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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ετήσια Έκθεση Προόδου για το έτος 2010, τέταρτο έτος εφαρµογής του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), συντάσσεται 

από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ (ΕΥ∆ ΠΑΑ). Η ΕΥ∆ ΠΑΑ έχει την 

κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του Προγράµµατος, σε συνεργασία µε την Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ), τους Φορείς Εφαρµογής και µε τον 

Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ), σύµφωνα µε το Άρθρο 82 του Κανονισµού 

(ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και µε το 

Άρθρο 60 και το Παράρτηµα VII του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για 

τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του προαναφερθέντος Κανονισµού, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά. 

Η  Ετήσια  Έκθεση  Προόδου  αποτελείται  από  7  Κεφάλαια και το Παράρτηµα.  

     Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αλλαγές των γενικών συνθηκών που 

έχουν επίπτωση στις συνθήκες υλοποίησης του Προγράµµατος. 

     Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόοδος του Προγράµµατος σε σχέση 

µε τους καθορισµένους στόχους, µε βάση δείκτες εκροών και αποτελέσµατος. 

     Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δηµοσιονοµική εκτέλεση του 

Προγράµµατος µε πίνακες δαπανών ανά Μέτρο που αφορούν πληρωµές 

δικαιούχων για κάθε Μέτρο. 

     Στο τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

της παράλληλης αξιολόγησης. 

Στο πέµπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας και 

της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του Προγράµµατος. Ειδικότερα 

παρουσιάζονται τα µέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι βασικές αρχές 

διαχωρισµού µεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της 4ης 

Προγραµµατικής Περιόδου, η σύνοψη των κυριότερων προβληµάτων που 

προέκυψαν κατά τη διαχείριση του Προγράµµατος, η χρήση της Τεχνικής 

Βοήθειας, το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο, καθώς και τα µέτρα που ελήφθησαν για να 

εξασφαλισθεί η δηµοσιότητα του Προγράµµατος. 

Στο έκτο Κεφάλαιο δηλώνεται η τήρηση των Κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο 

της στήριξης, περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού των τυχόν προβληµάτων 

που ανέκυψαν και των µέτρων που υιοθετήθηκαν για την αντιµετώπισή τους.  
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Στο έβδοµο  Κεφάλαιο δηλώνονται ανά Μέτρο τα ανακτώµενα ποσά κατά το 

έτος 2010. 

Το Παράρτηµα αποτελείται από πίνακες του κοινού πλαισίου Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι το 2010 έγιναν πληρωµές ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 

655.206.102,29 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε Κοινοτική Συµµετοχή ύψους 

500.043.176,57 Ευρώ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ AΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)   

 

Η διεθνής οικονοµική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει ήδη 

παγκόσµιες επιπτώσεις. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν µπει και αυτές σε περίοδο 

οικονοµικής ύφεσης, ενώ µείωση των ρυθµών ανάπτυξης έχει επέλθει και στις άλλες 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η Ελλάδα ως µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας µε 

στενούς δεσµούς µε τις άλλες δυτικές χώρες έχει πληγεί άµεσα από την οικονοµική 

κρίση και έχουν επηρεαστεί όλοι οι τοµείς των δραστηριοτήτων της, 

συµπεριλαµβανοµένου και του αγροτικού τοµέα. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µία κρίσιµη καµπή της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς οι 

οικονοµικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών την έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα 

της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, ωστόσο, είναι δυνατόν να αποτραπεί και η Ελλάδα να 

επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, µε την προϋπόθεση ότι θα νοµοθετηθούν και θα 

εφαρµοστούν µε συνέπεια σηµαντικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες ήδη 

έχουν δροµολογηθεί. Τα στοιχεία που παρατίθενται στις ακόλουθες παραγράφους 

του παρόντος Κεφαλαίου προέρχονται από την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδας για το έτος 2010 καθώς και από επικαιροποιηµένες 

εκτιµήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το ίδιο έτος. 

 

1.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Μετά την ύφεση του 2009 που προκλήθηκε από τη χρηµατοοικονοµική κρίση, η 

ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας το 2010 υπήρξε τελικά ισχυρότερη της 

αναµενόµενης, καθώς η ευνοϊκή επίδραση της επεκτατικής δηµοσιονοµικής και 

νοµισµατικής πολιτικής και η έντονη ανάκαµψη του παγκόσµιου εµπορίου 

υπεραντιστάθµισαν τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας, την οποία προκαλούν τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και η ανησυχία των διεθνών αγορών για την ευρωπαϊκή κρίση 

κρατικού χρέους. 

Το παγκόσµιο ΑΕΠ, µετά τη µείωσή του κατά 0,5% το 2009, την πρώτη µείωση από 

το 1946, αυξήθηκε κατά 5,0% το 2010. Ειδικότερα, στις προηγµένες οικονοµίες, οι 

οποίες επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, η ανάκαµψη υπήρξε εντονότερη 

(+3,0%, έναντι -3,4% το 2009) και σε σηµαντικό βαθµό συγχρονισµένη. Ωστόσο, το 

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε περαιτέρω στο 8,3% (από 8% το 2009). Στις ΗΠΑ, 

όπου η ανάκαµψη βασίστηκε στην εγχώρια ζήτηση και την αύξηση των αποθεµάτων, 

το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9% το 2010, µετά από µείωση κατά 2,6% το 2009. Στην 
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Ιαπωνία, όπου η ανάκαµψη βασίστηκε στην εξωτερική ζήτηση, το ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 3,9% το 2010 (2009:-6,3%) και στη ζώνη του ευρώ κατά 1,7% (2009: -4,1%). 

Στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ 

επιταχύνθηκε σε 7,3%, από 2,7% το 2009. Στην Κίνα, όπου, σε αντίθεση µε τις 

περισσότερες προηγµένες οικονοµίες, η νοµισµατική πολιτική γίνεται περιοριστική 

λόγω υψηλού πληθωρισµού ενώ η δηµοσιονοµική πολιτική εξακολουθεί να είναι 

επεκτατική, ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 10,3%, από 9,2% το 2009. 

Παρά τη σηµαντική ανάκαµψη του ΑΕΠ, η δηµοσιονοµική θέση των προηγµένων 

οικονοµιών σηµείωσε περιορισµένη µόνο βελτίωση το 2010 (το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης µειώθηκε κατά 1 εκατ. µονάδα στο 7,7% του ΑΕΠ), ενώ το διαρθρωτικό 

έλλειµµα ως ποσοστό του δυνητικού προϊόντος συνέχισε να αυξάνεται (σε 5,7%, από 

5,4% του ΑΕΠ το 2009). 

Ο πληθωρισµός αυξήθηκε στις προηγµένες οικονοµίες το 2010 (στο 1,6%, από 0,1% 

το 2009), κυρίως λόγω της ανόδου των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων, 

παρέµεινε όµως γενικά χαµηλός λόγω των συνθηκών υποαπασχόλησης των 

παραγωγικών συντελεστών παρά τη σηµειωθείσα ανάκαµψη. Στις αναδυόµενες και 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες η έντονη οικονοµική δραστηριότητα και η αύξηση των 

τιµών των τροφίµων είχαν αποτέλεσµα την άνοδο του πληθωρισµού στο 6,2%. 

Το παγκόσµιο εµπόριο, το οποίο επλήγη σφοδρά το 2009, καθώς ήταν βασικός 

µηχανισµός µετάδοσης και γεωγραφικής εξάπλωσης της ύφεσης, ανέκαµψε 

εντυπωσιακά το 2010. Ο όγκος του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

έφθασε το 2010 στα προ της κρίσης επίπεδα, εµφανίζοντας άνοδο κατά 12,4%, 

έναντι µείωσης κατά 10,8% το 2009. 

Οι διεθνείς τιµές των βασικών εµπορευµάτων, µετά τη µεγάλη υποχώρησή τους το β’ 

εξάµηνο του 2008, άρχισαν και πάλι να κινούνται ανοδικά τη διετία 2009-2010. Οι 

διεθνείς τιµές του πετρελαίου αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 27,9% το 2010. Οι 

διεθνείς τιµές των βασικών εµπορευµάτων πλην καυσίµων αυξήθηκαν κατά 26,3% το 

2010. 

Η κύρια αιτία για την άνοδο των τιµών των τροφίµων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 

αλλά βασικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραµάτισαν οι διαταραχές στην προσφορά, λόγω 

αντίξοων καιρικών συνθηκών. Η ξηρασία και οι πυρκαγιές στη Ρωσία, την Ουκρανία 

και το Καζακστάν καθώς και το ζεστό καλοκαίρι στις ΗΠΑ είχαν επιπτώσεις στην 

παραγωγή σιταριού και καλαµποκιού αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε 

την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης και τα χαµηλά αποθέµατα στα προϊόντα αυτά, 

οδήγησε σε σηµαντικό άλµα των τιµών των συγκεκριµένων τροφίµων. 
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Η αξιοσηµείωτη αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων, αλλά και η  

διατήρηση των τιµών αυτών σε σχετικά υψηλά επίπεδα, συνεπάγονται σοβαρές 

οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις παγκοσµίως και ιδίως για τις αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες. Οι κύριες επιπτώσεις είναι:  

(α) αύξηση του πληθωρισµού τιµών και κόστους, λόγω των πρωτογενών και 

δευτερογενών επιδράσεων στο κύκλωµα διαµόρφωσης των τιµών,  

(β) χειροτέρευση των όρων εµπορίου και του εµπορικού ισοζυγίου των χωρών οι 

οποίες είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίµων και ενέργειας και, γενικά,  

(γ) επιβράδυνση ή ανακοπή της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης. 

Επίσης, όπως έδειξαν οι πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές σε αρκετές 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες, η συνεχιζόµενη αύξηση των τιµών του πετρελαίου και 

των τροφίµων έχει αναδιανεµητικές επιπτώσεις εις βάρος των φτωχότερων 

στρωµάτων του πληθυσµού, γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα η επισιτιστική ασφάλεια και η κοινωνική πρόνοια. Από την άλλη 

πλευρά, η άνοδος των εν λόγω τιµών ενισχύει το εισόδηµα των εξαγωγέων 

πετρελαίου και τροφίµων, ένα µέρος του οποίου ανακυκλώνεται στις παγκόσµιες 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, δεδοµένου του υψηλού κόστους έρευνας 

και ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας και των πρωτοποριακών καλλιεργειών, οι 

υψηλές τιµές του πετρελαίου και των τροφίµων µπορούν να εξασφαλίσουν το 

περιθώριο κέρδους που καθιστά συµφέρουσες τέτοιες πρωτοβουλίες, διανοίγοντας 

νέες προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας. 

 

1.2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

Η οικονοµική ανάκαµψη στη ζώνη του ευρώ το 2010 συνοδεύθηκε από τη διεύρυνση 

των διαφορών στις οικονοµικές επιδόσεις των επιµέρους χωρών. Συγκεκριµένα, 

καταγράφηκαν υψηλός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στη Γερµανία (3,5%), η οικονοµία 

της οποίας επωφελήθηκε περισσότερο από την έντονη ανάκαµψη του διεθνούς 

εµπορίου, στασιµότητα ή αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης σε οικονοµίες οι οποίες είναι 

στο επίκεντρο της δηµοσιονοµικής κρίσης (Ελλάδα, Ιρλανδία) και στην Ισπανία, 

καθώς και µέτριοι ρυθµοί στις περισσότερες άλλες οικονοµίες της ζώνης του ευρώ. Η 

Πορτογαλία διατήρησε θετικό ρυθµό ανόδου του ΑΕΠ το 2010, καθώς η επίδραση 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα γίνει αισθητή τα αµέσως επόµενα χρόνια. 
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Ο πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 1,6% το 2010, από 0,3% το 2009, 

ενώ το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 

6,3% το 2010. 

 

1.3 H OIKONOMIA ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ 

Το 2010 ήταν έτος στροφής στην οικονοµική πολιτική της Ελλάδας , η οποία έπρεπε 

να αντιµετωπίσει τα αδιέξοδα που είχε δηµιουργήσει µια µακρά περίοδος 

λανθασµένων επιλογών. Σε γενικές γραµµές η στροφή αυτή είχε θετικά 

αποτελέσµατα, καθώς απέτρεψε τα χειρότερα και εξασφάλισε ένα περιθώριο για την 

εφαρµογή της αναγκαίας µακρόπνοης προσαρµογής. 

Η εφαρµογή του Μνηµονίου I απέτρεψε σε πρώτη φάση τη χρεοκοπία. Το πρώτο 

σηµαντικό γεγονός είναι η εφαρµογή της Συµφωνίας Στήριξης. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), σε τρεις διαδοχικές 

αξιολογήσεις, εκτίµησαν θετικά την πορεία εφαρµογής των όρων του Μνηµονίου Ι, 

γεγονός που επέτρεψε τη συνέχιση της χρηµατοδότησης χωρίς καθυστερήσεις. 

Αποτράπηκαν έτσι οι αρνητικές εξελίξεις που τον Απρίλιο του 2010 έµοιαζαν 

αναπόφευκτες και δόθηκε στην οικονοµία µια ευκαιρία, ένα χρονικό περιθώριο για να 

προχωρήσει στις µεγάλες αλλαγές που χρειάζονται. 

 

Η πραγµατική οικονοµία εξελίχθηκε δυσµενέστερα από ότι αρχικά αναµενόταν. Η 

αναµενόµενη, λόγω της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µείωση της 

εγχώριας ζήτησης ήταν ο βασικός παράγοντας της ύφεσης. Το ΑΕΠ µειώθηκε το 

2010 κατά 4,5%, επηρεαζόµενο αποκλειστικά από την εγχώρια ζήτηση – 

συγκεκριµένα την υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,5%, της δηµόσιας 

κατανάλωσης κατά 6,5% και των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά 

16,5%. 

 

Η εξέλιξη του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας άµβλυνε σε κάποιο βαθµό την ύφεση, 

παρά την περιορισµένη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Πράγµατι, η 

µεταβολή του πραγµατικού εξωτερικού ισοζυγίου είχε θετική συµβολή στο ρυθµό 

µεταβολής του ΑΕΠ το 2010 (όπως και το 2009, ενώ την τριετία 2006-2008 η 

συµβολή ήταν αρνητική). Καθώς οι εισαγωγές µειώθηκαν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, 

η θετική συµβολή του εξωτερικού τοµέα εν µέρει αντιστάθµισε την αρνητική επίδραση 

της εγχώριας ζήτησης. Η µείωση των εισαγωγών ήταν αποτέλεσµα της πτώσης της 
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κατανάλωσης και των επενδύσεων. Στο βαθµό πάντως που η παρατηρούµενη 

µείωση των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών οφείλεται σε προσαρµογές της 

καταναλωτικής συµπεριφοράς, θα µπορούσε να αποτελέσει µονιµότερο 

χαρακτηριστικό της µελλοντικής εξέλιξης του εµπορικού ελλείµµατος. 

 

Βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα, αλλά παραµένει µεγάλη η σωρευµένη απώλεια 

που πρέπει να καλυφθεί. Η άνοδος των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην ανάκαµψη 

του παγκόσµιου εµπορίου και δευτερευόντως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

∆ύο σηµεία ωστόσο θα πρέπει να τονιστούν: Πρώτον, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας µε βάση το σχετικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

(λαµβάνοντας υπόψη και τη µεταβολή της σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

του ευρώ) ήταν το 2010 της τάξεως του 6% για το σύνολο της οικονοµίας και του 5% 

για τον επιχειρηµατικό τοµέα, ποσοστό που θα πρέπει να συγκριθεί µε τις 

σωρευτικές απώλειες της περιόδου 2001-2009, οι οποίες υπολογίζονται σε 28%. Η 

απόσταση που πρέπει εποµένως να καλυφθεί είναι ακόµη µεγάλη. ∆εύτερον, οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούν µόνο στο 21% του ΑΕΠ (έναντι 40,5% 

στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο). Το γεγονός αυτό βραχυπρόθεσµα περιορίζει τη 

δυνατότητά τους (εάν αυξηθούν λόγω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κόστους) 

να αµβλύνουν αισθητά την ύφεση και να τροφοδοτήσουν την ανάκαµψη, 

µεσοπρόθεσµα όµως υποδηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια για µεγάλη αύξησή τους, 

εάν βελτιωθεί και η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.  

 

Χάθηκαν θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς και αυξήθηκε σηµαντικά η ανεργία 

λόγω της ύφεσης. Η απασχόληση το τελευταίο τρίµηνο του 2010 ήταν µειωµένη κατά 

4% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2009, υποδηλώνοντας την απώλεια 180 

χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας το ίδιο τρίµηνο έφθασε το 

14,2% του εργατικού δυναµικού. Η µέση ετήσια µείωση της απασχόλησης (-2,7%) 

ήταν µικρότερη από τη µείωση του ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα να υποχωρήσει και η 

παραγωγικότητα κατά 1,8%. 

 

Το 2010 το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης εµφάνισε εντυπωσιακή 

µείωση της τάξεως των 5 εκατοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, αλλά το πραγµατικό ΑΕΠ 

µειώθηκε κατά 4,5%, η συνολική απασχόληση µειώθηκε κατά 2,7% και η µισθωτή 

απασχόληση κατά 3%, ενώ το µέσο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 12,5%. 

Ταυτόχρονα, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε µόνο 
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περιορισµένη υποχώρηση στο 10,4% του ΑΕΠ (από 11% το 2009), ο πληθωρισµός 

έφθασε το 4,7%, οι µέσες ονοµαστικές αποδοχές των µισθωτών στο σύνολο της 

οικονοµίας µειώθηκαν κατά 5,0% (σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Τράπεζας της 

Ελλάδος) και ο ετήσιος ρυθµός πιστωτικής επέκτασης προς τον εγχώριο ιδιωτικό 

τοµέα ήταν µηδενικός το ∆εκέµβριο (ελαφρά αρνητικός για τα νοικοκυριά, ελαφρά 

θετικός για τις επιχειρήσεις). 

Κύρια θετική εξέλιξη του 2010, εκτός από τη µεγάλη µείωση του δηµόσιου 

ελλείµµατος, ήταν η ανάκαµψη των εξαγωγών αγαθών, που έγινε αισθητή από το 

δεύτερο εξάµηνο και επιβεβαιώνεται από όλους τους δείκτες, αν και το επίπεδο των 

εξαγωγών, επειδή µειώθηκε πολύ το 2009, συνεχίζει να υστερεί έναντι του 2008. Η 

ανάκαµψη των εξαγωγών αγαθών δεν είναι τυχαία. Οφείλεται βεβαίως στην 

ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας και εποµένως της ζήτησης από τους 

εµπορικούς µας εταίρους, καθώς και στη µεγαλύτερη δραστηριοποίηση των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην εξωτερική αγορά προκειµένου να αντισταθµίσουν τη 

µείωση της εγχώριας ζήτησης για τα προϊόντα τους. Αντανακλά όµως επίσης την 

έναρξη της ανάκτησης των απωλειών ανταγωνιστικότητας. 

Το 2010 όµως, η ανταγωνιστικότητα βάσει των σχετικών τιµών καταναλωτή 

βελτιώθηκε ελαφρά (κατά 0,5% – εξέλιξη που σηµειώθηκε παρά τον υψηλό 

πληθωρισµό και οφείλεται αποκλειστικά στην υποχώρηση της σταθµισµένης 

ισοτιµίας του ευρώ), ενώ η ανταγωνιστικότητα βάσει του σχετικού κόστους εργασίας 

εκτιµάται ότι βελτιώθηκε αισθητά, περίπου κατά 6% για το σύνολο της οικονοµίας και 

κατά 5% για τον επιχειρηµατικό τοµέα, γεγονός που σε αξιόλογο βαθµό αντανακλά τη 

σηµαντική µείωση των αποδοχών και του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και τη µεταβολή της 

σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ. 

∆ύο ακόµη εξελίξεις µπορούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν 

θετικές. 

• Ο πυρήνας του πληθωρισµού (που δεν περιλαµβάνει τις τιµές της ενέργειας και των 

µη επεξεργασµένων τροφίµων) διαµορφώθηκε µεν στο 3,0% το ∆εκέµβριο, αλλά 

χωρίς την επίπτωση των αυξήσεων της έµµεσης φορολογίας ήταν µόλις 0,3%. 

Αυτό αντανακλά την αντιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων που προέρχονταν 

στη χώρα µας από την πλευρά της ζήτησης και του κόστους εργασίας, ενώ 

στηρίζει την πρόβλεψη ότι ο πληθωρισµός όπως µετρείται από το δείκτη τιµών 

καταναλωτή θα υποχωρήσει σταδιακά, καθώς θα εξασθενεί η επίπτωση των 

αυξήσεων των έµµεσων φόρων. 
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• Συνεχίστηκε το 2010 η µεγάλη µείωση των εισαγωγών αγαθών, η οποία, σε 

σταθερές τιµές και σύµφωνα µε εθνικολογιστικά στοιχεία, έφθασε σωρευτικά το 

25,4% τη διετία 2009-2010. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά άµεσα την αντίστοιχη 

σωρευτική υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 6,6% και των 

επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά 25,9% το ίδιο διάστηµα, είναι δηλαδή 

αποτέλεσµα της ύφεσης. Μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί θετική, στο βαθµό που η 

µείωση των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών αντανακλά και µια προσαρµογή 

του καταναλωτικού προτύπου των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία µπορεί να 

συµβάλει στο µονιµότερο περιορισµό του εµπορικού ελλείµµατος. 

Όσον αφορά το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε 

δηµοσιονοµικά στοιχεία, αυτό µειώθηκε σε 8,4% του ΑΕΠ το 2010, από 13,1% του 

ΑΕΠ το 2009 και έναντι στόχου για µείωση στο 8,1% του ΑΕΠ στο Πρόγραµµα 

Οικονοµικής Προσαρµογής. Παρά τη µεγάλη µείωση του ελλείµµατος (κατά 37,0% σε 

σχέση µε το 2009), ο στόχος για το έλλειµµα δεν επιτεύχθηκε, λόγω υστέρησης των 

εσόδων, η οποία µόνο εν µέρει αντισταθµίστηκε από το ότι η µείωση των δαπανών 

υπερέβη το στόχο. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τα ταµειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δανειακές 

ανάγκες (ταµειακό έλλειµµα) του κρατικού προϋπολογισµού µειώθηκαν κατά 28,3% 

το 2010 και διαµορφώθηκαν σε 10,2% του ΑΕΠ, έναντι 13,9% του ΑΕΠ το 2009. Ο 

περιορισµός του ελλείµµατος εντοπίζεται κυρίως στη µείωση του ταµειακού 

ελλείµµατος του τακτικού προϋπολογισµού και δευτερευόντως στη µείωση του 

ελλείµµατος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 

Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µεταίχµιο, καθώς η προσαρµογή της έχει κάνει 

προόδους, αλλά παραµένει δυσανάλογα βραδεία σε σχέση µε τη δυναµική του 

χρέους. Χρειάζεται σήµερα µια ισχυρή επανεκκίνηση της προσπάθειας, που θα 

καλύψει γρήγορα τις υστερήσεις και θα δώσει νέα ορµή στη µεταρρυθµιστική 

πολιτική. Οι βασικές κατευθύνσεις των µεταρρυθµίσεων ― αρκετές από τις οποίες 

έχουν ήδη δροµολογηθεί ― πρέπει να αφορούν: 

- Την εξυγίανση του δηµόσιου τοµέα και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, 

µεταξύ άλλων µε εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης µέσω µείωσης της 

γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας. 

- Την ενίσχυση της ευελιξίας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, µεταξύ 

άλλων µε πολιτικές που αφορούν την επαγγελµατική και την ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση και τη διά βίου µάθηση, προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό 
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απασχόλησης και να επιτυγχάνεται διαρκής ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου 

δυναµικού και βελτίωση της παραγωγικότητας. 

- Την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 

- Τη βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων µέσω του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ 

και του Ε.Π. Αλιείας, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των επενδύσεων και την 

ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού της οικονοµίας. 

- Την αύξηση της αποτελεσµατικότητας όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης και 

την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της έρευνας. 

- Την αλλαγή του σηµερινού προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι µια από τις κυριότερες πηγές ανάπτυξης, 

πέρα από τις µεγάλες επενδύσεις για την αλλαγή του σηµερινού προτύπου 

παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, θα πρέπει να είναι και η αξιοποίηση της 

αγροτικής παραγωγής, µε µεταποίηση προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πέρα 

από τις δυνατότητες που µπορεί να δηµιουργηθούν για το βαµβάκι (λόγω της ανόδου 

της διεθνούς τιµής του), επιτυχίες έχουν σηµειώσει οι κλάδοι ποτών, χυµών και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων.  

 

1.4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η σηµασία του γεωργικού τοµέα για την οικονοµία της Ελλάδας, όπως και σε όλα 

σχεδόν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί µια συνεχή πτωτική 

πορεία. Αυτό φαίνεται καθαρά από την πτωτική τάση του ποσοστού συµµετοχής του 

παραγόµενου εγχώριου προϊόντος από τον γεωργικό τοµέα (Γεωργία, Θήρα & 

∆ασοκοµία) στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ελληνικής οικονοµίας 

κατά την περίοδο 2001-2010, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν τη διετία 2009-2010.  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% συµµετοχή 

της Γεωργίας  

στο Α.Ε.Π. 

