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2.

Κράτος Μέλος και ∆ιοικητική Περιφέρεια (κατά
περίπτωση)

2.1.

Γεωγραφική περιοχή καλυπτόµενη από το πρόγραµµα

Το παρόν πρόγραµµα καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας.

2.2.

Περιφέρειες υπαγόµενες στον στόχο σύγκλισης

Η Ελλάδα διαιρείται σε 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS ΙΙ). Από αυτές, 11
περιφέρειες είναι επιλέξιµες για τον στόχο Σύγκλισης ως εξής:
Αµιγούς στόχου σύγκλισης
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (GR11)
Θεσσαλία (GR14)
Ήπειρος (GR21)
Ιόνια Νησιά (GR22)
∆υτική Ελλάδα (GR23)
Πελοπόννησος (GR25)
Βόρειο Αιγαίο (GR41)
Κρήτη (GR43)
Στατιστικής σύγκλισης (phasing out)
∆υτική Μακεδονία (GR13)
Κεντρική Μακεδονία(GR12)
Αττική (GR30)
Οι 2 περιφέρειες που είναι επιλέξιµες
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης είναι:

για

το

στόχο

Περιφερειακής

Σταδιακής εισόδου (phasing in)
Στερεά Ελλάδα (GR24)
Νότιο Αιγαίο (GR42)
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3.

Ανάλυση της κατάστασης από την άποψη
πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών, της στρατηγικής
που έχει επιλεγεί για την αντιµετώπισή τους και της
εκ των προτέρων αξιολόγησης

3.1.

Ανάλυση της κατάστασης από την άποψη πλεονεκτηµάτων
και αδυναµιών

3.1.1.

Το γενικό κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο της γεωγραφικής περιοχής

3.1.1.1.

Γενική Οικονοµική - ∆ηµογραφική Κατάσταση

Η Ελληνική οικονοµία κατά τα διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε µε µέσο
ρυθµό 0,7% έναντι 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (παρά την δηµοσιονοµική
επέκταση και την ταχεία συσσώρευση δηµοσίου χρέους), µε αποτέλεσµα να υπάρξει
απόκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος από το µέσο εισόδηµα των χωρών αυτών
(σε Μονάδες Σταθερής Αγοραστικής ∆ύναµης). Από τη δεκαετία του 1990, όµως, ο
ρυθµός ανάπτυξης επιταχύνεται. Μια σειρά παραγόντων συνετέλεσαν στην
ανάκαµψη αυτή: η δηµοσιονοµική επέκταση κυρίως λόγω της προετοιµασίας για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, οι εισροές κοινοτικών κονδυλίων (ΚΠΣ), η πιστωτική επέκταση
ως αποτέλεσµα της πορείας ονοµαστικής σύγκλισης και, πιο πρόσφατα, η
συνεισφορά τοµέων όπως η ναυτιλία και ο τουρισµός οδήγησαν σε υψηλούς
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, κατά µέσον όρο υψηλότερους από τον
αντίστοιχο ρυθµό της ΕΕ-15 (3% για την περίοδο 1991 – 2004 έναντι 2% για την ΕΕ15). Ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2005 διαµορφώθηκε στο 3,7%, ενώ για τα έτη 2007
και 2008 προβλέπεται επιτάχυνση στο 3,9% και 4% αντίστοιχα. Ήδη το 1ο εξάµηνο
του 2006, ο ρυθµός ανάπτυξης έφθασε το 4,1%, µε ευνοϊκές ενδείξεις και προοπτικές
για το υπόλοιπο του έτους, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας θα µπορούσε να ξεπεράσει τις προβλέψεις του Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι προβλέψεις για διατήρηση της αναπτυξιακής
δυναµικής και του διαφορικού ρυθµού µεγέθυνσης (κοντά στην 1,5 ποσοστιαία
µονάδα) επιβεβαιώνονται και από διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (∆ιάγραµµα 1).
Παράλληλα, χαρακτηριστικό της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας είναι το
γεγονός ότι το 2005, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης
βελτιώθηκε σηµαντικά στο 77,3% του µέσου όρου της ΕΕ-15, από 75,5% το 2004. Η
πραγµατική αύξηση των 1,8 ποσοστιαίων µονάδων είναι περίπου τριπλάσια της
µέσης ετήσιας αύξησης που παρουσίασε ο σχετικός δείκτης την περίοδο 1994-2001.
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Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του ρυθµού
ανάπτυξης στη χώρα για τη διετία 2006-2007, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες
σταθερής αγοραστικής δύναµης στο τέλος της περιόδου αυτής θα προσεγγίσει το
84% του κοινοτικού µέσου όρου. (∆ιάγραµµα 2,∆ιάγραµµα 3).
Ο πληθωρισµός, από 19,1% τη δεκαετία του 1980 µειώθηκε σε 9,4% την δεκαετία
που ακολούθησε, στο πλαίσιο της ονοµαστικής σύγκλισης, παραµένοντας όµως
σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο της ευρωζώνης και της ΕΕ-15. Τα τελευταία
χρόνια ο πληθωρισµός επηρεάζεται σηµαντικά από συγκυριακούς παράγοντες,
όπως οι διεθνείς τιµές του πετρελαίου, εξέλιξη που απεικονίζεται στην πορεία του
πυρήνα του πληθωρισµού. Το 2004 ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 2,9%, για να
φθάσει το 3,5% το 2005, κυρίως λόγω των συγκυριακών παραγόντων που
αναφέρθηκαν ανωτέρω (∆ιάγραµµα 4).
Ο προσδιορισµός των αγροτικών περιοχών παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις από
χώρα σε χώρα και δεν υπάρχει κοινός αποδεκτός ορισµός σε επίπεδο Ε.Ε. Η Ε.Ε.
δέχεται, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να υιοθετήσουν δικό
τους ορισµό, τον ορισµό του ΟΟΣΑ1.. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία2 χρησιµοποιεί
άλλο ορισµό, γεγονός που δηµιουργεί συχνά προβλήµατα λόγω των διαφορετικών
τιµών που λαµβάνουν τα διάφορα στατιστικά µεγέθη.
Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης για το σύνολο των προγραµµατικών εγγράφων, η
Ελλάδα για τον ορισµό των αγροτικών περιοχών αποδέχεται τον ορισµό του ΟΟΣΑ,
που χρησιµοποιεί ως κριτήριο προσδιορισµού του αγροτικού χαρακτήρα την
πληθυσµιακή πυκνότητα.
Η Ελλάδα καλύπτει µία έκταση 13.196.887 Ha της οποίας το 97,1% χαρακτηρίζονται
ως αγροτικές περιοχές (73,9% κυρίως αγροτικές και 23,2% ενδιάµεσες αγροτικές),
σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΟΟΣΑ στις οποίες κατοικεί περίπου τα 2/3 του
συνολικού πληθυσµού της χώρας (37,2% κυρίως αγροτικές και 27,2% ενδιάµεσες
αγροτικές). Με βάση τη διοικητική ταξινόµηση της χώρας σε επίπεδο NUTS II, µόνο η
Περιφέρεια Αττικής κατατάσσεται στις κυρίαρχα αστικές περιφέρειες, ενώ η
πλειονότητα των υπόλοιπων περιφερειών, µε εξαίρεση τις περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας, κατατάσσεται στις κυρίως αγροτικές περιφέρειες (Χάρτης
1).

1

Κυρίως αγροτικές περιοχές (PR): πάνω από 50% του πληθυσµού ζει στις αγροτικές κοινότητες (µε
λιγότερο από 150 κατοίκους/km2) Ενδιάµεσες αγροτικές περιοχές (IR): 15% έως 50% του πληθυσµού
της περιοχής ζει στις αγροτικές κοινότητες Κυρίως αστικές περιοχές (PU): λιγότερο από 15% του
πληθυσµού της περιοχής ζει στις αγροτικές κοινότητες
2
Σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, αστικό χαρακτηρίζεται κάθε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα του οποίου ο
πολυπληθέστερος οικισµός έχει 2.000 κατοίκους και άνω και κατά συνέπεια αστικός χαρακτηρίζεται
ένας δήµος ή κοινότητα του οποίου το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού ανήκει σε αστικά δηµοτικά
ή κοινοτικά διαµερίσµατα, ενώ αγροτικό χαρακτηρίζεται κάθε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα του
οποίου ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους και κατά συνέπεια
αγροτικός χαρακτηρίζεται ένας δήµος ή κοινότητα του οποίου το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού
ανήκει σε αγροτικά δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα.
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Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του έτους 2001 η χώρα έχει µόνιµο πληθυσµό
10.934.0973 και έχει αυξηθεί κατά 7% περίπου σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της
Απογραφής του έτους 1991 (Πίνακας 1,Πίνακας 2,Πίνακας 3). Αύξηση
παρουσιάστηκε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (17,6%). Η πληθυσµιακή πυκνότητα της χώρας ανέρχεται σε 83,1
κατοίκους/Km2 και είναι αυξηµένη κατά 5,3 κατοίκους/Km2 σε σχέση µε το αντίστοιχο
µέγεθος της απογραφής του 1991. Ως πλέον αραιοκατοικηµένες περιφέρειες
εµφανίζονται οι περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας (31,9 κάτοικοι/Km2), Ηπείρου (38,4
κάτοικοι/Km2) και Στερεάς Ελλάδας (38,9 κάτοικοι/Km2). Αντίθετα, η περιφέρεια
Αττικής παραµένει η πλέον πυκνοκατοικηµένη περιοχή µε 987,9 κατοίκους/Km2
(Πίνακας 4).
Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η µετακίνηση προς τα αστικά κέντρα είναι µια
µακρόχρονη διαδικασία που χαρακτηρίζει τη χώρα. Η εξέταση των πληθυσµιακών
δεδοµένων κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια δείχνει εύλογα το µέγεθος του
προβλήµατος και την αναγκαιότητα λήψης µέτρων για τη συγκράτηση του
πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Μετά από δύο δεκαετίες έντονης µείωσης (1961
– 1981) του αγροτικού πληθυσµού, αλλά και της απασχόλησης στον πρωτογενή
τοµέα, άρχισε από το 1981 µια µείωση του ρυθµού της πληθυσµιακής
αποδυνάµωσης στις αγροτικές περιοχές (1981 – 1991)4.
Εξέλιξη του Πληθυσµού την περίοδο 1961-1991
Έτος

