικονομία 

συνολικά σε ένα μεγάλο αριθμό κλάδων και υποκλάδων και καταγράφουν τις συναλλαγές 

μεταξύ τους. Όλες αυτές οι διακλαδικές ροές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων 

κλάδων παρουσιάζονται σε ένα πίνακα, τον Πίνακα ή Μήτρα Συναλλαγών (Transactions 

Table or Matrix).  

 

Ο σχεδιασμός των πινάκων Ε-Ε διαχωρίζει τη διάρθρωση της οικονομίας σε ενδογενείς και 

εξωγενείς κλάδους. Ο διαχωρισμός αυτός οριοθετείται και φαίνεται καθαρά σε ένα πίνακα Ε-

Ε, οι δε εκροές (output) χωρίζονται σε ενδιάμεση και τελική ζήτηση και οι εισροές (inputs) σε 

παραγόμενες (produced) και πρωτογενείς (primary). Η διάρθρωση αυτή του πίνακα επιτρέπει 

στον αναλυτή που τον χρησιμοποιεί να εκτιμά, με διάφορες τεχνικές, τις οικονομικές 

επιπτώσεις εξωγενών μεταβολών. Για παράδειγμα, τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει μια 

αλλαγή στην τελική ζήτηση στις διακλαδικές συναλλαγές και στη συνολική ακαθάριστη 

παραγωγή του κάθε κλάδου στην οικονομία.  

 

Το όλο σύστημα
 
των πινάκων Ε-Ε ουσιαστικά βασίζεται σε τρεις πίνακες από τους οποίους 

εξάγονται οι περισσότερες πληροφορίες. Η βάση του συστήματος είναι ο αρχικός πίνακας ή 

μήτρα των διακλαδικών συναλλαγών (transactions table), από την οποία προκύπτουν οι δύο 

άλλες μήτρες μετά από διάφορους μετασχηματισμούς, η μήτρα των τεχνολογικών 

συντελεστών και των συντελεστών αλληλεξάρτησης ή αντίστροφη του Leontief.  
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Βασικό αντικείμενο του πίνακα των διακλαδικών συναλλαγών είναι η καταγραφή και 

απεικόνιση της ροής των αγαθών και υπηρεσιών -των διακλαδικών σχέσεων- μεταξύ των 

κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα παρουσιάζεται πως η παραγωγή-εκροή 

(output) ενός κλάδου αναλύεται σε εισροή-αγορά (input) κάποιων άλλων κλάδων. Στις σειρές 

(rows) του πίνακα καταγράφονται η παραγωγή και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις του κάθε 

κλάδου στους υπόλοιπους κλάδους, που αντιπροσωπεύουν την ενδιάμεση ζήτηση 

(Intermediate Demand) και την τελική ζήτηση (Final Demand).  

 

Αντίστοιχα, στις στήλες καταγράφονται οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών του κάθε κλάδου 

από τους υπόλοιπους. Οι δαπάνες δηλαδή για ενδιάμεσες εισροές (Intermediate Inputs) και 

πρωτογενείς εισροές (Primary Inputs) όπως οι αμοιβές της εργασίας (L) οι εισαγωγές (M) και 

η προστιθέμενη αξία (V). Οι στήλες λοιπόν αντιπροσωπεύουν τους κλάδους αγοραστές 

(purchasing sectors) και οι σειρές τους κλάδους πωλητές (selling sectors).  

 

3.  Περιφερειακή Ανάλυση Ε-Ε και η Μέθοδος GRIT 

3.1 Περιφερειακά Υποδείγματα Ε-Ε 

Τα υποδείγματα Ε-Ε αρχικά εφαρμόσθηκαν σε εθνικό επίπεδο, συνολικά για όλη τη χώρα. 

Μετά τη δεκαετία του 1950 το ενδιαφέρον άρχισε να μετατοπίζεται και να εστιάζεται σε 

περιφερειακό - τοπικό επίπεδο. Οι κρατικές αρχές και οι υπεύθυνοι οικονομικού σχεδιασμού 

και αναπτυξιακών πολιτικών μετατόπισαν το βάρος των προτάσεων τους σε επίπεδο 

περιφέρειας. Η μεταστροφή αυτή υπήρξε αναγκαία αφού είναι φανερό ότι η κάθε περιφέρεια – 

τοπική οικονομία μιας χώρας, τις περισσότερες φορές έχει τα δικά της ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και άρα διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες. Όπως 

αναφέρεται και στους Miller και Blair (2009), υπάρχουν ουσιαστικά δύο βασικοί λόγοι που 

καθόρισαν την αναγκαιότητα εφαρμογής περιφερειακών πινάκων Ε-Ε.  

 

Παρόλο που οι πίνακες Ε-Ε σε εθνικό επίπεδο κατασκευάζονται από στοιχεία που 

συλλέγονται από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας που βρίσκονται σε 

διαφορετικές περιφέρειες, η διαδικασία της παραγωγής για το ίδιο αγαθό είναι πολύ πιθανόν 

να διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια.  Παράγοντες όπως οι πρώτες ύλες, η θέση της 

περιφέρειας κτλ, καθορίζουν τη διάρθρωση της παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής)· οι 

ιδιαιτερότητες αυτές κάνουν αναγκαία την εξέταση της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. 

 

Επίσης, είναι λογικό η κάθε περιφέρεια και κυρίως οι μικρές να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τις συναλλαγές τους με άλλες περιφέρεις. Οι εισαγωγές-αγορές και οι εξαγωγές-

πωλήσεις πρώτων υλών και προϊόντων αντίστοιχα αποτελούν σημαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις διακλαδικές σχέσεις, τη διαμόρφωση του πίνακα Ε-Ε δηλαδή.   

 

Η μεταστροφή αυτή από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο υπήρξε αναγκαία εκ των 

πραγμάτων καθώς έδινε τα εφόδια στις υπηρεσίες αναπτυξιακού και πολιτικού σχεδιασμού να 

εξετάζουν την κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Με τα περιφερειακά υποδείγματα δίνεται η 

δυνατότητα να εξεταστεί η κάθε περιφέρεια ανεξάρτητα ανάλογα με το οικονομικό της 

μέγεθος, τη διάρθρωση της, την εκ των προτέρων εκτίμηση ή εκ των υστέρων αποτίμηση των 
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επιπτώσεων οικονομικών πολιτικών εντός της περιφέρειας· την εξέταση της δηλαδή από 

μικροοικονομική άποψη. Αλλά και από μακροοικονομική άποψη, αντιμετωπίζοντας το κράτος 

σαν ένα σύνολο από περιφέρειες για να εξεταστεί συνολικά και ταυτόχρονα ειδικά η 

χωροταξική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων.  

 

Η δημιουργία περιφερειακών υποδειγμάτων ώθησε παράλληλα και την εμφάνιση πληθώρας 

θεμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούσαν την θεωρία της ανάλυσης πινάκων Ε-Ε σε 

περιφερειακό επίπεδο. Τα διάφορα υποδείγματα Ε-Ε που προτείνονταν προσπαθούσαν να 

ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών οικονομιών ώστε 

να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα η απεικόνιση της πραγματικής εικόνας της 

υπό εξέταση περιφέρειας.  

 

Τα υποδείγματα Ε-Ε εξετάζουν τις διακλαδικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

διαφόρων κλάδων είτε σε μια μόνο περιφέρεια (single region I-O models) ή μεταξύ δύο και 

περισσοτέρων περιφερειών, τα πολυ-περιφερειακά (multiregional I-O models) και τα 

διαπεριφερειακά (interregional I-O models). Γενικά τα περιφερειακά υποδείγματα 

χρησιμοποιούν τους ίδιους δείκτες και μέτρα όπως και τα υποδείγματα σε εθνικό επίπεδο· 

προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις στους παραγωγικούς κλάδους της τοπικής 

οικονομίας από εξωγενείς μεταβολές, όπως για παράδειγμα μεταβολές στην τελική ζήτηση 

κάποιων κλάδων.  

 

Τα περιφερειακά υποδείγματα, που αφορούν μια μόνο περιφέρεια (single region models) 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να εξαγάγουν πληροφορίες και στοιχεία από τους 

εθνικούς πίνακες, είτε γίνονται πρωτογενείς έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων.   

 

Από την άλλη τα  πολύ-περιφερειακά υποδείγματα αν και παρουσιάζουν αρκετά 

πλεονεκτήματα αντιμετωπίζουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα της μη ύπαρξης στοιχείων. Η 

καταγραφή των συναλλαγών μεταξύ διαφορετικών κλάδων και περιφερειών είναι πολύ 

δύσκολη και σχεδόν αδύνατη.   

 

Η δημιουργία περιφερειακών υποδειγμάτων Ε-Ε αποτέλεσε -και συνεχίζει να αποτελεί- ένα 

από τα θέματα της θεωρίας των Ε-Ε που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή περιφερειακών υποδειγμάτων 

Ε-Ε αποτέλεσαν αιτία δημιουργίας διαφορετικών θεωριών, «σχολών» θα μπορούσε να 

ειπωθεί, ως προς το ποια προσέγγιση θεωρείται καταλληλότερη.  

 

Ο βασικός πίνακας Ε-Ε σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα η μήτρα των διακλαδικών 

συναλλαγών αποτελεί την πηγή για την κατασκευή κάθε υποδείγματος Ε-Ε. Για την 

κατασκευή του εθνικού πίνακα χρησιμοποιούνται διάφορες στατιστικές και λογιστικές τεχνικές 

που κωδικοποιούν και καταγράφουν τις διακλαδικές συναλλαγές που συμβαίνουν στην 

οικονομία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Οι απο-ομαδοποιημένες συναλλαγές αγαθών και 

υπηρεσιών που συμβαίνουν στην οικονομία καταγράφονται από πρωτογενείς έρευνες που 

γίνονται για τη συλλογή, καταγραφή και ομαδοποίησή των.  
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Το εγχείρημα αυτό είναι σίγουρα αρκετά δύσκολο από πολλές απόψεις· το μέγεθος των 

συναλλαγών, η αναγκαία μεγάλη χρονική περίοδος συλλογής και το υψηλό κόστος είναι 

μερικοί μόνο από τους παράγοντες αυτούς. Πέρα από τα βασικά αυτά στοιχεία η κατάρτιση 

των πινάκων Ε-Ε διευκολύνεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες και από άλλες στατιστικές 

πηγές της οικονομίας όπως οι εθνικοί λογαριασμοί, για την δημιουργία ενός υποδείγματος Ε-

Ε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες ή να εφαρμοστεί μια 

εξέταση επιπτώσεων.   

 

Για την κατασκευή τώρα περιφερειακών πινάκων Ε-Ε, δύο είναι οι τρόποι οι οποίοι μπορεί να 

ακολουθηθούν. Πρώτο, με πρωτογενείς έρευνες για τη δημιουργία περιφερειακών πινάκων Ε-

Ε (primary or survey regional I-O tables), η διαδικασία δηλαδή που χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή των εθνικών πινάκων. Δεύτερο, κατασκευάζοντας δευτερογενείς περιφερειακούς 

πίνακες (secondary or non-survey regional I-O tables) χρησιμοποιώντας τους εθνικούς και 

άλλες πηγές, αφού εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές.  

 

Το ποια από τις δύο προσεγγίσεις θεωρείται η καταλληλότερη και σωστότερη - αφού απόλυτα 

σωστή από κάθε άποψη δεν είναι καμία - αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης στη βιβλιογραφία, 

φυσικά στην κάθε προσέγγιση και κυρίως στη δεύτερη προτείνονται διάφορες μέθοδοι για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.  

 

Σύμφωνα και με τον Richardson (1972) οι διάφορες μέθοδοι που προτείνονται για τον 

καθορισμό των απαραίτητων πληροφοριών για την κατασκευή ενός περιφερειακού 

υποδείγματος Ε-Ε μπορούν να καταχθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες, τις δύο 

προαναφερθείσες και σαν τρίτη, την υβριδική (hybrid) που αποτελεί ένα μείγμα των δύο 

πρώτων. Σε αυτήν, διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιφερειακών 

πινάκων από τους εθνικούς, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιούνται και πρωτογενή στοιχεία από 

έρευνες για τους κλάδους για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση έχει αρκετά πλεονεκτήματα και γι’ αυτό το λόγο προκρίνεται για την συγκεκριμένη 

έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό η επόμενη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και 

την διαδικασία της υβριδικής μεθόδου περιφερειοποίησης GRIT, η οποία χρησιμοποιείται για 

την κατασκευή Πίνακα Ε-Ε για την οικονομία των Περιοχών Υπαίθρου της χώρας και την 

εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2007-2013.  

 

3.2 Η Μέθοδος GRIT 

Η μέθοδος GRIT (Jensen et al., 1979), η οποία εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη ανάλυση, 

αποτελεί μια 'υβριδική' μέθοδο. Το γεγονός ότι η κατασκευή περιφερειακών πινάκων Ε-Ε 

μέσω δειγματοληψίας αποτελεί μια εξαιρετικά δαπανηρή και μακροχρόνια διαδικασία, ενώ 

από την άλλη πλευρά οι 'μη-δειγματοληπτικές' μέθοδοι δημιουργούν πίνακες οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά σφάλματα, οδήγησε τους Jensen et al. (1979) στην 

δημιουργία της μεθόδου GRIT. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μίας μεθόδου περιφερειακής 

οικονομικής ανάλυσης η οποία να είναι 'ελεύθερη από σημαντικά σφάλματα' και να παράγει 

σε σύντομο χρονικό διάστημα περιφερειακούς πίνακες ακριβείς σε σημαντικό βαθμό. Όσον 

αφορά την ακρίβεια ενός περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών, οι Jensen et al. (1979) 
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υποστηρίζουν ότι εάν ο κύριος στόχος του πίνακα είναι η ακριβής παρουσίαση των 

διακλαδικών συναλλαγών, τότε συνιστάται η υιοθέτηση της δειγματοληπτικής μεθόδου. Όμως, 

η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ακατάλληλη (και οδηγεί στην σπατάλη πόρων) στην 

περίπτωση κατασκευής πινάκων εισροών-εκροών οι οποίοι έχουν σαν στόχο την 

περιγραφική απεικόνιση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της περιφερειακής οικονομίας 

και όχι τον ακριβή υπολογισμό κάθε διακλαδικής συναλλαγής, καθότι ο εσφαλμένος 

υπολογισμός 'ασήμαντων' τεχνολογικών συντελεστών επηρεάζει ελάχιστα το μέγεθος των 

πολλαπλασιαστών. Κατ' αυτό το τρόπο, η μέθοδος GRIT υιοθετεί την έννοια της αποφυγής 

σημαντικού σφάλματος (συνολική ακρίβεια), σε αντίθεση με την έννοια της ακριβούς 

απεικόνισης κάθε συναλλαγής (μερική ακρίβεια).   

 

Στην μέθοδο GRIT, ο μηχανιστικός αρχικός υπολογισμός του πίνακα εισροών-εκροών, 

αναθεωρείται μέσω της εισαγωγής 'υπέρτερων στατιστικών στοιχείων', τα οποία μπορεί να 

προέρχονται από δειγματοληψίες ή άλλες δευτερογενείς πηγές. Σαν αποτέλεσμα, η μέθοδος 

περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα των 'δειγματοληπτικών' και 'μη-δειγματοληπτικών' μεθόδων 

εκτιμήσεως ενός περιφερειακού πίνακα (Miernyk, 1987). Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

της μεθόδου GRIT είναι το γεγονός ότι η ποσότητα των εισαγομένων στον πίνακα 'υπέρτερων 

στατιστικών στοιχείων', επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ερευνητή, ενώ κάθε 

παρεμβολή τέτοιου είδους μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε αναλογία με τούς διαθέσιμους για την 

συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια πόρους (West et al., 1980).  

 

Η εκτίμηση ενός περιφερειακού πίνακα Ε-Ε με την μέθοδο GRIT, περιλαμβάνει 4 στάδια, τα 

οποία αναφέρονται παρακάτω: 

 

Στάδιο 1:  Εθνικός Πίνακας Εισροών-Εκροών 

Η βάση της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ο Εθνικός Πίνακας Ε-Ε.  Με σκοπό την επίτευξη 

απολύτου συμβατότητας μεταξύ των κλάδων του εθνικού πίνακα και των διαθέσιμων 

στοιχείων απασχόλησης, το πρώτο βήμα της εκτίμησης του περιφερειακού πίνακα 

περιλαμβάνει την άθροιση ορισμένων κλάδων, και κατ' αυτό το τρόπο την μεταβολή της 

δομής του εθνικού πίνακα. 

 

Σύμφωνα με τους Jensen et al. (1979), ένα σημαντικό ποσοστό των ενδοκλαδικών 

συναλλαγών είναι στην ουσία διαπεριφερειακές. Εάν παραβλέψουμε αυτό, ο περιφερειακός 

πίνακας θα περιλαμβάνει υπερεκτιμημένες διακλαδικές ροές, κάτι που θα οδηγήσει στην 

υπερεκτίμηση των πολλαπλασιαστών. Ετσι, το δεύτερο βήμα της εφαρμογής της τεχνικής 

GRIT περιλαμβάνει τον μηδενισμό των ενδοκλαδικών συναλλαγών, δηλαδή την μετατροπή 

του 'ακαθάριστου' εθνικού πίνακα σε 'καθαρό'. 

 

Στάδιο 2: Εκτίμηση των Τεταρτημορίων Διακλαδικών Συναλλαγών και Αρχικών Εισροών του 

Περιφερειακού Πίνακα 

Το δεύτερο στάδιο της εφαρμογής της μεθόδου GRIT, αφορά την εκτίμηση των 

τεταρτημορίων διακλαδικών συναλλαγών και αρχικών εισροών του περιφερειακού πίνακα Ε-

Ε, η οποία λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά, το ύψος των περιφερειακών διακλαδικών 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

8 

συναλλαγών και αρχικών εισροών εκτιμάται πολλαπλασιάζοντας την αξία του προϊόντος κάθε 

κλάδου με τον αντίστοιχο λόγο της απασχόλησης του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο προς 

την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Το παραπάνω στάδιο εφαρμογής ακολουθεί την 

υπόθεση ότι η παραγωγικότητα της εργασίας για τον ίδιο κλάδο είναι ταυτόσημη σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 

Κατόπιν, περιφερειακά και εθνικά στοιχεία απασχόλησης χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό Διακλαδικών Συντελεστών Εξειδίκευσης (Cross Industry Location Quotients) για 

όλους τους κλάδους του υποδείγματος. Οι Διακλαδικοί Συντελεστές Εξειδίκευσης συγκρίνουν 

την αναλογία του εθνικού προϊόντος του κλάδου i στην περιφέρεια, με την αντίστοιχη του 

κλάδου j, λαμβάνοντας υπ΄ όψη την σχετική σημασία των κλάδων 'πωλητών' και 'αγοραστών', 

και εκτιμώντας έτσι τον βαθμό περιφερειακής επάρκειας. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 

εξής: 

 

        

ri ni
ij

rj nj

E E

E E
 

 

   

όπου: Eri και Erj είναι η περιφερειακή απασχόληση στους κλάδους i και j, και Eni και Εnj είναι 

η απασχόληση στους κλάδους  i και j σε εθνικό επίπεδο. 

 

Εάν η τιμή του ΔΣΕij είναι ίση ή μεγαλύτερη της μονάδας, τότε υποθέτουμε ότι η περιφερειακή 

προσφορά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου 'αγοραστή' j, και υιοθετούμε τον αρχικό 

υπολογισμό των περιφερειακών διακλαδικών συναλλαγών και αρχικών εισροών για τον 

κλάδο j. Εάν ο ΔΣΕij έχει τιμή μικρότερη της μονάδας, υποθέτουμε ότι η παραγωγή στη 

περιφερειακή οικονομία δεν επαρκεί να καλύψει τις περιφερειακές ανάγκες για εισροές, το δε 

έλλειμα καλύπτεται με εισαγωγές. Σ' αυτη τη περίπτωση οι αρχικές εκτιμήσεις των 

περιφερειακών ροών μειώνονται μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τα αντίστοιχα ΔΣΕij. Το 

υπόλοιπο (τελικη - αρχική εκτίμηση) προστίθεται στις περιφερειακές εισαγωγές. 

 

Η εφαρμογή των ΔΣΕ πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την άθροιση του Πίνακα Ε-Ε, καθότι 

όσο αυξάνεται το επίπεδο άθροισης των στοιχείων απασχόλησης, τόσο η τιμή των 

συντελεστών τείνει προς την μονάδα. Σαν αποτέλεσμα, θα έχουμε μια υποεκτίμηση του 

επιπέδου των περιφερειακών εισαγωγών και αντίστοιχα μια υπερεκτίμηση των 

περιφερειακών πολλαπλασιαστών. 

 

Στάδιο 3: Υπολογισμός της Τελικής Περιφερειακής Ζήτησης 

Το τρίτο στάδιο της εφαρμογής της GRIT περιλαμβάνει τον υπολογισμό της Τελικής Ζήτησης 

για τη περιφερειακή οικονομία, ο οποίος λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια. Αρχικά, το επίπεδο 

της ιδιωτικής κατανάλωσης για τα προϊόντα κάθε κλάδου υπολογίζεται μέσω του 

πολλαπλασιασμού του διανύσματος του εθνικού πίνακα με το λόγο της περιφερειακής προς 

την εθνική απασχόληση για τον συγκεκριμένο κλάδο. 
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Κατόπιν, περιφερειακά και εθνικά στοιχεία απασχόλησης χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό Απλών Συντελεστών Εξειδίκευσης (Simple Location Quotients) για όλους τους 

κλάδους του υποδείγματος. Οι Απλοί Συντελεστές Εξειδίκευσης συγκρίνουν την σχετική 

σπουδαιότητα ενός περιφερειακού κλάδου, σε σύγκριση με την σπουδαιότητά του σε εθνικό 

επίπεδο. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως εξής: 

 

ri ni

ij

rj nj

E E

E E
 


         

 

όπου: Eri είναι η περιφερειακή απασχόληση στον κλάδο i, ΣEri είναι η συνολική περιφερειακή 

απασχόληση, ενώ Εni και ΣEni είναι τα αντίστοιχα μεγέθη σε εθνικό επίπεδο. 

 

Εάν η τιμή του ΑΣΕi είναι ίση ή μεγαλύτερη της μονάδας, τότε υιοθετούμε τον αρχικό 

υπολογισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης. Εάν ο ΑΣΕi έχει τιμή μικρότερη της μονάδας, οι 

αρχικές εκτιμήσεις μειώνονται μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τα αντίστοιχα ΑΣΕi. 

 

Τέλος, τα υπόλοιπα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης εκτιμώνται μέσω της μειώσεως των 

εθνικών μεγεθών δια του λόγου της περιφερειακής προς την εθνική απασχόληση σε κάθε 

κλάδο. Οι περιφερειακές καθαρές Εξαγωγές (Εξαγωγές-Εισαγωγές) υπολογίζονται ως 

υπόλοιπο. 

 

Στάδιο 4: Εισαγωγή Υπέρτερων Στατιστικών Στοιχείων 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραπάνω σταδίων της τεχνικής GRIT είναι ο 

υπολογισμός ενός αρχικού περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών. Το τελικό στάδιο του 

υπολογισμού του περιφερειακού πίνακα εισροών-εκροών περιλαμβάνει την εισαγωγή 

υπέρτερων στατιστικών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από δευτερογενείς πηγές και 

δειγματοληπτικές έρευνες. 

 

4. Μεθοδολογία Εκτίμησης Οικονομικών Επιπτώσεων Επενδυτικών Δράσεων 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στην οικονομία των Περιοχών 

Υπαίθρου της χώρας μέσω της αξιοποίησης ενός υποδείγματος Ε-Ε για τις εν λόγω περιοχές, 

αφορά δύο κατηγορίες επιπτώσεων. Πρώτα, τις επιπτώσεις της επενδυτικής διαδικασίας 

(κατασκευαστικές) των δράσεων και δεύτερο, σ' αυτές οι οποίες προέρχονται από τις 

μεταβολές της αξίας της συνολικής παραγωγής της τοπικής οικονομίας (παραγωγικές), οι 

οποίες προκαλούνται από την λειτουργία των έργων (π.χ. δυνατότητα αύξησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων, κλπ.). 

 

Οι κατασκευαστικές επιπτώσεις υπολογίζονται μέσω της αύξησης της τελικής ζήτησης 

(διάνυσμα ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου) με τα αντίστοιχα ποσά των μέτρων 

του ΠΑΑ ανά κλάδο και της τυπικής υπολογιστικής διαδικασίας του εθνικού πίνακα εισροών-

εκροών (Αντίστροφη Μήτρα Leontief), ήτοι: 
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Τα περιεχόμενα του Πίνακα ενδοκλαδικών συναλλαγών απεικονίζονται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

 

qi  =  wi1  +  wi2  + ... +  win  +  fi1  + ... +  fim        (i  =  1, 2, ..., n)                

 

Η εξίσωση εκφράζει μια λογιστική ταυτότητα μεταξύ του συνολικού κόστους του προϊόντος 

ενός κλάδου i και των πωλήσεων του κλάδου προς άλλους κλάδους (ενδογενές τμήμα του 

Πίνακα) και προς τα στοιχεία της τελικής ζήτησης (εξωγενές τμήμα του Πίνακα). 

 

Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή της έννοιας των ‘τεχνικών συντελεστών’, οι οποίοι 

υπολογίζονται διαιρώντας τα στοιχεία των στηλών του Πίνακα ενδοκλαδικών συναλλαγών με 

τα αντίστοιχα σύνολα κάθε στήλης. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές εκφράζουν τις αρχικές 

επιπτώσεις της μεταβολής του προϊόντος ενός κλάδου στους κλάδους οι οποίοι του πωλούν 

εισροές. Οι τεχνικοί συντελεστές εκφράζονται ως: 

 

aij   =   wij / qj        

 

Έτσι, η πρώτη εξίσωση μπορεί να εκφρασθεί ως: 

 

qi  =  ai1q1  +  ai2q2  +  ...  +  ainqn  +  fi1  +  ...  +  fim     (i  =  1, 2, ..., n)          

 

ή σε μορφή μήτρας: 

 

q  =  Aq  +  F                                               

 

όπου  q  =  μήτρα - στήλη της αξίας των προϊόντων των κλάδων 

           A  =  η τετράγωνη μήτρα των τεχνικών συντελεστών 

           F   =  μήτρα - στήλη της τελικής ζήτησης. 

 

Η τελευταία εξίσωση μπορεί να εκφρασθεί ως:: 

 

q (I - A)  =  F            

 

όπου το (I - A) είναι η μήτρα Leontief, και 

 

q  =  (I - A)-1 F   

 

Η αντίστροφη μήτρα Leontief είναι: 

 

Z  =  (I - A)-1  =  [ zij ]   

 

Τα στοιχεία του Z, zij, ονομάζονται ‘συντελεστές αλληλεξάρτησης’ και εκφράζουν τις άμεσες 

και έμμεσες επιπτώσεις στο προϊόν του κλάδου i εξαιτίας της μοναδιαίας αύξησης της τελικής 
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ζήτησης για το προϊόν του κλάδου j. Κατ’ αυτό το τρόπο η αντίστροφη μήτρα Leontief 

εκφράζει τις επιπτώσεις μιας πιθανής αύξησης της τελικής ζήτησης, μέσω: 

 

q  =  (I - A)-1 f   

 

Για την εκτίμηση των παραγωγικών επιπτώσεων, οι προβλέψεις σχετικά με την αξία του 

προϊόντος των κλάδων στους οποίους απευθύνονται οι συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις, 

ορίζονται ως εξωγενείς μεταβολές, οι οποίες με τη σειρά τους, προκαλούν επιπτώσεις στο 

ακαθάριστο προϊόν και την τελική ζήτηση των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας. Οι 

συγκεκριμένες επιπτώσεις της μεταβολής της παραγωγικής ικανότητας στο επίπεδο της 

συνολικής παραγωγής υπολογίζονται κατά τους Miller and Blair (2009), ενώ οι επιπτώσεις 

στην απασχόληση και το εισόδημα συνάγονται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

πίνακα (συντελεστές εισοδήματος και απασχόλησης). 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάλυσης Ε-Ε, εξωγενείς μεταβολές στο προϊόν ενός κλάδου 

έχουν επιπτώσεις στην αξία του προϊόντος και της τελικής ζήτησης των υπόλοιπων κλάδων 

της οικονομίας (μέσω των διακλαδικών διασυνδέσεων του Πίνακα). Έστω ένα υπόδειγμα 

τριών κλάδων, με Y1, Y2, και X3 (όπου Yi και Xi είναι η τελική ζήτηση και το ακαθάριστο 

προϊόν του κλάδου i, αντίστοιχα) οριζόμενα εξωγενώς. Η βασική εξίσωση ισορροπίας του 

συστήματος είναι: 

 

 

(1-a11)X1 - a12X2 - a13X3 = Y1 

-a21X1 + (1- a22)X2 -a23X3 = Y2 

-a31X1 - a32X2 + (1- a33)X3 = Y3 

 

όπου aij είναι οι τεχνικοί συντελεστές του συστήματος. Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να 

εκφρασθούν και ως: 

 

(1-a11)X1 - a12X2 + 0Y3 = Y1 + 0Y2 + a13X3 

-a21X1 + (1- a22)X2 + 0Y3 = 0Y1 + Y2 + a23X3 

-a31X1 - a32X2 - Y3 = 0Y1 + 0Y2 - (1- a33)X3 

 

ή σε μορφή μητρών:  

 

     *       =         *      

  

Καλώντας την μήτρα των συντελεστών (αριστερή πλευρά της εξίσωσης) M και 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της αντίστροφης διαχωρισμένης (partitioned) μήτρας, η 

αντίστροφη της Μ είναι: 
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M-
1     

=         

 

όπου γij τα στοιχεία του      , της Αντίστροφης μήτρας Leontief του 

υποδείγματος το οποίο περιέχει μόνο τους κλάδους 1 και 2. Έτσι, η εκτίμηση των ενδογενώς 

καθοριζόμενων X1, X2 and Y3 έχει ως εξής: 

 

     =         *         *     

 

Κατ’ αυτό το τρόπο υπολογίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της εξωγενούς μεταβολής του 

προϊόντος.  