5,9 5,5 5,1 4,6 4,4 3,4 3,1 2,8 2,9 2,9 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οικονοµικοί Λογαριασµοί Γεωργίας, 2004-2010 προσωρινά στοιχεία, 2010 
(2η εκτίµηση) 
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Ως προς το γεωργικό εισόδηµα, όπως αντανακλάται από τον δείκτη Α του γεωργικού 

εισοδήµατος ο οποίος αναφέρεται στο πραγµατικό κατά κεφαλήν εισόδηµα, εµφανίζει 

µία τάση έντονης συρρίκνωσης. Οι όποιες αυξήσεις στο γεωργικό εισόδηµα κατά την 

εξεταζόµενη 10ετία απέχουν πολύ από τις µειώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

αυτό και σε αριθµό και σε ποσοστιαία βάση.  

Πιο συγκεκριµένα την τελευταία 3ετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, το γεωργικό εισόδηµα συρρικνώθηκε κατά 

10,92% το 2008 σε σύγκριση µε το 2007, ενισχύθηκε ελαφρά κατά 1,5% το 

2009/2008 και κατέγραψε περαιτέρω πτώση 3,5% το 2010 σε σχέση µε το 2009 (ως 

έτος βάσεως για τις ετήσιες συγκρίσεις θεωρείται το προηγούµενο έτος σε σχέση µε 

το τρέχον. Π.χ. το 2010 η µεταβολή σε σχέση µε το 2009 ήταν 96,50-100=-3,50%).  

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

∆ΕΙΚΤΗΣ Α 100,20 96,31 91,20 95,26 100,69 98,26 100,73 89,08 101,50 96,50 

(%)ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

∆ΕΙΚΤΗ Α 

0,20 -3,69 -8,80 -4,74 0,69 -1,74 0,73 -10,92 1,50 -3,50 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οικονοµικοί Λογαριασµοί Γεωργίας, 2004-2010 προσωρινά στοιχεία, 2010 
(2η εκτίµηση) 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η δεύτερη εκτίµηση 

για το συνολικό γεωργικό εισόδηµα στην Ελλάδα το έτος 2010 εµφανίζει µια 

µεταβολή σε ονοµαστικές τιµές κατά -0,97% σε σχέση µε το 2009. Σε απόλυτες τιµές, 

το 2010 το εισόδηµα ανήλθε σε 6.806,51 εκατ. €, ενώ το 2009 ανερχόταν σε 6.873,51 

εκατ. € . 

Εάν όµως λάβουµε υπόψη την µεταβολή του αποπληθωριστή του ΑΕΠ που είναι 

+2,95% για το 2010 ως προς το 2009, τότε η πραγµατική µεταβολή 

(αποπληθωρισµένη) του συνολικού εισοδήµατος για το 2010 σε σύγκριση µε το 2009 

είναι -3,81%. 

Από τη θεώρηση των Γενικών ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στην γεωργία-

κτηνοτροφία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτουν συµπεράσµατα για την εξέλιξη του κόστους 

παραγωγής και των τιµών που απολαµβάνουν οι παραγωγοί από την πώληση των 

προϊόντων τους.  
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Πιο συγκεκριµένα, το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τον µέσο σταθµικό 

Γενικό ∆είκτη Τιµών Εισροών(1), σηµείωσε αύξηση 4,2% το 12µηνο Ιανουαρίου 2010- 

∆εκεµβρίου 2010 προς τον ίδιο δείκτη του 12µήνου Ιανουαρίου 2009 – ∆εκεµβρίου 

2009, έναντι µείωσης 6% που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα 12µηνα 

2009 προς 2008. Αντίστοιχα, ο µέσος σταθµικός Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών που 

αφορά στις τιµές που απολαµβάνει ο παραγωγός από την πώληση των προϊόντων 

του, σηµείωσε αύξηση 12,6% το 12µηνο Ιανουαρίου 2010- ∆εκεµβρίου 2010 σε 

σύγκριση µε τον ίδιο δείκτη του 12µήνου Ιανουαρίου 2009 – ∆εκεµβρίου 2009, έναντι 

µείωσης 2,2% που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα 12µηνα 2009 προς 

2008.  

Ένα επιπλέον µέγεθος για την περιγραφή της κατάστασης της αγροτικής οικονοµίας 

είναι η απασχόληση. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η απασχόληση ως 

συνολικό εργατικό δυναµικό στις εκµεταλλεύσεις, εκφρασµένο σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (σύµφωνα µε την κοινοτική 

µεθοδολογία), καταδεικνύει µια µεικτή τάση σε όλη την διάρκεια περιόδου 2001-2010, 

ήπιων διακυµάνσεων µε εξαίρεση εκείνη του 2003 όταν η απασχόληση ενισχύθηκε 

κατά +8,61% σε σύγκριση µε το 2002. Αναφορικά µε την τελευταία 3ετία 

παρατηρείται µια σταθεροποίηση στο µέγεθος της απασχόλησης (ως έτος βάσεως 

για τις ετήσιες συγκρίσεις θεωρείται το προηγούµενο έτος σε σχέση µε το τρέχον. 

Π.χ. το 2010 η µεταβολή σε σχέση µε το 2009 ήταν 99,68-100= - 0,32%)  

 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

98,72 98,79 108,61 98,87 98,89 97,35 97,35 99,62 99,65 99,68 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οικονοµικοί Λογαριασµοί Γεωργίας, 2004-2010 προσωρινά στοιχεία 

 

Τέλος, αναφορικά µε την εικόνα του εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της 

Ελλάδος µε όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα και προσωρινά στοιχεία 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της χώρας 

µετά την εκτίναξη του στα 3 δις ευρώ το 2007 από τα 2,1 δις το 2006, εµφανίζει 

                                                
1Ο δείκτης τιµών εισροών αναφέρεται στις µεταβολές των τιµών που καταβάλουν 

οι ίδιοι οι παραγωγοί για την αγορά των χρησιµοποιηµένων µέσων (εισροών) της 

παραγωγικής διαδικασίας.  
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τάσεις ιδιαίτερα σηµαντικής συρρίκνωσης από το 2008 και έπειτα. Συγκεκριµένα το 

2008, το εµπορικό έλλειµµα κατέγραψε ανεπαίσθητη πτώση 0,4%, το 2009/2008 

συρρικνώθηκε δραστικά κατά 23,2% και ανήλθε στα 2,3 δις ευρώ και το 2010/2009 

σηµείωσε περεταίρω ισχυρή µείωση κατά 18,7%, διαµορφούµενο στα 1,9 δις ευρώ.  

Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων είναι σε µεγάλο 

βαθµό απόρροια της σηµαντικής πτώσης των εισαγωγών, η οποία µε τη σειρά της, 

οφείλεται ασφαλώς και στον περιορισµό της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της 

οικονοµικής κρίσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα.  

Η παράλληλη δυναµική ανάπτυξη των εξαγωγών την ίδια περίοδο 2007-2010, 

έρχεται να συνδυαστεί µε την προαναφερθείσα µείωση των εισαγωγών και να 

οδηγήσει τελικά, στην σταδιακή αλλά σταθερή συρρίκνωση του ελλείµµατος στο 

εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων. Αναλυτικότερα, ως προς το σκέλος των 

Εισαγωγών αγροτικών προϊόντων αυτές σηµείωσαν αύξηση κατά 6,9% το 

2008/2007, σηµαντική πτώση της τάξεως του 10,2% το 2009 και περαιτέρω πτώση 

κατά 3% το 2010/2009. Στον αντίποδα, οι Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 

αυξήθηκαν δυναµικά κατά 13% το 2008/2007, κατέγραψαν ελαφρά πτώση κατά 0,8% 

το 2009/2008 και ενισχύθηκαν και πάλι το 2010/2009 κατά 5,8%. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΛΛΑ∆Α-ΚΟΣΜΟΣ  

σε εκατ. € 

 2007 2008 2009 2010 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 6.767,2 7.237,1 6.498,9 6.304,6 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3.715,1 4.196,4 4.163,7 4.406,1 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -3.052,1 -3.040,7 -2.335,2 -1.898,5 

 Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 

 

1.5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

1.5.1 Κλείσιµο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 

Το  Ε.Π. AA-AY αποτελούσε το οριζόντιο εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 

γεωργικού τοµέα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ  (Γ’ Προγραµµατική Περίοδος 2000-2006),  

συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων – Τµήµα Προσανατολισµού (ΕΓΤΠΕ-Π) κατά το 73% και περιελάµβανε 

συνολικά 35 Μέτρα κατανεµηµένα στους  παρακάτω 8 Άξονες Προτεραιότητας : 
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ΑΞΟΝΑΣ  1. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικής  εκµετάλλευσης. 

ΑΞΟΝΑΣ  2.  Παρεµβάσεις στην Α’  µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία των 

γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

ΑΞΟΝΑΣ  3.  Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού. 

ΑΞΟΝΑΣ  4. Βελτίωση των υποστηρικτικών µηχανισµών και ενηµέρωσης του 

αγροτικού πληθυσµού µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

ΑΞΟΝΑΣ  5.  Παρεµβάσεις στο γεωργικό προϊόν. 

ΑΞΟΝΑΣ  6.  Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. 

ΑΞΟΝΑΣ  7. Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.  

ΑΞΟΝΑΣ  8. Τεχνική  Βοήθεια. 

Σε ότι αφορά τα προγραµµατικά οικονοµικά στοιχεία, το ΕΠΑΑ-ΑΥ διέθετε πιστώσεις 

∆ηµόσιας ∆απάνης ∆.∆. ύψους  2.036,2 εκατ. € (εκ των οποίων η συµµετοχή των 

κοινοτικών κονδυλίων ήταν 1.483 εκατ. € και των Εθνικών-Π∆Ε  553,3 εκατ. € ).   

Η επιλεξιµότητα δαπανών του Προγράµµατος, µετά από την παράταση που δόθηκε 

από την Ε.Ε. λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007, έληξε 

στις  31/12/2009. 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το κλείσιµο 

της προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2011 (ήτοι 15 µήνες µετά την 

λήξη της επιλεξιµότητας δαπανών), µε την υποβολή προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Ε.Ε. των ακολούθων «εγγράφων κλεισίµατος» :  

1. της Πιστοποιηµένης ∆ήλωσης Τελικών ∆απανών,  

2. της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης, και  

3. της ∆ήλωσης Περάτωσης της παρέµβασης, από την Επιτροπή 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ). 

Οικονοµικά Στοιχεία Κλεισίµατος 

Συνολικά και σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος (ΟΠΣ) και τα οικονοµικά στοιχεία κλεισίµατος του Προγράµµατος, η 

τελική δήλωση πληρωµών της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης ανήλθε στα  2.075 

εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 102% επί της συνολικής ∆.∆. του 

Προγράµµατος. Επί του ποσού αυτού εφαρµόζονται οι περικοπές που συστήνει κατά 

περίπτωση η Ε∆ΕΛ. Σε ότι αφορά την κοινοτική συµµετοχή έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί εισροές για το 95% αυτών (ύψους 1.408 εκατ. €) και αποµένει η 
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απόδοση των υπολοίπων 75 εκατ. €  µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κλεισίµατος του Προγράµµατος.   

Επίσης, µε το κλείσιµο του προγράµµατος, υποχρεώσεις ύψους  261 εκατ. € 

µεταφέρθηκαν από το ΕΠΑΑ-ΑΥ ως ανειληµµένες υποχρεώσεις και έργα γέφυρες για 

ένταξη και πληρωµή στο ΠΑΑ ως ακολούθως: 

� για ανειληµµένες υποχρεώσεις Σχεδίων βελτίωσης           170 εκατ. €,  

� για ανειληµµένες υποχρεώσεις Νέων γεωργών                30 εκατ. €,  

� έλκος καστανιάς                     2 εκατ. €,  

� για έργα γέφυρες για µεγάλα αρδευτικά – εγγειοβελτιωτικά 

 δηµόσια έργα εξοικονόµησης ύδατος                                    50,25 εκατ. €. 

 

1.5.2 Κλείσιµο 13 ΠΕΠ  

Μετά το κλείσιµο των 13 ΠΕΠ 2000-2006 έχουν εγκριθεί εγγειοβελτιωτικά έργα τους, 

ως έργα γέφυρες στο ΠΑΑ. Μέχρι το τέλος του 2010 έχουν ενταχθεί, από την έναρξη 

της προγραµµατικής περιόδου στο Μέτρο 125Α ∆ράση 1,  8 έργα – γέφυρες των 

ΠΕΠ, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 21.683.698 €. Τα 4 από αυτά 

εντάχθηκαν εντός του 2010, αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 12.968.035 € και στοιχεία 

για την υλοποίησή τους φαίνονται στην πορεία του σχετικού Μέτρου στο Κεφ. 2. Με 

βάση την άτυπη ενηµέρωση που έχουµε µέχρι σήµερα από τις ∆Α των ΠΕΠ 

αναµένεται η ένταξη 4 έργων ακόµα.  

 

1.5.3 Αναθεωρήσεις του ΠΑΑ κατά το έτος 2010 

Στις 8 Μαρτίου 2010 υποβλήθηκε η 6η τροποποίηση του ΠΑΑ (7η έκδοση), 

σύµφωνα µε το άρθρο 8α παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Η τροποποίηση 

αφορούσε την 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. Κατατέθηκε το νέο σχέδιο χρηµατοδότησης του ΠΑΑ, όπου 

τηρούνται τα ανώτατα ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, που ανακοίνωσε η 

Επιτροπή µε την απόφαση C(2010)929/15-2-2010. Η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθµ. Ε(2010)2081/29-3-2010 απόφαση της Επιτροπής  και το νέο 

χρηµατοδοτικό σχήµα εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2010.  

Στις 13 Μαΐου 2010 υποβλήθηκε η 7η τροποποίηση του ΠΑΑ (8η έκδοση), 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Η τροποποίηση 

αφορούσε κατά κύριο λόγο: 
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• στην ανακατανοµή πόρων για την εφαρµογή µέτρων και δράσεων των 

Αξόνων 1, 2 και 3 του ΠΑΑ, υπέρ των περιοχών καπνοπαραγωγής και των 

γεωργών, που πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άµεσων 

ενισχύσεων και πρέπει να λάβουν στήριξη, προκειµένου να προσαρµοσθούν 

στις µεταβαλλόµενες συνθήκες µέσω της αναδιάρθρωσης των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός γεωργίας. Το ποσό που µεταφέρθηκε 

από τον Πυλώνα Ι για δράσεις υπέρ των περιοχών καπνοπαραγωγής  είναι  

568,3 εκ. €, 

• στην ενίσχυση του Άξονα 2 µε την κατανοµή πρόσθετων πιστώσεων ύψους 

33,5 εκ €, στην ενίσχυση δυναµικών µέτρων του Άξονα 1, σε µειώσεις της 

χρηµατοδοτικής κατανοµής ή στην κατάργηση µέτρων και δράσεων του ΠΑΑ, 

• στην ενσωµάτωση στο ΠΑΑ ενεργειών µε προτεραιότητα στις ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας, όπως καθορίστηκαν στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της 

ΚΓΠ. 

• στην επικαιροποίηση των Φορέων Εφαρµογής λόγω εθνικών νοµοθετικών 

ρυθµίσεων,  

• σε µικρές τροποποιήσεις σε µέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ για την καλύτερη 

εφαρµογή τους.  

Η τροποποίηση δεν απαιτούσε απόφαση της Επιτροπής και έγινε αποδεκτή από την 

Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. Ε.2/D(2010)22-12-2010 επιστολή της.  

 

Στις 29 ∆εκεµβρίου 2010 υποβλήθηκε η 8η τροποποίηση του ΠΑΑ (9η έκδοση), 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Η τροποποίηση 

αφορούσε κατά κύριο λόγο: 

• στη σύσταση Ταµείου ∆ανειοδότησης Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ορισµό 

του ως επιλέξιµη δράση στα µέτρα 121, 123Α, 311, 312, 313Β.  

• στη δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών 

µέτρων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική 

περίοδο και έχουν µεταφερθεί στο ΠΑΑ ως ανειληµµένες υποχρεώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, 
ΜΕ ΒΑΣΗ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ B) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1698/2005)   

 

Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα όσα πραγµατοποιηθήκαν µέσα στο 2010 (1/1 έως 

31/12/2010) ως πρόοδος εφαρµογής του Προγράµµατος κατά Άξονα και Μέτρο. 

Στο ίδιο Κεφάλαιο ανήκει και το Παράρτηµα της Έκθεσης, το οποίο αναφέρεται στους 

πίνακες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, που παρουσιάζουν 

την εξέλιξη των Μέτρων του Προγράµµατος για την ως άνω περίοδο. Οι Πίνακες 

αναφέρονται στους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του Προγράµµατος, πρώτα 

για το σύνολο της χώρας και στη συνέχεια για τις Περιοχές Σύγκλισης. Τα 

δηµοσιονοµικά στοιχεία στους Πίνακες Παρακολούθησης αναφέρονται στις 

πραγµατοποιθείσες δαπάνες εντός του έτους 2010. Συγκεκριµένα στους Πίνακες G3 

και G3(2) εµφανίζεται η υλοποίηση του Προγράµµατος µε βάση τους καθορισµένους 

στόχους των δεικτών εκροών και αποτελέσµατος. Ο Πίνακας G3 αφορά τα νέα έργα 

της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, ενώ ο G3(2) τις ανειληµµένες υποχρεώσεις από 

την 3η Προγραµµατική Περίοδο. 

Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στα ακόλουθα θέµατα : 

• Νέες Προκλήσεις 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – ∆ράσεις ΤΠΕ στις 

αγροτικές περιοχές 

• Περιοχές βαµβακοπαραγωγής και καπνοπαραγωγής 

• Έλεγχοι 
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2.1 ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ 

 

2.1.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας 

και της δασοκοµίας 

 

Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναµικού 

 

Μέτρο 111: ∆ράσεις επαγγελµατική κατάρτισης και ενηµέρωσης 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον ΠΑΑ, το Μέτρο 111 έχει ως τελικούς αποδέκτες τους 

δικαιούχους των Μέτρων του Άξονα 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της 

υπαίθρου». Οι δικαιούχοι των Μέτρων του Άξονα 1 (Νέοι γεωργοί, Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, Προστιθέµενη αξία γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων), του Άξονα 3 και του Άξονα 4 καταρτίζονται και ενηµερώνονται στο 

πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε 

συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). 

Σε ότι αφορά το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» κατά τη διάρκεια του 

2010 ολοκληρώθηκε το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών τόσο µε το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και µε το Κέντρο Κατάρτισης του ΥΠΑΑΤ 

ΟΓΕΕΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ προκειµένου να ξεκινήσει η έναρξη των καταρτίσεων των 

δικαιούχων του Μέτρου. 

Επίσης, διερευνάται η δυνατότητα κατάρτισης των δικαιούχων των Μέτρων του 

Άξονα 2 του Προγράµµατος µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, προκειµένου να 

τηρηθεί η ίδια νοµική βάση και ταυτόσηµη αντιµετώπιση των δικαιούχων του 

συνόλου των Μέτρων του ΠΑΑ. 

 

Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων γεωργών 

 

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 

(16/2/2009 – 15/7/2009), πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2010 η έκδοση 

ατοµικών αποφάσεων ένταξης µέχρι συνολικού ορίου πιστώσεων 155.000.000 €, 

όπως διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2655/30-3-2010 ΚΥΑ. Οι εκδοθείσες 
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αποφάσεις ένταξης αφορούσαν τόσο τους δικαιούχους για τους οποίους είχαν ήδη 

εκδοθεί ατοµικές αποφάσεις ένταξης εντός του έτους 2009 όσο και τους επιλαχόντες 

της Πρόσκλησης, µε βάση την υπ’ αριθµ. 2655/30-3-2010 ΚΥΑ περί τροποποίησης 

του ύψους της παρεχόµενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο του Μέτρου (εύρος 

παρεχόµενης ενίσχυσης 10.000 - 20.000 € έναντι αρχικού ύψους ενίσχυσης 20.000 – 

40.000 €). Οι αρχικές αποφάσεις ένταξής τους ανακλήθηκαν και εκδόθηκαν νέες µε 

το τροποποιηµένο ύψος ενίσχυσης. Συνολικά, εντός του έτους 2010 καταβλήθηκε η 

1η δόση της οικονοµικής ενίσχυσης, ήτοι 70% της συνολικής ενίσχυσης, όπως 

διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ.  5970/23-7-2010 ΚΥΑ, ύψους 97.562.500 € σε 

7.997 δικαιούχους του Μέτρου.  

Πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2010 η εξέταση από την αρµόδια δευτεροβάθµια 

επιτροπή του άρθρου 21 της ΚΥΑ 704/2008 των προσφυγών των απορριπτόµενων 

υποψηφίων του Μέτρου. Στις περιπτώσεις δικαίωσης προσφυγών, εκδόθηκαν 

ατοµικές αποφάσεις έγκρισης πράξης και η πρώτη δόση ενίσχυσης σε αυτούς θα 

καταβληθεί εντός του έτους 2011.  

Ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 

Εντός του έτους 2010, βάσει των υπ’ αριθµ. 6405/24-9-2010 και 6406/24-9-2010 

αποφάσεων του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, εντάχθηκαν 

στο ΠΑΑ συνολικά 5.566 δικαιούχοι του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006 (3.324 δικαιούχοι της 

4ης Πρόσκλησης (2005) και 2.242 δικαιούχοι της 5ης Πρόσκλησης (2006)  του 

Μέτρου 3.1 «Εφάπαξ Πριµοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης»), µε ∆.∆. ύψους 

28.593.600 € (17.007.100€ και 11.586.500€, αντίστοιχα), η οποία βαρύνει ως 

ανειληµµένη υποχρέωση το ΠΑΑ. Κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές 

ύψους 6.853.500 € σε 1.359 δικαιούχους. Αυτές αφορούσαν τη  2η δόση οικονοµικής 

ενίσχυσης.  

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 2007-2010 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός ενισχυθέντων 
νέων γεωργών   14.000 9.356 66,8% 

132.163 (ΕΓΤΑΑ) 77.833 58,8%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 184.860 (∆∆) 104.416 56,4% 
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Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 
 
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΑΑ που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. εντός του 2010, 

έγινε αποδεκτή η τροποποίηση του Μέτρου που περιλάµβανε την δυνατότητα 

ένταξης δικαιούχων, οι οποίοι θα προέρχονται από τις πρώην καπνοπαραγωγικές 

περιοχές, οι οποίοι ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώµατα καπνού το έτος 2009, ηλικίας 

άνω των 55 ετών και µέχρι 63 ετών προκειµένου να παραχωρήσουν την 

εκµετάλλευσή τους σε διαδόχους (νέους κάτω των 40 ετών). 

Επίσης, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα τροποποιηµένα 

Κριτήρια Ένταξης Πράξεων για το Μέτρο και βρίσκεται σε στάδιο προετοιµασίας το 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του.  

Ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 

Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 1.1 του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (ΕΠΑΑ) των δικαιούχων του Καν.2079/92/ΕΟΚ 

(περίοδος εντάξεων 1995-1999) και του Καν. 1257/99/ΕΕ (περίοδος εντάξεων 2001- 

2006) από το έτος 2007 και µέχρι το 2013 ύψους 800 εκ. €, που αντιστοιχούν σε 

58.000 δικαιούχους, εκτελούνται από εθνικές πιστώσεις εκτός ΠΑΑ 2007-2013. 

 

Μέτρο 114: Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην 
εκµετάλλευση και παροχή δασοκοµικών συµβουλών 

 

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2009, εγκρίθηκαν 

3.882 δικαιούχοι µε ∆.∆. 3.423.400 €. Εντός του έτους 2010 δεν έγιναν πληρωµές 

δικαιούχων λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία διαπίστευσης των Γεωργικών 

Συµβούλων. Η διαπίστευση θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του εποµένου έτους και 

θα ακολουθήσουν οι πληρωµές. 

Προετοιµάζεται η τροποποίηση της ΚΥΑ εφαρµογής του Μέτρου προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, θα 

πρέπει να προηγηθεί η πιστοποίηση των Γεωργικών Συµβούλων από τον ΟΠΕΓΕΠ, 

η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (προετοιµασία νέου θεσµικού πλαισίου, 

αξιολόγηση, κλπ), δεδοµένου ότι η θητεία των προηγούµενων λήγει το Μάρτιο του 

2011. 
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Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού 

δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας. 

 

Μέτρο 121: Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

 

Εντός του 2010 οριστικοποιήθηκε το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής και προκηρύχθηκε 

η δράση του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ, 

που αφορά στα «καθεστώτα ενίσχυσης για την ενθάρρυνση επενδύσεων µικρού 

κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» (µικρά σχέδια βελτίωσης – συνολικό 

επιλέξιµο κόστος µέχρι 50.000€ ανά επένδυση), µε προϋπολογισµό 50 εκ. € και µε 

διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης µέχρι 31-03-2011. Η 

δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισµό των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων της 

χώρας, µέσα από απλουστευµένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έγκρισης των 

υποψηφίων.  

Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

• ολοκληρώθηκε η φάση σχεδιασµού του πληροφοριακού συστήµατος 

υποστήριξης της δράσης που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή - επεξεργασία 

των αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

έγκρισής τους. 

• εκδόθηκε η µε αριθ. 5812/19-7-2010 Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• µέχρι τις 31/12/2010 εγκρίθηκαν 522 αιτήσεις ενίσχυσης συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 12 εκ. €. 