Αστικός (%)

Ηµιαστικός (%)

Αγροτικός (%)

Σύνολο (%)

1961

43,3

12,9

43,8

100

1971

53,2

11,6

35,2

100

1981

58,1

11,6

30,3

100

1991

58,8

12,8

28,4

100

Πηγή: ΕΣΥΕ

Οι διαπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα εµφανίζονται σχετικά περιορισµένες και
σε κάθε περίπτωση σε χαµηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες των υπολοίπων
χωρών της ΕΕ. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες
χώρες κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα και υπάρχουν περιφέρειες που εµφανίζουν
διαρθρωτικά προβλήµατα από το µετασχηµατισµό της οικονοµίας, µε την
εγκατάλειψη της γεωργίας και της παραδοσιακής µεταποίησης προς «αστικού
τύπου» δραστηριότητες. Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν το υψηλότερο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης (ΕΕ-25=100) είναι η
Στερεά Ελλάδα (105,3%) και το Νότιο Αιγαίο (87,7%), σε αντίθεση µε τις περιφέρειες
της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της ∆υτικής Ελλάδας και της Ηπείρου όπου το

3
4

Απογραφή Πληθυσµού 2001 ΕΣΥΕ
Στην απογραφή του 2001 διαφοροποιήθηκε η διάκριση των περιοχών σε αγροτικές και αστικές σε
σχέση µε τις προηγούµενες απογραφές µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η σύγκριση στοιχείων.
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κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα κάτω του 60%. Η συµµετοχή του
πρωτογενή τοµέα στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), εµφανίζεται
υψηλότερη στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (19%), Θεσσαλίας (13%) και
Πελοποννήσου (12%). Το ποσοστό απασχόλησης της χώρας διαµορφώθηκε στο
59,4% (απασχολούµενοι/ ενεργός πληθυσµός) για το έτος 2004. Το ποσοστό
απασχόλησης εµφανίζεται υψηλό σε έξι περιφέρειες και σε επίπεδα άνω του 60%,
παρόλο που δεν υπερβαίνει το 70% που αποτελεί στόχο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας για το 2010. Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εµφανίζεται
ιδιαίτερα υψηλή σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες και διαµορφώνεται άνω του 20% µε
εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας που η
απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα κυµαίνεται σε επίπεδα κατώτερα ή ίσα του
εθνικού µέσου όρου (16,4%). Η ηλικιακή διάρθρωση στο γεωργικό τοµέα είναι
προβληµατική και ο δείκτης (αναλογία γεωργών ηλικίας µικρότερης των 35 µε
γεωργούς ηλικίας µεγαλύτερης των 55) να διαµορφώνεται στην τιµή του 0,13. Η
ηλικιακή διάρθρωση χαρακτηρίζεται λιγότερο προβληµατική στις περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας (0,21) και ∆υτικής Μακεδονίας (0,20), σε αντίθεση µε τις
περιφέρειες Αττικής (0,07), Ιονίων Νήσων (0,07), Ηπείρου (0,07) και Στερεάς
Ελλάδας (0,08) που χαρακτηρίζονται ως οι πλέον προβληµατικές σε όρους
δηµογραφικής σύνθεσης των απασχολούµενων στο γεωργικό τοµέα.
∆είκτης

Οικονοµικής
ανάπτυξης

Οικονοµική ανάπτυξη
πρωτογενή τοµέα

Απασχόληση

∆οµή της
απασχόλησης

Μονάδα Μέτρησης

ΑΕΠ (σε
pps)/κεφαλ
ή (EU25=100)

ΑΠΑ πρωτογενής
τοµέας

απασχολούµενοι/
σύνολο του
πληθυσµού (2564 ετών)

απασχόληση στον
πρωτογενή τοµέα

Πηγή

Eurostat
National
Accounts

Eurostat Regional
Accounts

Eurostat Labour
Force Survey

Eurostat Economic
Accounts

Έτος

Μ.Ο. 20002002

2002

Μονάδα
α/
α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ηλικιακή
διάρθρωση
στη γεωργία

αναλογία:
αγρότες
<35 / >=
55 years
ετών
Eurostat
Farm
Structure
Survey

2004

2002

2003

pps

σε εκατοµ.
ΕΥΡΩ

% στη
συνολική

%

%

%

57,4
75,9
76,8
62,9
59,3
65,5
56,3
105,3
73,7
79,0
74,3
87,7
72,3

859,3
1.528,2
517,6
1.081,1
249,6
146,4
774,9
804,6
942,0
174,1
227,8
170,0
704,8

11%
19%
6%
13%
3%
2%
9%
10%
12%
2%
3%
2%
9%

59,4
56,9
53,3
60,9
57,7
61,1
55,6
57,2
62,1
60,8
56,4
60,4
64,0

35,2
16,9
20,0
28,3
24,5
24,8
31,6
23,3
36,5
1,3
22,0
10,6
32,1

0,16
0,21
0,20
0,14
0,07
0,07
0,14
0,08
0,10
0,07
0,11
0,14
0,14

75,0

8.180,4

100%

59,4

16,2

0,13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. &
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΑ∆Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

6

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

3.1.1.2.

Απασχόληση

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2005 παρουσίασε
αύξηση από 54,2% σε 60,1%, υπολειπόµενο όµως σηµαντικά του ευρωπαϊκού
µέσου όρου (ΕΕ-15), ο οποίος κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 59,8% σε 65,2%
και παραµένει σηµαντικά κάτω από το στόχο του 70% της συνολικής απασχόλησης
για το 2010 που τίθεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (∆ιάγραµµα 7).
Η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον
Ευρωπαϊκό µέσο όρο οφείλεται κυρίως στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών. Ωστόσο, τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν αυξητική
τάση τα τελευταία χρόνια και από 39,3% το 1997 διαµορφώνονται στο 45,2% το
2004, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του ευρωπαϊκού µέσου όρου της ΕΕ-25
(55,7%) (∆ιάγραµµα 8).
Οι τάσεις που παρατηρούνται στην τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης,
καταδεικνύουν αύξηση µόνο στον τριτογενή τοµέα, ενώ αντίθετα η απασχόληση
µειώνεται στον πρωτογενή (κυρίως) αλλά και στο δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας.
Η ανεργία, που κορυφώθηκε το 1999 (12%), εµφάνισε µικρή αλλά σταθερά πτωτική
πορεία και δείχνει την τελευταία τριετία να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 9,7%
(2003), πάντα άνω του µέσου όρου της ΕΕ-25 (9,0%) (∆ιάγραµµα 10). Τα ποσοστά
ανεργίας των γυναικών, αν και µειώθηκαν την περίοδο 1999-2005 από 18,1% σε
15,3%, εµφανίζονται κατά πολύ υψηλότερα του µέσου όρου της ΕΕ-25 (9,8%).
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το παραπάνω ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του
ποσοστού ανεργίας των αντρών (6,1% για το 2005 έναντι 7,9% για το 1999)
(∆ιάγραµµα 11,∆ιάγραµµα 12).
3.1.1.3.