 

5. Η Οριοθέτηση της Περιοχής Ανάλυσης: Περιοχές Υπαίθρου της Ελλάδας  

Η εκτίμηση του περιφερειακού Πίνακα Ε-Ε για την οικονομία των Περιοχών Υπαίθρου της 

χώρας πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής της μεθόδου GRIT, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στην ενότητα 3 του παρόντος Κεφαλαίου. Το πρώτο και πιθανόν 

σημαντικότερο βήμα της διαδικασίας αυτής αφορούσε την οριοθέτηση της περιοχής 

ανάλυσης. 

 

Στόχος της παρούσας οριοθέτησης είναι η κατάταξη της Ελλάδας σε αστικές περιοχές και 

περιοχές της υπαίθρου. Η κατάταξη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις των Μέτρων που υλοποιήθηκαν από το ΠΑΑ 2007-2013. Το ΠΑΑ δεν 

χρηματοδότησε δράσεις σε καθαρώς αστικές περιοχές και συνεπώς η επίπτωση των 

δράσεων του πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά στις περιοχές της υπαίθρου, όπου θα 

προκύψουν άμεσες, έμμεσες αλλά και υποκινούμενες (induced) επιπτώσεις, και ξεχωριστά 

στις αστικές περιοχές, όπου όποια επίπτωση θα είναι αποτέλεσμα της διάχυσης των 

επιπτώσεων που έχουν προκύψει στις περιοχές της υπαίθρου. Συνεπώς ο στόχος της 

ενότητας αυτής είναι μεν ο διαχωρισμός των περιοχών της ελληνικής υπαίθρου από τις 

αστικές περιοχές, χωρίς όμως να υπάρχει παράλειψη περιοχών που έχουν προσελκύσει 

επενδυτικά σχέδια που ενισχύθηκαν από το ΠΑΑ και που μπορεί να είναι σημαντικά σε ότι 

αφορά τόσο στο ύψος των επενδύσεων όσο και στις επιπτώσεις τους. Αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να είναι σημαντικό στις υφιστάμενες τυπολογίες αστικού και υπαίθριου χώρου. 

 

Η κατάταξη των περιφερειακών ενοτήτων στην τυπολογία αστικού-αγροτικού χώρου (urban-

rural typology) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φαίνεται στον Χάρτη 1. Με βάση τις 

περιφερειακές ενότητες του 2010, η Ελλάδα έχει δύο κυρίως αστικές (predominately urban - 

PU) ενότητες (Αττική και Θεσσαλονίκη), πέντε ενδιάμεσες (intermediate regions - IN), ενώ οι 

υπόλοιπες ενότητες είναι κυρίως περιοχές της υπαίθρου (predominatly rural – PR). Η 
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κατάταξη των περιοχών σε αυτή την τυπολογία ακολουθεί δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

κατατάσσονται οι χωρικά χαμηλότερες διοικητικές ενότητες (Local Administrative Units – 

LAU2) που για την Ελλάδα αντιστοιχούν σε 1036 περιοχές, οι οποίες με τη σειρά τους 

αντιστοιχούν περίπου, στα σημερινά Δημοτικά Διαμερίσματα, και στους Καποδιστριακούς 

Δήμους και βρίσκονται σε περιοχές της υπαίθρου ή όχι. Στο δεύτερο στάδιο, οι περιφερειακές 

ενότητες (NUTS3) κατατάσσονται σε περιοχές της υπαίθρου, εάν περισσότερο από το 50% 

του πληθυσμού τους ζει σε LAU2 που έχουν χαρακτηρισθεί «ύπαιθρος» στο πρώτο στάδιο. 

Σε ένα τρίτο στάδιο, μια περιφερειακή ενότητα που έχει χαρακτηρισθεί περιοχή «κυρίως 

υπαίθρου» μπορεί να χαρακτηρισθεί περιοχή «ενδιάμεση», εάν υπάρχει σ’ αυτή ένα αστικό 

κέντρο με περισσότερο από 200.000 πληθυσμό ή «αστική», εάν το αστικό κέντρο έχει 

πληθυσμό μεγαλύτερο από 500.000 κατοίκους. 

 

Είναι γνωστό ότι αυτή η τυπολογία έχει δημιουργήσει προβλήματα για διάφορους λόγους και 

έχει οδηγήσει την ΕΕ να εξετάζει μια τυπολογία βασιζόμενη περισσότερο σε ένα πληθυσμιακό 

καμβά 1χ1Km
2
, που θα έδινε καλύτερα αποτελέσματα στις ενότητες LAU2. Πράγματι, εάν 

κανείς παρατηρήσει την τυπολογία των ελληνικών περιφερειακών διαμερισμάτων θα 

διαπιστώσει ότι σαφέστατα απομακρυσμένες περιοχές ή ορεινές περιοχές της υπαίθρου 

κατατάσσονται σε αστικές ή ενδιάμεσες περιοχές, όπως για παράδειγμα τα νησιά της Αττικής 

και τα ορεινά της Αχαΐας και των Ιωαννίνων.  

 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, πρώτα αποφασίστηκε ότι όλες οι ενδιάμεσες περιοχές 

θα προστεθούν σε αυτές της υπαίθρου και θα αποτελέσουν ένα σύμπλοκο περιοχών της 

υπαίθρου. Δεύτερον, από τις δύο αστικές περιοχές, ελέγξαμε εάν όλοι οι δήμοι μέσα σε αυτές 

αιτιολογούν την κατάσταση αστικότατης που τους προσδιορίζεται από την τυπολογία. Μετά 

από έρευνα με τοπικούς γνώστες των ιδιαιτεροτήτων των δύο αστικών περιφερειών, 

αποφασίστηκε να συμπεριλάβουμε στις περιοχές της υπαίθρου τους δήμους Βόλβης, 

Λαγκαδά, Δέλτα και Χαλκηδόνας από τη περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και τις 

περιφερειακές ενότητες  Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Νησιά Αττικής από την 

Περιφέρεια Αττικής (Χάρτης 2). Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές με σημαντική αγροτική 

δραστηριότητα αλλά και προσέλκυση έργων του ΠΑΑ (Άξονες 1-3) αλλά και του LEADER 

(άξονα 4). Συνολικά, οι περιοχές της υπαίθρου περιλαμβάνουν: 

 

Όλες τις περιοχές που χαρακτηρίζονται «κυρίως ύπαιθρος», όλες τις περιοχές που 

χαρακτηρίζονται «ενδιάμεσες», και από τις αστικές περιοχές τους δήμους Βόλβης, Λαγκαδά, 

Δέλτα και Χαλκηδόνας από τη περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και το σύνολο των δήμων 

των περιφερειακών ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νησιών από την 

Περιφέρεια Αττικής. 
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Τύποι Περιφερειακών Ενοτήτων (NUTS3) στην 
Τυπολογία Αστικού-Υπαίθριου Χώρου

NUTS_RG_03M_2010

category

IN

PR

PU

®
0 80 160 240 32040

Kilometers

Χάρτης 1. Κατάταξη των Ελληνικών περιφερειακών ενοτήτων στην τυπολογία αστικού-

αγροτικού χώρου. 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

15 

Όρια Δήμων

µ 0 70 140 210 28035
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Πηγή: Eurostat, 2015. Personal Geodatabase, 
Coordinate Reference System ETRS89, Scale 1:1 Million.

 

Χάρτης 2. Τα γεωγραφικά όρια των Ελληνικών Δήμων. 
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6. Εφαρμογή και Αποτελέσματα 

 

6.1 Εφαρμογή 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των τριών δεικτών επιπτώσεων, έχουν 

ως εξής: 

 

 Εθνικός Πίνακας Ε-Ε της Ελλάδας για το έτος 2008, δηλαδή για την έναρξη της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (πηγή: Eurostat). Ο εν λόγω Πίνακας είναι 

συμμετρικός και σε ανάλυση κλάδου. 

 Κλαδική απασχόληση (σε διψήφιο επίπεδο) σε επίπεδο χώρας και περιοχής ανάλυσης 

(πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 2001), η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό 

των Συντελεστών Εξειδίκευσης της τεχνικής GRIT. 

 Διαρθρωτικά στοιχεία για την Ελληνική οικονομία (απασχόληση και προϊόν σε επίπεδο 

κλάδου). Τα στοιχεία αυτά ανέδειξαν τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας και 

καθόρισαν την τελική ομαδοποίηση των κλάδων του υποδείγματος.  

 Στοιχεία για τη διάρθρωση του ΠΑΑ 2007-2013 χρησιμοποιήθηκαν για να 

συμπεριληφθούν στον τελικό Πίνακα Ε-Ε οι κλάδοι οι οποίοι στοχεύθηκαν ιδιαίτερα 

από το Πρόγραμμα. 

 Στοιχεία για τις γεωργικές διαρθρώσεις χρησιμοποιήθηκαν για την απομαδοποίηση του 

γεωργικού τομέα στους κυριότερους υποκλάδους με βάση την τυπολογία TF8 του 

FADN. 

 Αναλυτικά στοιχεία (μεταβλητές) του FADN χρησιμοποιήθηκαν για την εξειδίκευση της 

διάρθρωσης των εισροών και εκροών των κλάδων της τυπολογίας TF8 της Ελληνικής 

γεωργίας.  

 Στοιχεία για την κλαδική (σε διψήφιο επίπεδο) απασχόληση χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση των συντελεστών επιπτώσεων απασχόλησης του υποδείγματος.   

 Η ετήσια δημόσια δαπάνη για κάθε μέτρο του ΠΑΑ χρησιμοποιήθηκε για την 

εξειδίκευση των εξωγενών διαταραχών (σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ιδιωτική 

δαπάνη για συγκεκριμένα μέτρα). Οι εν λόγω αξίες αποπληθωρίσθηκαν σε τιμές 2008 

(έτος βάσης του υποδείγματος) μέσω της χρήσης του αποπληθωριστή του ΑΕΠ για την 

Ελληνική οικονομία (πηγή: World Bank). 

 Η κατανομή (για συγκεκριμένα μέτρα, όπως 121, 123, 311, 312, 313, κλπ.) της 

επενδυτικής δαπάνης σε διάφορες κατηγορίες όπως (π.χ.) μηχανήματα, εξοπλισμός, 

κτίρια, κλπ. 

 Στοιχεία για την προσαρμογή της παραγωγικής ικανότητας, δηλαδή μεταβολή της ΑΠΑ 

για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση από τα Μέτρα 121, 123, κλπ.), κατέστησαν 

διαθέσιμα μέσω επεξεργασίας του ΟΣΔΕ και άλλες πηγές, και αξιοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση των παραγωγικών επιπτώσεων. 

  Δείκτες μετατροπής τρεχουσών τιμών σε PPS (πηγή: Eurostat) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της ανάλυσης Ε-Ε δεν καθιστούν εφικτή την 

διεξαγωγή ανάλυσης επιπτώσεων για το σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ. Αυτή η «αδυναμία» 

αφορά δε μέτρα soft χαρακτήρα όπως τα Μέτρα 114, 421, 431 και 511, καθώς και το μέτρο 
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113 το οποίο συνιστά οικονομική διαταραχή εκτός του παραγωγικού συστήματος το οποίο 

απεικονίζεται από τον Πίνακα Ε-Ε.  

 

Ο τρόπος εισαγωγής στο υπόδειγμα των χρηματικών ροών που αφορούν τα μέτρα, όπως και 

η δυνατότητα εκτίμησης των δύο κατηγοριών επιπτώσεων (κατασκευαστικές, παραγωγικές) 

ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και τη στόχευση του εκάστοτε μέτρου. Με βάση τα παραπάνω, 

διακρίνουμε δυο είδη εισαγωγής των σχετικών οικονομικών διαταραχών στο υπόδειγμα. Για 

μέτρα τα οποία συνιστούν επενδύσεις (ιδιωτικές ή/και δημόσιες) οι οικονομικές διαταραχές 

εισάγονται μέσω της μεταβολής της τελικής ζήτησης για τους κλάδους των κατασκευών, των 

μηχανημάτων, του άλλου εξοπλισμού, κλπ. Η πρακτική αυτή αφορά τα μέτρα 121, 123, 125, 

132, 226, 311, 312, 313, 411 και 413. Παράλληλα, για μέτρα τα οποία αφορούν ενίσχυση της 

προστιθέμενης αξίας, οι οικονομικές διαταραχές εισάγονται μέσω της μεταβολής της 

προστιθέμενης αξίας. Η πρακτική αυτή αφορά τα μέτρα 112, 131, 133, 144, 211, 212, 214, 

216 και 221.  

 

Τέλος, με βάση τα παραπάνω και ομοίως με άλλες παρόμοιες αξιολογήσεις της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, η εκτίμηση τόσο των κατασκευαστικών όσο και των παραγωγικών 

επιπτώσεων αφορά τα Μέτρα 121, 123, 311, 312 και 313.. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι κανονικά, η εκτίμηση των παραγωγικών επιπτώσεων θα έπρεπε να 

πραγματοποιηθεί και για το Μέτρο 125. Όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω της παντελούς 

έλλειψης στοιχείων μεταβολής της ΑΠΑ στις εκμεταλλεύσεις που επηρεάστηκαν από τα έργα 

του εν λόγω Μέτρου.  

 

6.2 Ανάλυση Κατασκευαστικών Επιπτώσεων   

Οι ανά μέτρο οικονομικές διαταραχές στη ζήτηση (ανά κλάδο) και στην προστιθέμενη αξία, οι 

οποίες εισήχθησαν στο υπόδειγμα Ε-Ε για την οικονομία της ελληνικής Υπαίθρου, σε 

σταθερές τιμές 2008, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η 

εκτίμηση των δεικτών επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος (συνολικά, ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και ανά Μέτρο). 
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Πίνακας 1: Οικονομικές διαταραχές ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 (εκατ. Ευρώ, τιμές 2008)  

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

112 121 123 125 131 132 133 144 Σύνολο  

Άξονα 1 

211 212 214 216 221 226 Σύνολο  

Άξονα 2 

ΑΠΑ 282,79    7,04  0,02 181,09 470,94 910,80 389,18 989,65 1,08 109,98  2400,69 

Κατασκευές  18,45 67,65 377,69     463,79      20,80 20,80 

Εμπόριο  376,13 95,13   0,05   471,31        

Μηχανήματα & 
Εξοπλισμός 

 198,24 6,06      204,30        

Μεταλικά προϊόντα  9,35       9,35        

Μεταφορές   3,33      3,33        

Τρόφιμα & Ποτά  1,67       1,67        

Χρηματοπ. Υπηρ.  0,01 0,18      0,19        

Δραστηριότητες 
Αναψυχής 

                

Υπόλοιπη 
Μεταποίηση 

 9,52       9,52        

Καταλύματα & 
Εστίαση 

                

Δημόσια Διοίκηση  2,51       2,51        

Άλλες Υπηρεσίες  5,98    2,30   8,28        

Σύνολο 282,79 621,86 172,35 377,69 7,04 2,35 0,02 181,09 1645,19 910,80 389,18 989,65 1,08 109,98 20,80 2421,49 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων 
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Πίνακας 1 (συνέχεια): Οικονομικές διαταραχές ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 (εκατ. Ευρώ, τιμές 2008)  

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

311 312 313 321 322 323 Σύνολο  

Άξονα 3 

411 413 Σύνολο  

Άξονα 4 

Γενικό 
Σύνολο 

ΑΠΑ           2871,63 

Κατασκευές 5,45 3,17 47,54 68,16 41,55 3,30 169,18 22,85 81,55 104,40 758,17 

Εμπόριο 1,37 3,81 13,92    19,10 30,45 42,15 72,60 563,01 

Μηχανήματα & 
Εξοπλισμός 

        0,95 0,95 205,25 

Μεταλικά προϊόντα           9,35 

Μεταφορές           3,33 

Τρόφιμα & Ποτά           1,67 

Χρηματοπ. Υπηρ.           0,19 

Δραστηριότητες 
Αναψυχής 

        0,32 0,32 0,32 

Υπόλοιπη 
Μεταποίηση 

        3,03 3,03 12,55 

Καταλύματα & 
Εστίαση 

        0,02 0,02 0,02 

Δημόσια Διοίκηση           2,51 

Άλλες Υπηρεσίες 0,39 0,38 2,88    3,65 2,40 6,66 9,06 20,99 

Σύνολο 7,21 7,37 64,34 68,16 41,55 3,30 191,93 56,70 134,68 191,38 4449,99 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων 
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Πίνακας 2: Δείκτες επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 – Κατασκευαστικές επιπτώσεις 

Μέτρα / Στόχος 

Διαταραχής 
112 121 123 125 131 132 133 144 

Σύνολο 

Άξονα 1 
211 212 214 216 221 226 

Σύνολο 

Άξονα 2 

Οικονομική 

Ανάπτυξη (αύξηση 

προστιθέμενης 

αξίας σε PPS - 

εκατ. Ευρώ) 

855,71 1.056,71 370,15 742,92 21,31 5,56 0,06 547,96 3.600,38 2.756,04 1.177,65 2.994,63 3,28 332,79 40,90 7.305,29 

Δημιουργία 

Απασχόλησης (νέες 

θέσεις εργασίας) 

10.858 20.500 7.073 13.716 270 105 1 6.953 59.476 34.970 14.942 37.997 42 4.223 755 92.929 

Παραγωγικότητα 

της Εργασίας 

(μεταβολή ΑΠΑ ανά 

θέση εργασίας – 

Ευρώ σε PPS) 

121,82 -20,42 -4,58 2,37 3,05 -0,04 0,01 78,15 180,36 388,17 167,35 421,21 0,47 47,52 0,13 1.024,85 

Πηγή: Εκτιμήσεις Αξιολογητή  
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Πίνακας 2 (συνέχεια): Δείκτες επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος ανά Μέτρο, ΠΑΑ 2007-2013 – Κατασκευαστικές επιπτώσεις 

Μέτρα / Στόχος  

Διαταραχής 

311 312 313 321 322 323 Σύνολο  

Άξονα 3 

411 413 Σύνολο  

Άξονα 4 

Γενικό 

Σύνολο 

Οικονομική Ανάπτυξη (αύξηση 

προστιθέμενης αξίας σε PPS - εκατ. 

Ευρώ) 

14,92 16,28 133,69 134,07 81,73 6,50 387,19 125,57 280,76 406,33 11.699,19 

Δημιουργία Απασχόλησης (νέες 

θέσεις εργασίας) 

280 311 2.507 2.475 1.509 120 7202 2.400 5.299 7.699 167.306 

Παραγωγικότητα της Εργασίας 

(μεταβολή ΑΠΑ ανά θέση εργασίας – 

Ευρώ σε PPS) 

-0,05 -0,20 -0,52 0,43 0,26 0,02 -0,06 -1,58 -1,91 -3,49 1.201,66 

Πηγή: Εκτιμήσεις Αξιολογητή  
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, η συνολική οικονομική διαταραχή (μεταβολή της ζήτησης 

ή μεταβολή της προστιθέμενης αξίας) των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 για τα οποία γίνεται η 

εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων μέσω της χρήσης του υποδείγματος Ε-Ε, ανήλθε σε 

4449,99 εκατ. Ευρώ (σε τιμές 2008). Από αυτά, τα 2421,49 εκατ. Ευρώ (54,4% του συνόλου) 

αφορούν τον Άξονα 2, ενώ τα 1645,19 εκατ. Ευρώ (37%) αντιστοιχούν σε μέτρα του Άξονα 1. 

Τα ποσοστά για τους Άξονες 3 και 4 είναι 4,3% (για τον καθένα από τους δύο Άξονες)  Το 

σημαντικότερο μέτρο είναι το 214 για το οποίο αντιστοιχεί συνολική δαπάνη 989,65 εκατ. 

Ευρώ (22,2% του συνόλου), ενώ ακολουθούν τα μέτρα 211 (910,80 εκατ. Ευρώ – 20,5%), 

121 (621,86 εκατ. Ευρώ – 14%), 212 (389,18 εκατ. Ευρώ – 8,7%) και 125 (377,69 εκατ. 

Ευρώ – 8,5%). 

 

Σε ότι αφορά τους στόχους των οικονομικών διαταραχών, από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι ο 

σημαντικότερος από αυτούς (σε όρους συνολικής δαπάνης) είναι η μεταβολή της 

προστιθέμενης αξίας, η οποία αντιστοιχεί σε 2871,63 εκατ. Ευρώ (64,5% του συνόλου) και 

αφορά το σύνολο σχεδόν των μέτρων του Άξονα 2, καθώς και τα μέτρα 112, 131, 133 και 

144. Ακολουθεί η αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου των Κατασκευών (758,17 

εκατ. Ευρώ – 17%) η οποία αφορά κυρίως τα μέτρα του Άξονα 1, αλλά και το σύνολο των 

μέτρων των Αξόνων 3 και 4. Έπεται ο κλάδος του Εμπορίου (563,01 εκατ. Ευρώ – 12,7%) ο 

οποίος αντιστοιχεί κυρίως στο μέτρο 121 και στα μέτρα του Άξονα 4. Η αύξηση της ζήτησης 

για τα προϊόντα του κλάδου της κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού ανέρχεται σε 205, 

25 εκατ. Ευρώ και σχεδόν στο σύνολό της αφορά το μέτρο 121. Τέλος, υπάρχει μια 

συγκριτικά μικρότερη αύξηση της ζήτησης για τους κλάδους των άλλων υπηρεσιών (20,99 

εκατ. Ευρώ), της υπόλοιπης μεταποίησης (12,55 εκατ. Ευρώ) και των μεταλλικών προϊόντων 

(9,35 εκατ. Ευρώ), ενώ πολύ μικρή είναι η αύξηση της ζήτησης για άλλους έξι κλάδους της 

οικονομίας της ελληνικής Υπαίθρου.  

 

Σε ότι αφορά τον δείκτη Οικονομική Ανάπτυξη (Πίνακας 2), τα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

προξένησαν αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία της ελληνικής Υπαίθρου, κατά 

11699,19 εκατ. Ευρώ σε όρους PPS (τιμές 2008). Σε ποσοστιαίους όρους και σε σύγκριση με 

το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 10,67%. Η αύξηση αυτή 

προέρχεται σχεδόν στο σύνολό της από τα μέτρα του Άξονα 2 (7305,29 εκατ. Ευρώ) και του 

Άξονα 1 (3600,38 εκατ. Ευρώ), ενώ η συμβολή των Αξόνων 3 (387,19 εκατ. Ευρώ) και 4 

(406,33 εκατ. Ευρώ) είναι σημαντικά μικρότερη, αλλά επίσης ουσιαστική. Στην αύξηση αυτή 

συνέβαλαν κυρίως τα μέτρα 214 (2994,63 εκατ. Ευρώ), 211 (2756,04 εκατ. Ευρώ), 212 

(1177,65 εκατ. Ευρώ), 121 (1056,71 εκατ. Ευρώ), 112 (855,71 εκατ. Ευρώ), 125 (742,92 

εκατ. Ευρώ), 144 (547,96 εκατ. Ευρώ) και 123 (370,15 εκατ. Ευρώ). 

 

Σε ότι αφορά τον δείκτη Δημιουργία Απασχόλησης, τα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

δημιούργησαν (ή διατήρησαν) 167306 θέσεις εργασίας στην οικονομία της ελληνικής 

Υπαίθρου. Σε ποσοστιαίους όρους και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη 

αύξηση ανέρχεται σε 7,54%. Η συγκεκριμένη θετική επίπτωση προέρχεται πρωτίστως από τα 

μέτρα του Άξονα 2 (92929 νέες θέσεις εργασίας) και δευτερευόντως από τα μέτρα του Άξονα 

1 (59476 νέες θέσεις εργασίας). Τα μέτρα του Άξονα 3 δημιούργησαν 7202 νέες θέσεις 
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εργασίας, ενώ τα αντίστοιχα του Άξονα 4, 7699 νέες θέσεις. Περίπου το 44% των νέων 

θέσεων εργασίας δημιούργησαν τα μέτρα 214 (37997 νέες θέσεις εργασίας) και 211 (34970 

νέες θέσεις εργασίας). Ακολουθούν τα μέτρα 121 (20500 νέες θέσεις εργασίας), 212 (14942 

νέες θέσεις εργασίας), 125 (13716 νέες θέσεις εργασίας), 112 (10858 νέες θέσεις εργασίας), 

123 (7073 νέες θέσεις εργασίας), 144 (6953 νέες θέσεις εργασίας) και 413 (5299 νέες θέσεις 

εργασίας). 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τον δείκτη Παραγωγικότητα της Εργασίας, τα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 

προξένησαν αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά θέση εργασίας στην 

οικονομία της ελληνικής Υπαίθρου, κατά 1201,66 Ευρώ σε όρους PPS. Σε ποσοστιαίους 

όρους και σε σύγκριση με το έτος βάσης (2008), η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται σε 2,43%. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται στο σύνολό της από τα μέτρα του Άξονα 2 (1024,85 Ευρώ), ενώ 

θετική είναι και η συμβολή του Άξονα 1 (180,36 Ευρώ). Τόσο στον Άξονα 4 (-3,49 Ευρώ) όσο 

και στον Άξονα 3 (-0,06 Ευρώ), η (επί το πλείστον) επενδυτική δαπάνη των μέτρων του ΠΑΑ 

αύξησε την οικονομική δραστηριότητα σε κλάδους σχετικής εντάσεως εργασίας ή/και 

χαμηλότερης (σε σύγκριση με τον μέσο όρο) ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά θέση 

εργασίας. Στην συνολική αύξηση του δείκτη συνέβαλαν κυρίως τα μέτρα 214 (421,21 Ευρώ), 

211 (388,17 Ευρώ), 212 (167,35 Ευρώ) και 112 (121,82 Ευρώ), ενώ σχετικά αρνητική θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί η συμβολή του μέτρου 121 (-20,42 Ευρώ), κάτι που πιθανόν 

οφείλεται στο ότι οι επενδυτικές δαπάνες για το εν λόγω μέτρο αφορούσαν σε σημαντικό 

βαθμό εισαγωγές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω 

αρνητικές επιπτώσεις αφορούν το κατασκευαστικό στάδιο και ότι η εκτίμηση των 

παραγωγικών επιπτώσεων των μέτρων πιθανότατα θα αναστρέψει την ανωτέρω αρνητική 

εικόνα για το μέτρο 121. 

 

6.3 Ανάλυση Παραγωγικών Επιπτώσεων   

Η επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για τους δικαιούχους του Μέτρου 121, έδειξαν μια 

αύξηση της ΑΠΑ ύψους 102,56 εκατ. Ευρώ για δικαιούχους στους οποίους αντιστοιχούσε το 

63,11% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. Ο εν λόγω αριθμός των δικαιούχων 

κρίθηκε (εύλογα) ως αντιπροσωπευτικός, και ακολούθως, η προβολή της επίπτωσης στην 

ΑΠΑ σε επίπεδο πληθυσμού δικαιούχων οδήγησε κατ’ αρχή στην εκτίμηση της αύξησης της 

ΑΠΑ στο σύνολο των δικαιούχων του Μέτρου κατά 162,50 εκατ. Ευρώ και ακολούθως (μέσω 

της χρήσης των τεχνικών συντελεστών του Πίνακα Ε-Ε), στην εκτίμηση της αύξησης των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου της γεωργίας κατά 321,89 εκατ. Ευρώ. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκτίμηση των παραγωγικών επιπτώσεων έγινε μέσω της χρήσης 

του υποδείγματος των Miller and Blair (1985). Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα τα οποία 

αντιστοιχούν σε μεταβολές ανά έτος (Πίνακας 3), δείχνουν μεταβολή του δείκτη Οικονομική 

Ανάπτυξη κατά 497,07 εκατ. Ευρώ σε όρους PPS (αύξηση κατά 0,42% σε σύγκριση με το 

έτος βάσης), του δείκτη Δημιουργία Απασχόλησης κατά 16748 θέσεις εργασίας (+0,75%) και 

μια μείωση του δείκτη Παραγωγικότητα της Εργασίας κατά 180,43 Ευρώ (-0,34%). 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

24 

Πίνακας 3: Δείκτες επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος για το Μέτρο 121 του ΠΑΑ 2007-

2013 – Παραγωγικές επιπτώσεις 
Μέτρα /  

Δείκτες Επιπτώσεων 

Μέτρο 1.6 

Οικονομική Ανάπτυξη (αύξηση προστιθέμενης αξίας σε 

PPS - εκατ. Ευρώ) 

497,07 

Δημιουργία Απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας) 16.748 

Παραγωγικότητα της Εργασίας (μεταβολή ΑΠΑ ανά θέση 

εργασίας – Ευρώ σε PPS) 

-180,43 

Πηγή: Εκτιμήσεις Αξιολογητή  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

Κατά την περίοδο 2007-2013 εντάχθηκαν προς ενίσχυση 379 επενδυτικά σχέδια στο μέτρο 123 Α – 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Οι υποκλάδοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

αριθμό επενδυτικών σχεδίων που υλοποιήθηκαν αυτή την περίοδο ήταν του Γάλακτος, των 

Οπωροκηπευτικών, του Κρέατος και του Οίνου. Οι υποκλάδοι αυτοί συγκέντρωσαν το 74,00% του 

συνολικού αριθμού των ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων και το 83,29% του συνολικού 

ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων. Για τους συγκεκριμένους υποκλάδους, που 

αποτελούν τομείς δραστηριότητας σημαντικού μεγέθους για τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών στην 

Ελλάδα, έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών και να διατυπωθούν 

κάποιες εκτιμήσεις για την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των αντίστοιχων δράσεων. 

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 

123Α καθώς και συνοπτικός πίνακας όλων των ενταγμένων έργων που περιλαμβάνει τόσο τα 

ολοκληρωμένα όσο και αυτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί (ανειλημμένα βάσει αίτησης πληρωμής και 

ανειλημμένα βάσει μερικής πληρωμής) 

Πίνακας 1: Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια – Μέτρο 123Α 

Τομέας Αριθμός  

Ε.Σ. 