Σε ότι αφορά στα σχέδια βελτίωσης µεγαλύτερου κόστους, τα οποία καλύπτουν 

επιλέξιµες επενδύσεις στους τοµείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, εντός του 

2010 ολοκληρώθηκε το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής (ΚΥΑ και ΥΑ καθορισµού 

λεπτοµερειών εφαρµογής), κατόπιν σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης, ενώ 

ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της σχετικής προκήρυξης του µέτρου. Επίσης, 

ξεκίνησε η ανάπτυξη του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήµατος υποστήριξης του 

Μέτρου. 

Ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 

Βάσει των υπ’ αριθµ. 6838/8-10-2010, 6839/8-10-2010 και 6840/8-10-2010 

αποφάσεων του Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, εντός του 
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έτους 2010 εντάχθηκαν στο ΠΑΑ συνολικά 2.382 δικαιούχοι του Μέτρου 1.1 του 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006 µε ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 169.604.165,61 €. Επίσης, 

πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές δικαιούχων του Μέτρου, ύψους ∆ηµόσιας ∆απάνης 

65.716.609,45 €, η οποία αντιστοιχεί σε 1.185 δικαιούχους.  

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 2007-2010 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
εκµεταλλεύσεων που 

έλαβαν στήριξη   
12100 2382 19,6% 

548.500 (ΕΓΤΑΑ)   48.617 
 

8,8%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 767.204 (∆∆) 65.716 

 
8,5% 

 

Μέτρο 122: Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

Το Μέτρο καταργήθηκε στο πλαίσιο της 7ης Αναθεώρησης του ΠΑΑ (ηµεροµηνία 

έγκρισης 22/12/2010). 

 

Μέτρο 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

 

Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδόθηκε 

τον Αύγουστο του 2009, υποβλήθηκαν 194 αιτήσεις ενίσχυσης, συνολικού 

αιτούµενου προϋπολογισµού 414.759.096 €.  

Στις 16/04/2010 εκδόθηκε Απόφαση σύστασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

(268216/886/16-04-2010) έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, η οποία τροποποιήθηκε 

ως προς τα µέλη της µε τις αρ. πρωτ. 298296/2126/21-09-2010 και 298405/2346/26-

10-2010 Υπουργικές Αποφάσεις.  

Κατά το έτος 2010 ξεκίνησε η αξιολόγηση των αιτήσεων. Μέχρι το τέλος του χρόνου 

αξιολογήθηκαν από τη ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.115 αιτήσεις ενίσχυσης εκ των 

οποίων οι 52 µε θετική αξιολόγηση και οι 63 µε αρνητική. Εξετάσθηκαν από τη  

Γνωµοδοτική Επιτροπή 86 αιτήσεις ενίσχυσης εκ των οποίων έλαβαν προέγκριση οι 

51 από αυτές. Αποµένουν 68 έργα που δεν έχουν εξετασθεί ακόµα από  τη 

Γνωµοδοτική Επιτροπή.  
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Η ΕΥ∆ ΠΑΑ στα τέλη του 2010 ξεκίνησε δειγµατοληπτικούς ελέγχους επί δείγµατος 

των επενδυτικών σχεδίων που προτάθηκαν για προέγκριση στο πλαίσιο του Μέτρου. 

Οι αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης των αιτήσεων 

ενίσχυσης δεν εκδόθηκαν, λόγω ψήφισης του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

σύµφωνα µε τον οποίο προέκυψαν αλλαγές στη λειτουργία των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, όσον αφορά στη στελέχωση και στις 

αρµοδιότητές τους.  

Κατά τη διάρκεια του 2010 ξεκίνησε η διαδικασία τροποποίησης της 292313/2622/03-

07-2009 ΚΥΑ περί «καθορισµού διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης 

µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράµµατα ενίσχυσης για την 

περίοδο 2007-2013, καθώς και τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους 

δικαιούχους», η οποία ολοκληρώθηκε και εστάλη για υπογραφή στο Υπουργείο 

Οικονοµικών στις 23/12/2010. 

Ανειληµµένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου προβλέπεται η υλοποίηση έργου στον τοµέα 

εµπορίας κρέατος που αφορά τη Β’ Φάση της Κρεαταγοράς Αθηνών µε 

προϋπολογισµό ύψους 4εκ. €, το οποίο αποτελεί ανειληµµένη υποχρέωση.  

Ωστόσο, κατά το έτος 2010 δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια και έχει τεθεί η 

επιφύλαξη από το Φορέα Εφαρµογής κατά πόσο ο δικαιούχος του έργου τελικά θα το 

υλοποιήσει. 

 

Μέτρο 123Β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

 
Σε ότι αφορά στην έναρξη υλοποίησης του Μέτρου υπήρχε καθυστέρηση λόγω 

διαπραγµατεύσεων που έγιναν µε το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τα µέτρα που θα τους 

εκχωρούνταν προς υλοποίηση. Τελικά, µετά την αναδιάρθρωση των Ειδικών 

Υπηρεσιών, την εφαρµογή του εν λόγω Μέτρου ανέλαβε η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ΠΑΑ.  

Κατά το έτος 2010 προετοιµάστηκε η τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. 

102952/1985/28.8.2009 ΚΥΑ του Μέτρου από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς, ΕΥ∆ ΠΑΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειµένου να προβεί σε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου κατά το επόµενο έτος.  
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Μέτρο 125: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και δασοκοµίας 

 

Μέτρο 125Α: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας (Γεωργικός τοµέας) 

 

∆ράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 

Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 5867/2.7.2008 επιστολή ενηµέρωσης προς τον Φορέα 

Εφαρµογής του Μέτρου για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από 

το ΠΑΑ, για το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες : 

• Εντάχθηκαν 16 έργα συνολικού προϋπολογισµού 194.625.026,00€. 

Α/Α Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

1 Κατασκευή φράγµατος Μαρµαρά  - Ν. Καβάλας 10.987.107 € 

2 Κατασκευή γέφυρας Παλαιοχωρίου στα Τενάγη Φιλίππων - 

Ν.Καβάλας 

1.000.000 € 

3 Ανακαίνιση –Εκσυγχρονισµός και Βελτίωση της άρδευσης του 2ου 

αρδευτικού δικτύου Πεδιάδας Σερρών τµήµα Ζώνης Αδελφικού    

2.912.448 € 

4 Ταµιευτήρας Παρορίου - Ν. Φλώρινας   5.072.925 € 

5 Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς - Ν. Πρέβεζας    1.590.663 € 

6 Κατασκευή λιµνοδεξαµενής Πανόρµου - Ν. Σκοπέλου  7.149.323 € 

7 Κατασκευή λιµνοδεξαµενής και αγωγού µεταφοράς Καστανιάς - Ν. 

Αλοννήσου  

7.689.561€ 

8 ∆ίκτυο ανοικτών διωρύγων Μόρνου – Ν. Φωκίδας   4.570.941 € 

9 Αγωγός µεταφοράς νερού φράγµατος Καλαµωτής - Ν. Χίου  4.700.000 € 

10 Φράγµα ανάσχεσης εµπλουτισµού στη θέση Ρούκουνα Ανάφης – Ν. 

Ρόδου  

1.549.338 € 

11 Κατασκευή φράγµατος και αγωγού µεταφοράς Σχοινά Ν. Καρπάθου   7.260.012 € 
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12 Φράγµα Βαλσαµιώτη - Ν. Χανίων  20.667.708 € 

13 Νέος αγωγός µεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου ∆3 φράγµα 

Μπραµιανού  µήκους περίπου 15 Km  - Ν. Λασιθίου 

16.275.000 € 

14 Φράγµα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου και βασικών έργων 

αξιοποίησης  

22.450.000€ 

15 Λιµνοδεξαµενή  Χοχλακίων ∆.∆. Παλαικάστρου ∆. Ιτάνου – Ν. 

Λασιθίου 

11.600.000 € 

16 Φράγµα Λιθινών  περιοχής  Πιλαλληµάτων - Ν. Λασιθίου  69.150.000 € 

 

Έργα γέφυρες µεταξύ Γ΄ και ∆΄ Π.Π. 

Από τα ανωτέρω έργα, ως έργα γέφυρες από την 3η στην 4η Προγραµµατική 

Περίοδο είναι τα ακόλουθα 10: 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 

Γ’ Π.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 

ΠΑΑ 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1.292.499 7.149.323 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ &  ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ν. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

5.104.182 7.689.561 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 7.522.000 20.667.708 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ΦΡΑΓΜΑ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΙΝΙΑ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

3.674.032 7.260.012 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

ΜΟΡΝΟΥ 

14.208.187 4.570.941 

ΕΠΑΑ-ΑΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΖΩΝΗ 

Α∆ΕΛΦΙΚΟΥ 

14.327.852 2.912.448 

ΠΕΠ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.244.500 4.913.106 

ΠΕΠ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΑΘΥΠΕ∆ΟΥ 

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

7.830.351 1.590.663 

ΠΕΠ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΝΕΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ 

16.127.356 4.700.000 

ΠΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΡΟΥΚΟΥΝΑ ΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΗΣ 

1.300.886 1.764.266 
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• ∆όθηκαν προεγκρίσεις για δηµοπράτηση έργων σε 7 έργα προϋπολογισµού 

118.299.964,00 €. 

Α/Α Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

1 Κατασκευή  φράγµατος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων - Ν. 

Καστοριάς  

49.000.000 € 

2 Μελέτη αρδευτικού φράγµατος και αρδευτικού δικτύου ∆ιποταµιάς - 

Ν. Καστοριάς  

902.047,67€ 

3 Επένδυση διώρυγας ∆1 και ∆06 Ζώνης Λούρου - Ν. Άρτας  4.341.176,48 € 

4 Αρδευτικό Αγίου Γεωργίου Ν. Αιτ/νίας,  5.953.200 € 

5 Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άµφισσας - Ν. Φωκίδας  36.600.000€ 

6 Μεταφορά και διανοµή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου  σε 

Κουτσοπόδι , Μυκήνες, Μοναστηράκι , Φίχτια, Χωνικά, 

Αεροδρόµιο, Ελληνικό και ∆. Μιδέας - Ν. Αργολίδας  

17.500.000 € 

7 Αγωγός µεταφοράς νερού φράγµατος Καλαµωτής - Ν. Χίου  4.003.539,82 € 

 

• ∆όθηκαν προεγκρίσεις υπογραφής συµφωνητικού µε τον ανάδοχο που 

προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση αυτών, σε 10 έργα προϋπολογισµού 

61.405.831,64€ 

Α/Α Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός 

1 Επένδυση διώρυγας ∆1 και ∆06 Ζώνης Λούρου - Ν. Άρτας  2.242.821,04€ 

2 Επένδυση διώρυγας ∆0  Ζώνης Λούρου - Ν. Άρτας,  10.483.416,01€ 

3 Μελέτη ταµιευτήρα στη θέση Πουρναρίου   Αµπελακίων 

«Λιβαδότοπος»,  

1.237.753,92€ 

4 Αντικατάσταση  προβληµατικών υπόγειων αγωγών από 

προεντεταµένο σκυρόδεµα & διατάξεις καθαρισµού ύδατος 

αντλιοστασίων Α6-Α16 του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων  - Ν. Ηλείας,  

9.418.878,11€ 

5 Μελέτη Υπογειοποίηση δικτύων ροής (Καναλέτων) ΤΟΕΒ 

Γαστούνης, Αµαλιάδος,  Α Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου - Ν. 

Ηλείας  

1.234.456,29€ 

6 Μελέτη συµπληρωµατικών έργων υδροδότησης Κωπαϊδικού 

Πεδίου, Ν. Βοιωτίας 

988.218,90 
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7 Κατασκευή φράγµατος Ασωπού  Ν. Κορινθίας,   31.295.593,52 

8 Καθήκοντα ποιοτικού ελέγχου & υπηρεσίες Γεωτεχνικού 

Συµβούλου για το φράγµα Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας  

909.565,91 € 

9 Βελτιώσεις υφιστάµενων δικτύων Αναβάλου Ν. Αργολίδας  

∆εν δόθηκε προέγκριση λόγω µικρού πρ/σµού, αλλά υπογράφτηκε 

σύµβαση . 

 1.072.855,22€. 

10 Έλεγχος χηµικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και 

υπογείων) σε κλίµακα λεκανών απορροής ποταµών Μακεδονίας 

Θράκης και Θεσσαλίας   

2.522.272,72 € 

 

∆ράση 2. Έργα Αναδασµών 

Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8679/16.9.2008 επιστολή ενηµέρωσης προς τον Φορέα 

Εφαρµογής του Μέτρου για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από 

το ΠΑΑ 2007-2013, για το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Εντάχθηκε 1 έργο συνολικού προϋπολογισµού 2.876.000€, µε τίλο : «Μελέτη  

Κάππα Χάρµα – Ν. Καρδίτσας» 

• Υποβλήθηκαν στον Φορέα Εφαρµογής προς ένταξη οι ακόλουθες µελέτες:  

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΙΟ Αγρόκτηµα   (Κατασκευή)  14.045.570 

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΣ Αγρόκτηµα 3,4 (Μελέτη αναδασµού, µελέτη και 

κατασκευή έργων) 

4.179.339 

Ν, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ (Μελέτη αναδασµού, µελέτη και κατασκευή 

έργων) 

7.655.539 

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΑΛΜΥΡΟΣ 1,2 (Μελέτη και κατασκευή έργων) 5.830.000 

• Εγκρίθηκε η 1η χρηµατοδότηση για το 1ο υποέργο µε τίτλο «Ολοκλήρωση 

κεντρικής οδού περατωθέντος αναδασµού περιοχή Ριζών», ποσού ύψους 

100.000 €, της ενταγµένης πράξης µε τίτλο: «Ολοκλήρωση κεντρικής αγροτικής 

οδοποιίας οδού περατωθέντος αναδασµού περιοχής Ριζών» Ν. Χαλκιδικής – 

συνολικού προϋπολογισµού  4.284.000,00€ (ενταγµένο το 2008). 
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∆ράση 3. Αγροτικός Εξηλεκτρισµός 

Το 2010 δεν ενεργοποιήθηκε η δράση, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της  7ης 

Αναθεώρησης του ΠΑΑ, η οποία εγκρίθηκε στις 22/12/2010, προτείνονταν αλλαγές 

στο Τεχνικό ∆ελτίο της ∆ράσης, οι οποίες συµπεριλήφθηκαν και στο σχέδιο της 

απόφασης λεπτοµερειών εφαρµογής της.  

Επιπλέον, δεδοµένου ότι η υλοποίηση της εν λόγω δράσης γίνεται από τις 

περιφερειακές υπηρεσίες της Χώρας, οι αλλαγές που προέκυψαν στη λειτουργία 

τόσο των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όσο και των Περιφερειών σε ότι αφορά στη 

στελέχωσή τους και στις αρµοδιότητές τους µετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης της δράσης εντός του 

έτους 2010. 

 ∆ράση 4. Βελτίωση βοσκοτόπων 

Η εφαρµογή της ∆ράσης των βοσκοτόπων καταργήθηκε. 

∆ράση 5. Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές περιοχές 

Σε ότι αφορά τη ∆ράση 5 του Μέτρου 125Α, σύµφωνα µε την 7η Αναθεώρηση του 

Προγράµµατος το έτος 2010 (ηµεροµηνία έγκρισης 22/12/2010), ο προϋπολογισµός 

της ∆ράσης τροποποιήθηκε σε ποσό ύψους 4.994.442€. Το ποσό αυτό καλύπτει τη 

νοµική δέσµευση ενός µόνο έργου µε τίτλο:  «Αγροτική οδοποιία Ορµύλιας - 

Πολύγυρου (Μέχρι κόµβο Αγ. ∆ηµητρίου) – Ν. Χαλικιδικής», προϋπολογισµού ύψους 

4.631.874,80 (ενταγµένο το 2008). Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και µέχρι 

σήµερα έχουν πληρωθεί 2.600.000€.  

Κατά το έτος 2010 οι πληρωµές για το σύνολο των ∆ράσεων του Μέτρου 125Α 

ανήλθαν σε ύψος ∆.∆. 70.762.950€ 

 

Μέτρο 125 Β: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της δασοκοµίας (∆ασικός Τοµέας) 

 

∆ράση: ∆ιάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό 

εκµετάλλευση δασών 

Σε ότι αφορά στην έναρξη υλοποίησης του Μέτρου υπήρξε καθυστέρηση λόγω 

διαπραγµατεύσεων που έγιναν µε το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τα µέτρα που θα τους 

εκχωρούνταν προς υλοποίηση.  
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Με την υπ’ αριθ. 5585/27-8-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1492/Β΄/6-9-2010) εκχωρήθηκε η 

εφαρµογή της ανωτέρω δράσης στη ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆.Π. του ΥΠΕΚΑ. 

Το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της δράσης ολοκληρώνεται.  

 

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 2007-2010 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 
πράξεων  569 108 19% 

383.642 (ΕΓΤΑΑ) 57.423 14,9%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 536.612 (∆∆) 77.077 14,3% 

 

 

Μέτρο 126: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων 

πρόληψης 

 

Το Μέτρο αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζηµιών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 

(κάλυψη δαπανών της επένδυσης και όχι απώλεια εισοδήµατος ή απώλεια 

παραγωγής) που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές από τις οποίες δεν έχει 

παρέλθει περίοδος τριών (3)  ετών.  

Μέχρι σήµερα δεν παρουσιάστηκε ανάγκη κάλυψης δαπανών αποκατάστασης από 

φυσικές καταστροφές, ωστόσο το θεσµικό πλαίσιο έχει προετοιµασθεί σε περίπτωση 

ενεργοποίησης του Μέτρου.  

 

Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής 

παραγωγής και των προϊόντων 

 

Μέτρο 131: Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

 

Το Μέτρο αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 5.1 του ΕΠΑΑ (2000-2006) 

Εφαρµογή και Τήρηση Προτύπων, οι οποίες ανέρχονται σε 3.509 υπογεγραµµένες 
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συµβάσεις, µέχρι και τις 31-12-2006. Το πρότυπο που ενισχύεται είναι «Ηλεκτρονική 

σήµανση αιγοπροβάτων µε στοµαχικό βώλο». 

Η συνολική δαπάνη του µέτρου αυτού ανέρχεται σε 7.328.020 ΕΥΡΩ και αφορά 

συνολικό αριθµό 1.832 δικαιούχων. 

Οι πληρωµές για το Μέτρο αυτό πραγµατοποιήθηκαν µέσα στα έτη 2008 και 2009, 

οπότε και ολοκληρώθηκαν. Το Μέτρο έκλεισε στις 20/7/2009, έτος που σύµφωνα µε 

τον Καν. (ΕΚ) 473/2009 του Συµβουλίου, το ποσοστό της Κοινοτικής Συµµετοχής 

ήταν αυξηµένο κατά 10% µε την προοπτική η εξισορρόπηση του επιπλέον αυτού 

ποσοστού να γίνει µέσα στα επόµενα έτη. ∆εδοµένου όµως ότι οι πληρωµές του 

Μέτρου ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2009, η προσαρµογή αυτή θα γίνει είτε στο 

επόµενο αίτηµα πληρωµής, είτε σε επόµενη τροποποίηση του προγράµµατος. 

 

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 2007-2010 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
∆ικαιούχων 3509 1832 52.20% 

 
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 

 
5.711,945 (ΕΓΤΑΑ) 

 
5.950,63 

 
104,1% 

 7.989,463 (∆∆) 7.163,69 89,7 % 

 

 

Μέτρο 132: Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 

 

Κατά το έτος 2010, όσον αφορά στην υλοποίηση του Μέτρου 132 του ΠΑΑ, 

πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

Έκδοση διοικητικών πράξεων εφαρµογής και πράξεων υλοποίησης: 

• ΥΑ 1870/24-3-10, «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 2145/15-9-2009 Απόφασης του 

ΥΠΑΑΤ «Σύσταση και λειτουργία γνωµοδοτικών επιτροπών για την εξυπηρέτηση 

του Μέτρου 132 του ΠΑΑ». 

• ΥΑ 2133/19-4-10 (ΦΕΚ 561Β), «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1720/3-7-2009 

(ΦΕΚ Β΄ 1412/15-7-2009) Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής 

του Μέτρου 132 του ΠΑΑ», σύµφωνα µε την οποία έγινε τροποποίηση του 

Οδηγού Εφαρµογής και του Υποδείγµατος της Απόφασης Έγκρισης Πράξης 

∆ικαιούχου. 
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• ΥΑ 3653/24-9-10 (ΦΕΚ 1648Β), «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1720/3-7-2009 

(ΦΕΚ Β΄ 1412/15-7-2009) Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής 

του Μέτρου 132 του ΠΑΑ», σύµφωνα µε την οποία έγινε 2η τροποποίηση του 

Υποδείγµατος της Απόφασης Έγκρισης Πράξης ∆ικαιούχου. 

• Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε αριθ. πρ. 3262/9-7-10, 

µε αύξηση των πιστώσεων σε 15.000.000 € ∆.∆.  

Πορεία υλοποίησης: 

Από τον Φεβρουάριο έως το Νοέµβριο του 2010 πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 

διαδικασίες που αφορούσαν την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, την ανάρτηση 

των (προσωρινών) καταστάσεων επιτυχόντων, επιλαχόντων και µη επιλέξιµων 

αιτήσεων, την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, το δειγµατοληπτικό έλεγχο 

επί των τελικών αποτελεσµάτων της αξιολόγησης αιτήσεων Μέτρου. 

Το Νοέµβριο του 2010 εκδόθηκαν οι 2.759 Αποφάσεις Έγκρισης και 2.810 

Απόρριψης (1.691 επιλαχόντες και 1.119 µη επιλέξιµοι) των υποψηφίων. Το 

εγκεκριµένο ποσό ∆.∆. είναι 13.798.819,45€ και το ∆εκέµβριο του 2010 αναρτήθηκαν 

στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ οι καταστάσεις ενταχθέντων και απορριφθέντων. 

Οι οριστικές εντάξεις (δεσµεύσεις) θα ολοκληρωθούν το επόµενο έτος µε την 

υπογραφή των φύλλων αποδοχής ή µη αποδοχής, της Απόφασης Έγκρισης από 

τους δικαιούχους, οπότε θα εκδοθεί και η σχετική Απόφαση Έγκρισης Πράξης. 

Επιπλέον, η 2η τροποποίηση του Υποδείγµατος της Απόφασης Έγκρισης Πράξης 

∆ικαιούχου έγινε µε στόχο στα τέλη του 2010 να πραγµατοποιηθούν Αιτήσεις 

Πληρωµής από όσους τηρούσαν κανονικά το επιλεγµένο «σύστηµα ποιότητας» 

τουλάχιστον από την περίοδο κατάθεσης των Αιτήσεων Ενίσχυσης. Ωστόσο, λόγω 

των αλλαγών στο χώρο της αυτοδιοίκησης (Νοµαρχιακές Αυτοδ/σεις – Φορείς 

Υλοποίησης) σε εφαρµογή του Νόµου 3852/2010 δεν έγινε, εντός του 2010, η 

διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειµένου να προχωρήσει η πληρωµή των 

δικαιούχων του Μέτρου 132, καθότι δεν υπογράφηκε η απαραίτητη ΚΥΑ εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων στις Νοµαρχιακές Αυτοδ/σεις ή στο διάδοχο σχήµα τους (αρµόδιες 

∆/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων). 

 

Μέτρο 133: ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

 

Για το έτος 2010 σε ότι αφορά στο θεσµικό πλαίσιο πραγµατοποιήθηκε και 

ολοκληρώθηκε η δηµόσια διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ (6-13/12/10). 
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Ωστόσο, κατά την προετοιµασία των διοικητικών πράξεων εφαρµογής διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει σηµαντικός περιορισµός στη δυνατότητα ένταξης δυνητικών δικαιούχων 

από τη «στενή ερµηνεία» του Άρθρου 33 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005. Για το λόγο αυτό, 

το Φεβρουάριο του 2010, διαβιβάστηκε ερώτηµα προς την Ε.Ε. σχετικά µε τους 

δικαιούχους του Μέτρου 133, σύµφωνα µε το οποίο στο Άρθρο 33 γίνεται αναφορά 

στα προϊόντα που καλύπτονται από τη στήριξη του άρθρου 32 και όχι στους 

δικαιούχους του άρθρου 32. Σύµφωνα, µε την απάντηση της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 

2010,  δε δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε παραγωγούς που δεν είναι δικαιούχοι 

του Μέτρου 132. Κατά συνέπεια, στην υπό έκδοση ΚΥΑ καθορίσθηκε τελικά ότι οι 

δικαιούχοι του Μέτρου απαρτίζονται µόνο από δικαιούχους του Μέτρου 132. 

Ο Φορέας Εφαρµογής στην προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του 

Μέτρου 133, µέσω της δυνατότητας στήριξης της προώθησης και προϊόντων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ και της δυνατότητας οι δυνητικοί δικαιούχοι του Μέτρου 133 να µην είναι 

αποκλειστικά δικαιούχοι του Μέτρου 132, εισηγήθηκε: 

α) Τον Ιούλιο του 2010, την τροποποίηση των Τεχνικών ∆ελτίων των Μέτρων 132 και 

133 του ΠΑΑ, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την Ε.Ε. 

β) Να τεθεί ειδικό αίτηµα της Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας για τη 

διεύρυνση των Άρθρων 32 και 33 του Καν. 1698/2005, ενόψει της τροποποίησής 

του.  

 

Μέτρο 144: Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω µεταρρύθµισης κοινής 

οργάνωσης αγοράς 

Ο προϋπολογισµός του Μέτρου είναι 219.837.135 € (∆.∆.) και αφορά περίπου 

44.000 δικαιούχους. 

Κατά το έτος 2010, όσον αφορά στην εφαρµογή του Μέτρου, πραγµατοποιήθηκαν τα 

παρακάτω: 

� Θέσπιση κριτηρίων επιλογής πράξεων του Μέτρου µε την υπ’ αριθµ. 