Κοινωνικό-οικονοµική κατάσταση στον Πρωτογενή τοµέα

Ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα παρά τη µείωση που υφίσταται σε όρους άξιας
παραγωγής ως ποσοστό στα συνολικά µεγέθη της οικονοµίας και σε απόλυτες τιµές
αλλά και ως ποσοστό σε όρους, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς
τοµείς της οικονοµίας, έχοντας ιδιαίτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο. Η
συµµετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα κατά
την περίοδο 1995 – 2005 στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζει
σηµαντική µείωση και από 9,9% το 1995, διαµορφώνεται στο 5,2% κατά το 2005. Η
µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µεγέθυνση του τοµέα των Υπηρεσιών (τριτογενής
τοµέας), µε ρυθµούς πολύ µεγαλύτερους από τους αντίστοιχους του πρωτογενή
τοµέα (∆ιάγραµµα 13).
Η γεωργική απασχόληση µειώθηκε δραµατικά, από το 30,3% της συνολικής
απασχόλησης το έτος 1980, στο 12,6% το έτος 2004. Ωστόσο, το ποσοστό του
12,6% συγκρινόµενο µε το 3,8% της ΕΕ-15 για το έτος 2004, υποδεικνύει ότι ο
τοµέας συνεχίζει να παρέχει/ διατηρεί θέσεις εργασίας σε σηµαντικό αριθµό ατόµων,
σε µία χώρα όπου η ανεργία συνεχίζει να παραµένει ένα από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα (∆ιάγραµµα 14).
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Η διάρθρωση της απασχόλησης σε αυτοαπασχολούµενους και µισθωτούς
διαµορφώνει τη µορφή των εκµεταλλεύσεων της ελληνικής γεωργίας. Από το σύνολο
των απασχολουµένων στη γεωργία το 2004, ένα ποσοστό 90,21% είναι
αυτοαπασχολούµενοι και µόλις το 9,79% είναι µισθωτοί, ενώ στην Ε.Ε-25, τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,1% και 35,9%. Επίσης οι απασχολούµενοι πλήρους
απασχόλησης (full time) αντιπροσωπεύουν το 91,7% ενώ οι απασχολούµενοι
µερικής απασχόλησης (part time) το 8,3%, µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε-25 να
ανέρχονται σε 81,4% και 18,6% (∆ιάγραµµα 15).
Παρά την αύξηση της τιµής των καυσίµων, το πραγµατικό γεωργικό εισόδηµα
(∆είκτης Α) κατά τη διετία 2005-2006 παρουσίασε αύξηση κατά 2,64%, σε αντίθεση
µε τη διετία 2002-2003 κατά την οποία µειώθηκε κατά 11,34% (Πίνακας 6).
Το έτος 2000 µεγάλο µέρος (5-6%) των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου
Κεφαλαίου της χώρας κατευθύνθηκε στο γεωργικό τοµέα, ποσοστό διπλάσιο αυτού
της ΕΕ-15 (περίπου 3%). Το αντίστοιχο ποσοστό των Ακαθάριστων Επενδύσεων
Παγίου Κεφαλαίου που κατευθύνθηκε στη γεωργία διαµορφώθηκε σε 3,3% για το
έτος 2003. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον
πρωτογενή τοµέα χαρακτηρίζονται από αρνητικές τάσεις εξαιτίας µιας συνεχιζόµενης
µείωσης των επενδύσεων στον τοµέα.
Το εµπόριο του πρωτογενή τοµέα και των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος του συνολικού εµπορίου της χώρας, παρόλα αυτά η συµµετοχή των
προϊόντων του στις συνολικές εξαγωγές φθίνει συνεχώς. Το έτος 2000 η αξία των
εισαγωγών του πρωτογενή τοµέα και των γεωργικών προϊόντων ανήλθε στα
3.907.248,716 € (12,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών), η αξία των εξαγωγών
ανήλθε στα 2.890.426.999 € (25,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών) και το
εµπορικό γεωργικό ισοζύγιο διαµορφώθηκε στα -1.016.821.717 €. Η τάση αυτή
συνεχίστηκε και για το έτος 2004, στην οποία η αξία των εισαγωγών του πρωτογενή
τοµέα και των γεωργικών προϊόντων ανήλθε στα 5.267.867.531 € (12,5% της
συνολικής αξίας των εισαγωγών), η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 2.799.206.037 €
(22,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών) και το εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο
διαµορφώθηκε στα -2.468.661.494€. Σηµειώνεται ότι οι εµπορικές συναλλαγές µε τις
Ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ-15) καλύπτουν το 86% του συνολικού όγκου (Πίνακας
7,Πίνακας 8).
Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από τα χαµηλά εισοδήµατα, τη δυσµενή
δηµογραφική σύνθεση και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού καθώς και
την έλλειψη βασικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων υποδοµών. Η ανάπτυξη
των περιοχών αυτών συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία σηµαντικών έργων
υποδοµών και την προώθηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής και διαβίωσης µε
στόχο την αύξηση της προσπελασιµότητας και µείωση των χρονοαποστάσεων των
διαφόρων ορεινών περιοχών από τις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της
χώρας.
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Στις νησιωτικές περιοχές, παρά τη σηµαντική ανάπτυξη του τουρισµού, στο γεωργικό
και αλιευτικό τοµέα εξακολουθεί να απασχολείται ένα σηµαντικό τµήµα του τοπικού
πληθυσµού, µε αποτέλεσµα η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών να
εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την εξέλιξη της γεωργικής και αλιευτικής
δραστηριότητας. Οι νησιωτικές περιοχές της χώρας αντιµετωπίζουν προβλήµατα που
πηγάζουν από την έλλειψη υποδοµών πρόσβασης και κοινωνικών υπηρεσιών, το
χαµηλό βαθµό αξιοποίησης των δυνατοτήτων της επιχειρηµατικής και τουριστικής
δραστηριότητας και τη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων του νησιωτικού χώρου.
Ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας είχε και εξακολουθεί να έχει σηµαντική θέση,
τόσο ως τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και ως παράγοντας διατήρησης
της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής για πολλές περιοχές της ελληνικής
επικράτειας. Συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας,
απασχολεί ένα µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού, συνεισφέρει σηµαντικά στο
σύνολο των εξαγωγών της χώρας ενώ, παράλληλα, δηµιουργεί προϋποθέσεις
ανάπτυξης σε σηµαντικό αριθµό άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα
της µεταποίησης (βιοµηχανία τροφίµων). Χαρακτηρίζεται εντούτοις ως τοµέας
«έντασης εργασίας» βασιζόµενος σε δραστηριότητες χαµηλής προστιθέµενης αξίας,
στις οποίες η ποιότητα και η καινοτοµία (δηλ. η ενσωµατωµένη εξειδίκευση – γνώση)
των παραγόµενων αγαθών (υπηρεσιών & προϊόντων) παραµένει χαµηλή. Για το
λόγο αυτό, ο πρωτογενής τοµέας είναι πάντα ευπαθής σε πιέσεις, όπως αυτές που
δηµιουργεί η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η απελευθέρωση του
εµπορίου των προϊόντων.
3.1.1.4.

Χρήσεις γης

Η Ελλάδα καλύπτει µία έκταση 13.196.887 Ha, συµπεριλαµβανοµένων των
1.271.090 Ha παραθαλάσσιων υγρών ζωνών και θαλάσσιων υδάτων (κατηγορίες 4.2
και 5.2 σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Corrine Land Cover) (Χάρτης 2). Από τη
συνολική έκταση των 11.925.797 Ha της χώρας (δεν περιλαµβάνεται η έκταση των
παραθαλάσσιων υγρών ζωνών και θαλάσσιων υδάτων), το 40,9% καλύπτεται από
γεωργικές περιοχές (4.877.986 Ha), 18,9% από δάση (2.255.901 Ha), 37,0% από
φυσικές περιοχές (4.418.487 Ha), 2,3% από τεχνητές (270.084 Ha) και 0,9% από
εσωτερικά νερά (103.339 Ha). Η διάρθρωση των γεωργικών περιοχών περιλαµβάνει
σε ποσοστό 43,9% αρόσιµη γη (2.140.676 Ha), 15,4% µόνιµες καλλιέργειες (750.278
Ha), 1,4% µόνιµους βοσκοτόπους (67.063 Ha) και 39,4% ετερογενείς γεωργικές
περιοχές (1.919.969 Ha).(έτος 2000) (Πίνακας 9,∆ιάγραµµα 16).
Βασικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα διαδραµατίζουν οι
περιορισµοί που τίθενται από τη γεωφυσική κατάσταση της χώρας. Αυτή όµως η
γεωφυσική κατάσταση δηµιουργεί µια ποικιλοµορφία µικροκλιµάτων και συνθηκών
παραγωγής, η δυναµική των οποίων απαιτείται να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά µε τρόπο
που οι περιορισµοί να µετατραπούν σε προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης βασικό ρόλο
διαδραµατίζουν και οι περιορισµένοι φυσικοί της πόροι. Σχετικά µε τους
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περιορισµένους φυσικούς πόρους αναφέρεται ότι η χρησιµοποιούµενη γεωργική
έκταση της χώρας για το έτος 2003 ανέρχεται σε 3.967.770 Ha, που αποτελεί το
30,1% της συνολικής έκτασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-25 είναι 42%.
Από αυτήν την έκταση, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι το 82,7% βρίσκεται σε
µειονεκτικές περιοχές (LFAs).
Οι ορεινές περιοχές καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της έκτασης του ηπειρωτικού
τµήµατος της χώρας αλλά και σηµαντικό µέρος των νησιωτικών περιοχών µε τον
πρωτογενή τοµέα να είναι ο κυρίαρχος κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας. Η
χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) στις ορεινές µειονεκτικές περιοχές
καταλαµβάνει ποσοστό 56,4% της συνολικής ΧΓΕ.
3.1.1.5.

∆ιαρθρωτικά χαρακτηριστικά εκµεταλλεύσεων

Η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό κι από
τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεών του. Κατά το 2003, το σύνολο
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα ανερχόταν περίπου, σε 824.460 έναντι
817.060 το 2000. Το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, µε βάση τη
χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ), εµφάνισε µικρή αύξηση της τάξης του 9%
(2000: 4,4 - 2003: 4,8 Ha/ εκµετάλλευση). Παρόλα αυτά παραµένει αναλλοίωτη η
µεγάλη απόκλιση του µέσου µεγέθους της ελληνικής γεωργικής εκµετάλλευσης από
τον αντίστοιχο µ.ο. Ε.Ε-25, ο οποίος ανέρχεται σε 15,8 Ha/ εκµετάλλευση. Σηµαντικό
επίσης χαρακτηριστικό των εκµεταλλεύσεων είναι ότι οι περισσότερες από αυτές
αποτελούνται από µικρά τεµαχισµένα αγροτεµάχια (µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου 0,7
Ha), τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Η κατάσταση αυτή δεν
ευνοεί την οικονοµική ανάπτυξη των εκµεταλλεύσεων καθώς κρίνεται
αναποτελεσµατική η χρήση των συντελεστών παραγωγής.
Η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων µε βάση τα εκτάρια της χρησιµοποιηµένης
γεωργικής γης καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκµεταλλεύσεων
ανήκει στην κλάση µεγέθους (0-5) Ha µε ποσοστό 76,1% το έτος 2003 και 76,8% το
έτος 2000, ενώ µόλις 0,8% για το έτος 2003 και 0,5% για το έτος 2000 ανήκουν στην
κλάση µεγέθους (≥ 50) Ha (Πίνακας 10).
Το µέσο οικονοµικό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων ήταν το 2003 6,3 European Size
Unit (ESU) µε το 37,5% των εκµεταλλεύσεων να έχει µέγεθος µικρότερο των 2 ESU,
62,4% των εκµεταλλεύσεων να έχει µέγεθος από 2-100 ESU και 0,1% των
εκµεταλλεύσεων µε µέγεθος µεγαλύτερο από100 ESU. Το έτος 2003 η καταβληθείσα
εργασία στο σύνολο εκµεταλλεύσεων της χώρας ανήλθε σε 615.950 Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (AWU). Στην Ελλάδα διακρίνονται δύο τύποι γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, οι προσωπικές εκµεταλλεύσεις (οικογενειακής µορφής) και οι
νοµικού προσώπου (επιχειρηµατικής µορφής). Με βάση το οικονοµικό µέγεθος των
εκµεταλλεύσεων (ESU), η συντριπτική πλειοψηφία τους (εκµεταλλεύσεις οικονοµικού
µεγέθους µεγαλύτερο από 1 ESU) µε ποσοστό 99,9% ανήκει στις προσωπικές
εκµεταλλεύσεις ενώ µόλις 0,1% στις νοµικού προσώπου, ποσοστό όµως που
αυξάνεται σε 12,3% για οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων µεγαλύτερο από 100
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ESU. Η κατάσταση αυτή υποδηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους
(Πίνακας 11).
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα 6.350 Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (Πρωτοβάθµιες
Οργανώσεις), 114 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ - ∆ευτεροβάθµιες
Οργανώσεις) και απαριθµούν 746.812 µέλη, που αποτελούν µια από τις βασικές
θεσµικές δοµές στήριξης του πρωτογενή τοµέα, σε συνεργασία µε τις πολυάριθµες
Οµάδες Παραγωγών διαχείρισης της αγοράς γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο
αυτό δηµιουργείται η ανάγκη στήριξής τους, ώστε να καταστούν ικανοί να
µεταφέρουν και να διαδώσουν τεχνογνωσία και καινοτοµίες στον αγροτικό τοµέα και
κυρίως να ενδυναµώσουν τη θέση των παραγωγών, προκειµένου να βελτιώσουν την
ποιότητα της παραγωγής τους και τη διάθεση και εµπορία των προϊόντων, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των
εκµεταλλεύσεων τους.
Εκτός των ανωτέρω στην ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για το έτος
2003 το ποσοστό των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων ηλικίας µικρότερης των 35 ετών
ανέρχεται σε 9,2% ενώ το ποσοστό των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων ηλικίας
µεγαλύτερης των 65 ετών διαµορφώνεται σε 29,1% (Πίνακας 12). Η ηλικιακή
διάρθρωση των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στον τοµέα
προβληµατίζει, δεδοµένου ότι οι γηραιότεροι αγρότες δεν είναι πρόθυµοι να
εγκαταλείψουν τη γεωργική δραστηριότητα εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί την
κύρια πηγή του εισοδήµατός τους. Όξυνση του προβλήµατος αποτελεί επίσης το
γεγονός ότι οι γηραιότεροι αγρότες δεν έχουν βασικές γνώσεις οικονοµικής και
τεχνικής διαχείρισης της εκµετάλλευσής τους και τις απαιτούµενες ικανότητες για την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και γενικότερα καθυστερούν να ανταποκριθούν στις
συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς.
3.1.2.