Ποσοστό 

Επιχ. 

Εγκεκριμένος Π/Υ Ποσοστό 

Εγ. Π/Υ 

Εγκεκριμένη 

Επιχορήγηση 

Ποσοστό 

Εγ. Επιχ. 

Γάλα 21 21,00% 12.441.510,00 € 13,92% 6.711.070,00 € 15,60% 

Κρέας 8 8,00% 7.157.695,00 € 8,01% 3.927.980,00 € 9,13% 

Αυγά - 

Πουλερικά 

2 2,00% 1.013.600,00 € 1,13% 419.700,00 € 

0,98% 

Διάφορα Ζώα 5 5,00% 4.490.900,00 € 5,03% 2.281.235,00 € 5,30% 

Ζωοτροφές 3 3,00% 993.620,00 € 1,11% 558.760,00 € 1,30% 

Δημητριακά 1 1,00% 815.000,00 € 0,91% 407.500,00 € 0,95% 

Ελαιούχα 

προϊόντα 

13 13,00% 4.280.210,00 € 4,79% 2.189.654,00 € 

5,09% 

Οίνος 15 15,00% 13.431.010,00 € 15,03% 6.160.505,00 € 14,32% 

Οπωροκηπευτικά 30 30,00% 42.019.891,00 € 47,03% 19.021.318,20 € 44,23% 

Φαρμακευτικά 1 1,00% 1.970.000,00 € 2,20% 961.500,00 € 2,24% 

Σπόροι 1 1,00% 734.000,00 € 0,82% 367.000,00 € 0,85% 

Σύνολο 100 100,00% 89.347.436,00 € 100,00% 43.006.222,20 € 100,00% 

 

Πίνακας 2: Ενταγμένα Επενδυτικά Σχέδια - Μέτρο 123Α 

Τομέας Αριθμός  
Ε.Σ. 

Ποσοστό 
Επιχ. 

Εγκεκριμένος Π/Υ Ποσοστό 
Εγ. Π/Υ 

Εγκεκριμένη 
Επιχορήγηση 

Ποσοστό 
Εγ. Επιχ. 

Γάλα 70 18,47% 72.176.299,60   19,67% 34.537.960,80   19,60% 

Κρέας 41 10,82% 42.741.224,00   11,65% 21.032.664,50   11,94% 

Αυγά - 
Πουλερικά 

5 1,32% 4.057.400,00   1,11% 1.771.600,00   1,01% 

Διάφορα Ζώα 15 3,96% 10.732.100,00   2,92% 5.574.835,00   3,16% 

Ζωοτροφές 10 2,64% 4.751.926,00   1,29% 2.495.663,00   1,42% 

Δημητριακά 11 2,90% 12.349.747,00   3,36% 5.919.963,50   3,36% 

Ελαιούχα 
προϊόντα 

66 17,41% 34.021.614,56   9,27% 17.585.824,78   9,98% 

Οίνος 46 12,14% 40.920.423,00   11,15% 20.747.863,50   11,78% 

Οπωροκηπευτικά 109 28,76% 138.433.418,00   37,72% 63.151.132,30   35,84% 

Φαρμακευτικά 2 0,53% 2.309.300,00   0,63% 1.131.150,00   0,64% 

Σπόροι 4 1,06% 4.521.070,00   1,23% 2.253.170,00   1,28% 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  3 

Σύνολο 379 100,00% 367.014.522,16€   100,00% 176.201.827,38€   100,00% 

Όπως παρατηρούμε από τους δύο παραπάνω πίνακες μόλις το 26,4 % των ενταγμένων επενδυτικών 

σχεδίων έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων και τη 

συγκέντρωση του προϋπολογισμού παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει ο τομέας των 

οπωροκηπευτικών όπου έχει ενταχθεί το 28,76% των συνολικών επενδυτικών σχεδίων, ενώ 

ακολουθούν οι τομείς του γάλακτος (18,47%), των ελαιούχων προϊόντων (17,41%), του Οίνου 

(12,14%) και του κρέατος (10,82%). Εξίσου σημαντικά είναι τα ποσοστά που κατέχουν οι παραπάνω 

τομείς όσον αφορά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων όσο και τον 

επιχορηγούμενο προϋπολογισμό. 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή οι τομείς που εξετάζονται  στην παρούσα ανάλυση είναι αυτοί 

με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού και εγκεκριμένης 

επιχορήγησης όσον αφορά στα ολοκληρωμένα έργα κατά της περίοδο 2007-2013. Για αυτό το λόγο 

από τους παραπάνω τομείς εξετάζονται αυτοί του γάλακτος, του οίνου, των οπωροκηπευτικών και 

του κρέατος.  

Στον τομέα του Γάλακτος ενισχύθηκαν 21 επιχειρήσεις και το συνολικό κόστος των επενδυτικών 

σχεδίων του τομέα ανήλθε σε 12,4 εκατ. €. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στην Ελλάδα οι 

επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 3,00% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων του τομέα  που 

λειτουργούσαν το 2014 και οι επενδύσεις τους δεν ξεπερνούν το 6,77% του συνολικού κόστους των 

ακαθάριστων επενδύσεων στον υποκλάδο την περίοδο 2010-2013. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως το 

πρόγραμμα δεν αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την μεταβολή  στα μεγέθη του συγκεκριμένου 

τομέα δεδομένου ότι τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν όσο και ο ενισχυόμενος 

προϋπολογισμός ήταν πολύ μικρά σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του τομέα. 

Στον τομέα των Οπωροκηπευτικών ενισχύθηκαν 30 επιχειρήσεις και το συνολικό κόστος των 

επενδυτικών σχεδίων του υποκλάδου ανήλθε σε 42 εκατ. €. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat  

στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 5,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων 

που λειτουργούσαν το 2014 και οι επενδύσεις τους φτάνουν στο 20,00% του συνολικού 

προϋπολογισμού των ακαθάριστων επενδύσεων στον υποκλάδο την περίοδο 2010-2013. Τα στοιχεία 

αυτά δείχνουν πως το πρόγραμμα είχε σχετικά μέτρια επίδραση στα μεγέθη του συγκεκριμένου τομέα 

δεδομένου ότι παρόλο ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν ήταν μικρός, οι  επενδύσεις 

στον τομέα αυτόν που προήλθαν από τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος αποτελούν το ένα 

πέμπτο των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων του τομέα στο διάστημα που εξετάζεται. 

Στον τομέα Κρέατος  ενισχύθηκαν 8 επιχειρήσεις και το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων 

του τομέα ανήλθε σε 7,15εκατ. €. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις 

αυτές αντιστοιχούν στο 4,00% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν το 2014 

ενώ οι επενδύσεις τους ανήλθαν στο 28% του συνολικού κόστους των ακαθάριστων επενδύσεων 

στον τομέα την περίοδο 2010-2013. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως το πρόγραμμα είχε σχετικά 

μέτρια επίδραση στα μεγέθη του συγκεκριμένου τομέα δεδομένου ότι ενισχύθηκαν λίγες επιχειρήσεις 

παρόλα αυτά το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύθηκαν αντιστοιχούσε σε παραπάνω από 

το 1/4 των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων του τομέα. 

Στον τομέα του Οίνου τέλος ενισχύθηκαν 15 επιχειρήσεις και το συνολικό κόστος των επενδυτικών 

σχεδίων του υποκλάδου ανήλθε σε 13,4 εκατ. €. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στην Ελλάδα οι 

επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 3,6% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που 
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λειτουργούσαν το 2014 και οι επενδύσεις τους δεν ξεπερνούν το 15,45% του συνολικού κόστους των 

ακαθάριστων επενδύσεων στον υποκλάδο την περίοδο 2010-2013. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως το 

πρόγραμμα είχε σχετικά μέτρια επίδραση στα μεγέθη του συγκεκριμένου υποκλάδου δεδομένου ότι  

ενισχύθηκαν λίγες επιχειρήσεις και οι επενδύσεις που έγιναν σε αυτές αποτελούσαν περίπου το 1/6 

των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων του υποκλάδου. 

 

Εκτίμηση επιπτώσεων επενδύσεων περιόδου 2010-2013 

Μεθοδολογία  

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων στους προαναφερθέντες υποκλάδους 

μελετήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία από την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα της Ελλάδος . Τα δεδομένα 

που ελήφθησαν αφορούν στα ακόλουθα μεγέθη: 

 αριθμός επιχειρήσεων 

 αριθμός απασχολουμένων 

 απασχολούμενοι ως μέγεθος ανηγμένο σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) 

 κύκλος εργασιών – έσοδα  

 ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) 

 λειτουργικά κέρδη  

 ακαθάριστες επενδύσεις 

 καθαρές επενδύσεις 

 δείκτης φαινόμενης παραγωγικότητας της εργασίας (ΑΠΑ προς απασχολούμενους) 

 δείκτης ακαθάριστων λειτουργικών κερδών προς έσοδα 

 δείκτης επενδύσεων ανά επιχείρηση 

 δείκτης απασχολουμένων ανά επιχείρηση 

 δείκτης επενδύσεων ανά απασχολούμενο 

 δείκτης ΕΜΕ ανά επιχείρηση 

 δείκτης επενδύσεων ανά ΕΜΕ 

 δείκτης εσόδων ανά επιχείρηση 

 δείκτης εσόδων ανά ΕΜΕ 

 δείκτης προστιθέμενης αξίας ανά επιχείρηση 

 δείκτης προστιθέμενης αξίας ανά απασχολούμενο 

 δείκτης λειτουργικών κερδών ανά επιχείρηση 

 δείκτης λειτουργικών κερδών ανά ΕΜΕ 

Σε πρώτη φάση έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων μεγεθών έναντι των μεγεθών που 

αναφέρονται στις ακαθάριστες επενδύσεις (σύνολο επενδύσεων υποκλάδου από το οποίο δεν έχουν 

αφαιρεθεί οι πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών) και στις καθαρές επενδύσεις (σύνολο 

επενδύσεων υποκλάδου μετά την αφαίρεση πωλήσεων υλικών επενδυτικών αγαθών) για το σύνολο 

των υποκλάδων. Ο έλεγχος συσχέτισης αποσκοπεί στην εξέταση της ύπαρξης συνάφειας – 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές / μεγέθη, καθώς και του βαθμού 

έντασης αυτής της συνάφειας – αλληλεπίδρασης. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που εξετάζονται ως προς 

τη συσχέτισή τους είναι ποσοτικά και όχι ποιοτικά, ο κατάλληλος συντελεστής συσχέτισης είναι ο 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson (ρ). 

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson (ρ) υπολογίζεται βάσει του πηλίκου: 
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όπου x, y είναι τα ζεύγη των μεταβλητών που ελέγχονται ως προς την ύπαρξη συσχέτισης 

),( yxCOV  είναι η συνδιακύμανση των μεταβλητών x και y 

και yx  είναι το γινόμενο των τυπικών αποκλίσεων των μεταβλητών x και y. 

Όταν ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει την τιμή 1 τότε υπάρχει πλήρης (τέλεια) γραμμική συσχέτιση 

και υπάρχει συναρτησιακή σχέση της μορφής Y=α+βX η οποία συμπίπτει πλήρως με τις 

παρατηρήσεις. Για τιμές του |ρ|>0,7 εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές έχουν 

πολύ υψηλή συσχέτιση. Ο έλεγχος συσχέτισης έγινε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% που 

είναι αρκετά ικανοποιητικό δεδομένης της ύπαρξης μικρού αριθμού δεδομένων (οι παρατηρήσεις δεν 

ήταν περισσότερες από 7 ή 8 κάθε φορά). Σε κάθε ζεύγος μεταβλητών όπου παρατηρείται έντονη 

συσχέτιση παρατίθενται και οι βαθμοί ελευθερίας των  

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε γραμμική συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών 

έγινε εκτίμηση της συνάρτησης που συνδέει τις δυο μεταβλητές x και y χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

της απλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Στο εργαλείο της 

παλινδρόμησης αντιμετωπίστηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα μεγέθη των ακαθάριστων και των 

καθαρών επενδύσεων και τα υπόλοιπα μεγέθη έλαβαν τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής. Τα 

αποτελέσματα των παλινδρομήσεων εκτιμούν τις γραμμικές συναρτησιακές σχέσεις της μορφής 

Y=α+βX με βάσει τις οποίες κινούνται οι μεταβλητές. Η ελαστικότητα σε κάθε συνάρτηση 

προσδιορίζεται από την κλίση της ευθείας που είναι ίση με τη σταθερά β. Σε κάθε εκτιμημένη 

συνάρτηση παρατίθενται και οι έλεγχοι r
2
, F και στατιστικής σημαντικότητας (Sig). 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Η Βιομηχανία τροφίμων στο σύνολο της και για τι διάστημα 2008-2014 παρουσιάζει μία συνεχή 

μείωση, εκτός από το 2014 που αυξάνεται (με μεσοσταθμικό ρυθμό περίπου 9% ανά έτος και για τα 

δύο μεγέθη) στις ακαθάριστες και τις καθαρές επενδύσεις όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί, αξίζει να σημειωθεί ότι τα έτη 2012 και 2013 υπάρχει μία σταθεροποίηση στο χαμηλότερο 

επίπεδο της περιόδου ενώ το 2014 παρατηρείται μικρή ανοδική τάση. 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη ακαθάριστων & καθαρών επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων, 2008 – 2014 
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Από την ανάλυση συσχέτισης που έγινε βρέθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των ακαθάριστων και 

των καθαρών επενδύσεων με τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον αριθμό των απασχολούμενων, τη 

μέση επένδυση ανά επιχείρηση, τα ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη προς τα έσοδα, τη μέση επένδυση 

ανά απασχολούμενο, την επένδυση ανά ΕΜΕ, την προστιθέμενη αξία ανά ΕΜΕ καθώς και τα 

λειτουργικά κέρδη ανά ασχολούμενο ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση με τα έσοδα και τους 

εργαζόμενους σε ΕΜΕ.  

Παρατηρούμε μία συνεχή μείωση της απασχόλησης την περίοδο 2008-2014 η οποία μεσοσταθμικά 

είναι στο 2,9% κατ’έτος, γεγονός που οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση όσο και στη μείωση των 

ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στη βιομηχανία. 

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη της απασχόλησης στη βιομηχανία τροφίμων, 2008 – 2014  
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Όσον αφορά στο μέγεθος της προστιθέμενης αξίας παρατηρούμε ότι ύστερα από τη μεγάλη αύξηση 

μεταξύ των ετών 2008 και 2009 στη συνέχεια μειώνεται με τη μεσοσταθμική κατ' έτος μείωση για την 

περίοδο 2008-2014 να είναι στο 1,66% 

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία τροφίμων, 2007 – 2015 
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Πιο συγκεκριμένα στο σύνολο του κλάδου τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο 2008-2014 (7 

παρατηρήσεις). Στις 7 αυτές παρατηρήσεις έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων μεγεθών 

έναντι των μεγεθών που αναφέρονται στις επενδύσεις με την εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης 
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Pearson (ρ).  Όπως αναφέρθηκε προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για τα παραπάνω μεγέθη 

ως εξής :  

Η συσχέτιση των ακαθάριστων επενδύσεων με την απασχόληση είναι θετική (ρ=0,82 με 5 βαθμούς 

ελευθερίας).  

Η σχέση των δυο μεγεθών αποτυπώνεται στο πιο κάτω διάγραμμα όπου απεικονίζονται οι 

συνδυασμοί των μεγεθών (της απασχόλησης με τις ακαθάριστες επενδύσεις) κάθε χρονιάς και η 

γραμμή που αντιστοιχεί στην εκτιμημένη συνάρτηση παλινδρόμησης Y=31,061X +68.866 (ο 

προσδιορισμός της έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και οι τιμές των δεικτών ελέγχου 

της εκτιμηθείσας συνάρτησης είναι συντελεστής r
2
=0,6796, F=10,60 και Στατιστικής Σημαντικότητας 

Sig=0,022 για τη συνάρτηση), όπου Υ είναι η απασχόληση και Χ οι ακαθάριστες επενδύσεις.  

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση απασχολούμενων με τις ακαθάριστες επενδύσεις  
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Με την ίδια μεθοδολογία εξετάστηκαν και τα υπόλοιπα μεγέθη που έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης. 

Για κάθε ζεύγος στατιστικά σημαντικών συσχετισμένων μεγεθών η εκτιμημένη συνάρτηση έχει ως 

εξής: 

 Υ=5,0123Χ + 12.785 (Υ: Αριθμός Επιχειρήσεων, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις), ρ= 0,82 

(r
2
=0,6742) 

 Υ=0,0069Χ + 10,163 (Υ: Ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη προς έσοδα, Χ: Ακαθάριστες 

Επενδύσεις), ρ = 0,702 (r
2
 =0,4933) 

 Υ= -10,604Χ + 70.163 (Υ:Εργαζόμενοι σε ΕΜΕ, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις), ρ = -0,705 (r
2
 

=0,4977) 

 Υ= -1,0796Χ + 11.798 (Υ:Έσοδα, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις), ρ = -0,726 (r
2
 =0,5279) 
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Διάγραμμα 5: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση αριθμού επιχειρήσεων με τις ακαθάριστες 

επενδύσεις 

y = 5,0123x + 12785

R2 = 0,6742
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Διάγραμμα 6: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων λειτουργικών κερδών προς έσοδα (%) 
με τις ακαθάριστες επενδύσεις 
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Διάγραμμα 7: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση εργαζομένων σε ΕΜΕ με τις ακαθάριστες 
επενδύσεις 

y = -10,604x + 70163

R2 = 0,4977
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Διάγραμμα 8: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση εσόδων με τις ακαθάριστες επενδύσεις 

y = -1,0796x + 11798

R2 = 0,5279
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Όπως διαπιστώνουμε τόσο από τις συσχετίσεις που προέκυψαν αλλά και από την εξέταση των 

διαγραμμάτων που παρουσιάζονται η μείωση των ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στη 

βιομηχανία τροφίμων έχει σαν άμεση συνέπεια τόσο τη μείωση της απασχόλησης όσο και του 

αριθμού των επιχειρήσεων καθώς και των ακαθάριστων λειτουργικών κερδών σε σχέση με τα έσοδα 

των επιχειρήσεων. 

Αντίθετα και παρά τη μείωση των ακαθάριστων και των καθαρών επενδύσεων βλέπουμε ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση με τα μεγέθη των εσόδων και των εργαζομένων σε ΕΜΕ. Όπως είδαμε και από 

την ανάλυση που προηγήθηκε η μεταβολή των εσόδων είναι μεγάλη και μάλιστα παρουσιάζει 

μεσοσταθμική κατ΄έτος αύξηση με ρυθμό 0,23% ενώ και παρά τη μείωση της απασχόλησης η 

εργαζόμενοι σε ΕΜΕ δεν ακολουθούν την ίδια τάση και αυτό πιθανόν οφείλετε στην εφαρμογή 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς και στο κλείσιμο ατομικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.  

Στη συνέχεια αναλύονται οι τομείς εκείνοι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών  που αναφέρθηκαν 

στην εισαγωγή οι οποίοι και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ενισχυόμενων επενδυτικών 

σχεδίων – επιχειρήσεων καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του προγράμματος 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Στον κλάδο των Οπωροκηπευτικών  τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 2008 έως 

το 2014 (7 παρατηρήσεις). Στις 7 αυτές παρατηρήσεις έγινε έλεγχος συσχέτισης των 

προαναφερθέντων μεγεθών έναντι των μεγεθών που αναφέρονται στις επενδύσεις με την εκτίμηση 

του συντελεστή συσχέτισης Pearson (ρ). Οι μόνες μεταβλητές για τις οποίες παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (σε επίπεδο 5%) ήταν εκείνες των ακαθάριστων επενδύσεων με τον αριθμό των 

επιχειρήσεων καθώς και την απασχόληση ως μέγεθος ανηγμένο σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) 

με τις καθαρές επενδύσεις, τα έσοδα με τις καθαρές επενδύσεις όπως και ο αριθμός των 

επιχειρήσεων με τις καθαρές επενδύσεις.  
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Η συσχέτιση των ακαθάριστων επενδύσεων με τον αριθμό των επιχειρήσεων είναι θετική (ρ=0,74 με 

5 βαθμούς ελευθερίας).  

Η σχέση των δυο μεγεθών αποτυπώνεται στο πιο κάτω διάγραμμα όπου απεικονίζονται οι 

συνδυασμοί των μεγεθών (του αριθμού επιχειρήσεων με τις ακαθάριστες επενδύσεις) κάθε χρονιάς 

και η γραμμή που αντιστοιχεί στην εκτιμημένη συνάρτηση παλινδρόμησης Y=2,8766X +479,94 (ο 

προσδιορισμός της έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και οι τιμές των δεικτών ελέγχου 

της εκτιμηθείσας συνάρτησης είναι συντελεστής r
2
=0,5523, F=6,17 και Στατιστικής Σημαντικότητας 

Sig=0,055 για τη συνάρτηση), όπου Υ είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων και Χ οι ακαθάριστες 

επενδύσεις.  

Διάγραμμα 9: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση αριθμού επιχειρήσεων με τις ακαθάριστες 

επενδύσεις στον τομέα των Οπωροκηπευτικών   
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Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι η μείωση των ακαθάριστων επενδύσεων στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

Το ίδιο ισχύει και για τις καθαρές επενδύσεις οι οποίες και αυτές εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τον 

αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπωροκηπευτικών.  Όπως 

φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα καθώς μειώνεται το ύψος των καθαρών επενδύσεων 

μειώνεται και ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών. Η γραμμή που αντιστοιχεί στην εκτιμημένη συνάρτηση παλινδρόμησης 

Y=2,6983X +510,16 (r
2
=0,5468, F=6,033 και Στατιστικής Σημαντικότητας Sig=0,057 για τη 

συνάρτηση), όπου Υ είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων και Χ οι καθαρές επενδύσεις.  
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Διάγραμμα 10: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση αριθμού επιχειρήσεων με τις καθαρές επενδύσεις 
στον τομέα των Οπωροκηπευτικών   
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Όσον αφορά στη συσχέτιση των καθαρών  επενδύσεων με την απασχόληση ως μέγεθος ανηγμένο σε 

ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση (ρ= -0,77 με 5 

βαθμούς ελευθερίας) 

Η σχέση των δυο μεγεθών αποτυπώνεται στο πιο κάτω διάγραμμα όπου απεικονίζονται οι 

συνδυασμοί των μεγεθών (της απασχόλησης ως μέγεθος ανηγμένο σε ετήσιες μονάδες εργασίας 

(ΕΜΕ) με τις καθαρές επενδύσεις) κάθε χρονιάς και η γραμμή που αντιστοιχεί στην εκτιμημένη 

συνάρτηση παλινδρόμησης Y=-95,062X +13405 (ο προσδιορισμός της έγινε με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων και οι τιμές των δεικτών ελέγχου της εκτιμηθείσας συνάρτησης είναι 

συντελεστής r
2
=0,6007, F=7,52 και Στατιστικής Σημαντικότητας Sig=0,004 για τη συνάρτηση), όπου Υ 

είναι η απασχόληση ως μέγεθος ανηγμένο σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και Χ οι καθαρές 

επενδύσεις.  

Διάγραμμα 8: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση καθαρών επενδύσεων με την απασχόληση 

ανηγμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας στον τομέα των Οπωροκηπευτικών   
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Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε την αρνητική σχέση της απασχόλησης με τις καθαρές 

επενδύσεις καθώς όσο μειώνονται οι καθαρές επενδύσεις στον κλάδο των οπωροκηπευτικών 

αυξάνεται και η απασχόληση ανηγμένη σε ΕΜΕ. Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτό είναι ότι οι 

επιχειρήσεις προσαρμοζόμενες στο οικονομικό κλίμα προτιμούν τη χρησιμοποίηση ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης.  

Τέλος παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ των καθαρών επενδύσεων με τα έσοδα των 

επιχειρήσεων όπως φαίνεται και στο διάγραμμα διασποράς που ακολουθεί. Η γραμμή που αντιστοιχεί 

στην εκτιμημένη συνάρτηση παλινδρόμησης Y=-15.177X +2217,6 (ο προσδιορισμός της έγινε με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και οι τιμές των δεικτών ελέγχου της εκτιμηθείσας συνάρτησης 

είναι συντελεστής r
2
=0,5771, F=6,82 και Στατιστικής Σημαντικότητας Sig=0,04 για τη συνάρτηση), 

όπου Υ είναι τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων  και Χ οι καθαρές επενδύσεις.  

Διάγραμμα 12: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση καθαρών επενδύσεων με τα έσοδα στον τομέα 

των Οπωροκηπευτικών   
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Από την ανάλυση της παραπάνω συσχέτισης το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι παρά τη μείωση 

των καθαρών επενδύσεων στον τομέα, η δυναμική του τομέα είναι τέτοια που οι επιχειρήσεις 

καταφέρνουν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα έσοδά τους παρά τη μείωση των καθαρών 

επενδύσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά την οικονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής τα έσοδα των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπωροκηπευτικών την περίοδο 2008-2014 

εμφάνισαν μεσοστάθμική ετήσια αύξηση με ρυθμό 3,62%. 

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών οι ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις εμφανίζουν μία ετήσια 

μεσοσταθμική πτώση κατά 4,6% και 7,4% αντίστοιχα την περίοδο 2008-2014 με την μεγαλύτερη 

πτώση μεταξύ των ετών 2008-2009 και για τις δύο ενώ οι καθαρές μειώθηκαν σημαντικά και την 

περίοδο 2010-2011 για να σταθεροποιηθούν στη συνέχεια. όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη των καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων για την 

περίοδο 2008 – 2014 και στο αμέσως επόμενο η πορεία της απασχόλησης στο ίδιο διάστημα.  
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Διάγραμμα 13: Εξέλιξη των καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων για την περίοδο 2008 – 2014 
στον κλάδο των Οπωροκηπευτικών   
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Διάγραμμα 14: Εξέλιξη των εργαζόμενων για την περίοδο 2008 – 2014 στον κλάδο των 
Οπωροκηπευτικών   
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Όπως βλέπουμε, τα επίπεδα της απασχόλησης εμφανίζουν μία σχετική σταθερότητα ειδικά την 

περίοδο 2010-2014 γεγονός που καταδεικνύει και την έλλειψη συσχέτισης με το ύψος των 

ακαθάριστων επενδύσεων στον τομέα. Μεσοσταθμική η απασχόληση εμφανίζει μία αύξηση με ρυθμό 

κοντά στο 3% για την περίοδο 2008-2014 με τις μεγαλύτερες μεταβολές να παρατηρούνται μεταξύ 

των ετών 2008 - 2009 (-12,5%) και 2009 -2010 (+31%). 

Τέλος, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα που ακολουθεί, έχουμε μεσοσταθμική ετήσια αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας με ρυθμό 2,46%, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να παρατηρούνται μεταξύ των 

ετών 2008-2009 (-16,98%) και 2009-2010 (+27%) ενώ στη συνέχεια παρατηρούνταν ελάχιστες 

αυξομειώσεις για την περίοδο 2010-2014.. Από την ανάλυση συσχέτισης που έγινε δεν προέκυψε 
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στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ΑΠΑ με τις ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις στον υποκλάδο 

συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι μεταβολές της οφείλονται στην εφαρμογή του 

προγράμματος. 

Διάγραμμα 15: Εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας για την περίοδο 2008 – 2014 στον κλάδο των 
Οπωροκηπευτικών   
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Στον κλάδο του Γάλακτος τα έτη για τα οποία τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 

2008 έως το 2014. Στις 7 αυτές παρατηρήσεις έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων 

μεγεθών έναντι των μεγεθών που αναφέρονται στις επενδύσεις με την εκτίμηση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson (ρ). Από την ανάλυση παρατηρήθηκε  στατιστικά σημαντική συσχέτιση (σε 

επίπεδο 5%) μεταξύ των ακαθάριστων όπως και των καθαρών επενδύσεων με τον αριθμό των 

απασχολούμενων, των εργαζομένων σε ΕΜΕ, των εσόδων, της προστιθέμενης αξίας και των 

λειτουργικών κερδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος. 

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα που ακολουθεί τόσο οι ακαθάριστες όσο και οι καθαρές 

επενδύσεις στον τομέα του γάλακτος εμφανίζουν μεγάλη πτώση την περίοδο 2008-2014 με 

μεσοσταθμική ετήσια πτωτική τάση 15,72% και 15,49% αντιστοίχως με την μεγαλύτερη πτώση να 

σημειώνεται μεταξύ των ετών 2009 – 2011. 

Διάγραμμα 16: Εξέλιξη των ακαθάριστων και των καθαρών επενδύσεων  στον τομέα του Γάλακτος 

για την περίοδο 2008-2014 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η θετική συσχέτιση των ακαθάριστων και καθαρών 

επενδύσεων με τον αριθμό των απασχολούμενων που όπως παρατηρούμε τα μεγέθη ακολουθούν 

την ίδια τάση για αυτό και παρουσιάζονται στο ίδιο διόραμα, 

Διάγραμμα 17: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με τους 

απασχολούμενους στον τομέα του Γάλακτος 
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Οι γραμμικές σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω : 

 Υ=37,016Χ +7.359,2 (Υ: Απασχολούμενοι, Χ: Καθαρές Επενδύσεις)  

 Υ=34.562Χ + 7.291,4 (Υ: Απασχολούμενοι, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις)  

Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιστώνουμε την θετική συσχέτιση μεταξύ καθαρών και 

ακαθάριστων επενδύσεων με την απασχόληση, δηλαδή η συνεχής μείωση της απασχόλησης (6,19% 

μεσοσταθμικά κατ' έτος) είναι άμεση συνέπεια της μείωσης των επενδύσεων στον τομέα του 

γάλακτος. 