8174/17-11-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, µέσω γραπτής 

διαδικασίας (αριθµ. πρωτ.: 7638/2-11-2010 της ΕΥ∆ ΠΑΑ) 

� Έκδοση ΚΥΑ 727/2010 (ΦΕΚ 1935Β/14−12−2010) για το καθεστώς 

ενισχύσεων του Μέτρου 144.  

� Έκδοση ΥΑ 5511/27−12−2010, (ΦΕΚ 20156Β/27−12−2010) περί Καθορισµού 

Λεπτοµερειών Εφαρµογής της ΚΥΑ 727/2010 για το Καθεστώς Ενισχύσεων 

του Μέτρου 144.  
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2.1.2.  ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

Μέτρα που στοχεύουν στην Αειφορική Χρήση της Γεωργικής Γης 

  

Μέτρο 211: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά  

                    µειονεκτήµατα 

 

Μέτρο 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα,  

                    εκτός των ορεινών περιοχών 

 

Σε ότι αφορά την πορεία εφαρµογής των Μέτρων 211 και 212 το έτος 2010 έγιναν 

πληρωµές ύψους 225.654εκ. € για το πρόγραµµα του έτους 2009.  

Μειονεκτικές Περιοχές 

Ο κατάλογος των Μειονεκτικών περιοχών ισχύει µέχρι το τέλος της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2013. 

∆ικαιούχοι Εξισωτικής Αποζηµίωσης προγράµµατος έτους 2009:  

Μέτρο 211: 84.353 χιλ. €       

Μέτρο 212:  40.665 χιλ. €       

Πληρωµές Εξισωτικής Αποζηµίωσης (στο έτος 2010) προγράµµατος έτους 2009 :  

Μέτρο 211:   169.413,00 χιλ. €       

Μέτρο 212:    56.241,09  χιλ. €   

 

Περιοχές  NATURA 

Η οριοθέτηση των περιοχών NATURA έχει πραγµατοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Μετά την εκτίµηση των περιοχών από την Υπηρεσία µας, το έτος 2010  ενισχύθηκαν: 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων σε περιοχές NATURA:  15.627 εκµ/σεις 

Αριθµός εκταρίων σε περιοχές NATURA:    317.495 εκτάρια 

Σύµφωνα µε την τροποποίηση του ΠΑΑ, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε (2010) 

1260/3-3-2010 απόφαση της Ε.Ε., οι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζηµίωσης (Μέτρα 

211 και 212), από το έτος 2010 και µετά, θα πληρωθούν µέσω της εθνικής 

συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από Κρατικές Ενισχύσεις (TOP UP). 
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Το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 268219/903/16-04-2010 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρµογή των Μέτρων 211 και 212, 

για το έτος 2010.  

 

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007- 2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 
εκµεταλλεύσεων 

98.000 125.018 127,5% 

429.049 (ΕΓΤΑΑ) 429.048 99,9%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 

562.562 (∆∆) 
550.354 97,8% 

 

 

Μέτρο 213: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

 

Επανεξετάζεται η εφαρµογή του Μέτρου, δεδοµένου ότι από τις δεσµεύσεις του 

µέτρου έχει αποµείνει µόνο µια δέσµευση (η τρίτη), η οποία αφορά τη µη χρήση από 

τους δικαιούχους - για τη βόσκηση των ζώων τους - νησίδων φυσικής βλάστησης 

όπου αναπαράγονται και φωλιάζουν αποικιακά ή µόνιµα είδη άγριας πανίδας και ως 

εκ τούτου θεωρείται  πως το µέτρο δεν έχει αντικείµενο για εφαρµογή. 

Επιπλέον, από τον προϋπολογισµό του µέτρου µπορούν να καλυφθούν µόλις 32.000 

Ηα, ποσοστό 7,14% σε σχέση µε το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές 

Natura 2000 και το οποίο είναι 447.948 Ηα. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρµογής των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων (ΓΠ∆) 

καλύπτονται εκτάσεις περίπου 86.000 Ηα, οι οποίες είναι σε περιοχές του δικτύου 

Natura 2000, ήτοι : 

- ποσοστό 26% σε σχέση µε το σύνολο των εκτάσεων στις οποίες εφαρµόζονται 

ΓΠ∆ το οποίο αντιστοιχεί σε  330.000 Ηα και  

- ποσοστό 19% σε σχέση µε το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές 

Natura 2000. 

 

Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις 

 

Οι Ανειληµµένες Υποχρεώσεις της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου αφορούν τις  

∆ράσεις: 
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1.1 Βιολογική γεωργία 

1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 

1.3 Εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας 

2.1Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 

2.2 Προστασία υγροτοπικών συστηµάτων  

3.1 ∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων   Φυλών  Αγροτικών  Ζώων 

3.2  ∆ιατήρηση  Εκτατικών  Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική διάβρωση . 

3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής. 

3.6 Μακροχρόνια παύση  της εκµ/σης γεωργικών γαιών. 

4.1 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας. 

4.2 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Νήσου Θήρας.         

 

Οι πληρωµές του έτους 2010 ανέρχονται σε ύψος ∆∆ 143.716,52 χιλιάδες ΕΥΡΩ. 

 

Επίσης, κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα : 

(1) Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (9/10/2008) για τη ∆ράση 3.4 «∆ιατήρηση γενετικών 

πόρων στην κτηνοτροφία», εγκρίθηκαν 29 δικαιούχοι (Ενώσεις Γεωργικών Συν/σµών 

και Γεωργικοί Συνεταιρισµοί ). Η εφαρµογή της δράσης είναι τριετούς διάρκειας στο 

πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται αιτήσεις δύο φορές το έτος και µέχρι 31/7/2012. Οι 

πληρωµές οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2010 ανέρχονται σε ύψος ∆∆ 

3.761.930€. 

(2) Σε εφαρµογή της αριθµ.239591/02.10.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/2204) για την 

υλοποίηση Αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, εκδόθηκε η αριθµ. 169814/13.10.2010   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι 

παραγωγοί που κατέχουν εκµ/σεις εντός καθορισµένων δηµοτικών διαµερισµάτων 

των νοµών Θεσσαλονίκης και Αργολίδας µπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση 

ενίσχυσης για ένταξη στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά 

περιοχών» στο διάστηµα από 15-10-2010 έως 12-11-2010. Το συνολικό ποσό  της 

πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατ ΕΥΡΩ. 

• Σε ότι αφορά την Αργολίδα  δεν υποβλήθηκε καµία Αίτηση Ενίσχυσης διότι οι 

γεωργοί καλλιεργούν κυρίως δενδρώδεις καλλιέργειες. Επίσης για τις 

περιπτώσεις παραγωγών που κατείχαν επιλέξιµα αγροτεµάχια (κυρίως µε 

κηπευτικά), ο µικρός κλήρος και ο πολυτεµαχισµός των εκµ/σεων σε 

συνδυασµό µε τις απαιτήσεις της δράσης λειτούργησε αποτρεπτικά. 

• Για την περιοχή της λίµνης Κορώνειας, 23 παραγωγοί υπέβαλλαν αιτήσεις 

ενίσχυσης, ωστόσο 8 παραγωγοί, µετά από αίτησή τους, δήλωσαν ότι 
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επιθυµούν να αποσυρθούν. Κατά τη διάρκεια του 2010, βρισκόταν σε εξέλιξη 

ο προενταξιακός έλεγχος  για τους εναποµείναντες 15 παραγωγούς . 

Επισηµαίνεται ότι, ο πολυτεµαχισµός, ο µικρός κλήρος, η µη επιλέξιµότητα µεγάλου 

αριθµού εκταρίων καθώς και η αδυναµία προσκόµισης ιδιωτικών ενοικιαστηρίων 

πενταετούς διάρκειας ήταν οι κυριότεροι λόγοι της µικρής συµµετοχής στη δράση. 

Επιπρόσθετα, την περίοδο που υποβάλλονταν οι αιτήσεις ενίσχυσης στην ευρύτερη 

περιοχή παρατηρήθηκαν αυξηµένοι πληθυσµοί του εντόµου Diabrotica virgifera Le 

Conte το οποίο πλήττει τον αραβόσιτο και για το λόγο αυτό η Νοµαρχία 

Θεσσαλονίκης µε απόφασή της περιόρισε υποχρεωτικά τις εκτάσεις που µπορούν να 

καλλιεργηθούν µε αραβόσιτο. 

Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε το ότι  α) λόγω της υψηλής υγρασίας, η 

καλλιέργεια του βαµβακιού δεν ευδοκιµεί στη συγκεκριµένη περιοχή β) απαγορεύεται 

η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων λόγω της σποροπαραγωγής που εφαρµόζεται στην 

ευρύτερη περιοχή, έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των επιλέξιµων 

καλλιεργειών που µπορούν να καλλιεργήσουν οι παραγωγοί προκειµένου να 

ενταχθούν στη δράση.  

 

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007- 2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
στηριζόµενων 

εκµεταλλεύσεων 

80.000 48.434 60,5 % 

785.402,78 
(ΕΓΤΑΑ) 

441.916,54 56,2 %  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 1.029.805,46 (∆∆) 554.755,05 53,8 % 

 

 

Μέτρο 216 :  Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

 

Το Μέτρο παρέµεινε ανενεργό λόγω της µεταφοράς των πιστώσεων στους 

καπνοπαραγωγούς. 

∆ράση 2.2 : Αποκατάσταση αναβαθµίδων  

Αφορά τη ∆ράση «Ανακατασκευή Αναβαθµίδων σε Επικλινείς Εκτάσεις για την 

Προστασία των Εδαφών από τη ∆ιάβρωση» της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου. Οι δικαιούχοι µε συµβάσεις ανέρχονται σε 464 µε ενταγµένες εκτάσεις 874 

εκταρίων. Οι  πληρωµές  στο έτος 2010  ανέρχονται στο ποσό των 102,85  χιλ. €.  
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Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

Στόχος 2007-2013 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

2007-2010 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός στηριζόµενων 
εκµεταλλεύσεων 

2.500 464 18,5 % 

6.397,578 
(ΕΓΤΑΑ) 

410,834 6,4 %  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 8.388,411 (∆∆) 468,400 5,5 % 

 

 

Μέτρα που στοχεύουν στην Αειφορική Χρήση ∆ασικής Γης 

 

Μέτρο 221:  Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 συνεχίστηκε η καταβολή οικονοµικών ενισχύσεων 

στους δικαιούχους του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» για τις 

δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν µέχρι τις 31/12/2006, ως εξής: 

 

Ετήσιες ενισχύσεις έτους 2010 
(χιλ  €) 

Σωρευτικές πληρωµές  
από το έτος 2007 έως το 2010  

(χιλ  €) 

 

Μέτρο 221 

12.675,48 62.437,17 

 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες για τις περιοχές στόχου σύγκλισης, περιοχές νησιά 

Αιγαίου και σύνολο για τους παλαιούς δικαιούχους του Μέτρου 221 για το έτος 2010 

ήταν ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
9.514,58 11.988,64 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
0 0 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

370,86 686,84 

ΣΥΝΟΛΟ 
9.885,44 12.675,48 

 

Η έγκριση πιστώσεων για την καταβολή των παραπάνω ανειληµµένων υποχρεώσεων 

έγινε µε την αριθµ.115092/666/1-4-2010 ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε από τον Φορέα 

Εφαρµογής του Μέτρου.  
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Προετοιµάζεται νέα ΚΥΑ για την εφαρµογή του µέτρου στις πρώην 

καπνοπαραγωγικές περιοχές µε προϋπολογισµό  10 εκ.. € ∆∆. 

 

 

Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007-2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός δικαιούχων 27.500 27.319 99,3 % 
Αριθµός εκταρίων 
δασωµένης γης 

33.500 33.495 99,9 % 

89.921,86 
(ΕΓΤΑΑ) 

49.171,18 54,6%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 117.903,87 (∆∆) 62.437,17 52,9 % 

 

 

Μέτρο 223:  Πρώτη ∆άσωση µη Γεωργικών Γαιών 

  

Το Μέτρο καταργήθηκε. 

Μέτρο 224:  Ενισχύσεις Natura 2000 

 

Το Μέτρο δεν ενεργοποιήθηκε ακόµη δεδοµένου ότι µε την υπ’ αριθ. 5585/27-8-2010 

(ΦΕΚ 1492/Β΄/6-9-2010) ΚΥΑ, εκχωρήθηκε η εφαρµογή της ανωτέρω ∆ράσης στη 

∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ. Επιπλέον,  αναµένεται να 

ψηφισθεί ο νέος νόµος για τη βιοποικιλότητα, ο οποίος θα ληφθεί υπόψη στην 

εφαρµογή της δράσης.  

 

Μέτρο 226: Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή                    

δράσεων πρόληψης. 

 

Με την υπ’ αριθ. 5585/27-8-2010 (ΦΕΚ 1492/Β΄/6-9-2010) ΚΥΑ, εκχωρήθηκε η 

εφαρµογή της ∆ράσης 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική 

προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάστασης δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές» στη 

∆/νση Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Επίσης, και οι 

∆ράσεις 2 «Ορεινά αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των 

επιπτώσεων πληµµυρών» και 3 «Έργα Αναδάσωσης. Ορεινά αντιπληµµυρικά και 
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αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καµένων εκτάσεων» του ανωτέρω Μέτρου 

έχουν εκχωρηθεί για εφαρµογή στη ∆/νση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονοµίας 

του ΥΠΕΚΑ. Ως εκ τούτου η ενεργοποίηση αυτών αναµένεται εντός του επόµενου 

έτους. 

 

Μέτρο 227:  Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

 

Το Μέτρο δεν ενεργοποιήθηκε ακόµα.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο της ∆ράσης 2: «Εκπόνηση µελέτης και εκτέλεση των 

προβλεπόµενων από αυτή µικρών έργων για την καταπολέµηση του έλκους της 

καστανιάς» του Μέτρου περιλαµβάνονται και ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 

6.3 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 2.000.000,0€. Κατά τη 

διάρκεια του έτους 2010 πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές ύψους 411.046,91€, οι οποίες 

δε δηλώθηκαν εντός του έτους 2010. 
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Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ συµπεριλαµβάνεται µία δέσµη Μέτρων και 

∆ράσεων που αφορούν σε δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

2.1.3.1. ∆ηµόσιες Επενδύσεις  

Οι δηµόσιες επενδύσεις του Άξονα υλοποιούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων 

Μέτρων : 

Μέτρο 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

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

Μέτρο 322 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

Μέτρο 323 : ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

 

Σε συνέχεια της προκήρυξης που εκδόθηκε το 2008, η οποία ανεστάλη το Νοέµβριο 

του 2009 και σε ότι αφορά στην πρόοδο υλοποίησης των δηµοσίων επενδύσεων 

κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα : 

Συνολικά, τα ενταγµένα µικρά δηµόσια έργα στο πλαίσιο του Άξονα 3 ανέρχονται σε 

348, και αφορούν ποσό ύψους 143,14 εκ.€ ∆.∆. Από τα έργα αυτά, έχει γίνει νοµική 

δέσµευση για τα 248 που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους ∆∆ 71,65 εκ. €. Το έτος 2010 

έχουν πραγµατοποιηθεί πληρωµές ύψους ∆∆ περίπου 20,0 εκ.€. 

Μέτρο 321 – Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007-2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
στηριζόµενων 

δράσεων  

1050 209 20% 

106.572,394 
(ΕΓΤΑΑ) 

10.227,57 
(ΕΓΤΑΑ) 

 
9,5% 

 
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 146.048,526 (∆∆) 13.895,47 (∆∆) 

 
9.5% 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.  ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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Μέτρο 322 – Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2007-
2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

Αριθµός χωριών που 
υλοποιήθηκαν 

δράσεις  

 
170 

 
73 

 
43% 

100.772,202  
(ΕΓΤΑΑ) 

3.996,46  
(ΕΓΤΑΑ) 

3,9%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 138.099,85 (∆∆)  5.191,80 (∆∆) 

 
3,7% 

 

Μέτρο 323 – Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007-2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
στηριζόµενων 

δράσεων  

610 21 5% 

79.600,757 
(ΕΓΤΑΑ) 

581,272  
(ΕΓΤΑΑ) 

0,7%  
Προγραµµατισµένες 
∆απάνες (χιλ. €) 109.086,160 (∆∆) 890,164  (∆∆) 

 
0,8% 

 

2.1.3.2 Υποδοµές Ευρυζωνικού ∆ιαδικτύου (Μ 321): 

Σε ότι αφορά στη ∆ράση του Μέτρου 321 : «Ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικής 

πρόσβασης στις περιοχές παρέµβασης του Άξονα 3» για το έτος 2010 

πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

Με την αριθ. πρωτ. 2201/27-4-2010 ΚΥΑ εκχωρήθηκε η εφαρµογή της εν λόγω 

δράσης στην ΕΥ∆ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" του Υπουργείου Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), η οποία έχει ορισθεί ως φορέας 

εφαρµογής της δράσης. 

Ολοκληρώθηκε η µελέτη µε τίτλο «Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την 

υποστήριξη της διαδικασίας ωρίµανσης και σχεδιασµού του έργου ανάπτυξη 

υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές», µε 

σκοπό τον εντοπισµό και την τεκµηρίωση των λευκών αγροτικών περιοχών 

παρέµβασης του Άξονα 3, µε εναλλακτικά σενάρια τεχνικής υλοποίησης και 

αντίστοιχα κόστη.  

Ακολούθως, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε συνεργασία µε 

την ΕΥ∆ του ΠΑΑ, µε βάση τα πορίσµατα της µελέτης, προετοίµασε κείµενο 

δηµόσιας διαβούλευσης για τη δράση «Ανάπτυξη Υποδοµών Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές», προκειµένου να αποτυπωθούν 
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γεωγραφικά οι προθέσεις των παρόχων να επενδύσουν σε σχετικές υποδοµές την 

επόµενη τριετία.  

Επίσης, έγινε η προετοιµασία για τη σύνταξη φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης (State 

aid) για την κοινοποίηση του σχήµατος κρατικής ενίσχυσης προς την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού (DG COMP). 

 

2.1.3.3. Ιδιωτικές Επενδύσεις  

Στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 3 σε ότι αφορά στην υλοποίηση των Μέτρων 

/∆ράσεων που περιλαµβάνουν ιδιωτικές επενδύσεις κατά το έτος 2010  

πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες : 

• έκδοση της υπ΄αριθ. 4424/02-06-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ772/Β’/03-06-2010) σχετικά 

µε τα Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007−2013 για 

τον Άξονα 3 του ΠΑΑ.  

• έγκριση των σχετικών Φακέλων Υποψηφιότητας των µέτρων και των 

αντίστοιχων Οδηγών Εφαρµογής (5361/02-07-2010 ΦΕΚ1028/Β’/06-07-

2010), 

• έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Καθορισµού Λεπτοµερειών 

(5360/02-07-2010 ΦΕΚ1055/ Β’/12-07-2010), 

• πραγµατοποιήθηκε δηµοσιοποίηση των µέτρων του Άξονα 3 στο πλαίσιο 

ενηµερωτικών συναντήσεων ,   

• έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και ειδικότερα, την υπ΄αριθ. 6034/26-07-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1136/ 

Β’/27-07-2010) για το Μέτρο 311, την υπ΄αριθ. 6033/26-07-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 

1136/Β’/27-07-2010) για το Μέτρο 312 και την υπ΄αριθ. 6032/26-07-2010 ΥΑ 

(ΦΕΚ 1136/Β’/27-07-2010) για το Μέτρο 313. 

• έκδοση της Υπουργικής Απόφασης παράτασης υποβολής αιτήσεων 

ενίσχυσης (8225/07-10-2010 ΦΕΚ1623/ Β’/08-10-2010), η οποία προσδιόρισε 

ως καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των προτάσεων την 01-11-2010. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 4 507.996,00 13 1.351.345,62 32 4.594.591,21

ΑΤΤΙΚΗ 1 299.853,17 5 539.521,38 14 2.535.487,75

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21 4.858.732,90 15 1.529.177,57 167 34.708.316,87

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2 539.976,59 11 1.108.152,38 55 13.198.830,94

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3 421.525,38 5 521.688,61 39 6.051.719,71

ΗΠΕΙΡΟΣ 13 3.087.314,63 23 2.471.940,04 106 23.239.465,90

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 1.504.954,12 11 854.412,41 61 8.277.783,88

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 6 1.554.426,01 6 635.285,50 138 31.991.155,90

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 18 2.901.661,95 48 4.842.732,25 84 11.989.129,13

ΚΡΗΤΗ 45 7.583.281,29 20 1.916.787,97 145 25.995.989,16

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 2.265.384,31 19 2.152.216,73 171 32.792.017,31

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19 5.496.835,65 11 1.340.239,93 182 39.357.254,91

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 8 1.988.395,72 21 2.214.239,36 115 23.257.809,79

ΣΥΝΟΛΑ 160 33.010.337,72 208 21.477.739,75 1309 257.989.552,46

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

1677

312.477.629,93

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΤΡΟ 311 ΜΕΤΡΟ  312 ΜΕΤΡΟ 313

• παραλαβή 1.677 επενδυτικών σχεδίων, συνολικής αιτούµενης ∆ηµόσιας 

∆απάνης 312.477.629.93 €. Η κατανοµή των επενδυτικών σχεδίων ανά µέτρο 

και περιφέρεια περιγράφεται και απεικονίζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα και χάρτη αντίστοιχα. 
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• προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισµός του έργου µε τίτλο: «Υποστηρικτικοί 

Μηχανισµοί για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές 

Επενδύσεις) του Άξονα 3 του ΠΑΑ  (τεύχος προκήρυξης 3/2010) 

Κατά το έτος 2010 ολοκληρώθηκε η εφαρµογή των Μέτρων των Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Άξονα 7 (Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού 

Χώρου - ΟΠΑΑΧ) της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. Παράλληλα ενηµερώθηκε το 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις 

ολοκλήρωσης πράξεων για το κλείσιµο των Μέτρων. Κατά τη διάρκεια του 2010 οι 

πληρωµές ανήλθαν σε 3.429.326,52 € (δεδοµένου ότι το Υπουργείο Οικονοµικών  

προγραµµάτισε την τελευταία και τελική πληρωµή ύψους 233.579,90 € του Άξονα 7 

τον Ιανουάριο του 2011).  
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Κατά το έτος 2010 στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 

πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

Α) Ως προς το θεσµικό πλαίσιο: 

� Εκδόθηκε η µε αριθ. 401/10.3.2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010) µε θέµα: «Πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 “Προσέγγιση 

LEADER” του ΠΑΑ»  

� Εκδόθηκε η µε αριθ. 1577/22.7.2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 1133/Β/23.7.2010) µε θέµα: «Λεπτοµέρειες 

εφαρµογής, σύστηµα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του ΠΑΑ»  

 

Β) Ως προς την πορεία εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων προσέγγισης 

LEADER: 

Σε συνέχεια της διενέργειας δύο ανοικτών διαγωνισµών για την επιλογή τοπικών 

προγραµµάτων προσέγγισης LEADER, οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 2008 και 

2009, το έτος 2010 υπεγράφησαν 43 συµβάσεις µεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των 

αντίστοιχων Οµάδων Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆).  