Επιδόσεις στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της
δασοκοµίας

3.1.2.1.

Γεωργικός τοµέας

3.1.2.1.1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση αγροτών
Σηµαντικό πρόβληµα στην ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα αποτελεί το
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων στον τοµέα. Ποσοστό 69,5% είναι
οι απόφοιτοι δηµοτικού, 14,3% έχει τελειώσει µερικές τάξεις του δηµοτικού ή δεν έχει
καµία εκπαίδευση, 15% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης ή των τριών τάξεων
µέσης εκπαίδευσης και µόλις 1,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πίνακας 13).
Πρόσθετο πρόβληµα αποτελεί επίσης το χαµηλό ποσοστό εκπαίδευσης και
κατάρτισης, το οποίο κυµαίνεται για το έτος 1999/2000 στο 2,9% των αγροτών µε
βασική εκπαίδευση. Επιπλέον η «∆ια Βίου Μάθηση» ανέρχεται το έτος 2004 σε 2,1%
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ως προς τη συµµετοχή των ηλικιών µεταξύ 25-64. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το
γεγονός της ελλιπούς πρόσβασης σε ευρεία κατηγορία υπηρεσιών που περιορίζει τις
ευκαιρίες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών και γενικότερα της απασχόλησης.
Εποµένως διαπιστώνεται η ανάγκη για επαγγελµατική κατάρτιση των
απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα προκειµένου να αποκτήσουν τεχνικές
ικανότητες, να αναβαθµίσουν την τεχνογνωσία τους και να προσαρµόζονται στις
αλλαγές του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Σηµαντικό επίσης γεγονός
αποτελεί η ανάγκη παροχής εξειδικευµένων συµβουλών και κατάρτισης σε πεδία που
σχετίζονται µε την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων προστιθέµενης αξίας (τρόφιµα),
µε την παραγωγή προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης και βιολογικής παραγωγής,
µε τον προσανατολισµό της παραγωγής τους σε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της αγοράς, µε την προστασία του περιβάλλοντος, µε τη διαχείριση του
εδάφους και των υδάτων, µε την τοπική ανάπτυξη και την εταιρική σχέση, µε την
προώθηση και διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, αλλά και µε
θέµατα καινοτόµων δραστηριοτήτων καθώς επίσης και µε την εισαγωγή και χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΤΠΕ.
3.1.2.1.2. Καινοτοµία – Γνώση
Η παραγωγή, η µεταφορά και η διάχυση τεχνογνωσίας και καινοτοµιών στον
πρωτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στην φυτική και ζωική παραγωγή παρουσιάζει
ανεπάρκειες κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα και δυσκολίες προσαρµογής στις
ιδιαιτερότητες των ελληνικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Η παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτοµιών που προκύπτει από την αγροτική
έρευνα, η οποία διεξάγεται στη χώρα µας καλύπτει ένα µικρό µέρος της ζήτησης από
την πλευρά των αγροτών και όσων άλλων ασχολούνται στον τοµέα της γεωργίας, της
δασοκοµίας και των τροφίµων. Αυτό δεν οφείλεται στην ποσότητα και στην ποιότητα
των αποτελεσµάτων της ελληνικής εφαρµοσµένης έρευνας, αλλά στην ανεπάρκεια
των µηχανισµών σύνδεσής της µε την παραγωγή, µε αποτέλεσµα να µην
αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις του τοµέα της γεωργίας, της δασοκοµίας και των
τροφίµων. Ιδιαίτερες ανάγκες για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα υπάρχουν για
την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας σε τοµείς που σχετίζονται µε τη
γενετική βελτίωση ειδών φυτικής και ζωικής παραγωγής, βελτίωση του εξοπλισµού
και των πρακτικών παραγωγής καθώς και την εισαγωγή νέων καινοτοµικών
προϊόντων.
Το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
που διαθέτουν ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και διάφορα άλλα κρατικά ή ηµικρατικά
ερευνητικά Ινστιτούτα όπως ο «∆ηµόκριτος» το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, κ.ά. στα πλαίσια των
ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, και µε βάση το ύψος της χρηµατοδότησης,
παράγουν σηµαντική τεχνογνωσία στον ελληνικό αγροτικό τοµέα, χωρίς όµως η
τεχνογνωσία αυτή να διαχέεται και να αξιοποιείται στον απαιτούµενο βαθµό από τις
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γεωργικές εκµεταλλεύσεις (πρωτογενή παραγωγή) και σύµφωνα µε τις νέες
απαιτήσεις που διαµορφώνονται στο χώρο της γεωργίας και των τροφίµων.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι απαιτείται καλύτερη διασύνδεση και
συνεργασία µεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων (γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και µεταποιητικών επιχειρήσεων) για την προώθηση καινοτοµιών
και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που θα είναι άµεσα εφαρµόσιµες στην
παραγωγή µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση και το χαµηλότερο δυνατό
κόστος.
3.1.2.1.3. Ανταγωνιστικότητα
Η τελική αξία παραγωγής για το 2005 ανήλθε στα 12.217,72 εκατ. ευρώ (τρέχουσες
τιµές) και αυξήθηκε κατά 1,26%, εκ των οποίων τα 8.455,67 εκατ. ευρώ (ποσοστό
69,20%) προέρχονται από τη Φυτική Παραγωγή και τα 2.907,32 εκατ. ευρώ
(ποσοστό 23,79%) από τη Ζωική Παραγωγή. Η Φυτική Παραγωγή το 2005 σε σχέση
µε το 2004 παρουσίασε µία αύξηση κατά 0,91% και η Ζωική Παραγωγή κατά 1,03%
(Πίνακας 14). Η σχέση φυτικής και ζωικής παραγωγής συνεχίζει να είναι υπέρ της
φυτικής µε αναλογία 3:1 ως προς την αξία των παραγόµενων προϊόντων. Η
παραγωγικότητα της εργασίας στο γεωργικό τοµέα ανέρχεται σε 82 ευρώ ως προς
την ΑΠΑ (σε σταθερές τιµές €) ανά Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) .
Στη φυτική παραγωγή οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται περίπου σε 3.425.800
Ha για το 2003 και παρατηρείται σχετική σταθερότητα στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις.
Οι βασικές καλλιέργειες είναι οι αροτραίες (2.176.200 Ha) – Σιτάρι σκληρό (72.130
Ha), Αραβόσιτος (24.100 Ha), καπνός (56.000), Βαµβάκι (370.000 Ha),
Ζαχαρότευτλα (36.000 Ha) – , οι δενδρώδεις (1.002.000 Ha) – ελαιώνες (780.000
Ha) –, αµπέλια (131.300 Ha) και οι κηπευτικές (116.300 Ha), ενώ η παραγωγή
βασικών γεωργικών προϊόντων της φυτικής παραγωγής ανέρχεται για το Σιτάρι σε
1.725 χιλ. τόνους, Βαµβάκι σε 1.091 χιλ. τόνους, Καπνό σε 127 χιλ. τόνους, Μούστο
σε 387 χιλ. τόνους, Ελαιόλαδο 504 χιλ. τόνους, Εσπεριδοειδή σε 1.182 χιλ. τόνους
(Πίνακας 15,∆ιάγραµµα 19). Λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα στοιχεία των
τελευταίων τριών δεκαετιών παρατηρείται µια σταθερότητα στην έκταση των βασικών
ανωτέρω καλλιεργειών κατά την οποία εµφανίζεται µια συνεχής ελαφρά µείωση των
αροτραίων καλλιεργειών και των αµπέλων σε αντίθεση µε τις δενδρώδεις
καλλιέργειες που παρουσιάζουν µια σταδιακή αύξηση των εκτάσεων τους.
Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, το ζωικό κεφάλαιο για το έτος 2003 αποτελείται από
βοοειδή 621 χιλ. κεφάλια, χοίροι 934 χιλ. κεφάλια, πρόβατα 9.000 χιλ. κεφάλια, αίγες
5.619 χιλ. κεφάλια. Τα βασικά προϊόντα της κτηνοτροφικής παραγωγής αφορούν σε
κρέας (454 χιλ. τόνοι), γάλα (1.986 χιλ. τόνοι), τυρί σκληρό (36 χιλ. τόνοι) και τυρί
µαλακό (127 χιλ. τόνοι) Η ζωική παραγωγή παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις,
είναι πάντως λιγότερο αναπτυγµένη και εν γένει ελλειµµατική (Πίνακας 16). Η
γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία, είναι σχετικά
αναπτυγµένες και συνδέονται µε τη µεταποίηση. Η αιγοπροβατοτροφία, που στο
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σύνολό της δεν αφορά εσταβλισµένη, αλλά εκτατική κτηνοτροφία, πάσχει από
διαρθρωτικά προβλήµατα στις εκµεταλλεύσεις και χρήζει εκσυγχρονισµού.
Με την αναµόρφωση της ΚΑΠ αναµένονται ανακατατάξεις στην ισορροπία µεταξύ
των κλάδων φυτικής παραγωγής, σηµαντικές εκτάσεις καπνοκαλλιέργειας,
βαµβακιού και ζαχαροτεύτλων κινδυνεύουν να µείνουν ακαλλιέργητες και καθίσταται
απαραίτητη η άµεση εισαγωγή νέων καλλιεργειών µε δυνατότητες διεξόδου στην
αγορά, ώστε να µην οδηγηθούν γεωργικές γαίες στην εγκατάλειψη (Πίνακας
17,Πίνακας 18,Πίνακας 19). Με την εφαρµογή της πλήρους αποδέσµευσης, ένα πολύ
µικρό ποσοστό εκµεταλλεύσεων καπνού (κυρίως ανατολικού τύπου) κατατάσσονται
στις οικονοµικά βιώσιµες και διαθέτουν σχετικά µεγάλο µέγεθος, ενώ συνδυάζουν την
κύρια δραστηριότητά τους µε την εκτροφή αιγοπροβάτων σχετικά µεγάλου µεγέθους.
Ωστόσο µεγάλο µέρος των εκµεταλλεύσεων καπνού αναµένεται να κατευθυνθεί σε
αναδιάρθρωση του συστήµατος παραγωγής, ίσως αναπτύσσοντας περαιτέρω το
κλάδο εκτροφής αιγοπροβάτων, ενώ ορισµένες εκµεταλλεύσεις ενδέχεται να
διακόψουν την παραγωγική τους δραστηριότητα (εισπράττοντας τις αποδεσµευµένες
ενισχύσεις ή ενοικιάζοντας τα εδάφη). Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκµεταλλεύσεων
καπνού διαµορφώνουν αρνητικό εισόδηµα µετά την εφαρµογή της πλήρους
αποδέσµευσης και απαιτείται ανάγκη της πλήρους αναδιάρθρωσης του παραγωγικού
συστήµατος ώστε να µην αναγκαστούν να διακόψουν τη γεωργική δραστηριότητα.
Ανάλογα αποτελέσµατα µε αυτά του τοµέα καπνού εµφανίζονται και στην περίπτωση
του τοµέα βάµβακος. Με την εφαρµογή της ενιαίας αποδέσµευσης µεγάλο µέρος των
βαµβακοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων διαµορφώνουν αρνητικά εισοδήµατα.
Ορισµένες (λίγες σε αριθµό) από τις εκµεταλλεύσεις αυτές για να παραµείνουν στην
βαµβακοκαλλιέργεια θα πρέπει να αυξήσουν πολύ την παραγωγικότητα της
καλλιέργειας ή να εφαρµόσουν συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης. Ακόµη
ενδέχεται να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση του παραγωγικού τους συστήµατος µε
έµφαση στην καλλιέργεια λαχανικών της υπαίθρου (λαµβάνοντας υπόψη τους
περιορισµούς που απαιτούνται στις ευπρόσβλητες περιοχές νιτρορύπανσης) και την
ηµιεντατική προβατοτροφία συνδυασµένη µε την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών.
Τα ενεργειακά φυτά και γενικά τα µη εδώδιµα (non food) προσφέρουν µία διέξοδο
στην κατεύθυνση της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε πολλές
περιοχές. Είναι γνωστό ότι οι πρώτες µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων στην
Ελλάδα είναι έτοιµες και παράγουν (βιοντήζελ σε Κιλκίς, Βόλο, Πάτρα, Λαµία) ενώ η
βιοµηχανία ζάχαρης ενόψει της αλλαγής στο καθεστώς της ΚΟΑ ζάχαρης κινείται
προς την κατεύθυνση συµπαραγωγής ζάχαρης και καυσίµου αιθανόλης. Εδώ πρέπει
να σηµειωθεί ότι η Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα Βιοκαύσιµα συστήνει
ελάχιστο ποσοστό5 βιοκαυσίµων στο σύνολο των υγρών καυσίµων που
καταναλώνονται στις µεταφορές.