Αντίστοιχη σχέση εμφανίζουν οι ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις με την απασχόληση ανηγμένη 

σε Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση των ακαθάριστων 

επενδύσεων με τους εργαζομένους σε ΕΜΕ (ρ=0,97) όπως επίσης θετική συσχέτιση υπάρχει 

ανάμεσα στις καθαρές επενδύσεις και τους εργαζομένους σε ΕΜΕ (ρ=0,97) 
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Διάγραμμα 18: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με τους 

εργαζομένους σε ΕΜΕ στον τομέα του Γάλακτος 

y = 27,837x + 6956,2

R2 = 0,943

y = 30,058x + 6995,7
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Οι γραμμικές σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω : 

 Υ=27,837Χ +6.956,2 (Υ: Εργαζόμενοι σε ΕΜΕ, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις)  

 Υ=30,058Χ + 6.995,7 (Υ: Εργαζόμενοι σε ΕΜΕ, Χ: Καθαρές  Επενδύσεις) 

Όπως και με την απασχόληση έτσι και με την εργασία ανηγμένη σε Ετήσιες Μονάδες βλέπουμε ότι η 

μείωση των καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων στον τομέα του Γάλακτος οδηγεί σε μείωση της 

εργασίας σε ΕΜΕ. Η μείωση των εργαζομένων σε ΕΜΕ μεσοσταθμικά κατ’ έτος υπολογίζεται σε 

5,16% με τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των ετών 2009-2010. 

Το μέγεθος της προστιθέμενης αξίας εμφανίζει επίσης ισχυρή θετική συσχέτιση τόσο με τις καθαρές 

(ρ=0,98) όσο και τις ακαθάριστες (ρ=0,97)  επενδύσεις στον τομέα του γάλακτος.  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας την περίοδο 2008-2014 όπου 

υπάρχει μία πτωτική τάση, με εξαίρεση των τελευταίο χρόνο, όπου μεσοσταθμικά υπολογίζεται στο 

5,01%. 

Διάγραμμα 19: Εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας για την περίοδο 2008 – 2014 στον κλάδο του 
Γάλακτος 
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Οι συσχετίσεις των ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με την προστιθέμενη αξία εμφανίζουν 

εξίσου σημαντική θετική συσχέτιση και παρουσιάζονται στο παρακάτω κοινό διάγραμμα διασποράς. 

Διάγραμμα 20: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με την 

προστιθέμενη αξία στον τομέα του γάλακτος. 
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Οι γραμμικές σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω : 

 Υ=2,1472Χ +271,3 (Υ: Προστιθέμενη Αξία, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις)  

 Υ=2,3417Χ + 272,92 (Υ: Προστιθέμενη Αξία, Χ: Καθαρές  Επενδύσεις) 

Από τα παραπάνω διαγράμματα και τις συσχετίσεις φαίνεται η ισχυρή επίδραση που έχει το ύψος των 

ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στην προστιθέμενη αξία η οποία παρατηρείται ότι ακολουθεί 

την τάση των επενδύσεων στον τομέα του γάλακτος. 

Όσον αφορά στη συσχέτιση των εσόδων με τις καθαρές και τις ακαθάριστες επενδύσεις εμφανίζεται 

εξίσου ισχυρή θετική συσχέτιση ρ=0,93 και ρ =0,94 αντίστοιχα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την εξέλιξη των εσόδων των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος για την πάροδο 2014-2020. 

 
Διάγραμμα 21: Εξέλιξη των εσόδων για την περίοδο 2008 – 2014 στον κλάδο του Γάλακτος 
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Από το διάγραμμα φαίνεται ότι υπάρχει μία πτώση τα έτη 2008-2010 ενώ τα επόμενα έτη 

σημειώνονται μικρές αυξομειώσεις. Μεσοστάθμικά κατ' έτος παρατηρείται μία πτωτική τάση με ρυθμό 

στο 3,14%. 

Στο παρακάτω κοινό διάγραμμα φαίνεται η γραμμική συσχέτιση καθαρών και ακαθάριστων 

επενδύσεων σε σχέση με τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων. 

Διάγραμμα 22: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με τα 

έσοδα των επιχειρήσεων στον τομέα του γάλακτος. 
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Οι γραμμικές σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω : 

 Υ=4,4299Χ + 1.879,1 (Υ: Έσοδα, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις)  

 Υ=4,7327Χ + 1.888,5 (Υ: Έσοδα, Χ: Καθαρές  Επενδύσεις) 

Από τις συσχετίσεις προκύπτει ότι η μείωση των καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων 

επηρεάζονται άμεσα και τα έσοδα των επιχειρήσεων τα οποία ακολουθούν και αυτά πτωτική τάση. 

Τέλος προκύπτει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων με τα 

λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων η οποία έχει συντελεστή συσχέτισης ρ=0,77 για τις καθαρές και 

επίσης ρ=0,77 για τις ακαθάριστες επενδύσεις. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη των λειτουργικών κερδών των επιχειρήσεων στον τομέα 

του γάλακτος για την περίοδο 2008-2014. Παρατηρείται μία έντονη μείωση των λειτουργικών κερδών 

μεταξύ των ετών 2009-2011 ενώ στη συνέχεια σημειώνονται σταδιακές αυξήσεις. 
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Διάγραμμα 23: Εξέλιξη των λειτουργικών κερδών για την περίοδο 2008 – 2014 στον κλάδο του 
Γάλακτος 
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Τέλος το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνει τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ ακαθάριστων και καθαρών 

επενδύσεων με τα λειτουργικά κέρδη. 

Διάγραμμα 24: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων με τα 

λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων στον τομέα του γάλακτος. 
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Οι γραμμικές σχέσεις που συνδέουν τις μεταβλητές είναι οι παρακάτω : 

 Υ=0,7988Χ + 134,49 (Υ: Έσοδα, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις)  

 Υ=0,8583Χ + 135,89 (Υ: Έσοδα, Χ: Καθαρές  Επενδύσεις) 
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Από τις συσχετίσεις αυτές προκύπτει ότι όσο μειώνονται οι ακαθάριστες και οι καθαρές επενδύσεις 

στον κλάδο επηρεάζονται άμεσα προς την ίδια κατεύθυνση και τα λειτουργικά κέρδη των 

επιχειρήσεων. 

Στον τομέα του Κρέατος  τα έτη για τα οποία τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 

2008 έως το 2014. Στις 7 αυτές παρατηρήσεις έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων 

μεγεθών έναντι των μεγεθών που αναφέρονται στις επενδύσεις με την εκτίμηση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson (ρ). Η μόνη μεταβλητή η οποία εμφάνισε σημαντική συσχέτιση σε σχέση με τις 

καθαρές και τις ακαθάριστες επενδύσεις που έγινες στον κλάδο είναι αυτή της φαινόμενης 

παραγωγικότητας εργασίας, η οποία προκύπτει από την ΑΠΑ ανά απασχολούμενο . Η σχέση των 

μεγεθών αυτών αποτυπώνεται στα πιο κάτω διαγράμματα όπου απεικονίζονται οι συνδυασμοί των 

μεγεθών κάθε χρονιάς ανά ζεύγη και η γραμμή που αντιστοιχεί στην εκτιμημένη συνάρτηση 

παλινδρόμησης της μορφής Y=α+βX (ο προσδιορισμός της έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων). Για κάθε ζεύγος στατιστικά σημαντικών συσχετισμένων μεγεθών η εκτιμημένη 

συνάρτηση έχει ως εξής: 

 Υ=0,9035Χ +23,235 (Υ: Φαινόμενη Παραγωγικότητα, Χ: Ακαθάριστες Επενδύσεις) 

(r
2
=0,6674,) 

 Υ=0,758Χ + 24,961 (Υ: Φαινόμενη Παραγωγικότητα, Χ: Καθαρές Επενδύσεις) (r
2
=0,645) 

 

Διάγραμμα 25: Διάγραμμα διασποράς, συσχέτιση ακαθάριστων  και καθαρών επενδύσεων με την 

φαινόμενη παραγωγικότητα στον τομέα του Κρέατος  
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Διάγραμμα 26: Εξέλιξη ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στον τομέα του Κρέατος για την 

περίοδο 2008-2014 
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Διάγραμμα 27: Εξέλιξη φαινόμενης παραγωγικότητας στον τομέα του Κρέατος για την περίοδο 2008-

2014 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα και τις συσχετίσεις προκύπτει ότι οι αυξήσεις στις καθαρές και 

ακαθάριστες επενδύσεις επιδρούν άμεσα στη φαινόμενη παραγωγικότητα της εργασίας η οποία όπως 

φαίνεται και στο προηγούμενο διάγραμμα έχει μία σημαντική μείωση το διάστημα 2008-2011 ενώ στη 

συνέχεια εμφανίζει μικρές αυξομειώσεις. Μεσοσταθμικά η φαινόμενη παραγωγικότητα εργασίας 

υφίσταται μείωση κατά 5,12% κατ' έτος ενώ οι ακαθάριστες και καθαρές επενδύσεις στον τομέα 

υφίστανται μεγάλες μεταβολές. 

Στον τομέα του Οίνου τέλος  τα έτη για τα οποία τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από το 

2008 έως το 2014. Στις 7 αυτές παρατηρήσεις έγινε έλεγχος συσχέτισης των προαναφερθέντων 

μεγεθών έναντι των μεγεθών που αναφέρονται στις επενδύσεις με την εκτίμηση του συντελεστή 
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συσχέτισης Pearson (ρ).  Από την ανάλυση που έγινε για τον τομέα του Οίνου δεν προκύπτει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ καθαρών και ακαθάριστων επενδύσεων με κανένα από τα εξεταζόμενα 

μεγέθη, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή  συμπεράσματα. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη των ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στον 

τομέα του Οίνου για την περίοδο 2008-2014 όπου παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις κυρίως 

μεταξύ των ετών 2009-2011 (-45%) όπου παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις ενώ αντίστοιχα 

παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις στο διάστημα 2011-2012 (82%)  και πάλι μεγάλη μείωση μεταξύ 

2012-2013 (-41%). 

Διάγραμμα 28: Εξέλιξη ακαθάριστων και καθαρών επενδύσεων στον τομέα του Οίνου για την 

περίοδο 2008-2014 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Έτη

Ε
π

εν
δ

ύ
σ

ει
ς

Ακαθάριστες Επενδύσεις

Καθαρές Επενδύσεις

 

 
Παρακάτω παρατίθενται διαγράμματα για το πως εξελιχτήκαν στο διάστημα αυτό βασικά μεγέθη του 

κλάδου όπως ο αριθμός των επιχειρήσεων, τα έσοδά τους, ο αριθμός των απασχολούμενων καθώς 

και η προστιθέμενη αξία. Όπως φαίνεται και από τις τάσεις αλλά και από το μοντέλο εύρεσης 

συσχετίσεων που εφαρμόστηκε δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ καθαρών και ακαθάριστων 

επενδύσεων με τα μεγέθη αυτά. 
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Διάγραμμα 29: Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων στον τομέα του Οίνου για την περίοδο 2008-2014 
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Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων εμφανίζει σχετική σταθερότητα με αυξητική τάση την 

περίοδο 2008-2011 και στη συνέχεια την περίοδο 2011-2013 εμφανίζει σημαντική πτώση της τάξεως 

του 23%. 

Διάγραμμα 30: Εξέλιξη αριθμού απασχολούμενων στον τομέα του Οίνου για την περίοδο 2008-2014 

Απασχολούμενοι

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Έτη

Α
π

α
σ

χ
ο

λ
ο

ύ
μ

εν
ο

ι

 

 

Παρατηρούμε αυξητικές τάσεις απασχόλησης από το 2008 έως και το 2009 ενώ στη συνέχεια και 

μέχρι το 2014 η απασχόληση είναι συνεχώς φθίνουσα με ετήσιο ρυθμό άνω του 4,5%. 
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Διάγραμμα 31: Εξέλιξη των εσόδων στον τομέα του Οίνου για την περίοδο 2008-2014 
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Παρατηρούμε ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου εμφανίζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις με 

μεσοσταθμική μείωση στην περίοδο 2008-2014 μικρότερη του 2%. 

Διάγραμμα 32: Εξέλιξη προστιθέμενης αξίας στον τομέα του Οίνου για την περίοδο 2008-2014 
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Η εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας, τέλος, στον κλάδο εμφανίζει αυξητική τάση την περίοδο 2008-

2010 ενώ στη συνέχεια μειώνεται με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 13,5% μέχρι το 2013 για να 

σταθεροποιηθεί το 2014. 

Σύνοψη Συμπερασμάτων 

Από τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι και στους τέσσερις κλάδους  το 

πρόγραμμα είχε μικρή έως ελάχιστη επίδραση , λόγω του σχετικά μικρού μεριδίου επιχειρήσεων που 

ενισχύθηκαν σε σχέση με τον κλάδο αλλά και του αντίστοιχα μικρότερου μεριδίου των ενισχυόμενων 

επενδύσεων σε αυτούς,το πρόγραμμα δεν φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση να έχει σημαντική 
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επίδραση στα μεγέθη τα οποία αναλύθηκαν σε σχέση με τις ακαθάριστες και τις καθαρές επενδύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν σε αυτούς.  

Για τον τομέα του κρέατος μπορούμε με επιφύλαξη να διαπιστώσουμε, σύμφωνα και με τις 

συσχετίσεις που προέκυψαν από την ανάλυση, ότι οι ακαθάριστες επενδύσεις στις ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις οδήγησαν σε αύξηση της φαινόμενης παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

περίοδο 2010-2013 που ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις σημειώθηκε και η μεγάλη αύξηση της περιόδου 

2011-2012 στις ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου. 

Στον τομέα του γάλακτος, παρά τις ισχυρές συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν μεταξύ ακαθάριστων και 

καθαρών επενδύσεων με σημαντικά μεγέθη (απασχόληση, έσοδα, προστιθέμενη αξία, λειτουργικά 

κέρδη) δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική η συμβολή του προγράμματος λόγω του μικρού 

αριθμού ενισχυόμενων επιχειρήσεων και του χαμηλού αριθμού επενδύσεων σε σχέση με τα 

αντίστοιχα μεγέθη του κλάδου. 

Στον τομέα τον Οπωροκηπευτικών όπου οι ενισχυόμενες επενδύσεις ανήλθαν στο 20% των 

πραγματοποιηθέντων στο διάστημα 2010-2013 μπορούμε να τονίσουμε την μέτρια προς ασθενή 

επίδραση του προγράμματος, λόγω κυρίως του μικρού αριθμού ενισχυόμενων επιχειρήσεων, στα 

μεγέθη. Παρόλα αυτά και εδώ δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα λόγω της 

αρνητικής συσχέτισης που πρόεκυψε σε επίπεδο τομέα μεταξύ των καθαρών επενδύσεων με τα 

έσοδα των επιχειρήσεων και του εργαζομένους σε ΕΜΕ. 

Ορισμένα συμπεράσματα για κάποιο υποκλάδο ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με άλλα που 

προκύπτουν για διαφορετικό υποκλάδο. Αυτό είναι φυσιολογικό υπό την έννοια ότι οι υποκλάδοι 

αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες, πιέσεις και έχουν διαφορετική δυναμική μεταξύ τους.  

Προφανώς, οι συσχετίσεις των μεταβλητών μεταξύ τους δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την πλήρη 

εικόνα για το πως επηρεάζουν οι επενδύσεις την εξέλιξη των βασικών μεγεθών μιας δραστηριότητας. 

Επιπλέον, όταν η χρονολογική σειρά των δεδομένων είναι περιορισμένη, όπως στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, τα αποτελέσματα πρέπει να κρίνονται με προσοχή. 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί η καθοριστική επίδραση της οικονομικής κρίσης στις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων που παρατηρούνται για το σύνολο των υποκλάδων μετά το 2012 .  

Κρίσιμη επίσης παράμετρος για την μέτρηση των «επιπτώσεων» του Προγράμματος και τον 

καθορισμό αξιόπιστων ομάδων ελέγχου αποτελεί η επιλεξιμότητα των Επιχειρήσεων για την ένταξη η 

μη ένταξη τους στο Μέτρο. Η συνολική μεταβολή των «επιδόσεων» των υποκλάδων μπορεί να 

επηρεάζεται από την ύπαρξη μεγάλων επιχειρήσεων (απασχόληση άνω των 250 εργαζομένων και 

κύκλος εργασιών άνω των 50 Εκ. Ευρώ) Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία 

δεν μπορούν να «απομονωθούν»     

Εν κατακλείδι για την περίοδο 2008-2014 όπου εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα  της εφαρμογής του 

ΠΑΑ 2007-2013 ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων παρουσίασε σημαντικότατη μείωση σε βασικά 

μεγέθη και κυρίως στις ακαθάριστες επενδύσεις (-47,24%), στις καθαρές επενδύσεις (-49,16%), στον 

αριθμό επιχειρήσεων (-12%), στους απασχολούμενους (-16,78%) και στην προστιθέμενη αξία (-

11,07%). Σε αυτή την περίοδο αξίζει να σημειωθεί ότι επέδρασαν σημαντικά τόσο στην πορεία της 

οικονομίας όσο και του κλάδου η οικονομική κρίση και οι συνέπειες αυτής. Θα μπορούσαμε συνεπώς 

να πούμε με ασφάλεια, και με βάση την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που έγινε στο μοντέλο που 
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εφαρμόστηκε, ότι εν τη απουσία του προγράμματος οι συνέπειες θα ήταν ακόμα χειρότερες τόσο για 

τον κλάδο όσο φυσικά και για τις ενισχυόμενες επενδύσεις, με το ΠΑΑ 2007-2013 να λειτουργεί 

ανασταλτικά στη σημαντική επιδείνωση βασικών μεγεθών, κυρίως για τις ενισχυόμενος επενδύσεις.  

Σε επίπεδο υποκλάδων και με βάση την ποσοτική ανάλυση για τους σημαντικά ενισχυόμενους 

κλάδους μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή του ΠΑΑ συνέβαλλε στον κλάδο τον οπωροκηπευτικών 

στην ανάσχεση της σημαντικής μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων, στον τομέα του κρέατος στην 

διατήρηση υψηλού επιπέδου φαινόμενης παραγωγικότητας και στον τομέα γάλακτος στην ανάσχεση 

της σημαντικής μείωσης του αριθμού των απασχολούμενων, των εσόδων, της προστιθέμενης αξίας 

και των λειτουργικών κερδών. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-1 

 
 

Ερωτηματολόγιο  

προς τους Φορείς Εφαρμογής  

των Μέτρων 321, 322, 323 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 321, 322, 323 

(Δημόσια έργα του Άξονα Προτεραιότητας 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  

Φορέας  

Θέση στο Φορέα   

Τηλέφωνο  Fax  E-mail  

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:  

 

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται επώνυμα αλλά και εμπιστευτικά. Σε περίπτωση 

που ο φορέας υλοποιεί περισσότερα του ενός ομοειδή έργα στην ίδια κατηγορία πράξης παρακαλείται να 

απαντήσει αθροιστικά.  Οι απαντήσεις αφορούν σε ολοκληρωμένα έργα.  
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Μέτρο 321 : Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

 
Κατηγορία Πράξης: Αγροτική οδοποιία  

 
1. Αναφέρατε τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε απόσταση έως 

και 100 μέτρων εκατέρωθεν του αγροτικού δρόμου και εξυπηρετούνται από τη βελτίωση της 

πρόσβασης.  

 

 

 

 
2. Αναφέρατε την έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε απόσταση έως 

και 100 μέτρων εκατέρωθεν του αγροτικού δρόμου και εξυπηρετούνται από τη βελτίωση της 

πρόσβασης (στρέμματα ή εκτάρια). 

 

 

 

 

 

 

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

 
Κατηγορία Πράξης: Εγγειοβελτιωτικά έργα (Αρδευτικά δίκτυα, ταμιευτήρες, φράγματα) 

 

 
1. Αναφέρατε την αρδευόμενη έκταση για την οποία υλοποιήθηκαν εγγειοβελτιωτικά έργα 

μικρής κλίμακας (στρέμματα ή εκτάρια). 

 

 

 

 
2. Αναφέρατε τον όγκο ύδατος που υφίσταται ορθολογική διαχείριση. 

 

 

 

 

3. Αναφέρατε την εκτιμώμενη μείωση απωλειών ύδατος από παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού 

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

 
Κατηγορία Πράξης: Μικρής κλίμακας υποδομές σε χώρους άσκησης πολιτιστικών, 

εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα, μουσεία, παιδικοί σταθμοί, 

μετατροπές κτιρίων, διαδρομές, πάρκα) και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας 

και αλληλεγγύης 

 
1. Αναφέρατε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους στους οποίους 

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις. 

 

 

 

 
2. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής σας λόγω των 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και αφορούν σε μετατροπές κτιρίων, μουσεία, 

διαδρομές, πάρκα; 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 322 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

 
Κατηγορία Πράξης: Έργα ανάπλασης 

 
1. Αναφέρατε τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν ως 

συνέπεια των παρεμβάσεων ανάπλασης του οικισμού. 

 

 

 

 

2. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής σας λόγω των 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια των παρεμβάσεων ανάπλασης του 

οικισμού; Εάν ΝΑΙ, ποιο εκτιμάτε ότι είναι το ποσοστό αύξησης; 
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Μέτρο 323 : Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 
Κατηγορία Πράξης: Έργα διαμόρφωσης χώρων, ανάδειξης και αξιοποίησης σημείων, 

πάρκων, ανάδειξης σπηλαίων, μουσείων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

γεφυριών κλπ  

 

 

1. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της περιοχής σας λόγω των παραπάνω 

κατηγοριών παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013; Εάν 

ΝΑΙ, ποιο εκτιμάτε ότι είναι το ποσοστό αύξησης; 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  

του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2007-2013  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΑΔ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ: …………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:………………………………………………………… 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ……………………………………………………………………………….. 
 
TOΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:……………………………………………………….. 
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1. Σε ποιο επίπεδο δραστηριοποιείται ο φορέας σας;  
 

 τοπικό  
 περιφερειακό  
 εθνικό 
 

2. Τα μέλη του φορέα που εκπροσωπείτε γνωρίζουν για τη λειτουργία και τις 
εργασίες του ΕΑΔ; 

 
 

 
 

 
3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) 

συνέβαλε στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013; 
 

 Δεν συνέβαλε  
 Συνέβαλε σε μικρό βαθμό  
 Συνέβαλε αρκετά 
 Συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 
 
(Δεν συνέβαλε =1, Συνέβαλε σε μικρό βαθμό = 2, συνέβαλε αρκετά = 3, συνέβαλε σε 
μεγάλο βαθμό = 4) 
 
Σχολιάστε αν κρίνετε αναγκαίο  
 

 
 

 
 

 
4. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου συνέβαλε: 

 
 Στην ανταλλαγή εμπειριών και αξιοσημείωτων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο 
 Στην εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης 
 Στη ροή πληροφοριών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
 Άλλο (αναφέρατε)  
 
Σχολιάστε αν κρίνετε αναγκαίο 
 
 

 
 

 
5. Όσον αφορά στις δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και αξιοσημείωτων 

πρακτικών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, αυτές αφορούσαν κυρίως σε θέματα: 
 

 Σχεδιασμού και υλοποίησης έργων σε τομείς παραγωγής (π.χ. ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κλπ) 

 Δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχής ίσων ευκαιριών σε αγροτικές περιοχές 
 Επιλογής, αξιολόγησης έργων, αξιολόγησης τοπικών στρατηγικών. 
 Οργάνωσης διαπεριφερειακών ή/και διακρατικών συνεργασιών 
 Άλλα διοικητικά θέματα 
 Άλλα (αναφέρατε)  

 
Εκτιμάτε ότι κάποιοι τομείς δεν καλύφθηκαν και εάν ναι, ποιοι, κατά τη γνώμη σας; 
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6. Αναφέρατε τις βασικές ενέργειες του ΕΑΔ που υλοποιήθηκαν και αφορούσαν στη 

ροή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης  2007-2013 

 
 
 

 
 

 
7. Έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΕΑΔ; 

 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Εάν ναι, ποια η συχνότητα των επισκέψεων;  
  

 καθημερινά  
 1 φορά την εβδομάδα  
 1 φορά τον μήνα 
 Σπανιότερα 
 Ποτέ 

 
8. Ποιες θεματικές ομάδες εργασίας με τις οποίες ασχολήθηκε το ΕΑΔ υπήρξαν 

χρήσιμες για το έργο του φορέα σας; 
 

 Έξυπνη Ανάπτυξη (Έρευνα – Καινοτομία)  
  Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Δημόσια Αγαθά 
 Η πολιτική για την Αγροτική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 Περιβάλλον και Γεωργία 

 
Αιτιολογείστε 
 

 
 

 
9. Οι σχετικές πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις (ηλεκτρονικές, έντυπες, εγχειρίδια 

κλπ.) συνέβαλαν στο έργο του φορέα σας και στην καλύτερη ενημέρωση σχετικά 
με την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013; 

 
 Δεν συνέβαλαν  
 Συνέβαλαν σε μικρό βαθμό  
 Συνέβαλαν αρκετά 
 Συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 
 
(Δεν συνέβαλαν =1, Συνέβαλαν σε μικρό βαθμό = 2, Συνέβαλαν αρκετά = 3, Συνέβαλαν 
σε μεγάλο βαθμό = 4) 

 
Σχολιάστε αν κρίνετε αναγκαίο  
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10. Σε ποιο βαθμό οι ενέργειες/δραστηριότητες του ΕΑΔ συνέβαλαν στην υποστήριξη 
της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης;  

 
 Δεν συνέβαλαν  
 Συνέβαλαν σε μικρό βαθμό  
 Συνέβαλαν αρκετά 
 Συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 

 
(Δεν συνέβαλαν =1, Συνέβαλαν σε μικρό βαθμό = 2, Συνέβαλαν αρκετά = 3, Συνέβαλαν 
σε μεγάλο βαθμό = 4) 

 
Σχολιάστε αν κρίνετε αναγκαίο  

 
 

 
 

 
11. Συμμετείχατε σε εκδηλώσεις του ΕΑΔ; 

Εάν ναι, σε ποιες και ποια η συνολική εκτίμησή σας;  
 

 
 

 
 

 
12. Εκτιμάτε ότι η λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΑΔ συνέβαλε στη 

διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης του, των προτεραιοτήτων που τέθηκαν και των 
δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν; 

 
 

 
 

 
13. Συμμετείχατε ως μέλος του ΕΑΔ σε ομάδες εργασίας που συστάθηκαν στο πλαίσιο 

του ΕΑΔ; 
Εάν ναι, σε ποιες και ποια η συμβολή σας; 

 
 

 
 

 
14. Αναφέρατε με ποιό τρόπο εκτιμάτε ότι οι ενέργειες του ΕΑΔ συνέβαλαν στην 

υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης. 
 

 
 

 
 

 
15. Γνωρίζετε το έργο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου;  

Εάν ναι,  
 

α) Συμμετείχατε σε δραστηριότητες (σεμινάρια, εκδηλώσεις κλπ.) που διοργάνωσε; 
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β) Ποιες υπηρεσίες του κρίνετε ως χρήσιμες στο έργο σας (ιστοσελίδα, έντυπες εκδώσεις, 
εκδηλώσεις κλπ.); 

 
 
 
 

 
16. Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι συνέβαλε ο φορέας σας ως μέλος στο έργο του ΕΑΔ; 

 
 

 
 
 

17. Συνεργάζεσθε με άλλα μέλη του ΕΑΔ; 
Εάν ναι, ποια τα πεδία συνεργασίας;  

 
 

 
 
 

 
18. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα θέλατε να κάνετε σχετικά με τη λειτουργία 

του ΕΑΔ, με σκοπό τη βελτίωση της συμβολής του κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020;  

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-3 

 

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

των Μηχανισμών Εφαρμογής 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013  

 

ΟΠΕΚΕΠΕ  

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2007-2013  

 

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  

Θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ   

Τηλέφωνο  Fax  E-mail  

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:  

 

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται επώνυμα αλλά και εμπιστευτικά. Στις 

ανοιχτές ερωτήσεις, παρακαλούμε να αναπτύξετε ελεύθερα την άποψή σας.  Στις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, απαντήστε σημειώνοντας ένα x. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  (ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΛΠ.) 

 

 

Α.1 Περιγράψτε την προβλεπόμενη και υφιστάμενη στελέχωση του Οργανισμού  

 

Προβλεπόμενη βάσει θεσμικού / διοικητικού 

πλαισίου 
Υφιστάμενη  

Μονάδα Μονάδα Μονάδα Μονάδα Μονάδα Μονάδα Μονάδα Μονάδα 

        

 

 

Α.2 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, πως αξιολογείτε 

την επάρκεια και την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού του 

ΟΠΕΚΕΠΕ  να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ελέγχου  του 

ΠΑΑ, με βάση τους  Κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

 

Α.3 Κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και πληρωμών από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ  λειτουργεί με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς 

ρόλους σε σχέση με την ΕΥΔ ΠΑΑ και τους Φορείς Εφαρμογής ; 
 

Α.4 Υπάρχει ξεχωριστός χειριστής για κάθε Μέτρο του 

ΠΑΑ; 

 

 

 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Πλήρως  

Μερικώς  

Καθόλου  

NAI   ΟΧΙ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

Β.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Β.1.1 Διαπιστώνονται θεσμικά ή διοικητικά κενά σε ότι 

αφορά το σύστημα  παρακολούθησης και ελέγχου του ΠΑΑ;  

Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά. 