Μετά την υπογραφή των ανωτέρω συµβάσεων και τον καθορισµό από το ΥΠΑΑΤ των 

απαιτούµενων οδηγιών και υποδειγµάτων (κριτήρια, υπόδειγµα πρόσκλησης και 

φακέλου υποψηφιότητας), τα οποία περιλαµβάνονται στην αριθ. 1577/22.7.2010 

Υπουργική Απόφαση, οι ΟΤ∆, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, προέβησαν 

στη δηµοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις του µέτρου 41 

του τοπικού τους προγράµµατος. Συγκεκριµένα, εντός του 2010 δηµοσιεύθηκε η 1η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 40 ΟΤ∆, ενώ το συνολικό ποσό που 

προκηρύχθηκε ανέρχεται σε ποσό ύψους 183.888.098,00€. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που 

υποβάλλονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του µέτρου 41 των 

τοπικών προγραµµάτων και την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ από τις ΟΤ∆ σχετικών 

Τεχνικών ∆ελτίων Έργων, εκδίδονται από την Υπηρεσία αποφάσεις ένταξης έργων 

στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Ειδικότερα, εντός του 2010 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 

τις ακόλουθες ΟΤ∆: 

2.1.4.  ΑΞΟΝΑΣ 4: Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER 
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ΟΤ∆ 
Αριθµός 

ενταγµένων 
έργων 

∆ηµόσια ∆απάνη 
ενταγµένων 

έργων 
(σε €) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆/ΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
ΟΤΑ 

17 2.011.239,27 

ΕΛΙΚΩΝΑΣ -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ 13 1.224.763,52 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ 3 843.121,15 

 

Γ) Ως προς την καταβολή ενίσχυσης στα τοπικά προγράµµατα προσέγγισης LEADER: 

Το έτος 2010 εκδόθηκαν από την Υπηρεσία αποφάσεις χορήγησης προκαταβολής σε 

40 ΟΤ∆, ίσης µε το 20%  της ∆ηµόσιας ∆απάνης, σε υλοποίηση του µέτρου 431 και 

αποφάσεις χορήγησης 1ης Μερικής Πληρωµής σε 2 ΟΤ∆ για την κάλυψη των 

λειτουργικών τους δαπανών. Οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται συνολικά σε 

9.229.931,58 €, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 19,2% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του 

µέτρου 431. Κατά το έτος 2010 οι πληρωµές ανήλθαν σε ύψος ∆∆ 8.079.451€ 

 

Μ 431 – Ποσοτικοποίηση ∆εικτών 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 
Στόχος 2007-2013 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
2007-2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθµός 
στηριζόµενων 

δράσεων  

 
130 

  
195 

 
150% 

 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες παρουσιάζονται, ανά Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, στον 

πίνακα που ακολουθεί :



Α/Α ΟΜΑ∆Α  ΤΟΠΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ  
∆ΑΠΑΝΗ  
(σε euro) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠ/ΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

∆ΗΜ. ∆ΑΠ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 431 

1 ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 6.250.000 28/5/2010 
9/2010 

3.058.000 10/12/2010 206.000,00 

2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.  6.700.000 17/12/2010 
- 

- - 0,00 

3 Ε. Τ. Α.  ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 6.250.000 12/5/2010 
8/2010 

4.784.500 5/10/2010 203.800,00 

4 ΠΙΕΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  6.500.000 12/10/2010 
12/2010 

5.197.000 31/3/2011 210.600,00 

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.  5.500.000 7/6/2010 
9/2010 

4.150.000 23/12/2010 181.600,00 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.  7.200.000 26/6/2010 
9/2010 

4.500.000 10/1/2011 224.391,00 

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.  7.000.000 6/5/2010 
7/2010 

4.700.000 19/11/2010 230.000,00 

8 ΦΘΙΩΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 6.700.000 5/8/2010 
12/2010 

5.527.500 30/4/2011 0,00 

9 ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  6.750.000 28/5/2010 
8/2010 

4.959.550 1/11/2010 219.982,00 

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε 5.300.000 12/10/2010 
11/2010 

3.440.400 28/2/2011 172.760,00 

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. 6.300.000 12/5/2010 
8/2010 

5.525.000 11/10/2010 374.605,40 

12 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  6.700.000 17/5/2010 
8/2010 

4.630.500 19/11/2010 413.053,60 

13 ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  6.250.000 12/10/2010 
11/2010 

4.810.200 16/2/2011 198.840,00 

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.  5.500.000 16/6/2010 
9/2010 

4.500.000 29/11/2010 180.000,00 

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ Α.Ε.  6.100.000 28/5/2010 
9/2010 

4.776.700 15/12/2010 196.600,00 

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. ΟΤΑ 6.100.000 3/6/2010 
10/2010 

5.016.000 17/1/2011 200.640,00 

17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.  6.250.000 19/5/2010 
8/2010 

3.700.000 29/11/2010 403.199,20 

18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 6.250.000 15/7/2010 
9/2010 

5.105.738 27/12/2010 204.429,52 

19 ΑΝΑΠΤ. ΝΟΤ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.  6.250.000 14/10/2010 
12/2010 

3.841.000 8/4/2011 205.400,00 

20 ΟΡΓΑΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ-ΟΑ∆ΥΚ 6.300.000 28/6/2010 
8/2010 

4.574.050 30/11/2010 165.000,00 

21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.  6.250.000 16/6/2010 
 

8/2010 
5.732.500 26/11/2010 205.000,00 
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22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  7.000.000 21/6/2010 
 

9/2010 
4.390.500 15/12/2010 228.200,00 

23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.  7.000.000 7/6/2010 
9/2010 

4.637.000 30/11/2010 230.000,00 

24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.  7.000.000 19/5/2010 
9/2010 

5.750.000 3/12/2010 230.000,00 

25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.  7.300.000 16/6/2010 
8/2010 

5.562.500 25/10/2010 237.000,00 

26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7.750.000 5/10/2010 
12/2010 

6.267.000 10/3/2011 248.300,00 

27 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.  5.100.000 16/6/2010 
9/2010 

4.125.000 20/12/2010 165.000,00 

28 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε.  6.500.000 20/10/2010 
12/2010 

5.349.000 31/3/2011 400.827,63 

29 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 7.500.000 17/5/2010 
10/2010 

4.005.000 20/1/2011 234.200,00 

30 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  6.150.000 6/6/2010 
8/2010 

4.052.000 22/11/2010 201.200,00 

31 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΑΥΤΟ∆/ΤΙΚΗ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.  5.750.000 2/7/2010 
12/2010 

3.955.500 14/3/2011 185.000,00 

32 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε.  7.000.000 11/6/2010 
10/2010 

5.750.000 13/12/2010 451.897,03 

33 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.  7.000.000 21/5/2010 
8/2010 

4.981.500 19/11/2010 226.600,00 

34 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  6.000.000 18/6/2010 
10/2010 

4.382.500 21/1/2011 192.500,00 

35 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.  6.400.000 7/6/2010 
11/2010 

3.960.050 20/1/2011 208.295,80 

36 
 

ΑΝΑΠΤ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.  
 

6.750.000 
 

15/6/2010 
 

9/2010 
 

4.252.000 
 

22/11/2010 
 

219.400,00 

37 ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε.  6.500.000 12/6/2010 
 

8/2010 
3.290.000 2/11/2010 214.000,00 

38 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.  6.600.000 24/4/2010 
9/2010 

4.650.000 3/12/2010 218.000,00 

39 ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  6.500.000 23/5/2010 
8/2010 

4.052.000 29/11/2010 208.400,00 

40 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.  5.300.000 11/7/2010 
10/2010 

3.627.100 11/1/2011 174.720,00 

41 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. (ΛΕΥΚΑ∆Α) 5.200.000 16/6/2010 
- 

-   - 160.430,40 

42 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.  6.150.000 5/10/2010 
12/2010 

4.320.810 28/2/2011 200.000,00 

43 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 5.850.000 7/12/2010 
- 

- -   

 ΣΥΝΟΛΟ 274.700.000  
 

      



2.2 ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής διατέθηκαν στην 

Ελλάδα επιπλέον πόροι ύψους 134,1 εκ. € (κοινοτική συµµετοχή), οι οποίοι 

ενσωµατώθηκαν στο ΠΑΑ, σε ενέργειες που σχετίζονται µε τις νέες προκλήσεις και 

συγκεκριµένα µε την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, τη διαχείριση των 

υδάτων και τα συνοδευτικά µέτρα της αναδιάρθρωσης του τοµέα γαλακτοκοµικών 

προϊόντων. 

Με αφορµή την 7η αναθεώρηση του ΠΑΑ και µε δεδοµένη την κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση της Χώρας, επαναξιολογήθηκαν οι προτεραιότητες, οι οποίες 

αποφασίστηκε να ενισχυθούν µέσω των επιπρόσθετων πόρων των νέων 

προκλήσεων.  

Ένα µέρος των πόρων κατανεµήθηκε σε δράσεις υπέρ των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµία, υδατικό δυναµικό, βιοµάζα) καθώς συνιστούν 

ουσιαστική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιµα και η χρήση τους αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία για την προώθηση της αειφορικής γεωργίας αλλά και της άµβλυνσης της 

κλιµατικής αλλαγής. Η χρήση τους επιτρέπει όχι µόνο να µειωθούν οι εκποµπές 

αερίων που προξενούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τα οποία προέρχονται από 

την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και τη µείωση της εξάρτησης της 

χώρας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίµων, συγκεκριµένα, φυσικό αέριο και 

πετρέλαιο.  

Επίσης συνεχίζουν να ενισχύονται οι δράσεις υπέρ της διαχείρισης των υδάτων, της 

κλιµατικής αλλαγής, της ανάπτυξης υποδοµών ευρυζωνικού διαδικτύου και της 

αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα.  

Ειδικότερα :  

Οι δράσεις υπέρ της διαχείρισης των υδάτων και υπέρ των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας θα υλοποιηθούν µέσω του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων».  

Οι δράσεις υπέρ της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα θα υλοποιηθούν 

µέσω του µέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». 

Οι δράσεις υπέρ της κλιµατικής αλλαγής θα υλοποιηθούν µέσω του Μέτρου 226 

«Αποκατάσταση του δασονοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» 

(∆ράσεις 1 και 3).   

Οι δράσεις ανάπτυξης υποδοµών ευρυζωνικού διαδικτύου θα υλοποιηθούν µέσω του 

Μέτρου 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό». 
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2.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΠΕ 

ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

2.3.1. Υποδοµές ευρυζωνικού διαδικτύου 

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ υλοποιείται, µέσω του Μέτρου 321, η δράση «Ανάπτυξη 

υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης» στις περιοχές παρέµβασης του Άξονα 3. Κατά 

τη διάρκεια του έτους 2010, δεν πραγµατοποιήθηκε άλλη δράση για υποδοµές 

ευρυζωνικής πρόσβασης  από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

2.3.2. ∆ράσεις ΤΠΕ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΤΠΑ (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) 

Η δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην 

ψηφιακή ασφάλεια(e-security)» έχει ως στόχο την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 

επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά µέσα και την ψηφιακή ασφάλεια. Στόχος της δράσης 

είναι οι εταιρίες που ενισχύονται να µπορούν να προλαµβάνουν και να 

αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τους ψηφιακούς κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή 

µη), που µπορεί να δεχτούν σηµαντικοί πόροι της εταιρίας, όπως η διαχειριζόµενη 

πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήµατα, λογισµικό κλπ. 

Ηµεροµηνία Έναρξης: 05/07/2009. Ηµεροµηνία Λήξης: Μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιµου προϋπολογισµού. Προϋπολογισµός: 10.500.000 € 

Μέχρι τέλος του 2010, περισσότερες από 500 πράξεις (και επιχειρήσεις) εντάχθηκαν 

µε συνολικό προϋπολογισµό 10,5 εκ. €. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι 

τέλος του 2010, ξεπέρασαν τα 4,9 εκ. €. 

Η δράση «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων για τη 

δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών 

κρατήσεων (digi-lodge)» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του 

τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά 

καταλύµατα και αποσκοπεί στη διεθνή προβολή της χώρας µας, στη µείωση της 

εποχικότητας, στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην υιοθέτηση και 

αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ από τις τουριστικές µονάδες. Στην 

κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες ενισχύονται προκειµένου να αναπτύξουν 

νέες εφαρµογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας µε δυνατότητες 

ηλεκτρονικών κρατήσεων. 

Ηµεροµηνία Έναρξης: 15/09/2009. Ηµεροµηνία Λήξης: 28/02/2011 

Προϋπολογισµός: 45.000.000 € 
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Μέχρι τέλος του 2010, περισσότερες από 2.500 πράξεις (και επιχειρήσεις) 

εντάχθηκαν µε προϋπολογισµό που συνολικά ξεπέρασε τα 40 εκ. €. Οι δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν, µέχρι τέλος του 2010, ξεπέρασαν τις 800.000 €. 

Μέσα στο 2010, η ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ προχώρησε σε περισσότερες από 20 εντάξεις 

πράξεων που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις µε δικαιούχους 

ισάριθµα επιµελητήρια της χώρας. Οι πράξεις αυτές αποσκοπούν στη δηµιουργία 

νέων, καινοτόµων και σύγχρονων ψηφιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών «Ψηφιακά 

Επιµελητήρια», για χρήση από τις επιχειρήσεις – µέλη των Επιµελητηρίων, µε 

στόχο την ολοκληρωµένη υποστήριξή τους. Η προσφορά ολοκληρωµένων ψηφιακών 

υπηρεσιών µειώνει τη γραφειοκρατία στις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το 

∆ηµόσιο Τοµέα και συγχρόνως ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός των σχετικών ενταγµένων πράξεων έφθασε τα 10 εκ. €. 

 

2.3.3 ∆ράσεις ΤΠΕ για τον αγροτικό τοµέα και το περιβάλλον 

συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΤΠΑ (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) 

Η ενταγµένη πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές 

Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)» µε δικαιούχο φορέα τον Οργανισµό Πληρωµών & Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι µια 

συνολική προσπάθεια αυτοµατοποίησης των υπηρεσιών που παρέχονται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) προς τους παραγωγικούς 

και επιχειρηµατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονοµίας αλλά και τους πολίτες µε 

την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Ο προϋπολογισµός της ενταγµένης πράξης είναι 

12,67 εκ. €. 

Τα υποέργα της πράξης φανερώνουν το εύρος της παρέµβασης και είναι τα εξής: 

Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας ∆ιαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής 

Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT 

Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 

Εκµεταλλεύσεων και Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων 

Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήµατος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηµατικής 

∆ραστηριότητας (BI) 

Υποέργο 4: Εθνικό Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας Τροφίµων (Ε.Σ.Ι.Τ.) 

Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζηµιώσεων 

ΕΛΓΑ  
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Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπισης και φωτοερµηνείας για την 

πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας 

χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισµού 

Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήµατος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών 

δεδοµένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας 

Υποέργο 8: Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης των αγροτικών 

ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου 

Υποέργο 9: Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού για την υποστήριξη των Υποέργων της 

Προτεινόµενης Πράξης 

Στο πλαίσιο της δυνατότητας µεταφοράς έργων από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, η ΕΥ∆ ΕΠ 

ΨΣ ενέκρινε τη µεταφορά (από το ΕΠ ΚτΠ στο ΕΠ ΨΣ) περίπου 10 έργων που 

αφορούν στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρουµε το µεταφερόµενο έργο (νυν 

ενταγµένη πράξη µε προϋπολογισµό 3,93Μ€) «Εκσυγχρονισµός και Επέκταση 

Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος»  µε δικαιούχο το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την συγκεκριµένη πράξη, το 

Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται 

προκειµένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου, να εξυπηρετήσει 

καλύτερα τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους περιβαλλοντικούς φορείς, να 

ενισχυθεί µε νέα στοιχεία και διαδικασίες, να διευρυνθεί ως προς τη γεωγραφική του 

διάσταση, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες διασύνδεσης και δια-λειτουργικότητας µε το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ και µε άλλα δίκτυα καθώς και µε το Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΙΟΝΕΤ. Βασικός 

στόχος για τον εκσυγχρονισµό είναι η παροχή στοιχείων περιβάλλοντος στον πολίτη 

και τους αρµόδιους φορείς και η στήριξη των εθνικών υποχρεώσεων παροχής 

στοιχείων στην Ε.Ε. που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος 

και τις σχετικές Οδηγίες. 

 

2.3.4. ∆ράσεις για την κατάρτιση σε θέµατα ΤΠΕ συγχρηµατοδοτούµενες από 

το ΕΚΤ (Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού) 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, έχουν προκηρυχθεί 9 πράξεις συνολικής ∆ηµόσιας 

∆απάνης 60 εκ. €. Οι διαγωνισµοί αυτοί βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης των 

προσφορών και αφορούν δράσεις για την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες 

δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, 

καθώς και για την Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης ΤΠΕ σε ανέργους. 
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2.4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ / ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΑΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆εδοµένου του ότι η πλειονότητα των περιοχών καπνοπαραγωγής είναι και 

βαµβακοπαραγωγής δε µπορεί να διαχωριστεί το ποσοστό πληρωµών, που ανήκουν 

στη µια ή την άλλη κατηγορία.  Έτσι για το έτος 2010 οι πληρωµές, που αφορούν σε 

περιοχές καπνοπαραγωγής και βαµβακοπαραγωγής παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί:  

Πίνακας 1: Πληρωµές στις περιοχές καπνοπαραγωγής και 

βαµβακοπαραγωγής 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10.807.149,50 13.540.918,76 52.223.125,22 66.118.109,36

ΑΡΤΑΣ 287.075,74 350.210,05 3.261.930,00 4.090.970,40

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.667.343,66 2.920.397,07 7.198.369,13 12.795.460,57

∆ΡΑΜΑΣ 783.277,21 967.175,42 8.848.879,25 11.198.202,19

ΕΒΡΟΥ 4.895.534,70 6.191.921,53 31.529.942,93 39.910.088,15

ΗΜΑΘΙΑΣ 865.608,44 1.125.228,15 2.660.131,10 3.391.354,21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.911.447,07 26.230.733,64 35.034.259,66 45.420.800,26

ΚΑΒΑΛΑΣ 1.241.887,72 1.543.322,16 4.397.348,28 5.487.557,59

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 13.144.734,19 16.586.886,03 46.734.736,08 59.369.425,79

ΚΙΛΚΙΣ 588.757,45 713.804,35 11.252.160,55 14.141.489,81

ΛΑΡΙΣΑΣ 27.234.773,85 34.915.257,92 115.665.141,77 146.774.664,02

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.921.444,32 6.123.359,20 33.557.349,03 42.467.119,69

ΞΑΝΘΗΣ 989.520,47 1.244.083,59 7.006.330,86 8.866.089,44

ΠΕΛΛΑΣ 909.815,06 1.133.240,91 6.856.810,41 8.611.888,29

ΠΙΕΡΙΑΣ 674.522,48 834.089,10 3.292.628,80 4.127.641,47

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 236.783,36 288.655,85 2.413.719,76 3.018.736,12

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 8.923.241,85 11.694.240,49 22.006.871,92 28.319.487,48

ΣΕΡΡΩΝ 2.534.009,44 3.160.441,16 13.432.830,46 16.949.972,03

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.111.321,15 6.349.754,49 21.215.591,28 26.713.272,21

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 5.032.793,36 9.412.934,93 16.082.699,59 29.429.560,44

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 893.541,67 1.539.310,11 4.228.972,22 7.602.964,46

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2.633.308,47 3.203.615,28 17.139.855,77 21.620.994,32

ΣΥΝΟΛΟ 114.287.891,16 150.069.580,19 466.039.684,07 606.425.848,30

2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2007-2010

ΝΟΜΟΙ
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Οι πληρωµές που αφορούν µόνο σε περιοχές καπνοπαραγωγής εµφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 2: Πληρωµές σε περιοχές αµιγώς καπνοπαραγωγής 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 953.094,15 1.176.439,79 4.316.509,56 5.421.480,97

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3.052.192,24 3.843.766,91 16.118.875,47 20.393.544,16

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.828,71 16.165,80 874.701,47 1.592.080,87

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.506.585,38 3.277.443,09 7.447.910,04 9.539.685,73

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 331.514,86 414.787,06 3.197.988,35 4.010.305,46

ΚΟΖΑΝΗΣ 5.217.834,77 6.816.427,80 11.360.744,55 14.576.573,42

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 965.361,21 1.206.556,61 4.664.352,95 5.883.641,52

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.769.663,85 4.320.189,43 13.278.010,36 16.430.158,17

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 405.825,02 489.792,55 5.651.982,07 7.113.961,14

ΣΥΝΟΛΟ 17.210.900,19 21.561.569,04 66.911.074,82 84.961.431,44

ΝΟΜΟΙ

2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2007-2010

 

 

Οι πληρωµές κατά την περίοδο 2007-2010, στο σύνολο των περιοχών 

βαµβακοπαραγωγής και καπνοπαραγωγής αγγίζουν τα 533 εκ. € Κοινοτικής 

Συµµετοχής (691,4 εκ. € ∆ηµόσιας ∆απάνης) ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 76,7% 

των πόρων που µεταφέρθηκαν από τον 1ο πυλώνα υπέρ των περιοχών 

καπνοπαραγωγής και βαµβακοπαραγωγής (694,3εκ. €).  

Το ∆εκέµβριο του 2010 εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο στην 

ανακατανοµή πόρων του Προγράµµατος για την εφαρµογή µέτρων και δράσεων των 

Αξόνων 1,2 και 3 του ΠΑΑ, υπέρ των περιοχών καπνοπαραγωγής και των νυν και 

πρώην καπνοπαραγωγών, που πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας 

των άµεσων ενισχύσεων τους.  

Οι ανωτέρω αγρότες, οι οποίοι ενεργοποίησαν δικαιώµατα καπνού το 2009, 

ενισχύονται πλέον µέσα από τα  συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις του ΠΑΑ: 

• Μέτρο 144: «Εκµεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω κοινής οργάνωσης 

αγοράς» 

• Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων»  

• Μέτρο 133: «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών» 
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• Μέτρο 214: «Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις», ∆ράση 1.4 «Αµειψισπορά 

µε ξηρικές καλλιέργειες»  και ∆ράση 2.3  «Σύστηµα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης στην παραγωγή καπνού» 

• Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» 

• Μέτρο 311: «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες» 

• Μέτρο 312: «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων» 

• Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

Λόγω του ότι, από το 2011 µέχρι και το 2013, υπάρχει ξεχωριστή οµάδα υπέρ  των 

περιοχών καπνοπαραγωγής, εξαλείφθηκαν από τα υπόλοιπα Μέτρα και ∆ράσεις του 

ΠΑΑ τα κριτήρια επιλογής που αφορούσαν στην προτεραιότητα πράξεων σε 

περιοχές καπνοπαραγωγής.  

Για τις περιοχές βαµβακοπαραγωγής τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην 

προτεραιότητα πράξεων στις περιοχές αυτές παραµένουν τα ίδια.   
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2.5 ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.5.1. Έλεγχοι ΕΥ∆ ΠΑΑ 

Κατά την διάρκεια του έτους 2010, οι ενέργειες που έγιναν από την Μονάδα Γ’ της 

ΕΥ∆ ΠΑΑ, καθώς και οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν σε Μέτρα του Άξονα 1 

(Μ.112,121,125 Α), του Άξονα 2 (Μ.214, ∆ράση 3.4), του Άξονα 3 (Μ.321,322) και 

του Άξονα 4 ( Μ.431) συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Ενέργειες 

• Αποστολή προς τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές (Ε∆Α) των 

ερωτηµατολογίων και των λεπτοµερών οδηγιών µε ηλεκτρονική εφαρµογή για την 

εξαγωγή κατάλληλου δείγµατος και καταστάσεων δικαιούχων δείγµατος για 

επιτόπιους ελέγχους του Μέτρου 112. Ενηµέρωση για τη συµπλήρωση πινάκων 

που αφορούν το άρθρο 34 του Κανονισµού 1975/2006. Αποστολή υποδειγµάτων 

εκθέσεων – αποτελεσµάτων ελέγχων. 

• ∆ιενέργεια προενταξιακών δειγµατοληψιών και έλεγχοι επί των αιτήσεων 

ενίσχυσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων µικρού κόστους στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε 

στόχο την βελτίωση των συνολικών τους αποδόσεων (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης). 

Στόχος του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων ένταξης στο 

Μέτρο 121 (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης). 

• Συνεργασία µε τις Μονάδες της ΕΥ∆ ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την 

τροποποίηση του Σ∆Ε, µετά την τροποποίηση του κανονισµού 1975/2006 και της 

ΚΥΑ αρµοδιοτήτων, όπως και σύνταξη της ΚΥΑ που αφορά το σύστηµα 

επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

•  Συµµετοχή στην επεξεργασία και την σύνταξη του πλαισίου εφαρµογής (ΚΥΑ) 

των Μέτρων του ΠΑΑ που αναµένονται να ενεργοποιηθούν εντός του 2011. 

Έλεγχοι 

• Στο πλαίσιο του άρθρου 27 του Καν.1975/2006 τηρήθηκε η υποχρέωση της 

κάλυψης του 4% της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης µε τη διενέργεια επιτόπιων 

ελέγχων για το έτος 2010. 

Εντός του 2010 οι καταχωρηµένες δαπάνες, σύµφωνα µε τα στοιχεία ΟΠΣΑΑ, 

ανέρχονται σε ποσό ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 273.039.089,22€. 

Η ΕΥ∆ ΠΑΑ πραγµατοποίησε επιτόπιους ελέγχους στα µέτρα 112, 121 

(ανειληµµένων υποχρεώσεων), 125Α, 321, 322, 431 καλύπτοντας ποσό ελεγχθέντων 

δαπανών ύψους 13.618.669,12 €. 
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Για το έτος 2010 από την ΕΥ∆ ΠΑΑ έχει ελεγχθεί ο παρακάτω αριθµός Πράξεων:  

α/α ΜΕΤΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ 

1. Μέτρο 112 

(ανειληµµένες υποχρεώσεις) 

10 Πράξεις  

2. Μέτρο 121 

(ανειληµµένες υποχρεώσεις) 

5 Πράξεις 

3. Μέτρο 125Α 1 Πράξη 

4. Μέτρο 321 6 Πράξεις 

5. Μέτρο 322 1 Πράξη  

6. Μέτρο 431 2 Πράξεις  

 

Ο Φορέας Εφαρµογής (∆/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής) και οι Φορείς 

Υλοποίησης (Υ.Α  340641/24.11.08)  της ∆ράσης 3.4 «∆ιατήρηση Γενετικών Πόρων 

στην Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 πραγµατοποίησαν επιτόπιους ελέγχους σε 

δαπάνες ύψους 1.351.220,99  €.  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά σε 

ποιά έργα-κωδικούς ΟΠΣΑΑ έχουν πραγµατοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι, ο αύξων 

αριθµός αυτών στο ΟΠΣΑΑ και το ποσό πηρωµής στο οποίο αναφέρονται. 

Οι Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών σύµφωνα µε την «Εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆ ΠΑΑ στις Ε∆Α» ( ΚΥΑ11283/9.12.08) πραγµατοποίησαν 

επιτόπιους ελέγχους στο Μ.112 σύµφωνα µε καταστάσεις δικαιούχων δείγµατος που 

απεστάλησαν από την ΕΥ∆ ΠΑΑ,  σε δαπάνες που ανέρχονταν στο ποσό 

2.581.250,00 €. 

Συνολικά για το έτος 2010 ελέγχθηκαν δαπάνες ύψους 17.551.140,11 € καλύπτοντας 

6,43% επί της καταχωρηµένης συνολικά ∆ηµόσιας ∆απάνης σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του ΟΠΣΑΑ. 