5

Το 5,75% του συνόλου των καυσίµων µεταφορών που καταναλώνονται στις χώρες της Ε.Ε. µέχρι το
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Ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, η παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα
πρέπει να προσανατολιστεί σε ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα συνδυάζοντας
µεθόδους παραγωγής χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά φιλικές και κοινωνικά
αποδεκτές. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγή συµβατικών προϊόντων µε εφαρµογή
συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης, ποιοτικών, τυποποιηµένων και
πιστοποιηµένων µπορεί να αποτελέσει σηµαντική προτεραιότητα και εναλλακτική
λύση στην πρωτογενή παραγωγή.
Το στάδιο της διάθεσης των γεωργικών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
απορροφά σηµαντικό τµήµα της τελικής τιµής που καταβάλλει ο καταναλωτής, χωρίς
προσφορά ισοδύναµων υπηρεσιών. Οι λαϊκές αγορές αποτελούν διέξοδο για µικρό
αριθµό παραγωγών, ενώ οι κεντρικές αγορές αδυνατούν να στηρίξουν την ποιότητα
των προϊόντων και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Οι αλυσίδες πολυκαταστηµάτων
αναδύονται ως καθοριστικοί ρυθµιστές της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Με
δεδοµένη την αδύνατη θέση των αγροτικών συνεταιρισµών, έστω ως φορέων
διαπραγµατευτικής δύναµης, είναι αναµενόµενο οι παραγωγοί να γίνονται απλοί
αποδέκτες των όρων που θέτουν οι αγοραστές των προϊόντων τους (όπως και οι
προµηθευτές των εφοδίων τους) και να αποτελούν τον πλέον αδύναµο κοινωνικό
εταίρο.
Από το 2000 έως και το 2004, τα µοναδικά αγροτικά προϊόντα που παρουσιάζουν
θετικό ισοζύγιο είναι οι φυσικές υφαντικές ίνες, τα φρούτα και λαχανικά, ο καπνός και
τα έλαια. Από το σταθµισµένο ισοζύγιο φαίνεται ότι τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι
καθαρά εισαγωγικά προϊόντα όπου µαζί µε τις ζωοτροφές αποτελούν το 35,86% των
εισαγωγών. Εξαίρεση αποτελούν τα τυριά από αιγοπρόβειο γάλα, κυρίως η φέτα,
καθώς και η γιαούρτη λόγω των σηµαντικών εξαγωγών που παρουσίασαν (Πίνακας
7,Πίνακας 8).
Εν γένει, διαπιστώνεται χαµηλή ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα, που
οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη χαµηλή εν
γένει προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε συσκευασία, τυποποίηση και στη µη
δυνατότητα προώθησής του στις ξένες αγορές.
3.1.2.2.

Αγροδιατροφικός τοµέας

Ο αγροδιατροφικός τοµέας στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς
κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Ο συγκεκριµένος τοµέας χαρακτηρίζεται από
διαφοροποίηση όσον αφορά την υφιστάµενη κατάσταση και τις αναπτυξιακές
προοπτικές ανάλογα µε τους επιµέρους τοµείς.
Ο αγροδιατροφικός τοµέας απασχολεί 124 χιλιάδες εργαζόµενους (έτος 2003) που
αντιπροσωπεύει το 3,2% των απασχολούµενων της χώρας, όταν το αντίστοιχο
µέγεθος στο σύνολο της EU–25 είναι 2,3 % (4,5 περίπου εκατοµµύρια). Η
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του τοµέα ανέρχεται για το έτος 2003 σε 3.528 εκ. €