 

 

 

 

 

Β.2 ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Β.2.1 Πως αξιολογείτε την γενική επίδοση των μηχανισμών 

εφαρμογής (σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου) στις αυξημένες 

απαιτήσεις της  προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013;  

Β.2.2 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα των Μονάδων Εφαρμογής 

να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της παρακολούθησης 

και αναφοράς των έργων αρμοδιότητάς τους με βάση το Κοινό 

Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης; 

 

Β.3 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Β.3.1 Πως κρίνετε την ταχύτητα και την ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των 

επιμέρους φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση και την παρακολούθηση 

των παρεμβάσεων του ΠΑΑ;  

 

Ταχύτητα Ποιότητα 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υψηλή Μέτρια Χαμηλή Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 

ΕΥΔ ΠΑΑ       

Φορείς Εφαρμογής        

Επιτροπή Παρακολούθησης        

ΟΠΕΚΕΠΕ       

Ευρωπαϊκή Επιτροπή       

 

 

 

Β.4 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 

 

 

NAI   ΟΧΙ  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  
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Β.4.1 Σε ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οφείλονται κυρίως οι καθυστερήσεις που 

παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα στην υλοποίηση των έργων του ΠΑΑ; (Από μία έως τρείς 

επιλογές) 

 Μη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος   

 Αστοχίες ή εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό  

 Ανεπάρκεια θεσμικού ή εφαρμοστικού πλαισίου   

 Ανεπαρκής ωριμότητα έργων (έλλειψη απαιτούμενων μελετών, αδειών χωροθέτησης 

κλπ.) 
 

 Προβλήματα επιλεξιμότητας ενταγμένων πράξεων  

 Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές αδυναμίες Φορέων Εφαρμογής  και Δικαιούχων   

 Έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας  Φορέων Εφαρμογής  και Δικαιούχων   

 Πολυπλοκότητα – αυξημένες απαιτήσεις των νέων Κανονισμών   

 Ανεπαρκής προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών εκ μέρους της ΕΥΔ ΠΑΑ   

 Απουσία δυνατότητας κάλυψης Ίδιας Συμμετοχής  

 Καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των πληρωμών  

 Προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ ΕΥΔ ΠΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέων 

Εφαρμογής 
 

  

Β.4.2.  

Για τα σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ, ποιός  είναι ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή 

του αιτήματος πληρωμής μέχρι την εκταμίευση του ποσού στον τελικό αποδέκτη;  

Άξονας 1 – Μέτρα Εκτιμώμενος Χρόνος 

112 - Εγκατάσταση νέων γεωργών  

121- Εκσυγχρονισμός γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 

 

123 - Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και 

δασοκομικών προϊόντων 

 

125 - Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές  

Άξονας 2 - Μέτρα  

211 - Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών 

περιοχών 

 

212 - Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός 

των ορεινών περιοχών 

 

214 - Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις  

Άξονας 3 – Μέτρα  

313 - Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

 

321 - Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία 

και τον αγροτικό πληθυσμό 
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Άξονας 4 – Μέτρα  

411 - Ανταγωνιστικότητα  

413 - Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση  

Τεχνική Βοήθεια  

 

 

Β.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Β.5.1 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία μεταξύ 

των διαφόρων Μονάδων και υπηρεσιών του Οργανισμού ;  

 

 

Β.5.2 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία μεταξύ  

του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΕΥΔ ΠΑΑ, των φορέων εφαρμογής και της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ;  

 

Β.5.3 Πως αξιολογείτε σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία μεταξύ 

της ΔΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Φορέων Εφαρμογής, για  την ένταξη 

των έργων; 

 

Β.5.4 Έχουν υπάρξει προβλήματα συνεννόησης / συντονισμού με άλλους κεντρικούς / 

περιφερειακούς / τοπικούς φορείς, τα οποία έχουν επιδράσει αρνητικά στην υλοποίηση των 

έργων του ΠΑΑ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά το είδος αυτών των προβλημάτων και πως 

έχουν επηρεάσει την πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ. 

 

 

 

 

 

 

Β.6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

Β.6.1 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου των έργων του ΠΑA 

γίνεται με βάση  το ΟΠΣΑΑ ; 

Εάν ΟΧΙ, αναφέρατε ποιά μέτρα παρακολουθούνται εκτός ΟΠΣΑΑ και για ποιό 

λόγο. 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Θετική  

Ουδέτερη  

Αρνητική  

NAI   ΟΧΙ  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  
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Β.6.2 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού 

των εμπλεκομένων φορέων με την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση των μέτρων του ΠΑΑ  να ανταποκριθεί στις 

αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του ΠΑΑ  με βάση το 

ΟΠΣΑΑ ;  

 

 

Β.6.3 Σε ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οφείλονται τα κενά στην παρακολούθηση 

αναφορικά με τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Κ.Π.Π.Α. και που παρατηρούνται οι 

σημαντικότερες ελλείψεις ; 
 

 Απροθυμία συμμόρφωσης των  φορέων εφαρμογής  προς τις απαιτήσεις παρακολούθησης 

του ΠΑΑ με βάση τα σχετικά έγγραφα πίνακες παρακολούθησης   
  

 Ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού των φορέων εφαρμογής    

 Πολυπλοκότητα  των αιτούμενων στοιχείων    

 Αναντιστοιχία στα διάφορα πεδία και επίπεδα αναφοράς των πινάκων  (δείκτες κλπ).  

 Ελλείψεις στα αρχικά έντυπα με τα οποία εντάσσονταν τα έργα     

 Ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού στην ΕΥΔ ΠΑΑ   

 Αδυναμία του Πληροφοριακού Συστήματος  

 Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)   

  
 

 

 

Β.6.4 Σε γενικές γραμμές, πως αξιολογείτε την ποιότητα και την 

αξιοπιστία των στοιχείων (τους δείκτες παρακολούθησης «Πίνακες 

Ο» αλλά και αποτελεσμάτων «Πίνακες R» που περιλαμβάνονται στο 

Κ.Π.Π.Α.) ; 

 

 

Β.6.5 Πως αξιολογείτε την ποιότητα και την επάρκεια των 

υφιστάμενων εργαλείων και προτύπων ελέγχου   των έργων  

(έγγραφα, έτοιμες αναφορές, εκθέσεις ελέγχου  κλπ); 

 

Β.6.6 Σε ποια σημεία εξακολουθούν, κατά τη γνώμη σας, να υφίστανται σημαντικά 

προβλήματα στο ΟΠΣΑΑ ; 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  
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Β.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 

Β.7.1 Σε ποια επίπεδα εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες τεχνικής βοήθειας του Οργανισμού.  

Αναφέρατε συνοπτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

Β.7.2 Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κυριότερα προβλήματα στη μέχρι σήμερα 

εφαρμογή της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν; 

 

 

 

 

 

 

Β.7.3  Συμμετέχετε ως μέλος στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο;  

 

 

 

Β.7.4  Πως κρίνετε την λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τη συμβολή του στην 

αποτελεσματική υλοποίηση του ΠΑΑ ;  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

Γ.1 Πως εκτιμάτε την επάρκεια των υφιστάμενων υπηρεσιών 

ελέγχου της ΕΥΔ ΠΑΑ / Φορέων εφαρμογής (αριθμός και ποιότητα 

στελέχωσης κλπ.), ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν  στις 

προβλεπόμενες απαιτήσεις ελέγχου των έργων του ΠΑΑ; 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  
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Γ.2 Υπάρχει συγκεκριμένη και διαφανής ελεγκτική στρατηγική και σαφή κριτήρια επιλογής 

των έργων που ελέγχονται;  Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3 Σε ποιους τομείς ή Μέτρα εντοπίζονται ανεπαρκείς έλεγχοι και πως αυτό αιτιολογείται; 

 

 

 

 

 

Γ.4 Σε ποια σημεία και για ποιους λόγους εντοπίζονται, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες 

αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου και πως αυτές μπορούν να 

αντιμετωπισθούν; 

 

 

 

 

 

 

Γ.5 Υπήρξαν ευρήματα των ελεγκτικών οργάνων της ΕΕ που να σχετίζονται με το 

σύστημα ελέγχου αλλά και γενικότερα το σύστημα των μηχανισμών εφαρμογής του ΠΑΑ ; 

NAI   ΟΧΙ  

 Αν ΝΑΙ σε  ποια σημεία και ποιες διορθωτικές ενέργειες ελήφθησαν ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

 

 

 

NAI   ΟΧΙ  
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Δ.1 Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι το σύστημα διαχείρισης 

παρακολούθησης και ελέγχου   του ΠΑΑ  μπορεί να ανταποκριθεί 

επιτυχώς σε οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο που θα 

διενεργηθεί, ως προς αυτό το σημείο (συμβατότητα των ενταγμένων 

έργων με τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής πράξεων); 

 

 

Δ.2 Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι οι Φορείς Εφαρμογής   ήταν / 

είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επιλογής έργων με 

βάση ένα σύνθετο σύστημα κριτηρίων επιλογής πράξεων; 

 

 

Δ.3 Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, πόσο ικανοποιητική 

κρίνετε γενικά τη λειτουργία των διαδικασιών αξιολόγησης πράξεων 

με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής 

πράξεων; 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

Ε.1 Πως αξιολογείτε τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία της 

εταιρικής σχέσης στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης  και ελέγχου του ΠΑΑ; 

 

Ε.2 Πόσο ενεργή συμμετοχή / συμβολή είχαν οι εταίροι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΥΠΑΑΤ, 

ΕΥΔ ΠΑΑ  και άλλοι κεντρικοί φορείς, Οικονομικοί και Κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ κλπ.) στα 

επιμέρους στάδια παρακολούθησης και ελέγχων του ΠΑΑ;  
 

ΣΤΑΔΙΟ / ΕΤΑΙΡΟΣ Μεγάλη Μέτρια Χαμηλή 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ    

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή    

 ΥΠΑΑΤ, ΕΥΔ ΠΑΑ    

 Άλλα Υπουργεία και κεντρικοί φορείς    

 Οικονομικοί και Κοινωνικοί εταίροι    

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ     

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή    

 Εθνικοί Ελεγκτικοί μηχανισμοί     

 Άλλα Υπουργεία και κεντρικοί φορείς    

 Οικονομικοί και Κοινωνικοί εταίροι    

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις    

 

Απόλυτα  

Μερικώς  

Καθόλου  

Επαρκώς  

Μερικώς  

Καθόλου  

Πολύ  

Μέτρια  

Καθόλου  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  
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Ε.3 Πως αξιολογείτε την αντιπροσωπευτικότητα, με βάση την εταιρική 

σχέση, της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης; 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Ζ.1 Με βάση όλα τα ανωτέρω και την αποκτηθείσα εμπειρία σας, σημειώσατε οτιδήποτε 

άλλο θεωρείτε σημαντικό και δεν έχει ήδη καλυφθεί, που αφορά αδυναμίες και ενδεχόμενες 

προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου, υλοποίησης, διαχείρισης και 

παρακολούθησης των παρεμβάσεων του ΠΑΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-4 

 
 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

των Μηχανισμών Εφαρμογής 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013  

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2007-2013  

  

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  

Θέση στον Φ.Ε  

Τηλέφωνο  Fax  E-mail  

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:  
 
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται επώνυμα αλλά και εμπιστευτικά. Στις 
ανοιχτές ερωτήσεις, παρακαλούμε να αναπτύξετε ελεύθερα την άποψή σας.  Στις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, απαντήστε σημειώνοντας ένα x. 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΛΠ.) 
 

 

Α.1 Περιγράψτε την προβλεπόμενη και υφιστάμενη στελέχωση του φορέα εφαρμογής  

Προβλεπόμενη βάσει θεσμικού / διοικητικού 
πλαισίου 

Υφιστάμενη  

Μονάδα 
Α 

Μονάδα 
Β 

Μονάδα 
Γ 

Μονάδα 
Δ 

Μονάδα 
Α 

Μονάδα 
Β 

Μονάδα 
Γ 

Μονάδα 
Δ         

 
 
Α.2 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, πως αξιολογείτε 

την ανταπόκριση του φορέα σας στις αυξημένες απαιτήσεις 

διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του ΠΑΑ, με βάση τους  

Κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (Κ.Π.Π.Α.); 

 
 
 

Α. 3 Κατά πόσο το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του 

Προγράμματος  λειτούργησε με σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και 

διακριτούς ρόλους  μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (Διαχειριστική Αρχή, 

Φορείς εφαρμογής, ΟΠΕΚΕΠΕ) ; 
 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

 

Β.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Β.1.1 Διαπιστώθηκαν ανάγκες αλλαγών στο κανονιστικό 

πλαίσιο εφαρμογής των Μέτρων (Κ.Υ.Α. , Υ.Α., οδηγός 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Πλήρως  

Μερικώς  

Καθόλου  

NAI   ΟΧΙ  
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εφαρμογής κλπ);  Αν ΝΑΙ, αναφέρατε πόσο συχνά και για ποιό λόγο. 

 
 
 

 

Β.2 ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Β.2.1 Πως αξιολογείτε την έως τώρα γενική επίδοση των μηχανισμών 

εφαρμογής του Προγράμματος (σχεδιασμού, παρακολούθησης, 

υποβολής αναφορών, π.χ. ετήσιες εκθέσεις, ελέγχου) στις αυξημένες 

απαιτήσεις οικονομικής και χρονικής αποτελεσματικότητας της  προγραμματικής περιόδου 

2007 - 2013;  

 
Β.3 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Β.3.1 Πως κρίνετε την ταχύτητα και την ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των 

επιμέρους φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση και την παρακολούθηση 

των παρεμβάσεων του ΠΑΑ;  

Ταχύτητα Ποιότητα 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υψηλή Μέτρια Χαμηλή Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 

ΕΥΔ       

Φορείς Εφαρμογείς       

Επιτροπή Παρακολούθησης        

ΟΠΕΚΕΠΕ       

Άλλα Υπουργεία και Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες 

   
   

Ευρωπαϊκή Επιτροπή       

 
 

Β.4 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 
 
Β.4.1 Ποια ήταν η συχνότητα αποκλίσεων από τον αρχικό 

προγραμματισμό σε ότι αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κλπ των μέτρων ευθύνης σας ; 

 
 
 Β.4.2 Διαπιστώνονται περιπτώσεις Μέτρων  όπου 

παρατηρήθηκε σημαντική και συστηματική δυσκολία στο 

σχεδιασμό και εφαρμογή τους ;  Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά. 

 
 
 
 
 
 

 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Υψηλή  

Μέτρια  

Χαμηλή  

NAI   ΟΧΙ  
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Β.4.3 Υπήρξαν περιπτώσεις απόκλισης του επενδυτικού σχεδίου
1
 που υλοποιήθηκε από αυτό 

που αρχικά είχε εγκριθεί ;  

 

 

Β.4.4 

Μέσος χρόνος από 
την προκήρυξη μέχρι 
την υποβολή 

Μέσος χρόνος από 
την υποβολή μέχρι 
την ολοκλήρωση της 
ένταξης 

Μέσος χρόνος από 
την ημερομηνία 
ένταξης μέχρι την 
καταβολή της 
πρώτης πληρωμής 

Μέσος χρόνος από 
την υποβολή του 
αιτήματος πληρωμής 
μέχρι την εκταμίευση 
στο δικαιούχο 

 

 

   

 

Β.4.5 Σε ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οφείλονται κυρίως οι καθυστερήσεις που 

παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση των έργων του ΠΑΑ; (Μέχρι τρεις επιλογές) 

 

 Μη έγκαιρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος   

 Αστοχίες ή εσφαλμένες εκτιμήσεις κατά τον αρχικό προγραμματισμό  

 Ανεπάρκεια θεσμικού ή εφαρμοστέου πλαισίου   

 Ανεπαρκής ωριμότητα έργων (έλλειψη απαιτούμενων μελετών, αδειών χωροθέτησης, 
προβληματική συμπλήρωση φακέλων  κλπ.) 

 

 Ανθρώπινες και υλικοτεχνικές αδυναμίες Φορέων Εφαρμογής  και Δικαιούχων   

 Έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας  Φορέων Εφαρμογής  και Δικαιούχων   

 Πολυπλοκότητα – αυξημένες απαιτήσεις των νέων Κανονισμών   

 Ανεπαρκής προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών εκ μέρους της ΕΥΔ   

 Αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση/ κάλυψη ίδιας συμμετοχής  (αναφέρατε 
συνοπτικά) 

 

 
 
 
Β.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Β.5.1 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία του 

φορέα σας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης;  

 
 
 
Β.5.2 Πως αξιολογείτε, σε γενικές γραμμές, τη συνεργασία του 

φορέα σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ;  

 
 
 
 
Β.5.3 Έχουν υπάρξει προβλήματα συνεννόησης / συντονισμού με άλλους κεντρικούς / 

περιφερειακούς / τοπικούς φορείς, τα οποία έχουν επιδράσει αρνητικά στην υλοποίηση των 

                                                 
1 Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων 

NAI   ΟΧΙ  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

NAI   ΟΧΙ  
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έργων του ΠΑΑ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε συνοπτικά το είδος αυτών των προβλημάτων και πως 

έχουν επηρεάσει την πρόοδο υλοποίησης του ΠΑΑ. 

 
 
 

 
 
 
Β.6  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 
Β.6.1 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων στα 

μέτρα ευθύνης σας  γίνεται με βάση  κάποιο  υφιστάμενο 

Πληροφοριακό Σύστημα ή με το ΟΠΣΑΑ; 

 
Β.6.2 Υπάρχει διασύνδεση του ΟΠΣΑΑ με το χρησιμοποιούμενο από εσάς πληροφοριακό 

σύστημα  για την παρακολούθηση της υλοποίησης των 

έργων του ΠΑΑ;  

 
 
 

 
Β.6.3 Πως κρίνετε τη λειτουργία του ΟΠΣΑΑ;  

 

 
 
Β.6.4 Σε ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, οφείλονται τυχόν προβλήματα στην 

παρακολούθηση των έργων και που παρατηρούνται οι σημαντικότερες ελλείψεις ; 

 

 Ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού του φορέα εφαρμογής    

 Πολυπλοκότητα  των αιτούμενων στοιχείων    

 Αναντιστοιχία στα διάφορα πεδία και επίπεδα αναφοράς των πινάκων  (δείκτες κλπ).  

 Ελλείψεις στα αρχικά έντυπα με τα οποία εντάσσονταν τα έργα     

 Έλλειψη σαφών οδηγιών  από ΕΥΔ για την τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων    

 Ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού στην ΕΥΔ  

 Άλλο (αναφέρατε συνοπτικά)..............................................................   

 
 
Β.6.5 Σε γενικές γραμμές, πως αξιολογείτε την ποιότητα και την 

αξιοπιστία των στοιχείων (ιδίως αυτών που αφορούν την φυσική 

ολοκλήρωση των έργων και τον υπολογισμό των δεικτών εκροών 

και αποτελεσμάτων) ; 

 
Β.6.6 Σε ποια σημεία εξακολουθούν, κατά τη γνώμη σας, να υφίστανται σημαντικά 

προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα ; 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

NAI   ΟΧΙ  

NAI   ΟΧΙ  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7 

Β.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Β.7.1 Σε ποιο βαθμό αξιοποιήθηκε η  Τεχνική Βοήθεια για την 

κάλυψη των αναγκών σας ; 

 
 
 
Β.7.2 Πως αξιολογείτε την ποιότητα της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στην ΕΥΔ ΠΑΑ, 

τους Φορείς Εφαρμογής  και τους Τελικούς Αποδέκτες (γεωργοί, κλπ)  των έργων; 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

Ικανοποιητική Μέτρια Χαμηλή 

Φορείς Εφαρμογής     
Τελικοί Αποδέκτες / ωφελούμενοι     

 

 

Β.7.3 Σε ποια επίπεδα εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες  παροχής τεχνικής βοήθειας προς 

τον φορέα σας  (π.χ. αξιολόγηση προτάσεων, πληροφοριακά συστήματα, ενημέρωση για τους 

κανονισμούς κλπ ) και αν ικανοποιήθηκαν ; 

 
 
 
 
 

 
 
Β.7.4 Γνωρίζετε τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου ; 
 
 
 
Β.7.5. Πως κρίνετε τη συμβολή του στην αποτελεσματική 
υλοποίηση των Μέτρων; 
 
  
 
 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 
 

Γ.1 Υπήρξαν ευρήματα από τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών φορέων  (ΕΥΔ, 

ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Ε.) και αν πως αυτό αιτιολογείται;  

 
 
 
 
 

Πλήρως  

Μερικώς  

Καθόλου  

NAI   ΟΧΙ  

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

Δεν συνέβαλε  

NAI   ΟΧΙ  
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Γ.2 Πως αξιολογείτε την ετοιμότητα των δικαιούχων  για πλήρη τεκμηρίωση της ορθής 

υλοποίησης των έργων; 

Ικανοποιητική  

Μέτρια  

Χαμηλή  

 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 
 

 
Δ.1 Υπήρξε σύστημα εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής 

πράξεων για τα μέτρα ευθύνης σας ;   Αν ΟΧΙ, αναφερθείτε 

συνοπτικά στις συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Δ.2 Κρίνοντας από την υλοποίηση των Μέτρων, οι ακολουθούμενες διαδικασίες επιλογής 

με βάση κριτήρια ένταξης είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή και χρηματοδότηση των 

καλύτερων έργων; 

 

 
 
 

 
 
 
Δ.3 Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, πόσο ικανοποιητική 

κρίνετε γενικά τη λειτουργία των διαδικασιών αξιολόγησης πράξεων 

με βάση το σύστημα των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής 

πράξεων; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAI   ΟΧΙ  

NAI   ΟΧΙ  

Πολύ  

Μέτρια  

Καθόλου  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2
 
3
 

(ΕΑΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ) 

 
 
Ε.1 Η συμβατότητα με τις Κοινοτικές πολιτικές 

συμπεριλαμβάνεται σαν κριτήριο επιλεξιμότητας πράξεων 

στα Μέτρα που είστε φορέας Εφαρμογής;  Αν ΟΧΙ, αναφερθείτε συνοπτικά στις συγκεκριμένες 

εξαιρέσεις. 

 
 

 
 

Ε.2 Πως κρίνετε το επίπεδο ενημέρωσης και ανταπόκρισης των  

δικαιούχων  σε ότι αφορά την ανάγκη τήρησης της συμβατότητας με 

τις Κοινοτικές πολιτικές και την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τον 

προγραμματισμό των έργων; 

 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 
ΣΤ.1 Με βάση όλα τα ανωτέρω και την αποκτηθείσα εμπειρία σας, σημειώσατε οτιδήποτε 

άλλο θεωρείτε σημαντικό που αφορά αδυναμίες και ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης των 

μηχανισμών και διαδικασιών υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των 

παρεμβάσεων του ΠΑΑ στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Πολλαπλή Συμμόρφωση  
3
 Εάν ισχύει για το Μέτρο 

NAI   ΟΧΙ  

Ικανοποιητικό  

Μέτριο  

Χαμηλό  



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-5 

 
 

Eρωτηματολόγιο  

για την εκ των υστέρων (Ex post)  

αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007 - 2013 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ EΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ (Ex post)  
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ  2007 - 2013 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  

Θέση   

Τηλέφωνο  Fax  E-mail  

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:  

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται επώνυμα αλλά και εμπιστευτικά. Στις ανοιχτές ερωτήσεις, 
παρακαλούμε να αναπτύξετε ελεύθερα την άποψή σας.  Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαντήστε 
σημειώνοντας ένα x. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ ........................................................................................................................................... 2 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ................................................................................. 5 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ........................................... 8 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ................................................................................................... 10 
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1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ 

 

1.1. Η ΟΤΔ προϋπήρχε από προηγούμενη προγραμματική περίοδο;     

Ναι      Όχι  

 
Εάν Ναι: 

Υπήρξαν μεταβολές στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ που δεν ήταν υποχρεωτικές από το ίδιο 
το πρόγραμμα ή από γενικότερες διοικητικές-θεσμικές αλλαγές; 

 

 

Πώς και για ποιο λόγο μεταβλήθηκε η σύνθεση των εταίρων της ΟΤΔ; 

 

 

 

 

 

 

 
Εάν Όχι:  

Ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της εταιρικής σχέσης; 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία 

 Δήμος 

 Περιφέρεια 

 Περιφερειακή ενότητα 

 Άλλο 

 

και πώς επιλέχθηκαν οι εταίροι; 

  Απαιτήσεις θεσμικού πλαισίου του Άξονα 4 

 Άξονες προτεραιότητας της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής 

 Περιοχή παρέμβασης 

 Αίτημα εταίρων 

 Άλλο 

 

1.2. Κρίνετε ότι θα ήταν χρήσιμη η διεύρυνση ή η μείωση του αριθμού των εταίρων της ΟΤΔ; 

 

 

Εάν Ναι, αναφέρατε το λόγο; 

 

 

 

 

1.3. Αναφέρατε τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών, νέων (μέχρι 30 ετών), αγροτών; 

 Γυναίκες Νέοι Αγρότες 

Στη ΓΣ    

Στο ΔΣ    

Στην ΕΔΠ    

Στον υπηρεσιακό πυρήνα της ΟΤΔ    

 

 

1.4. Ποιο το ποσοστό σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ); 

………% 

  Φορέας Αυτοδιοίκησης  

 Επιμελητήρια  

 Αγροτικές Ενώσεις/ Συνεταιρισμοί  

 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 Εκπρόσωποι ΜΚΟ 

 Άλλο ................................................................ 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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1.5. Βαθμός συνάφειας της εταιρικής σχέσης και της αναπτυξιακής στρατηγικής του τοπικού προγράμματος; 

 

 

 

 

1.6. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΕΔΠ LEADER; 

 

 

Εάν Ναι : Απαιτούνται τροποποιήσεις, βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία της ΕΔΠ και τη λήψη αποφάσεων; 

 

 

 

 

1.7. Συχνότητα συνεδριάσεων της ΕΔΠ; 

  Κάθε εβδομάδα 

 Μια φορά το δεκαπενθήμερο 

 Μια φορά το μήνα 

 Άλλο  

 

1.8. Πώς κρίνετε τις συνεδριάσεις της ΕΔΠ; 

  Εκτελεστικές – Γραφειοκρατικές  Επιχειρησιακές 

 Ουσιαστικές ως προς τα αναπτυξιακά θέματα της τοπικής στρατηγικής 

 Συμμετοχικές ως προς την αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

 

1.9. Γενική αποτίμηση της λειτουργίας της ΕΔΠ (5 Άριστα , 4 Πολύ καλή, 3 Καλή , 2 Μέτρια, 1 Ανεπαρκής) 

  Βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής των εταίρων 

 Βαθμός ενημέρωσης των εταίρων  

 Βαθμός ανταπόκρισης των εταίρων στις απαιτήσεις του προγράμματος  

 Βαθμός αυτονομίας των εταίρων στη λήψη αποφάσεων 

 Βαθμός εξωστρέφειας και ανάπτυξης σχέσεων των εταίρων με άλλους θεσμικούς φορείς εκτός περιοχής  

 Βαθμός διαφάνειας των αποφάσεων  

 Βαθμός εμπειρίας στη διαχείριση προγραμμάτων  

 Βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων 

 Βαθμός εμπιστοσύνης των εταίρων προς τα στελέχη της ΟΤΔ 

 Βαθμός επιρροής εκπροσώπων φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα 

 Βαθμός επιρροής εκπροσώπων φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα 

 

 

1.10. Η ΟΤΔ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενδυνάμωση των φορέων που συμμετέχουν στην 
εταιρική σχέση; 

  σε θέματα διοίκησης 

 σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού 

 σε θέματα ......................................................................................................................................................... 

 

1.11. Η σύνθεση του υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ ήταν επαρκής για τις ανάγκες του προγράμματος; 

 

 
 

Εάν Όχι, αιτιολογείστε :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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1.12. Υπήρξε συνεργασία μεταξύ υπηρεσιακών στελεχών της ΟΤΔ και ΕΔΠ; 

 

 
Εάν Ναι, διευκρινίστε το είδος της συνεργασίας (τακτική ενημέρωση, επιτροπές, συμμετοχή στις συνεδριάσεις, ομάδες 
εργασίας κ.α.); 

 

 

 
Εάν Όχι, εξηγήστε τους λόγους (φόρτος εργασίας, αδυναμία συνεννόησης κ.α.); 

 

 

 

1.13. Υπήρξε συνεργασία μεταξύ στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας και στελεχών της ΟΤΔ; 

 

 

Εάν Ναι, σε ποια θέματα:  

 

 

 

1.14. Υλοποίησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία και άλλα προγράμματα/ πρωτοβουλίες εκτός του LEADER; 

 

 

Εάν Ναι  

Αναφέρατε τα προγράμματα, την πηγή χρηματοδότησής τους και τη Δημόσια Δαπάνη τους: 

 

 

Αναφέρατε το ποσοστό % που αντιστοιχεί η Δ.Δ. του LEADER επί του συνόλου του προϋπολογισμού όλων των 
δραστηριοτήτων της Αναπτυξιακής Εταιρείας: 

 

 

 

1.15. Συνέβαλε η λειτουργία της ΟΤΔ, με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας για την περιοχή, στην 
κινητοποίηση των τοπικών φορέων , την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου (δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, εθελοντική προσφορά, πνεύμα συνεργασίας);  

  Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

Εάν Ναι  

Αναφέρατε παραδείγματα: 

 

 

 

1.16.  Ποια είναι η αναγνωρισιμότητα της ΟΤΔ από την τοπική κοινωνία; 

 

 

 

 

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2.1. Ποιοί συνεργάστηκαν στην κατάρτιση του προγράμματος της ΟΤΔ; 

  1. μόνο στελέχη της ΟΤΔ 

 2. σε συνεργασία με μέλη της ΕΔΠ 

 3. σε συνεργασία με άλλα μέλη της ΑΝ.ΕΤ 

 4. σε συνεργασία με άλλες ΟΤΔ – ΑΝ.ΕΤ 

 5. σε συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία (π.χ. μελετητικά) 

 6. σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

 7. άλλο ......................................................................................................... 