Αποτελέσµατα Ελέγχων 

Από τους επιτόπιους ελέγχους  που ολοκληρώθηκαν το έτος 2010 παραθέτουµε τα 

σηµαντικότερα ευρήµατα: 

α) Μέτρο 112 : Επισηµάνθηκε στους  αρµόδιους Φορείς Επίβλεψης – Επιτροπές 

Παρακολούθησης να παρακολουθούν την πορεία έκδοσης αδειών λειτουργίας των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων των δικαιούχων, οι οποίοι ενέταξαν στην 

εκµετάλλευση τους πέραν του υλοποιηµένου σχεδίου δράσης, δραστηριότητες 

ζωικής παραγωγής. 
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 β) Μέτρο 125 Α : Η πορεία εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του ελεγχθέντος 

έργου κρίθηκε ικανοποιητική. 

 γ) Μέτρο 321: ∆ιαπιστώθηκε σε 1 (ένα) έργο η µη ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειµένου και η κατασκευή τµήµατος έργου διαφορετικού από αυτό που 

προέβλεπε η αρχική µελέτη.  

 

2.5.2. Έλεγχοι ΕΥΕ ΠΑΑ  

Το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραµµα της ΕΥΕ ΠΑΑ το έτος 2010 περιλάµβανε 

δευτεροβάθµιους ελέγχους εποπτείας σε µέτρα του Άξονα 1 και 2 του ΠΑΑ, µε 

σκοπό την διαπίστωση της ορθής εφαρµογής και υλοποίησης των εν λόγω µέτρων 

από τους φορείς υλοποίησής τους.  

Τα µέτρα που ελέγχθηκαν είναι τα παρακάτω: 

Άξονας 1 : Μέτρο 132 «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα 

τροφίµων». Ο έλεγχος αφορούσε  9 ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ως φορείς 

υλοποίησης του µέτρου και 67 φακέλους δικαιολογητικών  δικαιούχων. 

Άξονας 2 : Μέτρο 214  «Γεωργοπεριβαλλοντικές  Ενισχύσεις». 

•  ∆ράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» : Ο έλεγχος αφορούσε 7 ∆/νσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης ως φορείς υλοποίησης του µέτρου και 44 φακέλους 

δικαιολογητικών  δικαιούχων. 

•  ∆ράση 1.2  «Βιολογική Κτηνοτροφία» : Ο έλεγχος αφορούσε 6 ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης ως φορείς υλοποίησης του µέτρου και 25 φακέλους 

δικαιολογητικών  δικαιούχων 

• ∆ράση  2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» : Ο έλεγχος 

αφορούσε 2 ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ως φορείς υλοποίησης του 

µέτρου και 11 φακέλους δικαιολογητικών  δικαιούχων 

• ∆ράση 3.1 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών     

ζώων» : Ο έλεγχος αφορούσε 5 ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ως φορείς 

υλοποίησης του µέτρου και 31 φακέλους δικαιολογητικών  δικαιούχων 

Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» : Ο έλεγχος αφορούσε 11 

∆ασαρχεία – ∆/νσεις ∆ασών ως φορείς υλοποίησης του µέτρου και 47 

φακέλους δικαιολογητικών  δικαιούχων. 
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Αποτελέσµατα ελέγχων 

Από τους ελέγχους προέκυψαν τα ακόλουθα: 

- ∆ιαπιστώθηκε πληρότητα των ατοµικών φακέλων των δικαιούχων, οι οποίοι 

φυλάσσονται σε χώρους των φορέων υλοποίησης µε κατάλληλη πρόσβαση. 

Για κάποιες ελλείψεις που εντοπίσθηκαν σε ελεγχόµενους φακέλους έγιναν οι 

ανάλογες συστάσεις για την πλήρωση των εν λόγω φακέλων. 

- Υποβάλλονται από τους δικαιούχους εµπρόθεσµα οι προβλεπόµενες    

αιτήσεις πληρωµής και ελέγχονται από τους φορείς υλοποίησης.  

- Πραγµατοποιείται ο διοικητικός µεταενταξιακός έλεγχος στο 100% των  

φακέλων και συντάσσονται τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου. 

- Πραγµατοποιούνται οι επιτόπιοι µεταενταξιακοί έλεγχοι για κάθε µέτρο σε 

ποσοστό 5% τουλάχιστον (στο Μέτρο 2.2.1 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης οι 

επιτόπιοι µεταενταξιακοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 100%) και 

συντάσσονται τα φύλλα ελέγχου.  

 

Συµπεράσµατα 

Με βάση τα ευρήµατα των ελέγχων, παρά τις σχετικές ελλείψεις στο προσωπικό που 

εντοπίζονται σε πολλούς φορείς υλοποίησης και παρά το γεγονός ότι οι 

απασχολούµενοι µε την εφαρµογή των ελεγχόµενων µέτρων ασχολούνται 

επιπρόσθετα και µε άλλα αντικείµενα της υπηρεσίας τους, προκύπτει ότι οι 

ελεγχόµενοι φορείς υλοποιούν ικανοποιητικά τα εν λόγω µέτρα τόσο σε επίπεδο 

διαδικασιών ένταξης όσο και σε αυτό των προβλεπόµενων  διοικητικών και 

επιτόπιων ελέγχων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΠΣΑΑ 
ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΟ 
ΟΠΣΑΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Α/Α 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΟ 
ΟΠΣΑΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Α/Α 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΟ 
ΟΠΣΑΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Α/Α 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΟ 
ΟΠΣΑΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Α/Α 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΣΤΟ 
ΟΠΣΑΑ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2010 

89018 223 21.696,82 345 42.194,37       63.891,19 

89019 224 98.200,38 346 18.337,80       116.538,18 

89021 225 1.502,10 347 1.502,10       3.004,20 

89023 181 20.625,01 183 14.649,08 343 2.837,22     38.111,31 

109148 102 11.322,52 113 7.341,04 133 15.835,11 506 10.692,54   45.191,21 

109149 146 28.123,87 149 41.335,52       69.459,39 

109150 521 18.492,64         18.492,64 

109155 147 12.573,06 150 6.401,73       18.974,79 

109157 103,104 2.057,72 115 2.185,79 134 3.175,10 507 2.232,55   9.651,16 

109158 522 8.810,79         8.810,79 

109159 148 11.792,92 151 5.000,00       16.792,92 

109177 107 7.249,06 108 16.343,45 109 11.781,45 130 20.659,59 503 19.564,41 75.597,96 

109178 105 7.503,36 107 7.334,99 109 7.177,28 131 7.734,94 504 4.266,67 34.017,24 

109179 107 6.942,60 132 833,33 505 833,33     8.609,26 

109180 111 33.177,21 501 8.212,28       41.389,49 

109181 111 5.191,24 502 582,39       5.773,63 

109186 117 153.211,83 165 30.477,88       183.689,71 

109187 129 29.802,03 166 1.253,13       31.055,16 

109188 117 3.818,00         3.818,00 

109189 161 30.191,04 163 6.880,32 341 6.880,32     43.951,68 

109190 162 5.270,00 342 5.270,00       10.540,00 

109194 135 19.651,22 137 19.999,97 139 13.584,12 365 17.157,15   70.392,46 

109195 136 12.573,62 138 485,23 140 2.762,50 366 580,03   16.401,38 

109197 143 6.727,96 144 13.817,96 363 20.369,80     40.915,72 
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109198 145 2.769,09 364 679,37       3.448,46 

109200 141 3.083,29 142 26.089,94 361 23.650,68     52.823,91 

109201 362 497,54         497,54 

109203 243 16.545,13         16.545,13 

109204 182 6.093,80 184 4.285,10 344 891,14     11.270,04 

109208 324 13.047,16         13.047,16 

109209 325 7.468,94         7.468,94 

109210 326 250,00         250,00 

109224 261 7.451,74         7.451,74 

109226 153 5.681,52 242 1.847,83       7.529,35 

109228 152 1.457,15 241 1.457,15       2.914,30 

109229 423 4.878,45         4.878,45 

109231 424 8.923,60         8.923,60 

109233 116 8.754,46         8.754,46 

109236 118 11.782,78 123 21.312,12       33.094,90 

109238 119 4.286,52 122 503,47       4.789,99 

109241 106 7.286,52 126 46.447,01 321 31.907,26     85.640,79 

109242 106 17.641,35 127 2.220,19 322 1.896,99     21.758,53 

109245 128 300,00 201 625,00 323 625,00     1.550,00 

109246 120 11.123,28 124 20.476,30       31.599,58 

109248 121 4.696,92 125 4.789,25       9.486,17 

109249 421 6.703,42         6.703,42 

109250 422 5.479,84         5.479,84 

109266 221 10.094,74 222 7.694,98       17.789,72 

109268 185 8.014,71 186 4.440,79       12.455,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 1.351.220,99 

 



 

 

 

 

 

2.5.3.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΤΟΣ 2010 

214 

ΒΙΟΛ.  ΒΙΟΛ. ΜΑΚΡΟΧ. ΑΝΑΒ ΠΑΡΑ∆. ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΕΤ. ΛΙΜΝΕΣ 

ΜΕΤΡΟ 221 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝ. ΠΑΥΣΗ ΑΘΜ. 

ΓΕΝΕΤ. 
∆ΙΑΒΡ. 

ΕΚΤΑΤ. 
ΚΤΗΝ. 

ΕΛΑΙΩΝ 

ΝΙΤΡΙΚΑ 

∆ΟΙΡ. ΠΟΡΟΙ 

ΑΠΕΙΛ. 
ΦΥΛΕΣ 

ΘΡΑΚΗ 

125 112 121 ΑΞΟΝΑΣ 
3 

ΑΡ. 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

122 62 11 2 2 2 4 7 34 1 1 3 2 2 8 3 2 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – 
 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
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(Σε ΕΥΡΩ)

Σύντοµη Περιγραφή ∆ηµόσια ∆απάνη
Κοινοτική 

Συµµετοχή
∆ηµόσια ∆απάνη

Κοινοτική 

Συµµετοχή

Σύνολο  Άξονα  1 : Ανταγωνιστικότητα

-

Σύνολο  Άξονα  2 Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου

-

Σύνολο  Άξονα  3 ∆ιαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής

-

Σύνολο  Άξονα  4 Προσέγγιση Leader

-

Σύνολο  Άξονα  5 Τεχνική  Βοήθεια

-

-

Μέτρο / Άξονας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  -

ΕΤΟΣ  2010

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

72.570.110 53.696.080

156.494.843 121.599.537

0 0

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

0 0

0 0

εκ των οποίων µεταβατικές δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αρθ. 1320/2006

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

79.733.807 59.646.714

778.409.812 615.140.231

858.143.619 674.786.945

0 0

229.064.953 175.295.617

0 0

0 0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΣΥΝΟΨΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(ΆΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ∆) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)   

 

Το ΠΑΑ υπόκειται σε Εκ των Προτέρων, Ενδιάµεση και Εκ των Υστέρων 

Αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις αυτές εκτελούνται από ανεξάρτητους αξιολογητές. 

Επιπλέον σύµφωνα µε το Άρθρο 86 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως συµπληρώνεται 

από το Άρθρο 84, το Κράτος Μέλος οφείλει να δηµιουργήσει για το ΠΑΑ και ένα 

σύστηµα Παράλληλης Αξιολόγησης.  

Η Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης (Μονάδα Α’ της ΕΥ∆ ΠΑΑ) έχει όλη 

την ευθύνη, την εποπτεία και την καθοδήγηση για όλες τις ενέργειες της αξιολόγησης, 

ορίζει εκπροσώπους στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την Αξιολόγηση των 

Προγραµµάτων, όπου δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών 

πρακτικών, έχει την ευθύνη συγγραφής των υποχρεώσεων του Συµβούλου 

Αξιολόγησης, την εποπτεία του έργου του και συνεργάζεται µαζί του, παρέχοντάς του 

τα απαραίτητα δεδοµένα. Τα απαραίτητα δεδοµένα συλλέγονται από τους αρµόδιους 

φορείς εφαρµογής (ΕΥΕ ΠΑΑ και άλλοι Φ.Ε.) και καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο 

πληροφοριακό σύστηµα µε την εποπτεία της Μονάδας Παρακολούθησης και ΟΠΣΑΑ 

(Μονάδα Β΄- ΕΥ∆ ΠΑΑ).  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  Α’ 

 

 

ΕΥ∆ ΠΑΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ, 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

ΕΥ∆ ΠΑΑ 
ΜΟΝ. Β’ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΟΠΣΑΑ 

 

ΕΥΕ ΠΑΑ  
 

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (∆/ΝΣΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (2 κύρια 
µέλη, 2 αναπληρωµατικά) 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΕΥ∆ ΠΑΑ 
ΜΟΝ. Ε’ 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ 
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Γενικά η παράλληλη αξιολόγηση στην Ελλάδα περιλαµβάνει: 

� Την εκ των προτέρων, την ενδιάµεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση  

� Τη συλλογή δεδοµένων για τους δικαιούχους του ΠΑΑ µέσω του ΟΠΣΑΑ. 

� Τη συγκέντρωση δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων µέσω του ΟΠΣΑΑ και 

άλλων πηγών δεδοµένων (πχ ∆Ι.ΓΕ.Λ.Π.) FADN - RICA 

� Συνοδευτικές θεµατικές µελέτες όπου χρειάζεται. 

� Ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης για τα στελέχη των Υπηρεσιών που 

εµπλέκονται στη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ. 

� ∆ικτύωση µε άλλα κράτη-µέλη στο πλαίσιο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων 

για την αξιολόγηση. 

� ∆ηµιουργία ενός άτυπου εθνικού δικτύου για την αξιολόγηση. 

 

 

                          

 

Το 2010, η παράλληλη αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή ξεχωριστής ενδιάµεσης 

έκθεσης, η οποία προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων 

και της υλοποίησής τους. Η ενδιάµεση αξιολόγηση ανατέθηκε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας της Γεωπονικής 

Σχολής µε επιστηµονική υπεύθυνη την κα Ελένη Παπαδοπούλου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια και η υπογραφή της σύµβασης έγινε στις 18 Σεπτεµβρίου 2010. Η 

έκθεση ενδιάµεσης αξιολόγησης κατατέθηκε εµπρόθεσµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 

µέσω SFC και η επιστολή παραλαβής από την DG Agri  απεστάλη στις 4 
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Φεβρουαρίου 2011. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα αποσταλούν σχόλια από την DG 

Agri.  

Πραγµατοποιήθηκε µελέτη από το ∆ιαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τον 

υπολογισµό του δείκτη βάσης 21 «Ποιότητα υδάτων, ρύπανση από νιτρικά άλατα και 

φυτοφάρµακα». 

Επίσης υπεγράφη σύµβαση µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τον 

υπολογισµό του δείκτη βάσης 17 «Βιοποικιλότητα, πληθυσµός πουλιών σε γεωργικές 

εκτάσεις».   

Τα µέλη της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για την Αξιολόγηση συµµετείχαν στις 

τρεις ετήσιες συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αξιολόγησης που 

πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες. 

Στις 21 Οκτωβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η 3η συνάντηση εργασίας της Οµάδας 

Εντοπισµού (Focus Group), η οποία αποτελείτο από το Γεωγραφικό 

Εµπειρογνώµονα του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Αξιολόγησης στην Ελλάδα, στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και η οµάδα έργου 

του αξιολογητή. Ο σκοπός του focus group ήταν να τεθούν προτάσεις για την 

τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και να καθοριστούν οι ανάγκες για περισσότερη 

καθοδήγηση. Συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε τις οδηγίες που θα πρέπει να παρέχει  

το ΚΠΠΑ για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, τι πρέπει να επανασχεδιαστεί, να 

απαλειφθεί ή να προστεθεί καθώς και τι να παρακολουθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

και τι σε επίπεδο Κράτους Μέλους. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις µε τους φορείς εφαρµογής των 

µέτρων 112, 121, 123, 125, 214 και των ιδιωτικών έργων του Άξονα 3, σε 

περιβάλλον ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων όπου ο ρόλος των µελών της οµάδας 

αξιολόγησης ήταν να διευκολύνουν τη συζήτηση χωρίς να προκαταλαµβάνουν τα 

στελέχη των Φορέων Εφαρµογής. 

Ο σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να εµπλακούν οι φορείς εφαρµογής στη 

διαδικασία της αξιολόγησης και να καταλάβουν ότι δεν αποτελεί απλά διαχειριστική 

και λογιστική παρακολούθηση υποχρεωτικών στοιχείων αλλά ότι µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για δικό τους όφελος και ότι έτσι έχουν τη δυνατότητα να 

συµβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής, στον επανασχεδιασµό του µέτρου ευθύνης 

τους και να καταλάβουν αν το µέτρο πετυχαίνει το στόχο του. Η ηµερήσια διάταξη 

περιλάµβανε :  



 78 

• Επισκόπηση της λογικής της παρέµβασης του µέτρου και συσχέτισή της µε τη 

λογική που περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο Τεχνικό ∆ελτίο Μέτρου του ΚΠΠΑ. 

• Επισκόπηση των απαιτούµενων δεδοµένων και του τρόπου συλλογής τους 

• Επισκόπηση των Κοινών Ερωτηµάτων Αξιολόγησης του µέτρου 

• Συλλογή συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και αξιολόγηση της συνάντησης 

Γενικά τα ευρήµατα των συναντήσεων αυτών είναι:   

� οι φορείς εφαρµογής δεν αντιλαµβάνονται πάντα το στόχο του µέτρου µε τον 

ίδιο τρόπο όπως η ∆ιαχειριστική Αρχή  

� τα δεδοµένα µπορούν να συλλεγούν από τα Τεχνικά ∆ελτία των Μέτρων αλλά 

πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητά τους 

� το ΚΠΠΑ το θεωρούν απαραίτητο αλλά αυξάνει το διοικητικό φόρτο και τους 

δείκτες τους θεωρούν κατάλληλους αλλά δεν αντιλαµβάνονται πλήρως τη 

χρησιµότητά τους 

� χρειάζονται περισσότερη ενηµέρωση και εκπαίδευση σε θέµατα δεικτών 

παρακολούθησης και συσχετισµού στόχων και δεικτών 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα αυτά και επειδή είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση 

βασικών εννοιών η Οµάδα Αξιολόγησης πρότεινε τις παρακάτω θεµατικές ενότητες 

ως βάση για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος ενηµέρωσης των στελεχών :    

Οικονοµία 

• Ανάλυση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας και των µέσων για την βελτίωσή της 

• Μέθοδοι µέτρησης της προόδου του ΠΑΑ σε σχέση µε τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του αγρο-διατροφικού τοµέα (εισροές, εκροές, 

αποτελέσµατα) 

• Μέθοδοι αξιολόγησης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ως συνέπεια του 

ΠΑΑ (άµεσες, έµµεσες επιπτώσεις) 

Κοινωνία 

• Ανάλυση των εννοιών της ανάπτυξης της υπαίθρου, της εδαφικής (territorial) 

συνοχής, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της διαφοροποίησης και των µέσων 

για την επίτευξη τους.  

• Μέθοδοι µέτρησης της προόδου του ΠΑΑ σε σχέση µε τις παραπάνω έννοιες 

• Μέθοδοι αξιολόγησης 
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∆ιακυβέρνηση 

• Μέθοδος LEADER - Κοινωνικό κεφάλαιο – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

• Μέθοδοι µέτρησης της προόδου του ΠΑΑ σε σχέση µε τις παραπάνω έννοιες 

• Μέθοδοι αξιολόγησης 

 

Την 1η Οκτωβρίου 2010, απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απαιτούµενη 

Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης (Strategic Monitoring Report), που 

περιλαµβάνει τα επιτεύγµατα και τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων αγροτικής 

ανάπτυξης σε σχέση µε τους δείκτες που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο 

Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), αλλά και την Παράλληλη Αξιολόγηση 

του ΠΑΑ των ετών 2007-2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή 

παραλαβής στις 14 Οκτωβρίου 2010.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)   

 

5.1. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5.1.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν δύο Συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. πρωτ.1736/21-2-2008 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 382/Β/6.3.2008) και τροποποιήθηκε µε τις αριθ. πρωτ. 

5416/23.06.2008, 6884/29.07.2008, 9870/22.10.2008 και την 3372/4.6.2010 όµοιες 

αποφάσεις.  

1. Στις 24-6-2010 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της οποίας, τα µέλη της : 

• ενηµερώθηκαν και ενέκριναν την ετήσια έκθεση του έτους 2009 προκειµένου 

να διαβιβασθεί από την ΕΥ∆ ΠΑΑ στην Ε.Ε. 

• έλαβαν γνώση για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος και για την 

ετήσια συνάντηση του ΠΑΑ, ενώ ενηµερώθηκαν και για τις δραστηριότητες 

της Παράλληλης Αξιολόγησης του ΠΑΑ για το έτος 2009 

• ενηµερώθηκαν και συµφώνησαν στην τροποποίηση των κριτηρίων 

επιλεξιµότητας – επιλογής πράξεων των Μέτρων 121, 132, 133, 221 και των 

Μέτρων του Άξονα 3 και 4 

• ενηµερώθηκαν για τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις του ΠΑΑ, καθώς και για 

την 7η τροποποίηση, η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Ε. στις 13-5-2010 και 

εξουσιοδότησαν την ΕΥ∆ ΠΑΑ για την υποβολή στην Ε.Ε. της 8ης 

τροποποίησης 

• ενηµερώθηκαν και επικαιροποίησαν τον κατάλογο των περιοχών 

παρέµβασης του Άξονα 3. 

2. Στις 9-12-2010 πραγµατοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυµπία η 5η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της οποίας, τα µέλη 

της ενηµερώθηκαν: 

• για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος  

• για τις δραστηριότητες της Παράλληλης Αξιολόγησης του ΠΑΑ  
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• για την ετήσια συνάντηση του έτους 2010 που έλαβε χώρα στις 25-11-2010 

στην Αθήνα 

• επίσης έγιναν παρουσιάσεις: α) για τη σύσταση Ειδικού Αγροτικού Ταµείου 

στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ και β) για την ανακοίνωση της Ε.Ε. για 

το µέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προ το 2020. 

3. Επίσης, µε το αριθ. πρωτ. 7638/2.11.2010 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΠΑΑ έγινε η τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας – 

επιλογής πράξεων του ΠΑΑ, µέσω της Γραπτής ∆ιαδικασίας, για τα Μέτρα / ∆ράσεις 

του ΠΑΑ (114, 113) και εκδόθηκε από την ΕΥ∆ ΠΑΑ η µε αριθ. πρωτ.: 

8174/17.11.2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση της 

πρότασης τροποποίησης.  

 

5.1.2. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2010 

Στις 25-11-2010 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η 3η Ετήσια Συνάντηση µε 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΥ∆ ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και του 

ΥΠΟΙΟ. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής εξετάσθηκαν τα κυριότερα αποτελέσµατα 

του προηγούµενου έτους (2009) της διαχείρισης και εφαρµογής του ΠΑΑ σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 83 του Καν (ΕΚ) 1698/2005. 

 

5.1.3. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ / ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 

� ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. 2201/27-4-2010 «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση”» και αφορά τη ∆ράση 3 

«Ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης» του Μέτρου 321. 

� ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. 5585/27-8-2010 «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες : ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών 

και ∆ασικού Περιβάλλοντος, ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας, 

∆/νση Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και ∆/νση 

Αναδασώσεων & Ορεινής Υδρονοµίας της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και 

Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας 

∆ασών του ΥΠΕΚΑ» και αφορά τα Μέτρα 125Β, 224, 226 ∆ράση 1, 2 και 3. 
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5.1.4. ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και του ΠΑΑ, ασκείται από την 

Εθνική Αρχή Συντονισµού - ΕΥΣ και την ΕΥ∆ ΠΑΑ σε συνεργασία µε αρµόδιες 

εθνικές αρχές, τόσο κατά τον προγραµµατισµό όσο και κατά την παρακολούθηση 

της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. 

Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της 

συµπληρωµατικότητας των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά 

(τοµέας παρέµβασης) και λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) 

παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές) και γ) επανεξέτασης της 

στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ). 

Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισµού του ΕΓΤΑΑ µε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της 

Ε.Ε. (∆ιαρθρωτικά Ταµεία), διασφαλίζεται, από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, µέσω της 

διαδικασίας εξέτασης της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιµότητας των 

υποβληθέντων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση πράξεων από τους αρµόδιους 

φορείς εφαρµογής των Μέτρων/∆ράσεων του ΠΑΑ. 

Επιπλέον, η ΕΥΣ προχώρησε στη σύσταση οµάδας εργασίας στο πλαίσιο των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών, που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρµογής 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ. Το έργο της εν λόγω οµάδας, µεταξύ 

άλλων, είναι η συνεργασία κατά τον προγραµµατισµό και την έκδοση των 

προσκλήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω 

δράσεις.  

Πέραν των ανωτέρω, όλες οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων της 4ης 

Προγραµµατικής Περιόδου, που εφαρµόζουν πράξεις κρατικών ενισχύσεων: 

- Αποστέλλουν στην ΕΥΣ τον ετήσιο προγραµµατισµό των προκηρύξεων, που θα 

δηµοσιευτούν µέσα στον επόµενο χρόνο, µε αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά 

της κάθε προκήρυξης. 