2010 θα είναι βιοκαύσιµα.
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και συνεισφέρει στο 2,5% της συνολικής ΑΠΑ της χώρας. Η παραγωγικότητα της
εργασίας του τοµέα, ως ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά απασχολούµενο,
διαµορφώνεται στα 28,5 χιλ. € (2003), και είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το
αντίστοιχο µέγεθος για την EU –25 (50,5 χιλ. €).
Το µερίδιο συµµετοχής του αγροδιατροφικού τοµέα στη συνολική αξία των εξαγωγών
των γεωργικών προϊόντων ανέρχεται σε 71,7% για το έτος 2004 και 16,4% στην αξία
των εξαγωγών για το σύνολο των προϊόντων (∆ιάγραµµα 20,∆ιάγραµµα 21).
Ο αγροδιατροφικός τοµέας εµφανίζει µια έντονη διαφοροποίηση σ’ ότι αφορά τον
αριθµό και το µέγεθος παραγωγής µεταξύ των µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων.
Ένας συγκριτικά πολύ µικρός αριθµός επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της
παραγωγής και του µεριδίου της αγοράς. Αντίθετα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός
µικρών επιχειρήσεων παράγει το υπόλοιπο µέρος των τροφίµων υπό µορφή
οικοτεχνιών και βιοτεχνιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές
αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο κατάρτισης στελεχών,
συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση
παραδοσιακών τροφίµων, καθώς και στην ποικιλία της διατροφής. Υστερούν όµως
σε προστιθέµενη αξία και χρειάζονται στήριξη για θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης
καινοτοµιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων τους. Ο τοµέας φαίνεται ότι έχει απώλειες σε
ανταγωνιστικότητα, και τα τελευταία έτη υφίσταται έντονη εισαγωγική διείσδυση.
Με την πάροδο του χρόνου γίνεται αντιληπτό ότι τα θέµατα της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίµων απασχολούν όλο και περισσότερους καταναλωτές. Με
βάση το ενιαίο θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ για την αναγνώριση και τη σήµανση των
προϊόντων ποιότητας, δηµιουργήθηκαν τρία διαφορετικά συστήµατα στα οποία
εντάσσονται συγκεκριµένα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Έτσι τα
προϊόντα ποιότητας µπορεί να ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:
Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Πρόκειται για προϊόντα
των οποίων η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία λαµβάνουν χώρα σε µία
οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή µε αναγνωρισµένη τεχνογνωσία.
Προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ): Στην περίπτωση των
προϊόντων αυτών υπάρχει ο δεσµός µε τη γεωγραφική περιοχή, που παραµένει
τουλάχιστον για ένα από τα στάδια της παραγωγής, της µεταποίησης ή της
επεξεργασίας.
Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα (ΕΠΠΕ): Ο χαρακτηρισµός αυτός δεν
αναφέρεται στην προέλευση του προϊόντος, αλλά αποσκοπεί στην ανάδειξη της
παραδοσιακής σύνθεσης ή του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής του.
Πίνακας ΠΟΠ/ΠΓΕ Προϊόντων
1. Τυριά
Ανεβατό
Γαλοτύρι
Γραβιέρα Αγράφων
Γραβιέρα Κρήτης
Γραβιέρα Νάξου
Καλαθάκι Λήµνου

3.
Φρούτα,
λαχανικά
και
δηµητριακά
Ακτινίδιο Σπερχειού
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα
Κουµ Κουάτ Κερκύρας

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προελεύσεως (αυγά,
µέλι, γαλακτοκοµικά προϊόντα εκτός από
βούτυρο)
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια
6. Λίπη και έλαια (ελαιόλαδα)
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης
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Κασέρι
Κατίκι ∆οµοκού
Κεφαλογραβιέρα
Κοπανιστή
Λαδοτύρι Μυτιλήνης
Μανούρι
Μετσοβόνε
Μπάτζος
Ξυνοµυζήθρα Κρήτης
Πηχτόγαλο Χανίων
Σαν Μιχάλη
Σφέλα
Φορµαέλλα Αράχωβας
Παρνασσού
2. Επιτραπέζιες ελιές
Ελιά Καλαµάτας
Θρούµπα
Αµπαδιάς
Ρεθύµνης Κρήτης
Θρούµπα Θάσου
Θρούµπα Χίου
Κονσερβολιά Αµφίσσης
Κονσερβολιά Αρτας
Κονσερβολιά Αταλάντης
Κονσερβολιά
Πηλίου
Βόλου
Κονσερβολιά Ροβίων
Κονσερβολιά Στυλίδας

Μήλα
Ντελίσιους
Πιλάφα
Τριπόλεως
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου
Ξερά σύκα Κύµης
Πατάτα κάτω Nευροκοπίου
Πορτοκάλια
Μάλεµε
Χανίων
Κρήτης
Ροδάκινα Νάουσας
Σύκα Βραυρώνας Μαρκοπούλου
Μεσογείων
Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω
Νευροκοπίου
Φασόλια
(γίγαντες
λέφαντες)
Πρεσπών Φλώρινας
Φασόλια κοινά µεσόσπερµα Κάτω
Νευροκοπίου
Φασόλια
(µεγαλόσπερµα)
Πρεσπών Φλώρινας
Φυστίκι Αίγινας
Φυστίκι Μεγάρων
4. Ψωµί, ζύµη, κέικ, γλυκά,
µπισκότα
και
άλλα
αρτοσκευάσµατα
Κρητικό παξιµάδι
Φρέσκο ψάρι, µαλάκια, όστρακα

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης
Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης Κρήτης
Ζάκυνθος
Θάσος
Καλαµάτα
Κεφαλονιά
Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης
Κρανίδι Αργολίδας
Κροκεές Λακωνίας
Λακωνία
Λυγουριό Ασκληπιείου
Λέσβος
Ολυµπία
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης
Πέτρινα Λακωνίας
Πρέβεζα
Ρόδος
Σητεία Λασιθίου Κρήτης
Σάµος
Χανιά Κρήτης
Μη βρώσιµα προϊόντα και άλλα
Κρόκος Κοζάνης
Μαστιχέλαιο Χίου
Μαστίχα Χίου
Τσίκλα Χίου