 

2.2. Ποιοί παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάρτιση του προγράμματός σας [βαθμολογία από 0 
(κανένα) έως 3(σημαντικό)]; 

  1. Διαγνωσμένα προβλήματα  

 2. Διαγνωσμένες αναπτυξιακές δυνατότητες  

 3. Επιθυμίες εταίρων  

 4. Απόψεις τοπικών φορέων  

 5. Απόψεις τοπικού πληθυσμού/ μεμονομένων ατόμων 

 6. Απόψεις εμπειρογνωμόνων και συμβούλων  

 7. Προηγούμενη εμπειρία από Leader   

 8. Θεσμικό πλαίσιο και αναπτυξιακές στρατηγικές ΠΑΑ 

 9. Άλλο  

 

2.3. Κρίνετε αν ήταν επαρκές το πλήθος των τοπικών διαβουλεύσεων που πραγματοποιήσατε για την 
κατάρτιση του προγράμματος, σε συνδυασμό με την ανταπόκριση των συμμετεχόντων:  

(1  ανεπαρκές, 2  αρκετά ικανοποιητικό, 3  ικανοποιητικό, 4  πολύ ικανοποιητικό) 

  Με τον τοπικό πληθυσμό 

 Με Ο.Τ.Α. 

 Με τοπικούς παραγωγικούς φορείς 

 Με περιβαλλοντικούς φορείς  

 Με ομάδες πολιτών  

 Με άλλους (προσδιορίσατε ποιους) ................................................................................ 

 

 

2.4. Ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (σύλλογοι, ομάδες, ΜΚΟ) ή περιοριστήκατε στη 
συμμετοχή θεσμικών κοινωνικο-οικονομκών φορέων της περιοχής σας;  

 

 

 

2.5. Ποια μέτρα λήφθηκαν για να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φορέων και ομάδων της 
περιοχής; 

 

 

 

 

2.6. Υπήρξαν φορείς οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην τοπική διαβούλευση ; 

  

 

Εάν Ναι, ποιοί ήταν και για ποιο λόγο αρνήθηκαν; 

 

 

 

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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2.7. Τρόποι και μέσα διαβούλευσης:  

  Ανοιχτές συνεδριάσεις 

 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων 

 Επισκέψεις σε δημοτικές ενότητες 

 Αλληλογραφία 

 Συναντήσεις με συγκεκριμένες ομάδες  

 Ημερίδες 

 Διαδίκτυο 

 Άλλο ................................................... 

 

2.8. Έχουν τηρηθεί  πρακτικά των τοπικών διαβουλεύσεων – συναντήσεων; 

 

  

2.9. Υπήρξε δημοσιοποίηση των διαβουλεύσεων;  

 

 

Εάν Ναι, με ποιο τρόπο;  

 

 

 

 

 

2.10. Κατά την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής δημιουργήθηκαν κοινωνικές αντιπαραθέσεις 
μεταξύ των συνεργαζομένων φορέων ή ομάδων διαφορετικών συμφερόντων ; 

 

 

Εάν Ναι, αναφέρατε ποια ήταν τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης; 

 

 

 

 

 

2.11. Πραγματοποιήθηκαν ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις – διαβουλεύσεις στο πλαίσιο κατάρτισης του 
προγράμματός σας με εκπροσώπους γυναικών, νέων και ειδικών/ευπαθών ομάδων; 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν Ναι: 

Χρησιμοποιήθηκε κάποια ιδιαίτερη τεχνική προσέγγισης των ομάδων αυτών και ποιες; 

 

 

 

 

 

Αναφέρατε τον αριθμό των συναντήσεων και τους φορείς που συμμετείχαν  

 

 

 

 

 

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

 Ναι Όχι Επιδιώχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα 

Γυναίκες    

Νέοι    

Άλλες ειδικές/ευπαθείς 
ομάδες (διευκρινίστε) 
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2.12. Κατά τη διάρκεια της τοπικής διαβούλευσης, εντοπίστηκαν ανάγκες που αφορούν  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε 
γυναίκες, ή νέους ή άλλες ειδικές/ευπαθείς ομάδες (διευκρινίστε ποιές είναι αυτές π.χ. ΑΜΕΑ, Ρομά, κ.α.); 

Εάν Ναι, ποιες;  

α) 

β) 

γ) 

δ) 

 

Ενσωματώθηκαν οι ανάγκες αυτές στο τοπικό πρόγραμμα και πώς;  

 

 

 

 

2.13. Η διαδικασία διαβούλευσης οδήγησε σε διαφοροποίηση / εξειδίκευση του προγράμματος;  

 

 

Εάν Ναι αναφέρατε εν συντομία το θέμα ή πεδίο της συγκεκριμένης διαφοροποίησης /εξειδίκευσης; 

 

 

 

2.14. Ενόψει των διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς, προέκυψαν νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες; 

 

 

 

 

 

2.15. Με ποιους φορείς συνεργάστηκε η ΟΤΔ για την προετοιμασία και κατάρτιση του προγράμματος σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; 

 

 

 

 

2.16. Πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή των παρακάτω φορέων, στην προώθηση της καινοτομίας στην 
περιοχή σας; 

 

καθόλου>λίγο>αρκετά>πολύ 
Φορείς 

0 1 2 3 

Μέλη της ΕΔΠ     

Φορείς της περιοχής που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση     

Περιφέρεια     

Ο.Τ.Α. της περιοχής     

Αναπτυξιακές Εταιρείες      

Επαγγελματικοί φορείς      

Συνεταιρισμοί (αγροτικοί, γυναικών κ.α.)     

Τοπικοί επιστημονικοί φορείς     

Τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα     

Ομάδες ενδιαφερομένων (ομάδες παραγωγών, πρωτοβουλίες πολιτών κ.α.)     

Δικαιούχοι του προγράμματος, ο τοπικός πληθυσμός     

Κάτοικοι της περιοχής που επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους     

Άλλοι φορείς, εκτός της περιοχής (προσδιορίστε τους)     

 

2.17. Πόσους μήνες διήρκεσε; 

  Η διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος  

 Η δημοσιοποίηση του προγράμματος  

 Μέσος όρος διάρκειας προκηρύξεων  

 

Ναι      Όχι  
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2.18. Κρίνετε επαρκή τη διάρκεια;  

Α) Κατάρτισης    

 

Β) Δημοσιοποίησης   

   

Γ) Προκηρύξεων    

 

2.19. Κρίνετε ως ικανοποιητική τη συμμετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία 
στο πλαίσιο του Leader ;  

 

 
Εάν Όχι, ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι;  

 

 

 

 

 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

3.1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προτάσεων, παρασχέθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εν 
δυνάμει επενδυτές;  

σε επίπεδο Προγράμματος (γενικά):   Αριθμός: ………………. 

σε επίπεδο ατομικών επενδύσεων:    Αριθμός: ………………. 

σε επίπεδο συλλογικών επενδύσεων   Αριθμός: ………………. 

σε επίπεδο δικτύωσης     Αριθμός: ………………. 

άλλο (προσδιορίστε)     Αριθμός: ………………. 

 

 

3.2. Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία παρακινήθηκαν οι υποψήφιοι επενδυτές να αναζητήσουν συνεργασίες 
ή τη δικτύωσή τους; 

 

 

Εάν Ναι, ποια τα αποτελέσματα; 

 

 

 

 

3.3. Υπήρξαν ή επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με τους εν δυνάμει υποψήφιους 
επενδυτές που ζουν ή εργάζονται εκτός περιοχής παρέμβασης; 

 

 

Εάν Ναι, πώς (περιγράψτε); 

 

 

 

 

3.4. Κρίνετε ότι για την ενημέρωση υποψήφιων επενδυτών υπήρχε ανάγκη υποστήριξης της ΟΤΔ; 

 

 

Εάν Ναι, τότε τι είδους υποστήριξη θα έπρεπε να παρασχεθεί; 

 

 

 

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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3.5. Η επιτροπή αξιολόγησης χρειάσθηκε ειδική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες;   

 

 
Εάν Ναι, πως καλύφθηκε η ανάγκη αυτή; 

 

 

 

 

3.6. Σε τι ποσοστό ανέρχονται οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο σύνολο των προτάσεων που 
αξιολογήθηκαν; 

  0 έως 2% 

 2% έως 5% 

 5% έως 10% 

 10% έως 20% 

 άνω του 20% 

 

 

 

3.7. Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος από την κατάθεση των προτάσεων μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης; 

  15 ημέρες 

 1 μήνας 

 1,5 μήνες 

 2 μήνες 

 Άνω των 2 μηνών 

 

3.8. Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος από την αξιολόγηση των προτάσεων μέχρι την απόφαση ένταξής τους; 

 

  1 μήνας 

 2 μήνες 

 3 μήνες 

 6 μήνες 

 Άνω των 6 μηνών 

 

3.9. Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος από την συμβασιοποίηση  των προτάσεων μέχρι την πρώτη πληρωμή τους; 

 

  1 μήνας 

 2 μήνες 

 3 μήνες 

 6 μήνες 

 Άνω των 6 μηνών 

 

3.10. Ποιο το ποσοστό των προτάσεων που δεν εντάχθηκαν ως προς το σύνολο των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν; 

  Λόγω μη ανταπόκρισης στις ελάχιστες απαιτήσεις στην προσκόμιση δικαιολογητικών 

 Λόγω χαμηλής ποιότητας  

 Λόγω μη επάρκειας προϋπολογισμού  

 

3.11. Ποιος ο αριθμός των προτάσεων που εντάχθηκαν αλλά οι δικαιούχοι απέσυραν την πρότασή τους; 
Αναφέρατε το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των ενταγμένων προτάσεων 

Αναφέρατε τους σημαντικότερους λόγους: 

 

 

 

 

Ναι      Όχι  
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3.12. Σε ποιο βαθμό προωθήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 4, η καινοτομία στους παρακάτω τομείς; 

καθόλου>λίγο>αρκετά>πολύ 
Τομείς 

0 1 2 3 

Προσφορά νέων προϊόντων, με την αξιοποίηση τοπικών πόρων     

Προσφορά νέων υπηρεσιών, εμπορικών ή μη     

Εφαρμογή νέων-καινοτόμων διαδικασιών     

Εξεύρεση νέων αγορών, νέων πελατών     

Νέες-καινοτόμες μορφές συνεργασίας και οργάνωσης     

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης     

Άλλοι (προσδιορίστε τους):      

 

3.13. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της καινοτομίας στο πλαίσιο του 
Άξονα 4 στη περιοχή σας; 

Βαθμός δυσκολίας 

καθόλου> μικρή> μεσαία> μεγάλη Ανασταλτικοί παράγοντες 

0 1 2 3 

Δυσκολίες που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα του προγράμματος     

Αδυναμία υποβολής καινοτόμων προτάσεων από τοπικούς φορείς/φυσικά 
πρόσωπα κ.α. 

    

Δυσκολία επικοινωνίας με τα στελέχη της ΟΤΔ (εξειδικευμένα τεχνολογικά κ.α. 
θέματα) 

    

Αδυναμία εξασφάλισης της ιδίας συμμετοχής     

Δυσκολίες που σχετίζονται με υπερβολικές καθυστερήσεις      

Άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες (να προσδιοριστούν)* :  

 

    

*για παράδειγμα : ατελής προσδιορισμός του φυσικού αντικειμένου, ανάληψη μεγάλου ρίσκου από τον επενδυτή, 
αυστηρά/περιοριστικά κριτήρια επιλογής κ.α. 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

4.1. Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι η ΟΤΔ αντιμετώπισε τις περισσότερες δυσκολίες, κατά τη διαδικασία 
υλοποίησης του προγράμματος; 

Βαθμός δυσκολίας 

Καθόλου>Μικρή>Αρκετή>Μεγάλη>Πολύ μεγάλη Τομείς δραστηριότητας 

1 2 3 4 5 

Στη σύνταξη των φακέλων προκήρυξης των έργων      

Στη διαχείριση της χρηματοδότησης       

Στην παρακολούθηση της υλοποίησης       

Στο συντονισμό με άλλα προγράμματα      

Στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης-δημοσιότητας      

Στη ενεργοποίηση τοπικού δυναμικού (επενδυτών, φορέων κ.ο.κ.)      

Σε διατοπικές/διακρατικές συνεργασίες      

Στη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες      

Στη συνεργασία με φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την 
υλοποίηση 

     

 

4.2. Ποια είναι η γνώμη σας για τα αίτια και τις συνέπειες των καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση των 
δικαιούχων: 

Βαθμολόγηση βαρύτητας 

μηδέν>>μικρή>>μεσαία>>μεγάλη  

0 1 2 3 

Αργή ανταπόκριση των δικαιούχων      

Χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες     

Δυσκολίες στην εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού για 
την ίδια συμμετοχή      

    

Οι καθυστερήσεις 
οφείλονται σε:  

Καθυστερήσεις στην εκταμίευση της χρηματοδότησης     
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Άλλες (να διευκρινιστούν):     

Οικονομικές δυσκολίες των δικαιούχων      

Αποθάρρυνση των υποψήφιων δικαιούχων, πριν την 
υποβολή φακέλου 

    

Απόσυρση έργου μετά την υποβολή φακέλου και πριν 
την έναρξη υλοποίησής του 

    

Εγκατάλειψη έργου το οποίο είχε αρχίσει να 
υλοποιείται 

    

Οι καθυστερήσεις στη 
χρηματοδότηση, έχουν ως 
συνέπειες : 

Άλλοι (να διευκρινιστούν):     

 

4.3. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία από την πλευρά της ΟΤΔ; 

 

 

 

 

 

4.4. Ποιες θεσμικές αλλαγές θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την 
υλοποίηση και διαχείριση του τοπικού προγράμματος; 

 

 

 

 

 

 

5. ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

5.1. Πώς εξελίχθηκε η συμμετοχή σας σε σχέδια διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας ; 

 1 2 3 Παρατηρήσεις - σχόλια 

Κράτος/Περιφέρεια    

Ο.Τ.Α.    

Οικονομικοί παράγοντες    

Επαγγελματικοί φορείς    

Πανεπιστήμια    

Επιστημονικοί φορείς    

Μέλη της Ο.Τ.Δ.    

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο    

Ποιος είχε την 
πρωτοβουλία για 
συμμετοχή σε σχέδια 
διατοπικής/ 
διακρατικής 
συνεργασίας ; 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη 

   

 

Προηγούμενη συνεργασία ή σχέση    

Γεωγραφική γειτνίαση    

Πολιτιστική συνάφεια    

Κοινά ενδιαφέροντα    

Συμπληρωματικότητα σε θέματα 
τεχνογνωσίας 

   

Ποια κριτήρια 
επικράτησαν στην 
επιλογή του εταίρου 
σας ; 

Τυχαία επιλογή    

 

Ανταλλαγή εμπειριών    

Από κοινού αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων    

Ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών    

Από κοινού προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών 

   

Ποια ήταν η φύση 
της συνεργασίας των 
εταίρων 

Άλλα :    

 

Κάντε 3 επιλογές κατά σειρά σπουδαιότητας (1μεγάλη, 2μεσαία, 3μικρή) 

 

 

5.2. Ποια στρατηγική/μέσα υιοθετήσατε για να προσεγγίσετε τον/τους εταίρο/ους σας ; 

 0 1 2 3 Παρατηρήσεις - Σχόλια 

Τηλεφωνική επαφή      
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Ηλεκτρονική ταχυδρομείο (e-mails)     

Σεμινάρια (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)     

Επίσκεψη στην άλλη χώρα      

Μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου     

Μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη     

Μέσω άλλων δικτύων     

Μέσω ειδικών (experts)     

Άλλα (διευκρινίστε ποια):     

Κάντε επιλογές από το 0(καθόλου) μέχρι και 3(πάρα πολύ) 

 

 

5.3. Εμπόδια στη διατοπική - διακρατική συνεργασία : 

Βαθμός δυσκολίας 

Καθόλου > μικρή  > μεσαία >  μεγάλη Ποιες ήταν οι ειδικότερες δυσκολίες; 

0 1 2 3 

Σε ποια φάση ; 

Η φυσιογνωμία των εταίρων       

Η βραδύτητα στην κατάρτιση του φακέλου σε συνδυασμό με 
την έλλειψη χρόνου 

     

Η δυσκολία επικοινωνίας των εταίρων λόγω γλώσσας       

Η ελλιπής οικονομική υποστήριξη      

Ο προσδιορισμός κοινών στόχων      

Άλλες (να διευκρινιστούν):      

 

 

5.4. Προστιθέμενη Αξία από τη συμμετοχή σε προγράμματα διατοπικής - διακρατικής συνεργασίας: 

Είναι ορατά τα αποτελέσματα ; 

Όχι >>> λίγο>>> αρκετά>>> πολύ Αποτελέσματα 

0 1 2 3 

Υλοποίηση τοπικών έργων/δράσεων (projects) που δεν θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν με άλλο τρόπο  

    

Ενθάρρυνση για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων/ενεργειών      

Επίτευξη «κρίσιμης μάζας» που στο παρελθόν έλειπε από τη συγκεκριμένη 
περιοχή 

    

Δημιουργία συνεργειών με μέτρα του Άξονα 4      

Δημιουργία συνεργειών με τους Άξονες 1,2, και 3 του ΠΑΑ     

Βελτίωση της απόκτησης δεξιοτήτων της Ο.Τ.Δ. (διάχυση τεχνογνωσίας)     

Βελτίωση της απόκτησης δεξιοτήτων των δικαιούχων (διάχυση τεχνογνωσίας)     

Ένταξη σε θεματικό δίκτυο     

Άλλα αποτελέσματα που αποτελούν προστιθέμενη αξία (να διευκρινιστούν):     

 

 

5.5. Τι θα προτείνατε προκειμένου να βελτιωθεί/ενισχυθεί η διακρατική συνεργασία; 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Τι θα προτείνατε προκειμένου να βελτιωθεί/ενισχυθεί η διατοπική-διαπεριφερειακή συνεργασία; 
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6. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

6.1. Δημιουργήθηκαν νέες συλλογικότητες στην περιοχή σας χάρη στο τοπικό πρόγραμμα Leader;  

 

 

Εάν Ναι, τότε διευκρινίσατε (μορφή, πλήθος);  

 Αριθμός 
συλλογικοτήτων 

που δημιουργήθηκαν 

Αριθμός 
συλλογικοτήτων 

που λειτουργούν 
σήμερα 

 

Παρατηρήσεις - Σχόλια 

Clusters επιχειρήσεων    

Τοπικά σύμφωνα    

Συνεταιριστικές-συλλογικές 
επιχειρήσεις 

   

Εθελοντικές οργανώσεις - σύλλογοι 
(τομείς του περιβάλλοντος, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού κ.α.) 

   

Μ.Κ.Ο.    

Άλλα δίκτυα-συνεργασίες    

Άλλα (διευκρινίστε)    

 

6.2. Η ΟΤΔ παρακίνησε ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις κλπ. να συγκροτήσουν κάποιες συνεργασίες – 
δικτυώσεις (Clusters επιχειρήσεων, τοπικά σύμφωνα, άλλα δίκτυα-συνεργασίες, συνεταιριστικές -
συλλογικές επιχειρήσεις κ.ο.κ.) στο πλαίσιο του Άξονα 4; 

 

 

Εάν Ναι, με ποιους τρόπους/ ενέργειες; 

 

 

 

Εάν Ναι, συνδέεται η συγκρότηση των συνεργασιών – δικτυώσεων αυτών και με άλλες πράξεις του προγράμματος και 
ποιες; 

 

 

 

6.3. Υπήρχε πρόβλεψη στο τοπικό σας πρόγραμμα δικτυώσεων που αφορούσαν (αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο) σε γυναίκες, νέους, αγρότες, ευπαθείς ομάδες; 

 

Εάν Ναι, ποιες; 

 

 

 

6.4. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στη συγκρότηση δικτυώσεων; 

Βαθμός δυσκολίας 

Καθόλου > μικρή  > μεσαία  > μεγάλη Ανασταλτικοί παράγοντες 

0 1 2 3 

Έλλειψη βαθιάς κατανόησης των αναγκών των εταίρων     

Αρνητική στάση των εταίρων σε ανταλλαγές     

Ελλιπής πληροφόρηση     

Τοπικές ιδιαιτερότητες (νοοτροπία, επιχειρηματικές συνήθειες κ.ο.κ.)     

Τεχνικές δυσκολίες     

Άλλοι (διευκρινίστε) : 

 

    

 

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  

Ναι      Όχι  
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6.5. Ποιες βελτιώσεις προέκυψαν από τις Δικτυώσεις, που βοήθησαν τόσο στην εξέλιξη της ΟΤΔ όσο και του 
προγράμματος και των επιμέρους έργων του: 

Είναι ορατές οι βελτιώσεις 

Όχι >>> λίγο >>> αρκετά >>> πολύ Βελτιώσεις 

0 1 2 3 

Προώθηση της συνεργασίας μέσω της δημιουργίας clusters, συνεταιρισμών και 
άλλων μορφών συλλογικής οργάνωσης 

    

Άτυπη και τυπική δικτύωση σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο     

Ανάπτυξη συνεργασιών της ΟΤΔ με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές 
αρχές, με κλαδικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών 

    

Ανάπτυξη συνεργασιών των ΟΤΔ με νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης     

Άλλες (να διευκρινιστούν) :     

 

 

6.6. Προστιθέμενη Αξία από τις Δικτυώσεις που πραγματοποιήθηκαν : 

Είναι ορατά τα αποτελέσματα ; 

Όχι >>> λίγο >>> αρκετά >>> πολύ Αποτελέσματα  

0 1 2 3 

Άρση της γεωγραφικής απομόνωσης     

Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρέμεναν αδρανείς     

Βελτίωση των τοπικών ικανοτήτων     

Ανάπτυξη ανταλλαγών-συνεργασιών με φορείς άλλων περιοχών     

Προώθηση της καινοτομίας     

Άλλα αποτελέσματα που αποτελούν προστιθέμενη αξία (να διευκρινιστούν):     

 

 

6.7. Υπήρχε συστηματική συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔ; 

 

 

Εάν ΝΑΙ σε ποια πεδία;  

 

 

 

Εάν ΟΧΙ, για ποιους λόγους; 

 

 

 

6.8. Προωθήθηκε ο διάλογος, η συνεργασία, η εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, 
των τοπικών φορέων και των πολιτών της περιοχής στο πλαίσιο του προγράμματος : 

  Καθόλου 

 Λίγο 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα πολύ 

 

6.9. Σε ποιο βαθμό η ΟΤΔ συνεργάστηκε με άλλες δομές/φορείς της περιοχής της που υλοποιούσαν άλλα 
συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα; 

 

 

 

 

7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ναι      Όχι  
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7.1. Σε ποιό βαθμό το πρόγραμμα περιελάμβανε παρεμβάσεις οι οποίες αφορούσαν: 

  1) Στην ενίσχυση της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας της περιοχής 

 2) Σε πράξεις συνεργασίας και δικτύωσης με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης της περιοχής 

 3) Νέες ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις καινοτόμου χαρακτήρα 

 
4) Στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση στοιχείων της αγροτικής κληρονομιάς (κτίσματα, πολιτιστικά 
γεγονότα ή άυλες πολιτιστικές παραδόσεις, κλπ) 

 

Αναφέρατε τις βασικές παρεμβάσεις για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες:  

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Τι μέρος της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου 41 δαπανήθηκε για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες 
παρεμβάσεων; 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

7.2. Εκτιμήσατε κατά πόσο η υλοποίηση του Προγράμματος επέδρασε: 

Α. Στην προσέλκυση επισκεπτών στους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. 

 (αναφέρατε όπου είναι δυνατόν ποσοτικά στοιχεία αύξησης της επισκεψιμότητας συγκεκριμένων πολιτιστικών πόρων, 
από που προέρχονται οι νέοι επισκέπτες; Εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης;) 

 

 

 

 

 

 

Β. Στη βελτίωση της πολιτιστικής ζωής στην περιοχή παρέμβασης  

(π.χ. τύπος και αριθμός νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία νέων θεσμών ή επιχειρήσεων στον πολιτιστικό 
τομέα, κλπ) 

 

 

 

 

 

 

Β. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7.3. Σε ποιό βαθμό παρεμβάσεις του προγράμματος συνέβαλαν στη διατήρηση ή βελτίωση του 
οικοσυστήματος και των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. Τι μέρος της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης του Μέτρου 41 δαπανήθηκε για τις παρεμβάσεις αυτές. (αναφέρατε κυριότερες 
παρεμβάσεις, βαθμός εμπλοκής τοπικού πληθυσμού, κλπ) 

 

 

 

 

 

 

7.4. Σε ποιό βαθμό παρεμβάσεις του προγράμματος συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση του τοπικού 
πληθυσμού για θέματα περιβάλλοντος και υπηρεσιών προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων. Είχε το 
πρόγραμμα ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού σε δράσεις διαχείρισης του 
περιβάλλοντος? (αναφέρατε κυριότερες παρεμβάσεις) 
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Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

7.5. Αναφέρατε περιπτώσεις (πλήθος) παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος οι οποίες: 

  Αφορούσαν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αριθμός επιχειρήσεων, τομέας) 

 Αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. 

 Αφορούσαν στην οικονομική διαφοροποίηση των αγροτών 

 
Συνέβαλαν στην αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης αποκλειστικά τοπικών 
πόρων. 

 Συνέβαλαν στη διασύνδεση των τομέων παραγωγής 

 

Ποιοί από τους παραπάνω τομείς είχαν υψηλότερη βαρύτητα στο σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 
41 (αναφέρατε ύψος της δημόσιας δαπάνης που δαπανήθηκε ανά οικονομικό τομέα) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

7.6. Σε ποιό βαθμό η υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε στη βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών ; 

Μεγάλο Μέτριο Μικρό Καθόλου  

    1) Υγείας 

    2) Τοπικών Μεταφορών 

    3) Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

    4) Τεχνολογιών Πληροφορικής 

    5) Παροχής υπηρεσιών προς παιδιά και νέους  

    6) Παροχής υπηρεσιών προς ηλικιωμένους 

    7) Παραγωγής ενέργειας 

    8) Άλλων υπηρεσιών (να διευκρινισθούν) 

 

Ποιές από τις παραπάνω υπηρεσίες είχαν υψηλότερη βαρύτητα στο σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του 
Μέτρου 41 (αναφέρατε το ύψος της δημόσιας δαπάνης που δαπανήθηκε στο πλαίσιο τέτοιου είδους δράσεων) ; 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

7.7. Σε ποιό βαθμό παρεμβάσεις του προγράμματος αφορούσαν νέους, γυναίκες, άλλες πληθυσμιακές ομάδες 
(αναφέρατε βασικές παρεμβάσεις και ύψος δημόσιας δαπάνης που αναλογεί σε αυτές) ; 

Α. Νέους  

 

 

 

 

Β. Γυναίκες 

 

 

 

 

Γ. Άλλες Πληθυσμιακές Ομάδες 
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7.8. Εντοπίζονται παρεμβάσεις του προγράμματος οι οποίες αφορούσαν στη βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ικανοποίησης του τοπικού πληθυσμού από την εργασία του, στη 
μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ τόπου κατοικίας και εργασίας ή στη μεταβολή της σχέσης χρόνου 
εργασίας/ιδιωτικού χρόνου; 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

7.9. Με ποιό τρόπο η εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσε την τοπική διακυβέρνηση; 

   

 

 

 

7.10. Σε ποιό βαθμό και με ποιό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος συνέβαλε στη βελτίωση της διαφάνειας, 
των διαδικασιών λήψης απόφασης και των διαδικασιών υλοποίησης παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο;  

   

 

 

 

7.11. Με ποιό τρόπο επιδιώχθηκε η διεύρυνση του φάσματος των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στις 
διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης του προγράμματος; Διαπιστώνεται η ύπαρξη 
συγκρούσεων και ποιό τρόπο αυτές επιλύθηκαν; 

   

 

 

7.12. Ποιά ήταν τα αναμενόμενα άμεσα ή έμμεσα οφέλη από την υλοποίηση διαπεριφερειακών και 
διακρατικών συνεργασιών όσον αφορά τη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης. Ποιά ήταν τα βασικά 
συμπεράσματα αυτών των συνεργασιών; 

 

 

 

 

 

7.13. Πώς το τοπικό πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων που 
εμπλέκονται σε αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-1 

 
 

Αναλυτική περιγραφή  

των ενεργών Μέτρων του ΠΑΑ 2007 - 2013 
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ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμός της 

παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων 

Μέτρο 112 – «Εγκατάσταση νέων γεωργών»   

Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων 

γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η 

διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Ενιαία πριμοδότηση νέων γεωργών. Προβλέπεται η στήριξη νέων γεωργών για την 

εγκατάστασή τους στη γεωργία με μορφή χορήγησης κεφαλαίου.  

Μέτρο 113 – «Πρόωρη συνταξιοδότηση»  

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών (καπνοπαραγωγών) να 

αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με στόχους τη διαρθρωτική βελτίωση 

των εκμεταλλεύσεων τους κυρίως μέσω της εγκατάστασης νεότερων γεωργών και τη βελτίωση τους 

μεγέθους τους και τη διασφάλιση ενός ελαχίστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα. 

 Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθη επιλέξιμη δράση: 

 Προώθηση της εθελοντικής αποχώρησης των μεγαλύτερων σε ηλικία γεωργών και την 

αντικατάσταση τους από νεότερους με την ταυτόχρονη ανασυγκρότηση των γεωργικών τους 

εκμεταλλεύσεων. 

Μέτρο 114 – «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»   

Ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη των κατόχων γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό 

να προσαρμόσουν και βελτιώσουν τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους  

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης σε κατόχους γεωργικών και δασικών 

εκμεταλλεύσεων για να καλύψουν το κόστος από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό τη 

συνολική βελτίωση της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων τους. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθη επιλέξιμη δράση: 

Η χρήση τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διαχείριση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων θα καλύπτει θέματα όπως πολλαπλή συμμόρφωση, θέματα υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία, αμειψισπορά, γεωργοκτηνοτροφικές και δασικές τεχνικές κ.α. Η δράση αυτή καλύπτει 

και την τήρηση βιβλίων γεωργικής λογιστικής, 

Μέτρο 121 – «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω 

της στήριξης επενδύσεων : 

 για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της 

αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα 

προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διάθεσης. 