- Υποβάλλουν τον οδηγό εφαρµογής/σχέδιο Υπουργικής Απόφασης/τεύχος 

προκήρυξης στην ΕΥΣ πριν τη δηµοσιοποίηση της εκάστοτε προκήρυξης δράσης 

κρατικών ενισχύσεων για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα ή µη του σχετικού µέτρου 

ενίσχυσης και να προταθούν τυχόν τροποποιήσεις.  
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Τέλος, σχεδιάζεται η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος µε βάσει τα στοιχεία 

του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ αλλά και του ΟΠΣΑΑ για το ΕΣΣΑΑ, για την παρακολούθηση 

των επενδύσεων που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις και συγχρηµατοδοτούνται 

από όλα τα ταµεία την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

   Επισηµαίνεται όµως ότι η πρόβλεψη και εφαρµογή των ειδικών κριτηρίων 

διαχωρισµού (γεωγραφικά, κλαδικά και οικονοµικά) δηµιουργεί σηµαντικά 

προβλήµατα και απαιτεί ανάπτυξη µηχανισµού παρακολούθησης της εφαρµογής 

τους δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε την προστιθέµενη αξία που συνεπάγεται η 

εφαρµογή τους. Επίσης βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σχεδιασµό ο οποίος 

στην παρούσα συγκυρία για την ελληνική οικονοµία αφαιρεί τη δυνατότητα 

χρηµατοδότησης υγιών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων λόγω των πολλαπλών 

περιορισµών. ∆εδοµένης της ανάγκης επιτάχυνσης των ενεργειών 

χρηµατοδότησης δράσεων ενίσχυσης λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης 

και επειδή το κύριο ζητούµενο είναι η διασφάλιση της µη διπλής χρηµατοδότησης 

σε συνδυασµό µε τη συµπληρωµατικότητα των σχεδιαζόµενων δράσεων, 

εξετάζεται η απλοποίηση των κριτηρίων διαχωρισµού µε την παράλληλη 

εξασφάλιση µη διπλής χρηµατοδότησης µέσω της  διασύνδεσης του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) µε 

το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ και το Πληροφοριακό 

Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).    

 

5.1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑ 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), κατά το έτος 2010 προέβη 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

• Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 132 του 

ΠΑΑ, πραγµατοποίησε διασταύρωση στοιχείων (ονοµαστικές καταστάσεις µε ΑΦΜ) 

µε την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν µέλη 

των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) που έχουν υποβάλει αίτηση για 

ένταξη στο Μέτρο 132 (ενώ ήδη εφαρµόζουν Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση κατά το 

πρότυπο Agro 2 στην καλλιέργεια της ελιάς και επωφελούνται από τη 

συγχρηµατοδότηση του πρώτου πυλώνα / ΚΟΑ Ελαιολάδου), µε στόχο την 
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αποφυγή ενδεχόµενης επικάλυψης επιλέξιµων δαπανών. Αποτέλεσµα αυτού του 

ελέγχου ήταν ο αποκλεισµός 68 υποψηφίων από το Μέτρο 132.  

•  Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για 

την εφαρµογή του Μέτρου 133 του ΠΑΑ συγκεντρώθηκαν στοιχεία µέσω σχετικής 

αλληλογραφίας αλλεπάλληλων συναντήσεων ως ακολούθως :  

1. Στοιχεία για την αντίστοιχη δράση προώθησης που έχει ενταχθεί στο πεδίο 

εφαρµογής του Καν.(ΕΚ) 3/2008 και συγχρηµατοδοτείται από τον πρώτο 

πυλώνα, ώστε να διαπιστώσει τη φύση των δικαιούχων και να προβλεφθεί 

η αποφυγή ενδεχόµενης επικάλυψης.  

2. Στοιχεία που αφορούσαν αναλυτική περιγραφή των εργασιών, προµηθειών 

εξοπλισµού κλπ, που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο συγκεκριµένων 

δράσεων του Καν(ΕΚ) 867/2008 ανά ΟΕΦ, ώστε να προβλεφθεί η αποφυγή 

επικάλυψης µε δράσεις Μέτρων του ΠΑΑ.  

3. Στοιχεία σχετικά µε το νέο Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα της Ελλάδας για την 

περίοδο 2011-2013 (που τελούσε υπό έγκριση), ώστε να διαπιστωθούν οι 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το τότε τρέχον Μελισσοκοµικό Πρόγραµµα 

2007-2010 και να αναλυθεί το περιεχόµενο των νέων δράσεων, ώστε να 

προβλεφθεί η αποφυγή επικαλύψεων µε δράσεις Μέτρων του ΠΑΑ. 

4. Στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των αµπελώνων (βάσει 

του Καν.(ΕΚ) 479/2008), ώστε να προβλεφθεί η αποφυγή επικαλύψεων µε 

δράσεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ. 

5. Στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα διαφοροποίησης του ζαχαρικού τοµέα 

(βάσει του Καν.(ΕΚ) 320/2006), ώστε να προβλεφθεί η αποφυγή 

επικαλύψεων σε επίπεδο δικαιούχων µε το Μέτρο 121 του ΠΑΑ. 

 

Σε τακτά διαστήµατα από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ συγκεντρώνονται 

στοιχεία υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των οργανώσεων 

παραγωγών στο τοµέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να προβλεφθεί η αποφυγή 

επικαλύψεων µε τα Μέτρα του ΠΑΑ. 

 

5.1.6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Συντάχθηκε η Έκθεση για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση του Προγράµµατος, 

που αφορά τα έτη 2009 και 2010 προκειµένου να αποσταλεί στο Υπουργείο 
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Η µορφή της έκθεσης 

έγινε σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ, λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις 

ιδιαιτερότητες του ΠΑΑ. Σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση έγιναν κάποιες µικρές 

αλλαγές στους περιβαλλοντικούς δείκτες. Κυρίως προστέθηκαν νέοι δείκτες ιδιαίτερα 

σε επενδυτικές δράσεις, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, νερού κ.λ.π. Οι επιπλέον 

δείκτες θα συµβάλλουν αφενός στην αποτελεσµατικότερη περιβαλλοντική 

παρακολούθηση, αφετέρου θα υποβοηθήσουν στην απάντηση των ειδικών 

ερωτηµάτων αξιολόγησης και στον υπολογισµό δεικτών αποτελέσµατος και 

επιπτώσεων του ΠΑΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

5.2.   ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα κυριότερα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά τη διαχείριση του Προγράµµατος 

κατά το έτος 2010 συνοψίζονται στα ακόλουθα : 

Α. Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», προέκυψαν σηµαντικές 

αλλαγές στην διοικητική δοµή τόσο των ∆ήµων όσο και των Περιφερειών. Σύµφωνα 

µε το νέο περιφερειακό σχεδιασµό της Χώρας οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

καταργήθηκαν και οι αρµοδιότητές τους, οι υπηρεσίες και το προσωπικό τους 

µεταφέρθηκαν στους ∆ήµους και στις Περιφέρειες, µε αποτέλεσµα η περιφερειακή 

λειτουργία της Χώρας να περιέλθει σε µία γενική ανακατάταξη και να υπάρχει για 

αρκετό χρονικό διάστηµα δυσλειτουργία των υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, σε ότι 

αφορά το ΠΑΑ, και δεδοµένου ότι αρκετά Μέτρα/∆ράσεις έχουν ως φορείς 

εφαρµογής ∆ήµους ή κατά την υλοποίηση αυτών εµπλέκονται οι υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, δηµιουργήθηκε σηµαντική καθυστέρηση εφαρµογής των Μέτρων και 

∆ράσεων του προγράµµατος.  

Β. Στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος, ακολουθείται από το Φορέα 

Εφαρµογής κάθε Μέτρου, η µέθοδος της δηµόσιας διαβούλευσης για τη σύνταξη του 

θεσµικού πλαισίου των Μέτρων του ΠΑΑ (ΚΥΑ, ΥΑ κλπ.), προκειµένου να 

καταγραφούν και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις των δηµόσιων 

φορέων και κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται άµεσα σε κάθε υπό εξέταση 

διαδικασία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή προκαλεί σχετική καθυστέρηση στην 

υλοποίηση των Μέτρων, αλλά διαµορφώνει µια νέα νοοτροπία και κουλτούρα σε 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ενδιαφερόµενους δυνητικούς δικαιούχους, 

ώστε αυτοί να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό των Μέτρων του προγράµµατος 

και να ενηµερώνονται έγκαιρα για τα όσα πρόκειται να εφαρµοσθούν για την 

ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.  

Γ. Τον ∆εκέµβριο του 2009 µε το Π.∆ 189/2009, η Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και 

Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, µεταφέρθηκε από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Για το λόγο αυτό, µε την υπ’ αριθ. 5585/27-8-2010 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1492/Β΄/6-9-2010) εκχωρήθηκε η εφαρµογή των Μέτρων 125Β, 224, 226 

(δράσεις 1,2 και 3) του ΠΑΑ,  σε Υπηρεσίες της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του 

ΥΠΕΚΑ.  

Ως εκ τούτου, υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των 

παραπάνω Μέτρων  λόγω των διαπραγµατεύσεων που έγιναν µε το ΥΠΕΚΑ σχετικά 
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µε τα µέτρα που θα τους εκχωρούνταν προς υλοποίηση αλλά και µέχρι οι υπηρεσίες 

αυτές να λειτουργήσουν οµαλά σε αυτό το νέο διοικητικό σχήµα.  

∆. Στις ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές 

Ενισχύσεις παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα προβλήµατα : 

∆ράση 1.1  Βιολογική Γεωργία 

Προέκυψαν προβλήµατα κατά τη διαδικασία των πληρωµών, κυρίως αναφορικά µε 

την έκταση, κατά την επεξεργασία των δεδοµένων και τους διασταυρωτικούς 

ελέγχους των συµβάσεων µε τα δεδοµένα της Ενιαίας Ενίσχυσης. 

∆ράση 3.3.  Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής. 

→ Έλλειψη φορέα πιστοποίησης για τον Ελληνικό Ποιµενικό Σκύλο. 

→ Μεγάλη διαφορά µεταξύ της επιδοτούµενης και της πραγµατικής τιµής της 

ηλεκτροφόρου περίφραξης. 

→ ∆ιαδικαστικά προβλήµατα σε σχέση µε την απαίτηση ύπαρξης ενοικιαστηρίου 

για τις εκτάσεις των µελισσοκόµων (οι οποίοι σπάνια κατέχουν γη). 

→ Η απαίτηση ύπαρξης δικαιολογητικών από τους Τοπικούς Οργανισµούς 

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ενώ στις περιοχές ρυζοκαλλιέργειας που 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον δεν υπήρχε ΤΟΕΒ. 

∆ράση 3.6  Μακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών 

Οι απενταχθέντες δικαιούχοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη µε αποτέλεσµα να µην 

είναι δυνατή η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων µέχρι να 

τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις τους.   

Ε. Μέτρο 221 Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών γαιών 

Η κύρια αδυναµία του προγράµµατος ήταν η µη ολοκλήρωση του υπάρχοντος 

λογισµικού συστήµατος µηχανογράφησης µε την επέκταση – βελτίωσή του, 

προκειµένου να είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ε.Υ.∆ 

ΠΑΑ. Επίσης, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στους φορείς υλοποίησης που είναι τα 

δασαρχεία. 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Σχετικά µε τα προβλήµατα που αναφέρονται παραπάνω, λήφθηκαν τα ακόλουθα 

µέτρα : 

1. Σε ότι αφορά στην επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν µε την εφαρµογή 

της νέας διοικητικής δοµής της Χώρας (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»), η ΕΥ∆ ΠΑΑ και 

ΕΥΕ ΠΑΑ στο µέτρο των αρµοδιοτήτων τους, προσπαθούν να υποστηρίξουν τις 
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Περιφερειακές υπηρεσίες προκειµένου αυτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

που έχουν αναλάβει ως προς την εφαρµογή Μέτρων / ∆ράσεων του ΠΑΑ.  

2. Σε ότι αφορά στη χρονική καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω της διαδικασίας 

δηµόσιας διαβούλευσης των κειµένων που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο των 

Μέτρων – ∆ράσεων του ΠΑΑ, ο χρόνος αυτός βαίνει προς όφελος της υλοποίησης 

του εκάστοτε Μέτρου, δεδοµένου ότι στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να 

προβλεφθούν και να αντιµετωπισθούν τα πιθανά προβλήµατα που θα ανέκυπταν 

κατά την υλοποίηση του Μέτρου.  

3. Σε ότι αφορά στην καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη µεταφορά των δασικών 

µέτρων του ΠΑΑ στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι 

νεοσύστατη υπηρεσία, και προκειµένου να επισπευθεί η διαδικασία έναρξης 

υλοποίησης των Μέτρων αυτών, πραγµατοποιήθηκε σειρά συναντήσεων µεταξύ των 

αρµόδιων υπηρεσιών των δύο Υπουργείων, για τον καλύτερο και ορθότερο 

σχεδιασµό των Μέτρων. Αναµένεται ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους 

θα έχει ξεκινήσει η εφαρµογή των µέτρων που έχει αναλάβει το ΥΠΕΚΑ κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό τους. 

4. Σε ότι αφορά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των Μέτρων 214, 216 και 221, 

ισχύουν τα ακόλουθα:  

Μέτρο 214 : Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις 

• ∆ράση 1.1 Βιολογική Γεωργία: Αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα της έκτασης 

κατά περίπτωση. Έγινε ψηφιοποίηση των αγροτεµαχίων . 

• ∆ράση 3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας 

ζωής. 

Συνεχίζεται µόνο για τις βασικές του ενέργειες που αφορούν επεµβάσεις σε 

καλλιέργειες.  

Έχει ολοκληρωθεί η µηχανογράφηση όλων των δράσεων των 

γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (για τις ανειληµµένες υποχρεώσεις). 

Μέτρο 216 : Ενίσχυση µη παραγωγικών επενδύσεων 

Σε ότι αφορά στην ίδρυση Φορέα Πιστοποίησης και κριτήρια ελληνικού 

ποιµενικού σκύλου για το λόγω ότι δεν προχώρησε η απαραίτητη σύσταση του 

Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα χορηγούσε τα δικαιολογιτικά για την έγκριση 

των αιτήσεων η σχετική ∆ράση καταργήθηκε στο πλαίσιο της 7ης τροποίησης 

του ΠΑΑ. 

Μέτρο 221: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών. 

Ολοκληρώθηκε το λογισµικό του συστήµατος µηχανογράφησης.
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5.3.   ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

5.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Το συγχρηµατοδοτούµενο τµήµα της Τεχνικής Υποστήριξης είναι το Μέτρο 511 το 

οποίο περιλαµβάνει δράσεις προετοιµασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, 

αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, ελέγχων, πληροφόρησης, δηµοσιότητας, 

κ.λ.π. καθώς και δράσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου. 

Το Νοµικό Πλαίσιο του Μέτρου είναι το Π.∆. 4/2002, όπως ισχύει για την τρέχουσα 

Προγραµµατική Περίοδο, ενώ συµπληρωµατικά µε αυτό λειτουργεί και η Εθνική 

Τεχνική Υποστήριξη. 

 

5.3.1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΤΟ Ε.Γ.Τ.Α.Α.  (Υποπρόγραµµα  Α΄) 

Το Μάρτιο του 2010, καταρτίστηκε  πρόγραµµα το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο του ίδιου 

έτους. Το ετήσιο πρόγραµµα περιλάµβανε γενικές ενέργειες, όπως υποστήριξη – 

συντήρηση εξοπλισµού, αλλά και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων για την 

καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης των διαφόρων Μέτρων του 

Προγράµµατος, εκπόνηση µελετών, συνολικού προϋπολογισµού 30.143.150 €.  

Επισηµαίνεται ότι στον προϋπολογισµό αυτό έχουν συµπεριληφθεί και έργα που 

είχαν εγκριθεί στο ετήσιο πρόγραµµα του 2009 αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε η 

εγγραφή τους στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσα στο έτος, οπότε 

προτάθηκαν πάλι στο Πρόγραµµα του 2010.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2010 συµβασιοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα: 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 

- Εµπειρογνωµοσύνη για την καλύτερη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου, 

προϋπολογισµού  34.485 €. 

- Εµπειρογνωµοσύνη - µελέτη για την επικαιροποίηση του ύψους ενίσχυσης που 

προβλέπεται στα άρθρα 31, 37 έως 41 και 43 έως 49 του καν. (ΕΚ) 1698/2005., 

προϋπολογισµού  76.260 €. 

- Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την υποστήριξη της διαδικασίας ωρίµανσης και 

σχεδιασµού του έργου «Ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικής πρόσβασης σε 

αγροτικές και νησιωτικές περιοχές» προϋπολογισµού  86.346  €. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

-  Σύµβουλος πληροφορικής για την υποστήριξη της εφαρµογής του Μέτρου 121 

όσον αφορά τα «µικρά Σχέδια Βελτίωσης µέχρι 50.000 ευρώ», προϋπολογισµού  

101.475 €, από το οποίο πληρώθηκαν  40.590 €. 

- Σύµβουλος  για τις ανειληµµένες υποχρεώσεις και για τα συνεχιζόµενα έργα (έργα-

γέφυρες) προϋπολογισµού  108.900 €. 

- Νοµική υποστήριξη έργων του ΠΑΑ  προϋπολογισµού  44.649 €. 

- Σύµβουλος κλεισίµατος ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, προϋπολογισµού 118.580 € , από το 

οποίο πληρώθηκαν  39.200 €. 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Οι νοµικές δεσµεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 180.905,40 € , από το οποίο έχει 

πληρωθεί ποσό ύψους  9.979,99 €. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Οι νοµικές δεσµεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 22.732,18 €, από το οποίο έχει 

πληρωθεί ποσό ύψους   21.981,88 €. 

 

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Οι νοµικές δεσµεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 45.217,76 €, από το οποίο έχει 

πληρωθεί ποσό ύψους  18.900,35 €. 

 

5.3.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Υποπρόγραµµα  Β΄) 

Για τις ενέργειες που επρόκειτο να χρηµατοδοτηθούν από καθαρά εθνικούς πόρους 

είχε εγκριθεί για το έτος 2010 το ποσό των 1.081.500 €.  

Η νοµική βάση για τις ενέργειες αυτές είναι το Π.∆. 4/2002, όπως ισχύει για τη 

τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο. 

Η Εθνική Τεχνική Υποστήριξη – Εφαρµογή δρα συµπληρωµατικά µε τη 

συγχρηµατοδοτούµενη καλύπτοντας ενέργειες απαραίτητες αλλά µη επιλέξιµες από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης.   
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5.3.2. ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά το 

έτος 2010 είναι οι ακόλουθες : 

5.3.2.1. Θεσµικό πλαίσιο 

Σύνθεση Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου 

Με την υπ’αριθµ.2264/29-4-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 651/Β/14-5-2010) 

τροποποιήθηκε η σύνθεση των µελών του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου. Στόχος ήταν 

να µειωθεί ο αριθµός των προτεινόµενων Υπηρεσιών και φορέων, προκειµένου το 

σχήµα του ∆ικτύου να είναι ευέλικτο και αποτελεσµατικό, καλύπτοντας παράλληλα 

όλα τα αντικείµενα των Μέτρων/∆ράσεων του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα, στο ΕΑ∆ συµµετέχουν 20 φορείς/οργανισµοί που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, 43 Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και 12 

Υπηρεσιακές Μονάδες που εµπλέκονται στη διαχείριση και εφαρµογή Μέτρων του 

ΠΑΑ.  

Αναλυτικά τα µέλη του ΕΑ∆ είναι τα ακόλουθα :  

Α. Φορείς/Οργανισµοί  που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης 

1. Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)  

2. Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ) 

3. Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ∆ΑΣΕ) 

4. Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) 

5. Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)  

6. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος  

7. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ)  

8. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών  

9. Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας 

10. Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 

11. Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) 

12. Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF Hellas) 

13. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

14. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
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15. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

16. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)  

17. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης  

18. Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.) του Άξονα 4,/ Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER+ 

(∆ίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) 

19. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

20. Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισµών  

Β. Υπηρεσιακές µονάδες που εµπλέκονται στη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ, 

ειδικότερα :  

21. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α. 

22. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) 

23. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ  

24. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιείας» 

25. Γενική ∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής 

26. Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας  

27. Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής  

28. Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής 

29. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης 

30. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων  

 

Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής για το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (ΕΑ∆) 

Με την υπ’αριθµ.1031/11-3-2010 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ορίσθηκε η 

σύνθεση και το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου. 

Σηµειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑ∆ έχει ρόλο καθοδηγητικό και 

συµβουλευτικό στη ∆οµή του ∆ικτύου όσον αφορά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση 

του Σχεδίου ∆ράσης και στην κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος εργασιών του 

ΕΑ∆.  



 93 

5.3.2.2. Πρόοδος της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης 

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ και σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2010 

στην εταιρεία «KANTOR Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», το έργο 

«Εµπειρογνωµοσύνη για την καλύτερη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου». 

Στόχος ήταν η κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης του Ελληνικού Εθνικού Αγροτικού 

∆ικτύου (ΕΑ∆), σύµφωνα µε τις ανάγκες των µελών και τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ του 

ΠΑΑ. Το έργο ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2010.  

Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει:  

α) τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ∆ικτύου σε εθνικό επίπεδο 

β) προτάσεις για την ευαισθητοποίηση των µελών του ΕΑ∆ 

γ) αναλυτική αποτύπωση των δράσεων/ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη 

των στόχων του ∆ικτύου, καθώς και κατάρτιση του αντίστοιχου προϋπολογισµού 

σε ετήσια βάση.  

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις των µελών της οµάδας 

έργου του Συµβούλου µε τα αρµόδια στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, κατά τις 

οποίες συζητήθηκε ένα αρχικό προσχέδιο δράσης και έγιναν παρατηρήσεις στον 

προτεινόµενο αρχικό κατάλογο ενεργειών, δραστηριοτήτων και δράσεων του 

προσχεδίου δράσης. 

Βασική παράµετρο για την κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης αποτέλεσε η καταγραφή 

των απόψεων των µελών του Ελληνικού Αγροτικού ∆ικτύου, καθώς αποτελούν τους 

άµεσα ωφελούµενους από την υλοποίηση των επιµέρους ενεργειών. Παράλληλα 

µέσω της συµµετοχής των φορέων – µελών στη διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου, 

επιδιώχθηκε η κατάλληλη ευαισθητοποίησή τους και δηµιουργήθηκαν οι 

προϋποθέσεις για την ενεργό συµµετοχή αυτών στις προγραµµατιζόµενες ∆ράσεις, 

που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τα επόµενα έτη. 

Η εν λόγω διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός ερωτηµατολογίου, το 

οποίο διαµορφώθηκε από κοινού από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου και τον Ανάδοχο. Το ερωτηµατολόγιο εστάλη σε όλους τους 

φορείς – µέλη του ΕΑ∆ (συνολικά σε 75 φορείς), συνοδευόµενο από ενηµερωτική 

επιστολή η οποία επεσήµανε τη σηµασία της συµµετοχής των µελών στην κατάρτιση 

του σχεδίου δράσης καθώς και της ενεργούς συµµετοχής αυτών σε όλες τις φάσεις 

λειτουργίας του ∆ικτύου. 
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Το τελικό Σχέδιο ∆ράσης, υπό τη µορφή συνοπτικού πίνακα, όπως διαµορφώθηκε 

από τον Ανάδοχο, εστάλη στα µέλη του ΕΑ∆ για τυχόν τελικές παρατηρήσεις. 

Το Σχέδιο ∆ράσης καταρτίσθηκε  σύµφωνα µε τους ακόλουθους Άξονες 

προτεραιότητας:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ∆ιασύνδεση των οργανισµών/ φορέων και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Εντοπισµός, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό 

και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις µεταβιβάσιµες ορθές πρακτικές για την αγροτική 

ανάπτυξη 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Οργάνωση ανταλλαγών εµπειρίας και 

τεχνογνωσίας σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και 

διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Συνεργασία και διασύνδεση µε το Ευρωπαϊκό 

Αγροτικό ∆ίκτυο και τα άλλα Εθνικά Αγροτικά ∆ίκτυα 

Επιπλέον προστέθηκε ένας συµπληρωµατικός Άξονας Προτεραιότητας 7, ο οποίος 

αφορά στην «Απόκτηση ικανοτήτων όσον αφορά σε θέµατα αξιολόγησης του ΠΑΑ».  

Τόσο το Σχέδιο ∆ράσης όσο και οργανόγραµµα που προτάθηκε από το Σύµβουλο 

δεν είχαν οριστικοποιηθεί εντός του 2010.  

 

5.3.2.3.  ∆ηµιουργία λογότυπου 

Για τις ανάγκες δηµοσιότητας και αναγνωρισιµότητας του ΕΑ∆, δηµιουργήθηκε ειδικό 

λογότυπο για το ΕΑ∆.  
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5.3.2.4. Ιστοσελίδα  

Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανατέθηκε τον Ιούνιο 

του 2010 το έργο «Κατασκευή ιστοσελίδας ΕΑ∆», στην εταιρεία “Media Scape ΕΠΕ”. 

Η τεχνική κατασκευή της ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ανάρτηση του 

ενηµερωτικού υλικού αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά το 1ο εξάµηνο του 2011.  

 
 

5.3.2.5. ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) µετά το 2013 

Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την «Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 

µετά το 2013» που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2010 και σε 

συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο απέστειλε σύνθεση προτάσεων των µελών 

του σε συνέχεια ερωτηµατολογίου που αφορούσε κυρίως τον Πυλώνα ΙΙ. 