Η ανάλυση της µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων αφορά στους ακόλουθους
υποτοµείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, µέλι, ελαιούχα προϊόντα, οίνο,
οπωροκηπετικά.
Υποτοµέας κρέας
Ο υποτοµέας περιλαµβάνει το βόειο, πρόβειο, αίγειο και χοιρινό κρέας και διακρίνεται
σε επιµέρους κλάδους: i) Μονάδες σφαγής (βοοειδών – χοιρινών – αιγοπροβάτων),
ii) µονάδες τεµαχισµού και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων iii) µονάδες παραγωγής
προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντικά, κονσέρβες) iv) κρεαταγορές v) µονάδες
αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων κρέατος.
Το ισοζύγιο γεωργικού εµπορίου του υποτοµέα Κρέατος παρουσιάζει συνεχή
επιδείνωση µε τιµές -712.463.683 € το 2000 που φτάνουν τα -816.598.127 € το
2004. Η συνολική παραγωγή κρέατος των τριών κατηγοριών ζώων (βοοειδή –
αιγοπρόβατα – χοιρινά) ανέρχεται σε 316 χιλιάδες για το έτος 2004 και η οποία,
σύµφωνα µε τα στοιχεία των δυο προηγούµενων ετών διατηρείται σε σταθερά
επίπεδα. Οι ανάγκες της χώρας σε κρέας καλύπτονται κατά µεγαλύτερο ποσοστό
από τις εισαγωγές οι οποίες πραγµατοποιούνται κυρίως από την Ε.Ε-15 (280
χιλιάδες για το έτος 2004). Στον υποτοµέα δεν υφίσταται η ανάγκη για ίδρυση νέων
σφαγείων, παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ορθής χωροταξικής
κατανοµής, καθώς και σε ορεινές αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές για την
κάλυψη τοπικών αναγκών της περιοχής. Αντίθετα υπάρχει ανάγκη για
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων σφαγείων µε ή χωρίς προσθήκη µονάδων
επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγής (rendering) για τη προστασία του
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγιεινής.
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Όσον αφορά τα τυποποιητήρια κρέατος και κρεατοσκευασµάτων προκύπτει ανάγκη
για ιδρύσεις ή επεκτάσεις υφισταµένων µονάδων κυρίως σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη σφαγείων, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων.
Υποτοµέας Γάλακτος
Ο υποτοµέας αξιοποιεί το πρόβειο, αίγειο και αγελαδινό γάλα και διακρίνεται σε δύο
επιµέρους κλάδους: i) βιοµηχανίες γάλακτος και τυροκοµεία και ii) σταθµοί πρόψυξης
γάλακτος.
Το εµπορικό ισοζύγιο του υποτοµέα γάλακτος κατά την περίοδο 2000 – 2002 δείχνει
ότι οι ανάγκες για ιδία κατανάλωση της χώρας µας σε νωπό γάλα καλύπτονται κατά
ποσοστό 94,17% από ιδία παραγωγή ενώ οι εισαγωγές που πραγµατοποιούνται
κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, από 41.730 έως 61.430 τόνους. Στα τυροκοµικά
προϊόντα παρατηρείται ότι εισάγονται κατά µέσο όρο στην πιο πάνω περίοδο 66.800
τόνοι για να καλύψουν ένα µικρό µέρος των καταναλωτικών αναγκών οι οποίες
ανέρχονται σε 268.900 τόνους κατά µέσο όρο, ενώ οι εξαγωγές που
πραγµατοποιούνται κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα µε αυξητική όµως τάση από
19.070 τόνους/έτος σε 35.340 τόνους/έτος το 2002, κυρίως για το τυρί φέτα. Η τάση
αύξησης των εξαγωγών δηµιουργεί την ανάγκη, τόσο ίδρυσης νέων τυροκοµείων
κυρίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές (µικρά τυροκοµεία) όσο και
εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων τυροκοµείων, προκειµένου να διασφαλιστούν και
να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας µας (20 κατοχυρωµένα
παραδοσιακά τυριά). Όσον αφορά στις επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος, θα
πρέπει να προωθηθούν οι εκσυγχρονισµοί των υφιστάµενων και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις οι ιδρύσεις νέων µικρών µονάδων, όπου αποδεδειγµένα υπάρχει
έλλειψη στον τοµέα της µεταποίησης. Επισηµαίνεται ότι για τον ελλαδικό χώρο, η
εξασφάλιση της ορθολογικής τροφοδότησης των µονάδων επεξεργασίας γάλακτος
βασίζεται στην απαραίτητη συµπλήρωση των δικτύων των µονάδων αυτών,
λαµβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή γάλακτος (κυρίως για το αιγοπρόβειο)
προέρχεται από διάσπαρτες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους, σε
συνδυασµό µε το ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες) δεν
διευκολύνουν τη µεταφορά του προϊόντος χωρίς ψύξη.
Υποτοµέας αυγά - πουλερικά
Ο υποτοµέας αξιοποιεί προϊόντα της πτηνοτροφίας και διακρίνεται σε επιµέρους
κλάδους: i) αυγά που προέρχονται από ωοτόκες όρνιθες της συστηµατικής
πτηνοτροφίας, ii) πτηνοσφαγεία.
Η παραγωγή αυγών χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη συγκέντρωση παραγωγής σε
συγκεκριµένες ζώνες, αλλά και από ικανό αριθµό διάσπαρτων µικρών µονάδων
τοπικής κατανάλωσης. Ο βαθµός αυτάρκειας του κλάδου είναι υψηλός (97%) ενώ το
έλλειµµα των αυγών αφορά µόνο επεξεργασµένα προϊόντα αυγών (κρόκοι,
αλβουµίνες κτλ) λόγω της αδυναµίας κάλυψης των αναγκών από την εγχώρια
βιοµηχανία. Το µικρός µέγεθος των εκµεταλλεύσεων παραγωγής αυγών, καθώς και ο
µεγάλος αριθµός τους, δηµιουργούν προβλήµατα σε σχέση µε το κόστος παραγωγής
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(αυξηµένο) αλλά και δυσχέρειες στη συγκέντρωση του προϊόντος. Βασική επιδίωξη
του κλάδου αποτελεί η απαραίτητη υποδοµή σε κέντρα συσκευασίας
(εκσυγχρονισµός µονάδων τυποποίησης) για τη βελτίωση της εµπορευσιµότητας και
της µείωσης του κόστους παραγωγής.
Το κρέας των πουλερικών περιλαµβάνει το κοτόπουλο, που αντιστοιχεί περίπου στο
80% του συνολικού κρέατος της κατηγορίας, κρέας ινδιάνων, πάπιας, χήνας και σε
πολύ µικρά ποσοστά περιστεριών. Η παραγωγή κρέατος πουλερικών ανέρχεται για
το έτος 2004 σε 164 χιλιάδες τόνους και το ποσοστό συµµετοχής των εισαγωγών στη
συνολική χρησιµοποιούµενη παραγωγή κυµάνθηκε σε επίπεδα της τάξης του 27%.
Οι µονάδες κρεατοπαραγωγής είναι καθετοποιηµένες (παραγωγή/ σφαγή/ εµπορία)
σε µεγάλο βαθµό και διακρίνονται σε συνεταιριστική είτε σε ιδιωτική µορφή. Για τα
πουλερικά, υπάρχει έλλειµµα, κυρίως σε γαλοπούλες και σε επεξεργασµένα
προϊόντα πουλερικών.
Στα πτηνοσφαγεία εκτιµάται ότι υπάρχουν ανάγκες µόνο για εκσυγχρονισµό των
υφισταµένων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής.
Υποτοµέας µέλι
Το κυριότερο προϊόν της µελισσοκοµίας είναι το µέλι και ακολουθούν σε µικρότερη
κλίµακα το κερί, ο βασιλικός πολτός, η γύρη και η πρόπολη. Το µεγαλύτερο µέρος
των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων είναι µικρού µεγέθους, έχουν χαµηλή
παραγωγική ικανότητα ενώ σε µεγάλο βαθµό απασχολούνται άτοµα ερασιτεχνικά µε
τον κλάδο. Ωστόσο η παραγωγή του µελιού αυξάνεται βαθµιαία, στη συνολική αξία
της ζωικής παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αγορά έχει αυξηµένο
ενδιαφέρον για τα προϊόντα του κλάδου.
Το εµπορικό ισοζύγιο του υποτοµέα του µελιού κατά την περίοδο 2002-2003 δείχνει
ότι οι ανάγκες της χώρας µας σε µέλι καλύπτονται κατά 90% από την εγχώρια
παραγωγή, η οποία ανέρχεται σε 14.000 τόνους µέλι ετησίως. Το 2002 οι εισαγωγές
µελιού ήταν 2.754 τόνοι, ενώ οι εξαγωγές ήταν 323 τόνοι και το 2004 1.133 χιλ. τόνοι
εισαγωγές ενώ οι εξαγωγές 214 τόνοι. Εκτιµάται ότι υπάρχουν ανάγκες
εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων και δηµιουργίας µονάδων τυποποίησης,
επεξεργασίας και µεταποίησης.
Υποτοµέας ελαιούχων προϊόντων
Ο υποτοµέας της µεταποίησης των ελαιούχων προϊόντων περιλαµβάνει
δραστηριότητες όπως τα ελαιοτριβεία, τις ελαιοδεξαµενές, τις ραφιναρίες και τα
τυποποιητήρια.
Ο υποτοµέας ελαιούχων προϊόντων φαίνεται ότι είναι ο δεύτερος πιο σηµαντικός
τοµέας εξαγωγών της χώρας µας µετά τον τοµέα των Φρούτων και Λαχανικών, µε το
ισοζύγιο γεωργικού εµπορίου να διαµορφώνεται από 198.154.072 € το έτος 2000 σε
270.288.260 € το έτος 2005. Οι εξαγωγές του τοµέα Ελαιούχων που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2000 – 2005 φτάνουν κατά µέσο όρο το
31,48% της παραγωγής, ενώ η παραγωγή που κατευθύνεται προς κατανάλωση στην
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χώρα µας ανέρχεται, για την ίδια περίοδο, σε ποσοστό 69,37%. Η ανάπτυξη του
υποτοµέα περιορίζεται από αδυναµίες που οφείλονται στην έλλειψη συστηµάτων
βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος, τυποποίησης και εµπορίας. Εκτιµάται ότι
υπάρχει µικρό περιθώριο περαιτέρω εκσυγχρονισµού των µονάδων και οπωσδήποτε
σε συνδυασµό µε µονάδες τυποποίησης σε µικρές εµπορικές συσκευασίες. Οι
υφιστάµενες µονάδες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες της χώρας µας
(δραστηριοποιούνται σήµερα περισσότερα από 3.000 ελαιοτριβεία συνολικής
δυναµικότητας 19 χιλιάδων τόνων/8ώρο) και εποµένως δεν χρειάζεται η δηµιουργία
νέων, παρά µόνο όπου αποδεδειγµένα υπάρχει έλλειψη. Οι µονάδες τυποποίησης
ελαιολάδου θα πρέπει να ενισχυθούν εν γένει µε νέες ή µε εκσυγχρονισµούς
υφιστάµενων, προκειµένου να προωθηθεί περαιτέρω η διακίνηση του ελαιολάδου,
µάλλον σε µικρές και πιο ελκυστικές συσκευασίες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες
από την επερχόµενη απελευθέρωση (δηµιουργία Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών
από το 2012). Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων του ελαιολάδου κρίνεται
αναγκαία η εφαρµογή συµβολαιακής παραγωγής ελαιόκαρπου προκειµένου να
διασφαλισθούν τόσο η συνέχιση της λειτουργίας των µονάδων ελαιουργείων και των
µονάδων τυποποίησης όσο και η αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα θα πρέπει να
προωθηθεί η περαιτέρω επέκταση της βιολογικής παραγωγής ελαιοκάρπου µε
ιδιαίτερη στήριξη ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων για παραγωγή βιολογικού
ελαιολάδου.
Υποτοµέας οίνου
Το προϊόν που καλύπτεται από τον υποτοµέα αυτό, είναι ο οίνος που παράγεται από
την πρώτη επεξεργασία νωπών σταφυλιών.
Στον υποτοµέα οίνου περιλαµβάνονται µονάδες οινοποιείων και οξοποιείας. Η µέση
παραγωγή της χώρας µας ανέρχεται σε 3.646 χιλιάδες εκατόλιτρα εκ των οποίων το
11,66% προορίζεται για εξαγωγές και το 85,95% για την εσωτερική κατανάλωση
(3.129,6 χιλιάδες εκατόλιτρα). Στην παρούσα φάση αναµένεται αναθεώρηση του
τοµέα του οίνου, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού του
τρόπου αντιµετώπισης των επιπτώσεων που θα προκληθούν καθώς και διευκρίνισης
ζητηµάτων που σχετίζονται τόσο µε την δυνατότητα αναδιάρθρωσης των
καλλιεργειών αµπέλου όσο και µε την χρηµατοδοτική στήριξή τους µέσω του Πυλώνα
Ι.
Στον υποτοµέα, διαγράφεται η τάση τα τελευταία χρόνια για προτίµηση των
ποιοτικών εµφιαλωµένων κρασιών (αύξηση περίπου 5% ετησίως) και οι εξαγωγές
διαγράφουν µια µεταστροφή από τη χύµα µορφή ή το µούστο προς το ποιοτικό
εµφιαλωµένο προϊόν µε τους σχετικούς ρυθµούς ετήσιας αύξησης να είναι ανοδικοί.
Εποµένως υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισµό µονάδων τυποποίησης / εµφιάλωσης
οίνου, καθώς και για ιδρύσεις αυτών για οίνο από βιολογική καλλιέργεια.
Υποτοµέας οπωροκηπευτικών
Τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στον υποτοµέα των οπωροκηπευτικών αφορούν
τις κηπευτικές καλλιέργειες, τα βρώσιµα όσπρια και τα φρούτα, τα οπωροφόρα
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δένδρα, τις επιτραπέζιες ελιές και τους ξηρούς καρπούς. Τα οπωροκηπευτικά
αποτελούν έναν σηµαντικό τοµέα της ελληνικής γεωργίας, συµβάλλοντας στη
διαµόρφωση της ακαθάριστης αξίας των προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε επίπεδο
της τάξεως του 40%. Τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα του υποτοµέα
σχετίζονται µε την παραγωγή, όπου παρατηρείται κατακερµατισµός των
εκµεταλλεύσεων µικρής έκτασης µε συνέπεια αυξηµένο κόστος παραγωγής, το
εµπορικό δίκτυο που κρίνεται ανεπαρκές µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται υψηλό
κόστος διακίνησης και εµπορίας, τους ανεπαρκείς αποθηκευτικούς χώρους και την
έλλειψη ικανοποιητικής υποδοµής των µεταποιητικών µονάδων.
Η παραγωγική δυναµικότητα του υποτοµέα των Οπωροκηπευτικών ανέρχεται σε
1.912.784,10 τόνους ανά έτος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του εµπορικού ισοζυγίου της
EUROSTAT για τα έτη 1999 – 2002 κάθε χρόνο εισάγεται µια επιπλέον ποσότητα της
τάξεως του 5%, ενώ εξάγεται το 13,47% της συνολικής ποσότητας (παραγόµενης και
εισαγόµενης) και το 86,53% προορίζεται για την εσωτερική κατανάλωση. Οι
εξαγωγές που πραγµατοποιούνται έχουν ως κατεύθυνση κυρίως τις Τρίτες Χώρες,
ενώ κάποιο τµήµα τους εξάγεται και προς την Ε.Ε.-15.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή των κατεψυγµένων
κηπευτικών σε βάρος των κονσερβοποιηµένων. Όσον αφορά την αγορά χυµών
φρούτων, το 76% αποτελείται από χυµούς µεγάλης διάρκειας ενώ το υπόλοιπο 24%
από χυµούς µικρής διάρκειας.
Από παραπάνω προκύπτει ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται µία σειρά από
αδυναµίες που αποτρέπουν τη δυναµική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τοµέα. Οι
αδυναµίες αυτές αφορούν σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των
προϊόντων ή χρήσης νέων τεχνολογιών και υιοθέτησης καινοτοµίας, καθώς και στην
έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών εµπορίας και διάθεσης τυποποιηµένων
προϊόντων.
3.1.2.3.