 για τη βελτίωση της ποιότητας 

 για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος, 

 για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας 

 για την προστασία του εδάφους και των νερών, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης 

χρήσης υδάτων  

 για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

 την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κατεύθυνσης ζωικής 

και φυτικής παραγωγής). Μέρος των δράσεων που αφορούν στην εξοικονόμηση 

υδάτων και στη χρήση των ΑΠΕ αφορά στις Νέες Προκλήσεις και για την εφαρμογή 

της θα διατεθούν πιστώσεις ύψους 24 εκ. ευρώ. 
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 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). 

 Ολοκλήρωση και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της 3
ης

 Προγραμματικής 

Περιόδου.  

Μέτρο 123 – «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»   

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και δασικών 

προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω προώθηση των γεωργικών και 

δασικών προϊόντων 

Στόχοι του Μέτρου είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων 

επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων 

επενδύσεων, η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής και δασικής προέλευσης, η βελτίωση του 

εισοδήματος του αγροτικού κόσμου, ο προσανατολισμός της παραγωγής σε συνάρτηση με τις 

προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή η ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά 

προϊόντα, η βελτίωση ή ο εξορθολογισμός των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης, η 

βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονομικών συνθηκών, και η τήρηση των 

αναγκαίων προτύπων, η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών 

και βιολογικών προϊόντων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθη επιλέξιμη δράση: 

 Το Μέτρο προβλέπει την παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για άϋλες και υλικές επενδύσεις και , που ασχολούνται ή θα 

ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων καθώς 

και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Συνθήκης εξαιρουμένων των αλιευτικών. 

Μέτρο 125 – «Γεωργικές και Δασοκομικές Υποδομές»   

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία έργων για την ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών 

απορροών, τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων εκσυγχρονισμό και βελτίωση συνθηκών 

άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης καθώς και υποδομών που αφορούν στην παρακολούθηση και 

καταγραφή της κατάστασης των υδοφορέων. Η υλοποίηση των δικτύων έχει ως κύριο στόχο την 

ορθολογική διαχείριση των υδάτων για την εξοικονόμηση ύδατος και αποφυγή απωλειών στις ήδη 

αρδευόμενες εκτάσεις της Χώρας χωρίς καμία αύξηση αυτών. Επίσης στοχεύει στην 

αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, στις καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης του ορεινού πληθυσμού και στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.  

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Έργα αναδασμών 

 Βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Αγροτική οδοποιία) 

 Μελέτες δρόμων – τεχνικών έργων 

 Χάραξη δρόμου 

 Χωματουργικές εργασίες 

 Κατασκευή υποδομών – Υπόστρωσης – Ασφαλτικών 

 Τεχνικά έργα  

 Έργα ασφάλειας - σήμανσης 

Μέτρο 131 – «Εκπλήρωση προτύπων»  

Στόχος του μέτρου είναι η προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην 

ελληνική νομοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 

Δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση τν ζώων και την ασφάλεια στο 

χώρο εργασίας, εμπλέκοντας σημαντικό αριθμό γεωργών. 

Επειδή τα πρότυπα αυτά τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις που 
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οδηγούν σε μείωση του εισοδήματός τους είτε άμεσα είτε μέσω του πρόσθετου κόστους απαιτείται για 

να διευκολυνθούν οι γεωργοί ώστε να προχωρήσουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου, κρίθηκε 

απαραίτητο να δοθούν ενισχύσεις.  

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων 

 

Μέτρο 132 – «Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»  

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας 

των γεωργικών προϊόντων με στόχους την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την 

ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και την επίτευξη της 

προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καιτη βελτίωση των δυνατοτήτων 

διάθεσης τους στην αγορά. 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθη επιλέξιμη δράση: 

 Η στήριξη θα δίνεται στους γεωργούς που συμμετέχουν στο σύστημα ποιότητας των 

τροφίμων μόνο στην περίπτωση που το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει αναγνωριστεί 

επίσημα με βάση τους Κανονισμούς: α) ΕΚ) αριθ. 510/ 2006 για την προστασία γεωργικών 

προϊόντων ΠΓΕ/ ΠΟΠ, β) (ΕΚ) 2092/ 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων και γ) ΕΚ) 1493/ 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 

αγοράς.  

Μέτρο 133 – «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης»  

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε "ομάδες" παραγωγών που παράγουν προϊόντα 

ποιότητας με στόχους την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις 

προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και την προώθηση των προϊόντων αυτών. 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις : 

 Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες παραγωγών παραγωγής προϊόντων ποιότητας κάτω από τα 

κοινοτικά συστήματα ποιότητας που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. Είναι 

επιλέξιμες μόνο δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης. Οι δράσεις δεν πρέπει να 

αφορούν εμπορικά σήματα και επιπλέον οι δράσεις δεν πρέπει να προτρέπουν τους 

καταναλωτές στο να αγοράσουν ένα προϊόν με βάση τη συγκεκριμένη καταγωγή του, με 

εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από το σύστημα για την ποιότητα το οποίο 

θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 και τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 

Μέτρο 144 – «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης 

της αγοράς» 

Στόχος του μέτρου είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από την 

μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011,2012,2013 η 

οποία παρέχεται μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις : 

 Φθίνουσα κατ' αποκοπή ενίσχυση της απώλειας. 

  

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου 

Μέτρο 211 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα ορεινών περιοχών»   

Το μέτρο, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους, απόρροια 
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των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούσε να ενθαρρύνει την συνέχιση της γεωργικής 

δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές.  

 

Ο στόχος του μέτρου ήταν η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της επίτευξης επιμέρους στόχων 

όπως:  

 η διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του  

 η διατήρηση και εισαγωγή- επέκταση αειφορικών συστημάτων  

 η διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις 

περιοχές αυτές.  

 

Ενισχύονταν εκτάσεις καλιεργούμενες με χαμηλής έντασης συστήματα (π.χ. Ζωοτροφές Αρωματικά 

και φαρμακευτικά φυτά, ψυχανθή, σιτηρά, είδη εκτός διατροφής) και βοσκότοποι. Ενώ θεωρήθηκαν 

ως μη επιλέξιμες εντατικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καπνός, κηπευτικά (πλην πατάτας) και 

ανθοκομικές καλλιέργειες, μπανάνα εσπεριδοειδή, σακχαρότευτλα. Υπήρχαν προβλέψεις για την 

ενίσχυση της ηλικιακής ανανέωσης του πληθυσμού καθώς και για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 

προβλημάτων της που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.  

Το Μέτρο περιλάμβανε την ακόλουθη δράση: 

Το Μέτρο προοριζόταν να εφαρμοστεί σε 1.200.000 εκτάρια γεωργικής γης και βοσκοτόπων στις 

ορεινές περιοχές της χώρας και να επωφεληθούν 62.000 δικαιούχοι. Υπήρχε διαφοροποίηση ως 

προς τους νέους (κάτω των 40 ετών) γεωργούς, ιδιαίτερα αν είχαν υποστεί γεωργική κατάρτιση ή 

αποτελούσαν διαδόχους δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότηση. Επίσης υπήρχε διαφοροποίηση για 

την ενίσχυση των ορεινών περιοχών στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους. 

Μέτρο 212 – «Ενισχύσεις για μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών»  

Το μέτρο, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους, απόρροια 

των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούσε να ενθαρρύνει την συνέχιση της γεωργικής 

δραστηριότητας στις Μειονεκτικές περιοχές με γενικότερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

και ειδικότερους:  

 την διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του  

 την διατήρησης αειφορικών συστημάτων καθώς και  

 τη διατήρηση ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές, σε συνδυασμό 

και με άλλα μέτρα 

 

Ενισχύονταν οι περιοχές (ζώνες) όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ενδείξεις «πίνακας μειονεκτικών περιοχών (3/4)» και 

«πίνακας μειονεκτικών περιοχών (3/5)». 

 

Ειδικότερα στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονταν εκτάσεις καλιεργούμενες με χαμηλής έντασης 

συστήματα (π.χ. Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ψυχανθή, σιτηρά, είδη εκτός 

διατροφής) και βοσκότοποι. Ενώ θεωρήθηκαν ως μη επιλέξιμες εντατικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, 

καπνός, κηπευτικά (πλην πατάτας) και ανθοκομικές καλλιέργειες, μπανάνα εσπεριδοειδή, 

σακχαρότευτλα. Υπήρχαν προβλέψεις για την ενίσχυση της ηλικιακής ανανέωσης του πληθυσμού 

καθώς και για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων της που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές 

περιοχές.  

 

Το Μέτρο περιλάμβανε την ακόλουθη δράση: 

Το Μέτρο προοριζόταν να εφαρμοστεί σε 710.000 εκτάρια γεωργικής γης και βοσκοτόπων στις 

μειονεκτικές περιοχές της χώρας και να επωφεληθούν 36.000 δικαιούχοι. Υπήρχε διαφοροποίηση ως 

προς τους νέους (κάτω των 40 ετών) γεωργούς, ιδιαίτερα αν είχαν υποστεί γεωργική κατάρτιση ή 

αποτελούσαν διαδόχους δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότηση. Επίσης υπήρχε διαφοροποίηση για 

την ενίσχυση των περιοχών στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους. 
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Μέτρο 214 – «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις»   

Το Μέτρο υποδιαιρείται σε 4 υπομέτρα και 15 δράσεις ως εξής: 

Υπομέτρο 1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία  

Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία  

Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού  

 

Υπομέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων  

Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών  

Δράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Δράση 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με δύο υποδράσεις που αφορούσαν την εφαρμογή 

στην καλλιέργεια καπνού και σακχαροτεύτλων αντίστοιχα.  

 

Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση  

Δράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Δράση 3.4 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.  

Δράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

 

Υπομέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα  

Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας  

Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας  

 

Οι επιμέρους στόχοι των υπομέτρων και δράσεων περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω 

 

Υπομέτρο 1: Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  

 

Το υπομέτρο περιελάμβανε 4 δράσεις 

 

Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία  

Στους γενικούς στόχους της δράσης περιλαμβανόταν η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, 

νερό, αέρα) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας με ειδικότερους στόχους την προστασία του 

εδάφους μέσω αύξησης οργανικής ουσίας και μείωσης ρύπων, την προστασία των νερών μέσω 

μείωσης ρύπων, τη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής 

ουσίας των εδαφών διά της αύξησης δέσμευσης C και μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 καθώς 

και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω μείωσης ρύπων και αύξησης οργανικής ουσίας. Πέραν της 

προστασίας των φυσικών πόρων η δράση είχε ως γενικό στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

της παραγωγής αλλά και την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με την προσφορά εγγυήσεων στους 

καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα. Και οι δύο παραπάνω γενικοί στόχοι θεωρείται ότι συμβάλλουν 

στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. 

 

Χρηματοδοτούνταν με αυξημένα ποσά η μετατροπή από συμβατική σε βιολογική καλλιέργεια μεταξύ 

άλλων γιατί θεωρήθηκε ότι συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της ρυπογόνου πηγής (χημικά) νερών και 

εδάφους, τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (κλιματικές αλλαγές) όσο και την αύξηση της 

οργανικής ουσίας των εδαφών και των μικροοργανισμών (βιοποικιλότητα). Χρηματοδοτούνταν επίσης 

οι παραγωγοί για τη διατήρηση του συστήματος της βιολογικής καλλιέργειας. Τα ύψη ενίσχυσης 

διέφεραν ανάλογα με το είδος καλλιέργειας ήτοι ελαιοκομία, αμπελοειδή (εκτός επιτραπέζιου 

σταφυλιού), αραβόσιτος αρδευόμενος (ζωοτροφή), μηδική αρδευόμενη, βαμβάκι αρδευόμενο, σιτηρά, 
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ρύζι, όσπρια, ηλίανθος, λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά και λοιπές καλλιέργειες 

που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου, αρωματικά φυτά, κρόκος.  

 

Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία  

Στους γενικούς στόχους της δράσης περιλαμβανόταν η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, 

νερό, αέρα) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας με ειδικότερους στόχους την προστασία του 

εδάφους μέσω αύξησης οργανικής ουσίας και μείωσης ρύπων, την προστασία των νερών μέσω 

μείωσης ρύπων, τη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής 

ουσίας των εδαφών διά της αύξησης δέσμευσης C και μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 καθώς 

και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω μείωσης ρύπων και αύξησης οργανικής ουσίας. Πέραν της 

προστασίας των φυσικών πόρων η δράση είχε ως γενικό στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

της παραγωγής αλλά και την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με την προσφορά εγγυήσεων στους 

καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα. Και οι δύο παραπάνω γενικοί στόχοι θεωρείται ότι συμβάλλουν 

στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.  

 

Χρηματοδοτούνταν και η μετάβαση σε μεθόδους βιολογικής κτηνοτροφίας αλλά και η διατήρηση των 

σχετικών μεθόδων. Στη δράση περιλαμβάνονταν εκτάσεις που ανήκαν ή/και χρησιμοποιούνταν από 

εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνταν στην εκτατική και ημι-εσταυλισμένη αιγοπροβατοτροφία και 

βοοτροφία είτε αυτή αφορούσε γαλακτοπαραγωγή είτε κρεοπαραγωγή. 

 

 

Δράση 1.3 Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας  

Ο γενικός στόχος της δράσης ήταν η μείωση των πιέσεων που δέχονται οι βοσκότοποι από την 

υπερβόσκηση, χωρίς όμως την παύση της βόσκησης. Η υπερβόσκηση θεωρείται παράγοντας 

μείωσης της βιοποικιλότητας αλλά και ερημοποίησης. Από την άλλη μεριά η υποβόσκηση των 

φυσικών βοσκοτόπων επίσης μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη βιοποικιλότητα μέσω της κυριαρχίας 

διαπλάσεων αποτελούμενων από επεκτατικά είδη ή με εξαιρετικά μικρό αριθμό ειδών και της αύξησης 

κινδύνου πυρκαγιάς. Τέλος, η πλήρης παύση της βόσκησης έχει αρνητικές επιπτώσεις σε είδη της 

άγριας πανίδας και συγκεκριμένα σε αρπακτικά πουλιά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η 

εγκατάλειψη της βόσκησης θεωρείται ότι επιφέρειτ η μείωση των πληθυσμών απειλούμενων ειδών 

που εξαρτώνται από την κτηνοτροφία λόγω, κυρίως, των διατροφικών τους συνηθειών. 

 

Συνεπώς η δράση επεδίωκε τη μείωση της πυκνότητας βόσκησης τουλάχιστον κατά 20% με στόχο να 

επιτευχθεί πυκνότητα 0,8 ΜΜΖ έως 1 ΜΜΖ /Ha εκτός και αν υπήρχε τεκμηριωμένη άλλη πρόβλεψη. 

 

Η μείωση προβλεπόταν να εφαρμοστεί σε 50.000 εκτάρια και να επιτευχθεί δια δύο τύπων 

παρέμβασης, ανάλογα με την περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε: 

Παρέμβαση Α:  Στις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου η μείωση της πυκνότητας βόσκησης 

θα επιτυγχανόταν με αύξηση της βοσκούμενης έκτασης. Η επιπλέον έκταση που εντασσόταν ήταν 

ανάλογη με το βαθμό βοσκοφόρτωσης, και επίσης έπρεπε να είναι ιδιωτική (όχι κοινόχρηστη).  

Παρέμβαση Β:  Με πεδίο εφαρμογής τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου η μείωση της 

πυκνότητας βόσκησης επιδιωκόταν με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου.  

 

 

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες  

Στόχος της δράσης ήταν η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού 

νερού, τη μείωση της χρήσης χημικών εισροών και τον περιορισμό των έκλυσης αερίων του 

θερμοκηπίου (N2O και CO2) 

 

Η ομάδα στόχος ήταν οι πρώην καπνοπαραγωγοί που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια του καπνού και 

ειδικά των αρδευόμενων ποικιλιών μετά την δραστική μείωση των ενισχύσεων της Κοινής Οργάνωσης 
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Αγοράς το 2006. Όπως ήταν λογικό οι παραγωγοί που διέθεταν αρδεύσιμες εκτάσεις στράφηκαν σε 

αρδευόμενες καλλιέργειες (αραβόσιτο, βαμβάκι, μηδική), λόγω του ότι αυτές προσέφεραν αυξημένο 

γεωργικό εισόδημα στους παραγωγούς σε σχέση με τις ξηρικές καλλιέργειες.  

 

Η δράση αφορούσε στην ενθάρρυνση των παραγωγών αρδευόμενων καλλιεργειών να καλλιεργήσουν 

ξηρικά σε συγκεκριμένο ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης. 

 

Υπομέτρο 2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδατικών πόρων  

 

Το υπομέτρο περιελάμβανε 3 δράσεις εκ των οποίων μια αποτελούνταν από δύο υποδράσεις. 

 

Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών  

Ο γενικός στόχος ήταν η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ειδικά η προστασία των υδατικών 

πόρων μέσω της επίτευξης τριών επιμέρους στόχων ήτοι:  

 της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων πέραν των προβλεπομένων στα αντίστοιχα 

προγράμματα Δράσης της οδηγίας 91/676 για την καταπολέμηση της νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης, κατά τουλάχιστον 30% η οποία αναμενόταν να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με τη μείωση της περιεκτικότητας σε νιτρικά. Πέραν 

αυτού αναμενόταν να συμβάλλει στην άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών με την μείωση των 

εκπομπών ΝΟx. 

 της μείωσης της κατανάλωσης νερού κατά τουλάχιστον 25%.  

 της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της 

επιλέξιμης έκταση Οι χώροι αυτοί συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας  

 

Η δράση θα εφαρμοζόταν σε 250.000 εκτάρια ευρισκόμενα σε 7 περιοχές, οι οποίες σε εφαρμογή της 

οδηγία 91/676, έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες στη ρύπανση από νιτρικά γεωργικής 

προέλευσης και για τις οποίες υπήρχε επικυρωμένο σχέδιο δράσης σε εφαρμογή της ίδιας οδηγίας.  

Περιοχές εφαρμογής ήταν η ευπρόσβλητες ζώνες της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας 

(συμπεριλαμβανομένου και τμήματος του Ν. Φθιώτιδας), του Κωπαϊδικού πεδίου, της Λεκάνης 

Πηνειού Ηλείας, του Κάμπου Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας (συμπεριλαμβανομένου και του Ν. 

Κιλκίς, της Λεκάνης Στρυμόνα, της Πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας καθώς και του Αργολικού Πεδίου.  

  

Οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την 

επίτευξη των επιμέρους στόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δεσμεύσεις των παραγωγών 

αναλαμβάνονταν επιπλέον των προβλεπομένων στην πολλαπλή συμμόρφωση τόσο στο σύνολο της 

χώρας όσο και στα περιλαμβανόμενα στα επιμέρους ειδικά σχέδια δράσης ανά περιοχή.: 

 

 Προσέγγιση Α για τις αροτραίες καλλιέργειες: Συνδυασμός μόνιμης Αγρανάπαυσης και 

μείωσης λιπαντικών μονάδων 

Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής οι δικαιούχοι έπρεπε να θέσουν σε μόνιμη αγρανάπαυση έκταση 

που αντιστοιχούσε τουλάχιστον στο 25% της αρδεύσιμης έκτασης. Προτεραιότητα για την επιλογή 

των αγροτεμαχίων στα οποία εφαρμοζόταν η αγρανάπαυση δινόταν από στα αγροτεμάχια της 

εκμετάλλευσης που γειτνιάζουν με λίμνες, ποτάμια ή βρίσκονται σε περιοχές που έχει εξαντληθεί ο 

υδροφόρος ορίζοντας. Απαγορεύθηκε, δε, η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας 

(όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία κλπ) κατά τη διάρκεια της δέσμευσης στα αγροτεμάχια 

αυτά. Στο υπόλοιπο 75% της έκτασης οι δικαιούχοι ανελάμβαναν να μειώσουν κατά 30% τη συνολική 

εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή που επέβαλαν τα αντίστοιχα 

Προγράμματα Δράσης της Οδηγίας 91/676. 

  

 Προσέγγιση Β για τις αροτραίες καλλιέργειες: Συνδυασμός αμειψισποράς – μείωσης 

λιπαντικών μονάδων και ακαλλιέργητου περιθωρίου  
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Οι δικαιούχοι τα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης δεσμεύονταν να θέσουν σε 

αποκλειστικά ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον του 20% της αρδευόμενης επιλέξιμης έκτασης με 

στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μία τουλάχιστον φορά στη διάρκεια της 5ετίας. 

Επιπροσθέτως, αναλάμβαναν την υποχρέωση να αφήνουν σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο στο 

οποίο απείχαν από την άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (όργωμα, λίπανση, 

άρδευση, ζιζανιοκτονία κλπ) που να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 5% της έκτασης ως χώρο 

οικολογικής αντιστάθμισης,. Το περιθώριο αυτό μπορούσε είτε να είναι περιμετρικά των 

αγροτεμαχίων, είτε μόνιμη αγρανάπαυση μέρους ή του συνόλου αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με 

λίμνες ή ποτάμια. Τόσο στο υπόλοιπο 75% της έκτασης όσο και στο 20% που καλυπτόταν από την 

ξηρική αμειψισπορά, οι δικαιούχοι ανελάμβαναν την υποχρέωση να μειώσουν κατά 30% τη συνολική 

εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή που επέβαλαν τα αντίστοιχα 

Προγράμματα Δράσης της Οδηγίας 91/676. 

 

Δράση 2.2. Προστασία υγροτοπικών συστημάτων  

Ο στόχος της δράσης ήταν η μείωση των πιέσεων που δέχονται τα υγροτοπικά συστήματα από τη 

γεωργική δραστηριότητα μέσω της μείωσης της κατανάλωσης νερού κατά 25% και της δημιουργίας 

χώρων οικολογικής αντιστάθμισης τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης επιφάνειας.  

 

Η δράση εφαρμόστηκε σε αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες, μηδική και 

τριφύλλι (πολλαπλών κοπών) ευρισκόμενες υγροτοπικά συστήματα (λίμνες, λιμνοθάλασσες, Δέλτα, 

κ.λ.π.) που δέχονται πιέσεις από την εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας (συνεχής 

καλλιέργεια, υπεραρδεύσεις, υπερλιπάνσεις) με συνέπεια να δημιουργούνται προϋποθέσεις 

υποβάθμισης του συνολικού οικοσυστήματος. Ως περιοχές εφαρμογής ορίστηκαν οι Λίμνες της 

Δυτικής Μακεδονίας, οι Λίμνες και οι Λιμνοθάλασσες και το Δέλτα του Έβρου στη Θράκη, η Λίμνη 

Παμβώτιδα στην Ήπειρο καθώς και υγροτοπικά συστήματα που βρίσκονται στο Νότιο τμήμα του 

κόλπου Αμβρακικού με το βόρειο τμήμα του κόλπου Αμβρακικού να προτείνεται στη Δράση 2.1 

«Προστασία των ευαίσθητων από νιτρικά περιοχών» στην ευπρόσβλητη από νιτρορύπανση περιοχή 

της πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ρύπανσης στον 

κόλπο. Επιπροσθέτως, τα υγροτοπικά συστήματα του Δέλτα Aχελώου της Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού, τις εκβολές Ευήνου, τη Λίμνη Οζερού και καθώς και τις Λίμνες Τριχωνίδα – 

Λυσιμαχία.Τέλος, στις δυνάμει περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνονταν η Λεκάνη του ποταμού Αγγίτη, 

η Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου-Δ. Στροφυλιάς, η Κοιλάδα του Σπερχειού, η Λεκάνη απορροής της 

περιοχής Ξηρορέματος του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας για την προστασία του Έλους 

Σούρπης-Κουρί Αλμυρού. 

  

Οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την 

επίτευξη των επιμέρους στόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δεσμεύσεις των παραγωγών 

αναλαμβάνονταν επιπλέον των προβλεπομένων στην πολλαπλή συμμόρφωση τόσο στο σύνολο της 

χώρας όσο και των διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην πολλαπλή συμμόρφωση και προβλέπονταν 

για τις περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. 

 

Προσέγγιση Α : Οι παραγωγοί αναλάμβαναν την υποχρέωση να θέσουν σε μόνιμη αγρανάπαυση 

έκταση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της εν δυνάμει αρδευόμενης έκτασης. Με την 

αγρανάπαυση αναμενόταν μείωση της κατανάλωσης νερού, μείωση των χημικών εισροών, 

δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης για την ανάπτυξη της άγριας χλωρίδας – πανίδας 

καθώς και αύξηση της μόνιμης φυτικής μάζας, συνεπώς βελτίωση του ισοζυγίου του CO2. Για την 

αγρανάπαυση ήταν επιλέξιμα κατά προτεραιότητα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που γειτνιάζουν 

με λίμνες, ποτάμια ή βρίσκονται σε περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Κατά τη 

διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης απαγορευόταν η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής 

δραστηριότητας (όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία κ.λ.π.). Ειδικά στο Δέλτα του Νέστου 

μπορούσαν να αφήσουν όλη την έκταση της εκμετάλλευσης. 
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Προσέγγιση Β: Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου  

Οι δικαιούχοι τα πλαίσια της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης δεσμεύονταν να θέσουν σε 

αποκλειστικά ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον του 20% της αρδευόμενης επιλέξιμης έκτασης με 

στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μία τουλάχιστον φορά στη διάρκεια της 5ετίας. 

Η ξηρική αμειψισπορά αναμενόταν να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης νερού και να 

συμβάλει στη μείωση των χημικών εισροών και στη βελτίωση της δομής του εδάφους.  

Επιπροσθέτως, αναλάμβαναν την υποχρέωση να αφήνουν σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο στο 

οποίο απείχαν από την άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (όργωμα, λίπανση, 

άρδευση, ζιζανιοκτονία κλπ) που να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 5% της έκτασης ως χώρο 

οικολογικής αντιστάθμισης,. Το περιθώριο αυτό μπορούσε είτε να είναι περιμετρικά των 

αγροτεμαχίων, είτε μόνιμη αγρανάπαυση μέρους ή του συνόλου αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με 

λίμνες ή ποτάμια, ενώ σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία μόνιμων ζωνών ανάσχεσης. 

 

Δράση 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Η δράση περιλάμβανε δύο υποδράσεις 

 

Υποδράση 1. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού 

Πέραν της δέσμευσης να εφαρμόζουν το πρότυπο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής 

αλλά και των υποχρεώσεων που απέρρεαν από την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης οι 

δικαιούχοι ανελάμβαναν πρόσθετες υποχρεώσεις όπως η αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 

20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε 

αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία. Το ψυχανθές δε συγκομιζόταν, ενσωματωνόταν 

την κατάλληλη χρονική περίοδο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη παροχή θρεπτικών.  

Άλλη πρόσθετη δέσμευση ήταν αυτή για ακαλλιέργητο περιθώριο ελαχίστου πλάτους ενός μέτρου, 

περιμετρικά της επιλέξιμης έκτασης που θα συμποσούται σε τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης 

έκτασης. Τις πρόσθετες υποχρεώσεις συμπλήρωναν η πλήρης απαγόρευση χρήσης χημικών 

ζιζανιοκτόνων και η χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων στην καλλιεργούμενη με καπνό έκταση 

 

Οι στόχοι του έργου και τα μέσα επίτευξής τους ήταν τα παρακάτω: 

Η προστασία της δομής και της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία 

που αναμενόταν να επιτευχθεί με την ορθολογική διαχείριση του εδάφους μέσω της εφαρμογής του 

συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αλλά και με την προταθείσα αμειψισπορά και την εφαρμογή 

χλωρής λίπανσης. Η ελαχιστοποίηση χρήσης αγροχημικών που διασφαλίζεται με την εφαρμογή του 

συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και η πλήρης απαγόρευση ζιζανιοκτόνων αναμενόταν 

να μειώσει αντίστοιχα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τόσο αμέσως στην περίπτωση των ΝΟx όσο 

και εμμέσως (εκλύσεις για την παρασκευή των αγροχημικών) αλλά και τη ρύπανση των υδάτων . Η 

εφαρμογή του συστήματος ΟΔ, η πρόσθετη ξηρική αμειψισπορά και το ακαλλιέργητο περιθώριο 

θεωρήθηκε ότι συμβάλουν στην εξοικονόμηση νερού αλλά και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, 

όπως και η αντικατάσταση της χημικής ζιζανιοκτονίας με τη χειρονακτική. Τα περιβαλλοντικά οφέλη 

από το ακαλλιέργητο περιθώριο αφορούν στην αύξηση της βιοποικιλότητας (οικολογικά ενδιαιτήματα 

ή/και διαδρόμους) καθώς επίσης και στην διατήρηση ή/και δημιουργία γραμμικών αρχιτεκτονικών 

στοιχείων.  

 

Υποδράση 2: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων 

Πέραν της δέσμευσης να εφαρμόζουν το πρότυπο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής 

αλλά και των υποχρεώσεων που απέρρεαν από την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης οι 

δικαιούχοι ανελάμβαναν πρόσθετες υποχρεώσεις όπως η μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας 

λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα 

νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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αλλά και μείωσης του αρδευτικού νερού κατά 20% σε σχέση με τα Προγράμματα Δράσης των 

ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά άρδευσης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Με την ορθολογική διαχείριση του εδάφους μέσω της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αναμενόταν να επιτευχθεί η προστασία της δομής και της περιεκτικότητας του εδάφους σε 

οργανική ουσία. Η ελαχιστοποίηση χρήσης αγροχημικών που διασφαλίζεται με την εφαρμογή του 

συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και η πλήρης απαγόρευση ζιζανιοκτόνων αναμενόταν 

να μειώσει αντίστοιχα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τόσο αμέσως στην περίπτωση των ΝΟx όσο 

και εμμέσως (εκλύσεις για την παρασκευή των αγροχημικών) αλλά και τη ρύπανση των υδάτων .  