 

5.3.2.6. ∆ιοργάνωση ηµερίδας  

Στις 8 Οκτωβρίου 2010 διοργανώθηκε ηµερίδα µε θέµα «Αξιολόγηση του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο και της νέας µεταρρύθµισης της 

ΚΓΠ». Στην ηµερίδα προσκλήθηκαν και  συµµετείχαν και µέλη του ΕΑ∆. 
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5.3.2.7. Συµµετοχή σε Οµάδες εργασίας & εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων Εθνικών Αγροτικών ∆ικτύων  

• Συµµετοχή στο Focus Group 1 της Υποεπιτροπής LEADER «Εφαρµογή της 

αρχής της εκ των κάτω προσέγγισης: διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

καθιέρωση της αρχής (Implementation of the bottom up principle: decision-

making process and mainstreaming). 

• Συµµετοχή στη Θεµατική Πρωτοβουλία των Εθνικών Αγροτικών ∆ικτύων 

«Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές περιοχές (Strengthening 

Rural Entrepreneurship)» και στη Θεµατική Πρωτοβουλία «Κοινωνική 

Γεωργία». 

• Συµµετοχή στην on-line συζήτηση για τη βάση δεδοµένων του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης “PIKSE” . 

• Συµµετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της 

Υποεπιτροπής LEADER που πραγµατοποιήθηκαν το 2010. 

• Συµµετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις:  

- 8η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών ∆ικτύων, Ρώµη 24-26 Μαρτίου 2010. 

- Παρουσίαση του Άξονα 3 του ελληνικού ΠΑΑ σε εκδήλωση της 

Περιφέρειας Emilia-Romagna και του Ιταλικού Αγροτικού  ∆ικτύου, 

Sasso Marconi, Bologna, 21/5/2010. 

- Συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της ΚΑΠ,  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 18-19/7/2010. 

- Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο, Εθνικό 

Αγροτικό ∆ίκτυο Σκωτίας σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 23-24 Σεπτεµβρίου 2010. 

- 10η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών ∆ικτύων, Εδιµβούργο, 24 

Σεπτεµβρίου 2010. 

- Εργαστήριο για την πολλαπλή συµµόρφωση, Ιταλικό ΕΑ∆, 8 Οκτωβρίου 

2010. 

- Συνέδριο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης µε θέµα 

«Γεωργία ηµι-επιβίωσης στην ΕΕ», Sibiu, Ρουµανία,. 13-15 Οκτωβρίου 

2010. 
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5.3.2.8. Χρηµατοδοτικός πίνακας δηµοσιονοµικής εκτέλεσης 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΑ∆ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟ 
2010 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΠΟ 2007 ΕΩΣ 2010 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΑ∆ 

0 0 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑ∆ 

8.763 8.763 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

8.763 8.763 
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5.4.  ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Το ΠAA βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΠΑΑ 

www.agrotikianaptixi.gr, από όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητήσει τις 

πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Στην ιστοσελίδα, εκτός των άλλων στοιχείων, 

έχουν αναρτηθεί και αναρτώνται συνεχώς οι νέες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχει και το «Ιnfodesk», µε λεπτοµερή κατάλογο αρµοδίων µε 

τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία ανά Μέτρο και ∆ράση του ΠΑΑ, στους οποίους µπορεί 

να απευθυνθεί ο πολίτης για υπεύθυνη και εξειδικευµένη πληροφόρηση. Η υπηρεσία 

αυτή εκτός από τα τηλεφωνήµατα που λαβαίνει καθηµερινά, απάντησε εγκαίρως σε 

106 ηλεκτρονικά ερωτήµατα πολιτών. 

 

1.  Η ΕΥ∆ ΠΑΑ  συµµετείχε στις εξής Εκθέσεις : 

• 23η  ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «AGROTICA 2010» - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3-7 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010). 

• 75η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (11-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010), 

κατά την οποία το περίπτερο απέσπασε το πρώτο βραβείο της Έκθεσης.. 

 

2.  Επίσης, στο πλαίσιο των Γιορτών Ελληνικής Γης, συνδιοργάνωσε, µε συµµετοχή 

στελεχών των Υπηρεσιών και διαφηµιστικού υλικού : 

• ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΝ 13Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 

(ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ, 28/8/2010), 

• ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΤΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΜΠΩΝΑ (ΡΟ∆ΟΣ, 19 - 22/8/2010),  

• ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (∆ΗΜΟΣ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ, 13 & 14/8/2010),  

• ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΛΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ (ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 7 & 

8/8/2010),  
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• ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «Ο 

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ» ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΡΟΜΠΟΛΑΣ (ΦΡΑΓΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, 21 & 

22/8/2010), 

• ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ «ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ» ΤΗ  

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΤΖΕΡΜΙΑ∆Ο ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 20 - 22/8/2009), 

• ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ» ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΤΗΝ 8Η 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΑ, 20 - 22/8/2010), 

• ΜΕ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΤΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ (Ε∆ΕΣΣΑ, 31/7/2010), 

• ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗΣ» ΤΗΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ (Ν. ΒΥΣΣΑ Ν. ΕΒΡΟΥ 25 - 27/7/2010),  

• ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΤΗΝ 6Η ΓΙΟΡΤΗ 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ 

(30/7/2010-3/8/2010). 

3.  Οργάνωσε τις ακόλουθες ενηµερωτικές ηµερίδες για την προκήρυξη των 

ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ: 

2/6/2010 ΡΟ∆ΟΣ, 2/6/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 3/6/2010 ΧΑΝΙΑ, 3/6/2010 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 

3/6/2010 ΛΑΡΙΣΑ, 3/6/2010 ΚΟΖΑΝΗ, 7/6/2010 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 7/6/2010 ΤΡΙΠΟΛΗ, 

14/6/2010 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 9/6/2010 ΠΑΤΡΑ, 9/6/2010 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 10/6/2010 ΧΙΟΣ, 

11/6/2010 ΚΕΡΚΥΡΑ, 22/6/2010 ΙΚΑΡΙΑ, 23/6/2010 ΣΑΜΟΣ, 1/7/2010 ΛΕΥΚΑ∆Α, 

2/7/2010 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.  

Για τις ηµερίδες αυτές και στο πλαίσιο της ενηµέρωσης για την προκήρυξη 

εκτυπώθηκαν αφίσες και έντυπα. 

4.  Στις 13/12/2010 υπεγράφη η σύµβαση ανάθεσης του έργου «Σύµβουλος 

Επικοινωνίας του ΠΑΑ 2007-2013» µε την εταιρεία Strategy & Communication 

ADVISORS. 

Ωστόσο, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάθεσης, πραγµατοποιήθηκαν 

οι εξής ενέργειες: 

• 20/9/2010 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του 

έργου µε τίτλο «Σύµβουλος Επικοινωνίας του ΠΑΑ 2007-2013»  

• 30/9/2010 : Υποβολή προσφορών από 6 εταιρίες  

• 16/11/2010 : Απόφαση ανάθεσης - κατακύρωσης του έργου 
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Οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για την περίοδο από 16/11/2010 έως 

31/12/2010 σε συνεργασία µε το Σύµβουλο Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του έργου 

«Σύµβουλος Επικοινωνίας του ΠΑΑ 2007-2013» ήταν οι ακόλουθες : 

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, από 16/11/2010 µέχρι τις 31/12/2010, 

πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις της ADVISORS µε τα αρµόδια στελέχη της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ για να προσδιοριστεί το περιεχόµενο του Έργου του 

Συµβούλου Επικοινωνίας και για να συζητηθούν οι λεπτοµέρειες για τη διεκπεραίωση 

συγκεκριµένων projects ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκη. 

β) Στις 14/12/2010 υποβλήθηκε, από το Σύµβουλο Επικοινωνίας, η ∆οµή / 

Περιεχοµένων του Σχεδίου Επικοινωνίας, το οποίο παρουσιάζει τη γενική 

Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη δηµοσιότητα του ΠΑΑ στο σύνολό του, αλλά και την 

προβολή των επιµέρους δράσεων, των στρατηγικών στόχων, των αναπτυξιακών 

ωφελειών και των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος. 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας εξειδικεύει την Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΠΑΑ σε 

αναλυτικό σχέδιο δράσης και περιλαµβάνει επιτελικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό 

των ενεργειών δηµοσιότητας ανά έτος και προϋπολογισµό. Επιπλέον, όπως 

προβλέπεται από τον Καν. 1974/2006, περιλαµβάνει τα κριτήρια που θα 

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των µέτρων ενηµέρωσης και 

δηµοσιότητας ως προς τη διαφάνεια, την αναγνωρισιµότητα του προγράµµατος και 

το ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα. Ειδικότερα, στο υποβληθέν Σχέδιο 

Επικοινωνίας προτείνονται τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα 

οριστικοποιηθούν µε την έγκριση του τελικού Σχεδίου Επικοινωνίας : 

� Είδος και ποσότητα των επικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρονται 

και αριθµό των αποδεκτών της πληροφόρησης στα διάφορα επικοινωνιακά 

µέτρα. 

� Ποιότητα των ενεργειών επικοινωνίας, καθώς και η συµβατότητά τους µε 

τις διατάξεις των σχετικών Κανονισµών. 

� Συνοχή και ανταπόκριση στις ανάγκες: Εξετάζεται κατά πόσον οι δράσεις 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του Προγράµµατος. 

� Αποδοτικότητα: Εξετάζεται εάν έγινε η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 

διαθέσιµων πόρων. 

� Αποτελεσµατικότητα: Εξετάζεται η συµβολή των ενεργειών στην επίτευξη 

του επικοινωνιακού στόχου. 
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� Χρησιµότητα: Εξετάζεται κατά πόσον υπήρξαν χρήσιµες οι πληροφορίες 

που δόθηκαν και εάν ικανοποίησαν τους ενδιαφερόµενους. 

� ∆ιάρκεια του αντίκτυπου των δράσεων: Εξετάζεται αν το σύστηµα 

διάδοσης των πληροφοριών µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα ακόµη και µετά 

το πέρας της συγκεκριµένης εκστρατείας δηµοσιότητας. 

Μετά τα παραπάνω και σε ότι αφορά στο έτος 2010 δεν υπήρξε η δυνατότητα 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της επικοινωνίας των µέχρι σήµερα σχετικών 

ενεργειών, δεδοµένου ότι το Σχέδιο Επικοινωνίας υποβλήθηκε στις 14/12/2010 και  η 

οριστικοποίησή του θα γίνει στις αρχές του επόµενου έτους. 

 

γ) Σύνταξη των παρακάτω ∆ελτίων Τύπου: 

• 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ :  

o 1/12/2010: ∆ελτίο Τύπου (Ανακοίνωση πριν τη διεξαγωγή της Ε.Π), 

και  

o 7/12/2010: ∆ελτίο Τύπου (µετά τη διεξαγωγή της Ε.Π). 

• 9/12/2010: ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού 25.100.000 

€ για την επιλογή των δοµών που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα ως 

υποστηρικτικοί µηχανισµοί για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του 

Άξονα 3 του ΠAA. 

• 8/12/2010: ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την «Ένταξη για χρηµατοδότηση 41 νέων 

επενδυτικών σχεδίων κτηνοτρόφων από το ΠΑΑ - Μικρά Σχέδια Βελτίωσης». 

• 29/12/2010: ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την προώθηση διαδικασιών σύστασης 

Ταµείου ∆ανειοδότησης Αγροτικής Ανάπτυξης µε χρηµατοδότηση 150εκ. € 

από το ΠΑΑ. 

δ) Ξεκίνησε η προβολή εξειδικευµένων Μέτρων του Προγράµµατος σε κλαδικά 

έντυπα. Πιο συγκριµένα: 

∆ιαφηµιστική προβολή για τους Άξονες 3 & 4 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης σε Ένθετο αφιέρωµα στην «Agrenda» 

ε) Υποβολή σε καθηµερινή βάση (από 13/12/2010) αποδελτίωσης δηµοσιότητας σε 

έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα για τα εξής: 

• ΠΑΑ, 

• θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος του κλάδου της γεωργίας-κτηνοτροφίας και της 

αγροτικής ανάπτυξης. 
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στ) Συζητήθηκε πρόταση για τη ∆ιενέργεια Ερευνών Κοινής Γνώµης, η οποία αφορά 

στη διεξαγωγή δύο Ερευνών Κοινής Γνώµης, µε διακριτή στόχευση και 

διαφοροποιηµένη χρησιµότητα, καθώς η κάθε µία θα επικεντρώνεται σε διαφορετικό 

κοινό - στόχο και θα διερευνήσει ειδικότερη θεµατολογία. Στο πρώτο στάδιο 

σχεδιασµού, προτάθηκε ο παρακάτω διαχωρισµός:  

• 1 Έρευνα για τους Άξονες 1 & 2, η οποία θα αφορά και θα απευθύνεται στους 

επωφελούµενους και εν δυνάµει επωφελούµενους (κυρίως σε 

γεωργούς/παραγωγούς) των Μέτρων που προβλέπονται στους εν λόγω 

Άξονες του ΠΑΑ.  

• 1 Έρευνα για τους Άξονες 3 & 4, η οποία θα αφορά και θα απευθύνεται στην 

ευρύτερη κοινή γνώµη και στον αγροτικό πληθυσµό των περιοχών 

εφαρµογής των Μέτρων που προβλέπονται στους εν λόγω Άξονες του ΠΑΑ.  

ζ) Για τις ανάγκες πληροφόρησης του κοινού-στόχος, αποφασίστηκε η αποστολή 

Direct mail σε καπνοπαραγωγούς, το οποίο περιλάµβανε 3πτυχο ενηµερωτικό 

έντυπο µε στοιχεία για το Μέτρο 144 που αφορά στην ενίσχυση των περιοχών 

καπνοπαραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :  ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005) 

 

∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ότι : 

Κατά την εφαρµογή του ΠΑΑ τηρήθηκαν πλήρως οι Κοινοτικές Πολιτικές σε ό,τι 

αφορά :  

1. τους Κανόνες Ανταγωνισµού  

2. τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων και Υπηρεσιών 

3. την Προστασία και Βελτίωση του Περιβάλλοντος 

4. την Προώθηση της Ισότητας των δύο Φύλων 

5. την Απαγόρευση των ∆ιακρίσεων 

 

6.1. Σχετικά µε την τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή τηρεί τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για την 

εφαρµογή των καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στα µέτρα του ΠΑΑ 

µέχρι το έτος 2010. Ως προς τα δασοκοµικά προϊόντα για επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού µέχρι και 200.000 € εφαρµόζεται ο Καν. 1998/2006 για την 

εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 200.000 € εφαρµόζονται 

τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 

2007-2013 - ΕΛΛΑ∆Α Ν. 408/2006 (ΕΕ ΕΚ C286/23.11.2006). Για τα µέτρα 311, 

312 και 313 εφαρµόζονται επίσης τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων για την περίοδο 2007-2013 - ΕΛΛΑ∆Α Ν. 408/2006 (ΕΕ ΕΚ 

C286/23.11.2006). 

 

6.2. Σχετικά µε τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων και Υπηρεσιών 

Η οδηγία 93/37/ΕΟΚ εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων αλλά και 

στις συµβάσεις έργων που επιδοτούνται από τις αναθέτουσες αρχές καθώς επίσης 

και στις παραχωρήσεις δηµοσίων έργων. 
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Επίσης µε τον Ν. 3669/2008 έγινε η κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας 

Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων και αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο 

όλων των κείµενων διατάξεων που αφορούν την κατασκευή των δηµοσίων έργων.  

Σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών τηρείται η εθνική και 

κοινοτική νοµοθεσία και επίσης µαζί µε την απόφαση ένταξης πράξης υπογράφεται 

υποχρεωτικά, από τον ανάδοχο, σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης 

ένταξης πράξης, στο οποίο αναφέρεται η υποχρέωση τήρησης της εθνικής και 

κοινοτικής νοµοθεσίας.     

 

6.3. Σχετικά µε την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών για την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος: 

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο του οποίου εφαρµόσθηκαν 

για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 τα Μέτρα 211, 212, 214, 216 και 221 του 

Άξονα 2, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ΚΣΚΓ 2 για την προστασία και βελτίωση 

των φυσικών πόρων και τοπίων της χώρας. 

Η ∆ασική Στρατηγική συνδέεται µε την ∆ασική Στρατηγική της Ε.Ε µέσω µέτρων και 

δράσεων του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και συγκεκριµένα µε την εφαρµογή:  

- µέτρων υποδοµών για την ανάπτυξη της δασοκοµίας και χρήσης 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα (Άξονας 1) και 

- οµάδας µέτρων για την αειφορική χρήση της δασικής γης (Άξονας 2).  

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή και τα τρόφιµα 

υλοποιείται κυρίως µέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και ειδικότερα µε την 

εφαρµογή: 

- γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 

(Άξονας 2) και 

- µέτρων για την κατάρτιση, χρήση συµβουλών, συµµετοχή σε συστήµατα 

ποιότητας, εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και αύξησης της 

προστιθέµενης αξίας των προϊόντων (Άξονας 1). 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και παρακολουθεί την πορεία 

των διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές Natura καθώς και των διαχειριστικών 

σχεδίων για τις λεκάνες απορροής.    
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6.4 & 5. Σχετικά µε την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την 

απαγόρευση των διακρίσεων 

Για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων, 

το ΠΑΑ συµβάλλει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο 

των µέτρων: εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων, διαφοροποίηση προς 

µη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων και ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο των 

παραπάνω µέτρων προωθούνται τοµείς, όπως: υφαντήρια, παραγωγή γλυκών του 

κουταλιού και παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή προϊόντων καθαρισµού, 

παραγωγή αιθέριων ελαίων, κατασκευή κεραµικών ειδών και κοσµηµάτων κ.λ.π. 

Για τους τοµείς αυτούς ενδιαφέρον εκδηλώνουν κυρίως γυναίκες ή γυναικείοι 

συνεταιρισµοί. Στο πλαίσιο της παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον 

αγροτικό και τοπικό πληθυσµό, που σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής, 

παρέχεται ενίσχυση για τη δηµιουργία υποδοµών φύλαξης παιδιών.  

Στις υποστηρικτικές ενέργειες για την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας εντάσσονται 

και δράσεις δικτύωσης, καθώς και στήριξης επιχειρήσεων και συνεταιρισµών 

(προβολή, σύνδεσµοι µε εγχώριες και µη µονάδες προώθησης των προϊόντων, 

εκθέσεις κ.λ.π.) δράσεις στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και γυναικείοι 

συνεταιρισµοί.  Κατά την επιλογή των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και ειδικότερα 

όσον αφορά στο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την εφαρµογή της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης (Άξονας 4 - Προσέγγιση Leader) εξετάστηκε και µοριοδοτήθηκε 

η συµµετοχή φορέων που εκπροσωπούν συµφέροντα γυναικών.  

Στο πλαίσιο των ενεργειών δηµοσιότητας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

και λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου προβλέπεται να διοργανωθούν 

εκδηλώσεις προβολής του ρόλου των γυναικών στην ύπαιθρο, εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης σε θέµατα που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και 

εκδηλώσεις ενηµέρωσης για τις δυνατότητες ενίσχυσης από το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, µε ιδιαίτερη µέριµνα συµµετοχής σε αυτές γυναικών και των 

συλλογικών τους φορέων. Τέλος, στα ενεργά µέλη του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου 

συµµετέχει και η Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισµών. 

Παράλληλα οι δείκτες του ΚΠΠΑ καταγράφονται και αναλύονται και σε επίπεδο 

φύλου µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµετοχής των γυναικών στο 

Πρόγραµµα. Τα στοιχεία της συµµετοχής των γυναικών στο Πρόγραµµα 

αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθµού προώθησης ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης µεταξύ ανδρών – γυναικών.  
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Σε θεσµικό επίπεδο ενσωµατώθηκαν µε το νόµο 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού», οι Οδηγίες 2000/43 και 2000/78 για την εφαρµογή της ίσης 

µεταχείρισης. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η πρόβλεψη του νόµου για τη θεσµοθέτηση 

του κοινωνικού διαλόγου σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων µέσω της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

 

6.6. Ανειληµµένες Υποχρεώσεις 

Στo πλαίσιο του άρθρου 3 παρ.2 του Καν(ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής για τη 

θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

που προβλέπεται από τον Καν(ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν στα µέτρα του ΕΠΑΑ 2000-2006 µέσα στο έτος 2010 

συγχρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ, σύµφωνα µε τις δηλώσεις δαπανών µετά την 

έγκριση του ΠΑΑ. 

Στο ΠΑΑ 2007 – 2013 προβλέπονται όλες οι προαναφερόµενες δαπάνες. Για τα 

Μέτρα αυτά τηρήθηκαν οι κοινοτικές πολιτικές στο πλαίσιο της στήριξης. 

Συγκεκριµένα: 

Στο Μέτρο 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση  Γεωργών και Γεωργικών Εργατών» οι 

ανειληµµένες υποχρεώσεις (800 εκατ. ΕΥΡΩ περίπου) θα εκτελούνται από Εθνικές 

Πιστώσεις.  

∆ήλωση: Οι παλαιές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα παλαιά Μέτρα της Πρόωρης 

Συνταξιοδότησης της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου, οι οποίες 

εκτελούνται από εθνικές πιστώσεις είναι σύµφωνες µε το άρθρο 23(5) του 

Καν.1698/2005.  

Μέτρο 131: Εκπλήρωση προτύπων  µε βάση την Κοινοτική Νοµοθεσία Ηλεκτρονική 

Σήµανση Αιγοπροβάτων. 

Οι παλαιές αναλήψεις υποχρεώσεων είναι σύµφωνες µε την κοινοτική νοµοθεσία 

[άρθρο 31 του Καν(ΕΚ)1698/2005 και άρθρο 21 του Καν(ΕΚ) 1974/2006] καθώς 

επίσης σύµφωνες µε τα άρθρα 8 του Καν(ΕΚ) 1698/2005 “Ισότητα µεταξύ ανδρών 

και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων” και 88 “Κρατικές Ενισχύσεις”]. 

Μέτρο 214: «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» 

Μέτρο 216: «Μη παραγωγικές επενδύσεις» 
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Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις των µέτρων αυτών είναι σύµφωνες µε τις κοινοτικές 

πολιτικές και κυρίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν(ΕΚ) 

1698/2005 και των άρθρων 27 και 28 του Καν(ΕΚ) 1974/2006 καθώς επίσης 

σύµφωνες µε το άρθρο 51 για την τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης 

προβλέπεται τροποποίηση των παλαιών συµβάσεων γι’ αυτό το λόγο. Επίσης είναι 

σύµφωνες µε το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 1698/2005. 

Μέτρο 221: «Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών» 

Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του µέτρου αυτού είναι σύµφωνες µε τις κοινοτικές 

πολιτικές και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 8, 43 του Καν(ΕΚ) 1698/2005 καθώς επίσης 

και το άρθρο 31 του Καν(ΕΚ) 1974/2006. Συγκεκριµένα στοχεύουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και  

Ιδίως: 

• Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

• Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1290/2005 

(ΑΡΘΡΟ 82 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005)   

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Μέτρο τα ανακτώµενα ποσά σε 

∆ηµόσια ∆απάνη και Κοινοτική Συµµετοχή, κατά τη διάρκεια του 2010, σύµφωνα µε 

το Άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005. Τα ανακτηθέντα ποσά παραµένουν στα 

αντίστοιχα Μέτρα του ΠΑΑ, από ενισχύσεις των οποίων ανακτήθηκαν. 

 

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 1/1/2010 – 31/12/2010 

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ SFC 

 

(Σε ΕΥΡΩ)

∆.∆. ΕΓΤΑΑ

111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 104.449.250,00 77.858.428,80 -33.250,00 -24.917,55 77.833.511,25
113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 65.716.609,45 48.617.089,62 0,00 0,00 48.617.089,62

122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 70.925.890,71 52.460.973,02 -162.941,20 -122.205,90 52.338.767,12

126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο  Άξονα  1 241.091.750,16 178.936.491,44 -196.191,20 -147.123,45 178.789.367,99
211 169.621.520,30 131.640.891,07 -208.510,31 -156.555,70 131.484.335,37

212 56.320.806,99 43.779.828,96 -79.720,61 -62.018,16 43.717.810,80
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214 147.626.710,94 114.725.731,32 -148.262,20 -108.939,84 114.616.791,48
216 102.958,27 84.147,89 -111,48 -86,95 84.060,94

221 12.722.206,21 9.921.196,02 -46.729,10 -35.755,06 9.885.440,96
222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο  Άξονα  2 386.394.202,71 300.151.795,26 -483.333,70 -363.355,71 299.788.439,55
311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 13.882.863,88 10.196.264,19 12.605,04 31.302,52 10.227.566,71

322 5.195.133,45 3.998.962,80 -3.331,50 -2.498,63 3.996.464,17
323 890.164,98 581.272,71 0,00 0,00 581.272,71

331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο  Άξονα  3 19.968.162,31 14.776.499,69 9.273,54 28.803,89 14.805.303,58
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431 8.079.451,20 6.402.974,96 0,00 0,00 6.402.974,96

Σύνολο  Άξονα  4 8.079.451,20 6.402.974,96 0,00 0,00 6.402.974,96

511 279.846,07 209.884,55 62.941,20 47.205,90 257.090,45
Σύνολο  Άξονα  5 279.846,07 209.884,55 62.941,20 47.205,90 257.090,45

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 655.813.412,45 500.477.645,90 -607.310,16 -434.469,37 500.043.176,53

ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΓΤΑΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΓΤΑΑ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ - ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Μέτρο / Άξονας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆.∆.

 