 

Υπομέτρο 3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας  

Το υπομέτρο αποτελούσαν 6 δράσεις 

 

Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων  

Η Δράση αποσκοπούσε σε δύο, κυρίως, στόχους:  

 στη διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας ήτοι των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων που 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση και  

 στη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών (χαμηλής έντασης) συστημάτων εκτροφής,  

 δια τη στήριξης γεωργών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον 

αριθμό των απειλούμενων από εξαφάνιση αυτόχθονων φυλών Βοοειδών, προβάτων,αιγών, χοίρων 

και ιπποειδών, μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας.  

 

Δράση 3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση  

Η Δράση αφορά σε είδη και ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απειλούμενων με γενετική 

διάβρωση, θα περιλαμβάνει δε τα παρακάτω :  

1. Καλλιέργεια ετήσιων και πολυετών φυτών  

2. Διατήρηση ντόπιων ειδών πολυετών καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

απειλούμενων με γενετική διάβρωση  

3. Αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από τα καλλιεργούμενα φυτά, ετήσια και πολυετή είδη 

και ποικιλίες. 

 

Στόχος ήταν η διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας με τη διατήρηση φυτικών ειδών και ποικιλιών  

σιτηρών, οσπρίων, κηπευτικών αλλά και ελιών, αμπελιών, εσπεριδοειδών, ακροδρύων και άλλων 

δένδρων που απειλούνται από γενετική διάβρωση, παράλληλα όμως συνέτεινε και στη διατήρηση 

των παραδοσιακών εκτατικών (χαμηλής έντασης) γεωργικών συστημάτων. 

 

Δράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής  

Ο στόχος της δράσης ήταν η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας που είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με τη διατήρηση της άγριας ζωής και κατ’ επέκταση τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιδιώκοντας 

τη διατήρηση και την προστασία της σπάνιας άγριας ζωής η οποία συνδέεται στενά ή και εξαρτάται 

από τις γεωργικές χρήσεις της γης και οι πληθυσμοί της έχουν υποστεί σοβαρή μείωση κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ενισχύονταν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις όταν οι βιότοποι και τα ενδιαιτήματα 

αποτελούν μέρος ή εξαρτώνται άμεσα από αυτές.  

 

Εξασφαλιζόταν ελεύθερη πρόσβαση της άγριας ζωής στις ενισχυόμενες εκτάσεις, δεν 

χρησιμοποιούνταν δηλητηριασμένα δολώματα και διατηρούνταν τα υπάρχοντα μονοπάτια και τα 

μικρά αρδευτικά κανάλια. Οι παραγωγοί σε αυτές τις περιοχές απαγορευόταν να κάνουν χρήση 

εντομοκτόνων ευρέως φάσματος, για το χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου, στην 

εξωτερική ζώνη πλάτους 12 μέτρων των αγροτεμαχίων που καλλιεργούνταν με σιτηρά και τέλος 

υποχρεούνταν να διατηρήσουν τις υπάρχουσες αγροικίες στους βιότοπους του κιρκινεζιού.  
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Τη δράση αποτελούσαν 4 ενέργειες  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι : Ο Βιότοπος της αρκούδας 

Με σκοπό την προστασία της αρκούδας η ενέργεια εφαρμόστηκε στις γεωργικές εκτάσεις που 

καλλιεργούνται με καλαμπόκι, ηλίανθο, αμπέλια, δενδρώδεις καλλιέργειες (όπως αχλάδια, μήλα, 

κεράσια, κορόμηλα, δαμάσκηνα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα), κηπευτικά, σιτηρά και μηδική. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ : Ο Βιότοπος του τσακαλιού  

Για την ενέργεια αυτή, που στόχο είχε τη προστασία του τσακαλιού, επιλέξιμες ήταν οι γεωργικές 

εκτάσεις που καλλιεργούνται με δενδρώδεις καλλιέργειες (όπως αχλάδια, μήλα, κεράσια, κορόμηλα, 

δαμάσκηνα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα), κηπευτικά και αμπέλι. 

 

Και για τις δυο ενέργειες για την προστασία των θηλαστικών, οι δικαιούχοι άφηναν ασυγκόμιστη 

παραγωγή από τα επιλέξιμα είδη καλλιεργειών που να αντιστοιχεί στο 10% της καλλιεργούμενης 

επιφάνειας και μέχρι 1 Ha, ενώ απαγορεύθηκε ο ψεκασμός με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 

ζιζανιοκτόνα που περιέχουν τοξικές δραστικές ουσίες.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ : Βιότοποι Άγριας ορνιθοπανίδας 

Στα ενδιαιτήματα που κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία της ορνιθοπανίδας περιλαμβάνονταν 

οι καλλιέργειες σιτηρών, σανοδοτικών φυτών , μηδικής και άλλων ψυχανθών. Σε αυτές τις περιοχές οι 

παραγωγοί έπρεπε να αφήνουν ασυγκόμιστη παραγωγή από τα επιλέξιμα είδη καλλιεργειών που να 

αντιστοιχεί στο 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας και μέχρι 1 Ha.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ IV: Διαχείριση ορυζώνων 

Η διαχείριση των ορυζώνων με σκοπό την προστασία της ορνιθοπανίδας συνίσταται στην κατάκλισή 

τους με νερό καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα δηλαδή τη δημιουργία τεχνητού χειμερινού βιοτόπου.  

Επιλέξιμες εκτάσεις θεωρούνταν οι ορυζώνες στην περιοχή Δέλτα Αξιού – Εκβολές Λουδία – Δέλτα 

Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους, Σπερχειός – Μαλλιακός Κόλπος, και Αμβρακικός Κόλπος – Δέλτα 

Λούρου και Αράχθου, Δέλτα Καλαμά Αμβρακικός Κόλπος – Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και 

Κορακονήσια και εκβολές ποταμού Στρυμόνα. 

 

Δράση 3.4 Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.  

Η δράση είχε στόχο τη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία με την 

εξασφάλιση δομών και υπηρεσιών στήριξης για χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του 

κατάλληλου για κάθε περιοχή αναπαραγωγικού υλικού.  

Η δράση επικεντρώθηκε σε τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ή και ομοιογενείς 

πληθυσμούς αγροτικών ζώων και ειδικότερα 6 φυλές βοοειδών, 20 φυλές προβάτων, 2 αιγών και 5 

ιπποειδών, σε όλη την χώρα, δια της δημιουργίας και στήριξης σύγχρονων δομών και οργανώσεων 

για τον έλεγχο της γενεαλογίας και των αποδόσεων της κάθε φυλής. 

  

Δράση 3.6 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών  

Η δράση αυτή αποτελούσε συνέχεια μέτρου του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε το 1996. Ο σχεδιασμός 

του προέβλεπε εικοσαετή διάρκεια δέσμευσης και δύο σκέλη Το πρώτο σκέλος είχε σαν βασικό στόχο 

την βελτίωση της βιοποικιλότητας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, καθώς και στην 

αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου σε υποβαθμισμένες περιοχές. Το δεύτερο σκέλος είχε σαν στόχο 

την προστασία των νερών από την ρύπανση και τον ευτροφισμό, την δημιουργία ρυθμιστικών ζωνών 

(Buffer Zones) σε απόσταση μέχρι 150μ. από τις όχθες ποταμών, 600μ. από τις όχθες λιμνών και 

1.000μ. από την ακτογραμμή. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου δεν υπήρξαν νέοι 

δικαιούχοι.  

 

Υπομέτρο 4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα  
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Δύο δράσεις περιλαμβάνονταν στο υπομέτρο.  

 

Δράση 4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας  

Στόχος της δράσης ήταν η διατήρηση του παραδοσιακού ελαιώνα με παράλληλη δημιουργία χώρων 

οικολογικής αντιστάθμισης για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας (βιοποικιλότητα). Ο 

Ελαιώνας της Άμφισσας, που εκτείνεται και στις παρυφές της Αράχωβας θεωρείται συνέχεια του 

Δελφικού τοπίου το οποίο προστατεύεται από την αρχαιολογική νομοθεσία. Τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του τοπίου που προσδίδουν την ιδιαιτερότητα του ελαιώνα σχετίζονται τόσο με τη 

μορφή των δένδρων όσο και με την κατανομή- οργάνωση στο χώρο. Αποτελεί αμιγή μη γραμμική 

καλλιέργεια ελαιοδένδρων μεγάλης ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 150 ετών). Το 

στοιχειώδες αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται με αναχώματα τα λεγόμενα 

«τράφια», τα οποία συγκρατούν το νερό της βροχής, ενώ στις επικλινείς εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί 

αναβαθμίδες. Η κώμη των δενδρων είναι ανεπτυγμένη, με συνολικό ύψος δένδρου που προσεγγίζει 

μέχρι και τα 10 μέτρα, και οι κορμοί έχουν βαθιές πτυχώσεις.  

Οι δεσμεύσεις των παραγωγών περιλάμβαναν την υποχρέωση να διατηρήσουν τη μορφή των 

ελαιοδένδρων (κορμοί, κώμη, ύψος) και να μην προβούν σε ενέργειες ανανέωσής τους και να μην 

καταστρέψουν τα χαρακτηριστικά αναχώματα με τη χρήση μηχανικών μέσων. Η ζιζανιοκτονία στα 

τράφια γίνεται μόνο χειρονακτικά προκειμένου να διατηρηθούν τόσο τα τράφια όσο και τα «λαχίδια». 

 

Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας  

Ο κύριος στόχος της δράσης ήταν η προστασία του θηραϊκού τοπίου, μέσω της διατήρησης των 

ειδικών μορφολογικών του χαρακτηριστικών αλλά και του περιορισμού των πιέσεων για αλλαγή των 

χρήσεων γης. Παράλληλα επιδίωκε την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την 

αποσάθρωση αλλά και τη προστασία της βιοποικιλότητας δια της δημιουργίας χώρων οικολογικής 

αντιστάθμισης. 

 

Τα ειδικά μορφολογικά στοιχεία του τοπίου αποδίδονται στο ειδικό κλάδεμα όπως έχει διαμορφωθεί 

στην πορεία των χρόνων. Ιδιόρρυθμο κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές, που έχει σκοπό να 

προφυλάξει τους βλαστούς και τα σταφύλια από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά 

αυτά και να συγκεντρώσει την νυχτερινή υγρασία.  

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων περιλάμβαναν την υποχρέωση να τηρήσουν το παραδοσιακό κλάδεμα 

των αμπελιών ώστε να παραμείνει ο αμπελώνας στην παραδοσιακή του μορφή και να 

δημιουργήσουν χώρο οικολογικής αντιστάθμισης 0,5μ. πέριξ του αγροτεμαχίου και να μην κάνουν 

χρήση χημικής ή μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων σ’ αυτό. 

 

Μέτρο 216 – «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις»  

Το Μέτρο υποδιαιρείται σε 2 υπομέτρα και 2 δράσεις ως εξής: 

Υπομέτρο 1. Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής  

 

Δράση 1.1 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης  

Υπομέτρο 2. Προστασία Φυτοφρακτών και αναβαθμίδων 

Δράση 2.2 Αποκατάσταση αναβαθμίδων 

Υπομέτρο 1. Συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής  

 

Δράση 1.1 Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης  

Ο στόχος αυτής της δράσης ήταν η προστασία της βιοποικιλότητας διά της πρόληψης των ζημιών 

που προκαλεί η Αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 

μικροκαλλιέργειες και κατ’ επέκταση στη μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας των ζώων αυτών. 

Παράλληλα αναμενόταν να συντείνει στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές 

περιοχές. Οι δικαιούχοι έπρεπε να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν μετακινούμενο σύστημα 

ηλεκτρικής περίφραξης δηλαδή φωτοβολταϊκό σύστημα -ηλιακό πάνελ και καλώδιο φράκτη για 

περίφραξη για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας. 

 

Η δράση εφαρμόσθηκε στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας. Αφορούσε, δε, 

συστηματικούς μελισσοκόμους που μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και κτηνοτρόφοι με 

εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης. 

  

Υπομέτρο 2. Προστασία Φυτοφρακτών και αναβαθμίδων 

Δράση 2.2 Αποκατάσταση αναβαθμίδων 

Η δράση απέβλεπε σε τρεις στόχους: την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την προστασία 

της βιοποικιλότητας, αφού η ξηρολιθοδομές αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για είδη της άγριας 

πανίδας. Τέλος, οι αναβαθμίδες αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο αγροτικού τοπίου που 

διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα. 

Το πεδίο εφαρμογής ήταν γεωργικές εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν παραδοσιακά λιθόκτιστες 

αναβαθμίδες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% με αίτιο τις πλημμύρες ή 

άλλες φυσικές καταστροφές. Σε αυτές τις περιοχές οι δικαιούχοι ανέλαβαν . Να ανακατασκευάσουν τα 

τοιχία αντιστήριξης που έχουν υποστεί ζημιές από ξηρολιθοδομή με τις διαστάσεις και την 

τεχνοτροπία των ήδη υπαρχόντων και να διατηρήσουν στοιχεία συνυφασμένα με τις αναβαθμίδες 

όπως τοιχία αντιστήριξης, διόδους προσπέλασης.  

Μέτρο 221 – «Πρώτη δάσωση γεωργικής γης»  

Η στήριξη της πρώτης Δάσωσης γεωργικών γαιών αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των 

Δασικών πόρων, με στόχους την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δια της αύξησης της δέσμευσης. 

 

Η γεωγραφική στόχευση του μέτρου υποστηριζόταν από τα παρακάτω κριτήρια:  

 Επικλινείς εκτάσεις με κλίση πάνω από 10%, για την προστασία των εδαφών από την 

διάβρωση.  

 Εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα. Σε αυτές τις εκτάσεις τα είδη που 

χρησιμοποιούνται ανήκουν στην ίδια ζώνη βλάστησης και είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές 

συνθήκες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής.  

 Εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές καπνοπαραγωγής λόγω των ειδικών προβλημάτων 

που δημιουργούνται από την αναδιάρθρωση της ΚΑΠ στον τομέα του καπνού. 

 Εκτάσεις που σύμφωνα με το σχέδιο πυροπροστασίας έχουν χαρακτηριστεί σε ζώνη μέτριου 

ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. 

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν ενίσχυση και για την εγκατάσταση αλλά και για την συντήρηση των δένδρων 

όπως επίσης και αποζημίωση για την απώλεια του γεωργικού εισοδήματος. 

 

Μέτρο 226 – «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» 

Στους στόχους του μέτρου περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και η 

βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δημόσιων δασών και δασικών 

εκτάσεων διασφαλίζει την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, την αύξηση της βιοποικιλότητας, 

την υδατική ισορροπία – λεκάνες απορροής, την πρόληψη των φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές, 

πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους) και την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.  

Οι παρεμβάσεις με ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών, συμβάλλουν στην σταθεροποίηση των εδαφών, τον περιορισμό της παραγωγής φερτών 

υλών όπως (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλισθήσεων, γεωκατακρημνίσεων, αποσαθρώσεων κ.λ.π.) 

και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών όπως περιορισμό απορροής, αύξηση διήθησης και 
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παραγωγής νερού.  

Η αποκατάσταση καμμένων εκτάσεων συμβάλλει στη διατήρηση και εν τέλει αύξηση της δασικής 

έκτασης, που με τη σειρά της συμβάλλει στην δέσμευση του άνθρακα και στην αποφυγή των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. 

 

Το μέτρο περιλαμβάνει τρεις δράσεις 

Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και 

δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί 

καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές 

Η δράση υποστήριζε  

 

1. Μελέτες αντιπυρικής προστασίας για έργα πρόληψης πυρκαγιών  

2. Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, καθώς και χωματοδρόμων και μονοπατιών με σκοπό την 

βελτίωση δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας .  

3. Μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) και εργασίες για την βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας 

των δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας 

4. Κατασκευή σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) και απαραίτητες 

εργασίες και έργα για την βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των 

μέσων κατάσβεσης.  

5. Διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και βελτίωση των υφιστάμενων.  

6. Καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού 

κινδύνου.  

7. Έργα προληπτικής δασοκομίας  

8. Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για λόγους προστασίας από 

δασικές πυρκαγιές.  

9. Κατασκευή και βελτίωση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια, 

καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης – εντοπισμού - παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης 

ειδοποίησης, βελτιώσεις υποδομής και υλικοτεχνικού επικοινωνιακού εξοπλισμού, κλπ )  

10. Προμήθεια υλικών επικοινωνίας ( ασύρματοι, ραδιοζεύξεις , κλπ) 

 

Δράση 2: Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων 

πλημμυρών. 

Η δράση ενίσχυε 

1. Αναδασώσεις, αναθαμνώσεις, αναχλοάσεις, επιπέδωση πρανών, βαθμίδωση εδάφους, 

καλλιέργεια, κλπ. Φυτεύσεις που γίνονται κατά μήκος των πρανών κυρίως από υδρόφιλα είδη 

(πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα, λυγαριές κλπ). Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιφράξεις, που γίνονται 

για την προστασία τους.  

2. Ξύλινα αντιδιαβρωτικά έργα, νεκρά ή ζώντα, όπως κορμοφράγματα, κορμοδέματα, κλαδοδέματα, 

κλαδοπλέγματα, κλαδοστρώματα, φακελώματα, κλπ.  

3. Αντιδιαβρωτικά έργα σε μικροχαραδρώσεις, από ξηρολιθοδομή, λιθοδομή με τσιμεντοκονία, 

σκυρόδεμα, συρματόπλεχτα κιβώτια, συρματόπλεγμα δικτυωτό, κλπ.  

4. Έργα στη λεκάνη απορροής, για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του 

απορρέοντος νερού, αρόσεις, βαθμιδώσεις, τάφροι συγκράτησης του νερού της βροχής, κλπ.  

5. Τοίχους για τη βαθμίδωση επικλινών εδαφών και την αντιστήριξή τους.  

6. Έργα αποστράγγισης επικίνδυνων για ολίσθηση εδαφών όπως έργα υδρομάστευσης και τάφροι 

επενδεδυμένες ή μη  

7. Έργα αποτροπής των αποσαθρώσεων και γεωκατακρημνίσεων.  

8. Φράγματα, που κατασκευάζονται για τη μείωση της δύναμης του νερού (αναβαθμοί) και τη 

σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες).  

9. Προβόλους για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων.  

10. Έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρανών από 
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ζώντα ή νεκρά υλικά, κλπ).  

11. Φράγματα συγκράτησης και διαλογής φερτών υλικών.  

12. Φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την αποτροπή ολισθήσεων.  

12. Έργα διαμόρφωσης κοιτών (αναχώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, 

ευθυγραμμίσεις, κλπ).  

13. Έργα ανάσχεσης πλημμύρων (φράγματα ταμίευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, έργα 

αύξησης του χρόνου συρροής, κλπ).  

14. Έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων.  

15. Έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των 

υδάτων από τις φερτές ύλες.  

16. Έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη.  

17. Μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, όπως οι ισόπεδες 

διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς οχετοί.  

18. Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητικές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των 

έργων, βελτίωση της ποιότητας του νερού). 

 

Δράση 3: Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα 

αποκατάστασης καμένων εκτάσεων. 

ΟΙ επιλέξιμες ενέργειες της δράσης ήταν: 

1. Μελέτες αναδάσωσης για την αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων  

2. Έργα αποκατάστασης (αναδασώσεις) δασοκομικού δυναμικού που έχει υποστεί καταστροφές 

κυρίως από πυρκαγιές.  

3. Υλοτομία, μεταφορά και απομάκρυνση καμένων δέντρων.  

4. Αναδασώσεις, αναθαμνώσεις, αναχλοάσεις, επιπέδωση πρανών, βαθμίδωση εδάφους, 

καλλιέργεια, κλπ. Φυτεύσεις που γίνονται κατά μήκος των πρανών κυρίως από υδρόφιλα είδη 

(πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα, λυγαριές κλπ). Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιφράξεις, που γίνονται 

για την προστασία τους.  

5. Ξύλινα αντιδιαβρωτικά έργα, νεκρά ή ζώντα, όπως κορμοφράγματα, κορμοδέματα, κλαδοδέματα, 

κλαδοπλέγματα, κλαδοστρώματα, φακελώματα, κλπ.  

6. Αντιδιαβρωτικά έργα σε μικροχαραδρώσεις, από ξηρολιθοδομή, λιθοδομή με τσιμεντοκονία, 

σκυρόδεμα, συρματόπλεχτα κιβώτια, συρματόπλεγμα δικτυωτό, κλπ.  

7. Έργα στη λεκάνη απορροής, για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του 

απορρέοντος νερού, αρόσεις, βαθμιδώσεις, τάφροι συγκράτησης του νερού της βροχής, κλπ. 

8. Έργα αποστράγγισης επικίνδυνων για ολίσθηση εδαφών όπως έργα υδρομάστευσης και τάφροι 

επενδεδυμένες ή μη για την απομάκρυνση του νερού και την αποτροπή του εμποτισμού των 

επικίνδυνων για ολίσθηση επιφανειών, αντιολισθητικά εμπόδια, κλπ.  

9. Έργα αποτροπής των αποσαθρώσεων και γεωκατακρημνίσεων και συγκράτησης των 

παραγόμενων υλικών σε κατάλληλες θέσεις της λεκάνης.  

10. Φράγματα, που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού (αναβαθμοί) και 

τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες).  

11. Πρόβολοι, που γίνονται για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων.  

12. Έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρανών από 

ζώντα ή νεκρά υλικά, κλπ).  

13. Φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των.  

14. Έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (αναχώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, 

εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις, κλπ).  

15. Έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των 

υδάτων από τις φερτές ύλες.  

16. Έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη.  

17. Μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, όπως οι ισόπεδες 

διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς οχετοί.  
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18. Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητικές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των 

έργων, βελτίωση της ποιότητας του νερού). 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας 

Μέτρο 311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»   

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και 

απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη 

δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση 

εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο. 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΚΑΔ 

2008, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ». 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους 

με βάση ταξινόμηση ΚΑΔ 2008, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας 

«ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ»). 

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

- Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του 

Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) για την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης. 

  

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί) το επιλέξιμο 

κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και έως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση : 

Επισκέψιμα αγροκτήματα στην περίπτωση που η παρέμβαση περιλαμβάνει και υποδομή 

διανυκτέρευσης. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης 

δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.  

 

Μέτρο 312 – «Ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων»   

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων 

απασχόλησης σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης 

εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των 

πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, συνεταιριστικές οργανώσεις και ειδικές ομάδες 

πληθυσμού. 

 

 Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (σε επιλεγμένους 

κλάδους με βάση ταξινόμηση ΚΑΔ 2008)  

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α’ μεταποίηση  
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 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης 

 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής 

οικονομίας 

Μέτρο 313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»   

Στόχος είναι η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης, η 

αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, 

συνεταιριστικές οργανώσεις και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

 Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 

ενημέρωσης και πληροφόρησης),  

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  

Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών). 

 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης  

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής  

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 

τουρισμού.  

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ) 

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας 

«παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους 

δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 

αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

Οι επιλέξιμες/μη επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καν. 1974/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται στα εξής :  

Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. 

Μέτρο 321 – «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»   

Στόχος του Μέτρου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών 

και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού 

πληθυσμού. Η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι 

υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και την ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης. Η κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό 

χάρτη της χώρας με τη δημιουργία και αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε 

αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα σε λευκές περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (Παράρτημα ΙΙ: 

Χάρτης 3, Πίνακας 45).Η δημιουργία/αναβάθμιση της ευρυζωνικής υποδομής θα βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, μέσω της εξασφάλισης με ηλεκτρονικό τρόπο 

ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών. Οι ανωτέρω 

υποδομές πρόσβασης κρίνονται επίσης αναγκαίες για την αναβάθμιση και βελτίωση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων 
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εργασίας. Επιπλέον, κατάλληλη δικτυακή υποδομή μπορεί να υποστηρίξει την εποπτεία-προστασία 

των περιοχών αυτών από φυσικές καταστροφές, (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς κ.λπ.) και να ενισχύσει 

άλλες εφαρμογές για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών 

πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς 

και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία,. 

Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης: Η ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης 

μπορεί να περιλαμβάνει α) δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων ευκολιών 

οπισθόζευξης (π.χ σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό αυτών) και διευκόλυνση 

πρόσβασης σε αυτή β) αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής γ) εγκατάσταση παθητικής 

ευρυζωνικής υποδομής (π.χ αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου όπως οπτικές ίνες - dark fibre, 

κλπ.) με την πιθανή αξιοποίηση των υποδομών δικτύων κοινής ωφέλειας όπως Ενέργεια, Μεταφορές, 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης, κλπ 

Δράσεις έργων υποδομών μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα) για την καλύτερη διαχείριση 

των υδατικών πόρων καθώς και ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης δύνανται να 

χρηματοδοτηθούν και μέσω των νέων προκλήσεων. 

Μέτρο 322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»   

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του 

αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι δράσεις δε θα έχουν 

αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν 

τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισμών, την τοπική αρχιτεκτονική και 

την αγροτική κληρονομιά και σε πλήρη συμβατότητα με την προώθηση του στόχου της τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων ) 

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής 

θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου 

αναβάθμισης αυτού. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 

 Μέτρο 323 – «Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς» 

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η διάσωση παραδοσιακών 

αρχιτεκτονικών στοιχείων καθώς και η αναβίωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

υπαίθρου. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής 

φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν με σχετική μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη) όπως βελτίωση – 

σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του 

εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
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Εξαιρούνται οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000. 

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση 

περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη).  

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 

(όπως γεφύρια, μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες).  

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που 

σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά.  

Την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, 

μουσικών οργάνων, στολών. 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 
LEADER 

Μέτρο 411 – «Ανταγωνιστικότητα» 

Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 και 

αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του 

ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας δασοκομικών προϊόντων και γεωργικών 

προϊόντων προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης, εξαιρουμένων των 

αλιευτικών προϊόντων (κωδικός Μέτρου 123). 

Τα ανωτέρω αφορούν μόνο: 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, παρεμβάσεις 

περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το ύψος των €500.000 συνολικού επιλέξιμου κόστους.  

Μέτρο 413 – «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση» 

Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, τα οποία στοχεύουν στην ολοκληρωμένη, ψηλής 

ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων του αγροτικού πληθυσμού 

μέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες Αγροτικές Περιοχές.  

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

είναι δράσεις που υπάγονται μέσα στα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και 

δράσεις που δεν εμπίπτουν μέσα στα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 3ου Άξονα. 

Μέτρο 421 – «Συνεργασίες» 

Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η 

ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί 

κ.λπ), καθώς και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

Το μέτρο 421περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα: 

421α. «Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή κοινής 

δράσης»  

421β. «Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές άλλων 

κρατών μελών ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης»  

Συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ: 

 Ομάδων Τοπικής Δράσης του Άξονα 4 του ΠΑΑ 
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 Μίας τουλάχιστον ΟΤΔ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και Φορέων άλλων αγροτικών περιοχών, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, εκπονούν στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης για συγκεκριμένη περιοχή και είναι οργανωμένοι στη βάση εταιρικής 

σχέσης.  

Μέτρο 431 – «Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση» 

Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν 

την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην περιοχή παρέμβασής τους, 

συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας.  

Ειδικότερα, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής, 

οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αποτελεσματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, και 

αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και 

μακροπρόθεσμα στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους. 

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης με τους φορείς της 

περιοχής και κυρίως με τους εταίρους του επιπέδου λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, 

όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.  

Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, απαιτούνται υποστηρικτικές 

ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή και διαχείριση. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 

1. Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 

2. Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση: 

- η εκπόνηση μελετών για τις περιοχές εφαρμογής (όπως ενδεικτικά: μελέτες εξειδίκευσης τομεακών 

στρατηγικών του τοπικού προγράμματος, μελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στην 

παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ) 

- ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. Οι 

ενέργειες αυτές αφορούν ενδεικτικά: τη διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του 

πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις 

προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία 

αυτού, τις διαδικασίες εφαρμογής κ.λπ. 

- διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

- ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο (μπορεί να αφορά τα μέλη του Επιπέδου Λήψης 

Αποφάσεων και τους Συντονιστές του τοπικού προγράμματος για θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης κ.λπ) 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 
Τεχνική Υποστήριξη 

Μέτρο 511 – «Τεχνική Βοήθεια» 

Ετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση των μέτρων τα οποία είναι αναγκαία 

για την υλοποίηση του ΠΑΑ, καθώς και ενέργειες της Αρχής Διαχείρισης που στοχεύουν στη 

διασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισης του.  

Το Μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης και στήριξης των Μέτρων του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του πρωτογενή τομέα στα πλαίσια του 

Προγράμματος και στην παρακολούθηση των Δράσεων και τη συντονισμένη εφαρμογή και 

αξιολόγηση του Προγράμματος. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: 



Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 22 

 Γενικά στη «δημοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράμματος. 

 Ειδικότερα στη μέγιστη δυνατή «ενημέρωση» των δικαιούχων για ένταξη στα μέτρα του 

Προγράμματος και του κοινού γενικότερα  

 Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

 Βελτιώσεις στις απαιτούμενες εργασίες για την αξιολόγηση (δημιουργία base line, ανταλλαγή 

πληροφόρησης και εμπειριών). 

 Στην υποβοήθηση εφαρμογής μέτρων και δράσεων του Προγράμματος και της αγροτικής 

ανάπτυξης γενικότερα με εμπειρογνώμονες, μελέτες κτλ. 

 Την διεξαγωγή των απαραίτητων Αξιολογήσεων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 

συμπεριλαμβανομένης της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 

2004-2006 και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της πέμπτης προγραμματικής περιόδου. 

Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις που έχουν σαν στόχο την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη, 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος άλλα και ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