∆ασοκοµικός τοµέας

Τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα καλύπτουν 6.651.280 Ha στο
σύνολο της χερσαίας έκτασης της χώρας, από τα οποία 2.255.901 ha (17,9%)
χαρακτηρίζονται ως δάση, 4.182.000 Ha (31,7%) χαρακτηρίζονται ως συνδυασµοί
θαµνώδους ή / και ποώδους βλάστησης και 213.379 Ha (1,6%) χαρακτηρίζονται ως
εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση (Πίνακας 20).
Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας
διακρίνεται σε ∆ηµόσια (74,10%), Κοινοτικά (9%), Ιδιωτικά (6,5%) και Άλλα6 (10,4%)
(Πίνακας 21).
Η παραγωγή Τεχνικού Ξύλου και πριστής ξυλείας από το 1994 µέχρι και το 2004
ανήλθε σε 6.000.126 m3 κατά µέσο όρο, οι εισαγωγές την ίδια περίοδο κυµάνθηκαν

6

µοναστηριακά και συνιδιόκτητα
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σε 30.917.870 m3 και οι εξαγωγές στην ίδια χρονική περίοδο σε 1.086.460 m3. Η
παραγωγικότητα της εργασίας στο δασοκοµικό τοµέα ανέρχεται σε 11,4 χιλιάδες €
ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) ανά απασχολούµενο για το έτος
2002. Η αξία εισαγωγών και εξαγωγών δασικών προϊόντων (όπως τεχνικό ξύλο και
καυσόξυλα) κατά την περίοδο 1994 έως 2004 κυµαίνεται για τις εισαγωγές σε
7.745.381,03 € και για τις εξαγωγές σε 875.016,07 €.
Τα έτη 1990, 2000 και 2005 τα αποθέµατα βιοµάζας από τα δάση ανήλθαν σε 103,
113 και 117 εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι ξηρού βάρους7 (αύξηση της τάξης του 10%
µεταξύ των ετών 1990 -2000).
Η συµβολή του δασοκοµικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας είναι γενικά χαµηλή και
κυµαίνεται περίπου στο 1,32%. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στο γεγονός ότι τα δάση
της χώρας µας είναι χαµηλής παραγωγικότητας αφού στο σύνολό τους έχουν
προστατευτικό χαρακτήρα και αφετέρου στο ότι οι ωφέλειες, που προκύπτουν από
αυτή τους τη λειτουργία, δεν αποτιµώνται σε χρήµα και δεν καταχωρούνται στους
εθνικούς λογαριασµούς.
Κατά το έτος 2004 παρήχθησαν από τα µη δηµόσια δάση της χώρας 355.531 m3
ξυλείας όλων των τύπων (τεχνική και βιοµηχανική).
Υπάρχουν δύο εργοστάσια επεξεργασίας του ξύλου στην Καλαµπάκα του Ν.
Τρικάλων και στο Λιτόχωρο του Ν. Πιερίας. Το έτος 2004 επεξεργάστηκαν 5.602 m3
στρόγγυλη ξυλεία.
Σε επίπεδο χώρας υπάρχουν 699 δασικές βιοµηχανίες (απασχολούνται 13.266
εργαζόµενοι) και περίπου 600 δασικοί συνεταιρισµοί, που αριθµούν περίπου 20.000
εγγεγραµµένα µέλη. Οι δασοκτήµονες της χώρας ανέρχονται σε 1.1598.
3.1.3.

Περιβάλλον και διαχείριση της γης

3.1.3.1.

Βιοποικιλότητα

Η χώρα µας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του πολυποίκιλου ανάγλυφου και των
παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων, είναι από τις πλουσιότερες σε όλα τα
συστατικά που συνθέτουν την βιοποικιλότητα.
Έχουν καταγραφεί 6.500 φυτικά είδη και υποείδη, από τα οποία τα 1.275 θεωρούνται
ενδηµικά, 2.000 είδη µανιταριών, 100 περίπου είδη θηλαστικών, 420 είδη πουλιών,
το 60% των οποίων αναπαράγεται στην Ελλάδα, 81 είδη αυτόχθονων ειδών
ιχθυοπανίδας γλυκού νερού και 26 ευρύαλων. Σηµαντικό τµήµα της βιοποικιλότητας
αποτελεί η γεωργική βιοποικιλότητα µε τις εκατοντάδες τοπικές ποικιλίες και φυλές
αγροτικών ζώων, σπονδυλωτών και ασπόνδυλων (µέλισσα – µεταξοσκώληκας).

7
8

Στοιχεία FAO, Global Forest Resources Assessment 2005
Ετήσια Έκθεση ∆ασών, έτος 2004
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Πρόσφατα αποτελέσµατα καταγραφής της κατάστασης9 των φυτογενετικών πόρων
στην Ελλάδα αποκάλυψε ότι επιτελείται µεγάλος γενετικός εκφυλισµός ή και
εξαφάνιση στις ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες στις περιοχές καλλιέργειάς τους,
πράγµα το οποίο αντικατοπτρίζεται και στους χώρους συλλογής – διατήρησης και
προστασίας του ΕΘΙΑΓΕ. Οι λόγοι που οδήγησαν στον σηµαντικό βαθµό της
γενετικής διάβρωσης είναι η αλλαγή χρήσης γης, καθώς και η εγκατάλειψη της
γεωργίας και η στροφή σε άλλες δραστηριότητες. Όσον αφορά τα άγρια, συγγενικά
είδη διαπιστώνεται µικρότερος βαθµός γενετικής διάβρωσης λόγω της εγκατάλειψης
της άσκησης της γεωργίας.
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και
υπέβαλλε τµηµατικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996 – 2002) κατάλογο 239
προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) («Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο
κατάλογοι παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους
(υπάρχουν τµήµατα ΖΕΠ που αποτελούν τµήµατα ΤΚΣ). Μάλιστα, 31 περιοχές έχουν
οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως ΤΚΣ. Η γεωργική και δασική
έκταση που καταλαµβάνουν οι περιοχές Natura 2000 (ΖΕΠ και πΤΚΣ) είναι
2.268.742 ha (εξαιρουµένων των αλληλοεπικαλύψεων), από την οποία τα 447.948
ha χαρακτηρίζονται ως γεωργικές εκτάσεις και τα 1.820.794 ha χαρακτηρίζονται ως
δασικές εκτάσεις (Πίνακας 22).
Οι 359 συνολικές περιοχές (ΖΕΠ και ΤΚΣ), οι οποίες περιλαµβάνουν οικοτόπους και
περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας αλληλοσυµπληρώνονται µε τον
Επιστηµονικό Κατάλογο, στον οποίο εντάσσονται προστατευόµενες περιοχές σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο που περιλαµβάνουν Εθνικούς ∆ρυµούς (10), Αισθητικά
∆άση (19), υγρότοπους Ramsar (10), Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς (2),
Αποθέµατα Βιόσφαιρας (2), Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους.
Τα τοπία που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα όπως ξερολιθιές και
αναβαθµίδες (κυρίως νησιά Αιγαίου), φυτοφράκτες ορίων ιδιοκτησίας, παραδοσιακοί
ελαιώνες (Άµφισσα, Κέρκυρα, Μυτιλήνη κλπ.), αµπελώνες (Σαντορίνη), βοσκότοποι,
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διατήρησης δεδοµένου ότι βιώνει εκεί το σύνολο
σχεδόν της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) των γεωργικών περιοχών υψηλής
φυσικής αξίας ανέρχεται σε 1,91 εκατ. ha.
Στον ορεινό και νησιωτικό χώρο έχουν εγκαταλειφθεί µεγάλες εκτάσεις γεωργικής
γης, οι οποίες στη συνέχεια, µε την επίδραση της διάβρωσης ή λόγω της µετατροπής
τους σε βοσκότοπους, παρουσιάζουν έντονα συµπτώµατα ερηµοποίησης (π.χ. νησιά
Αιγαίου). Η ύπαρξη του εγκαταλελειµµένου γεωργικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος
(µονοπάτια, καλύβια, λοιπές κατασκευές) παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη

9

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίµων, 2006 Greece: Second Country Report concerning the
state of plant genetic resources for food and agriculture. ∆/νση Χωροταξίας & Προστασίας
Περιβάλλοντος, Αθήνα.
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ειδικών µορφών τουρισµού και συνθέτουν ένα πολιτιστικό απόθεµα και ένα αγροτικό
τοπίο που πρέπει να προστατευθεί.
Άµεσα συνυφασµένο µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι και το πρόβληµα της
µείωσης της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις
νησιωτικές, περιαστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης
οι πιέσεις για την αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας της
επέκτασης των οικιστικών και τουριστικών χρήσεων.
Προβλήµατα στην διατήρηση της βιοποικιλότητας µπορούν να δηµιουργήσουν η
ερηµοποίηση, οι πυρκαγιές ιδίως των ∆ασών, ο ευτροφισµός, η εντατικοποίηση της
γεωργίας – κτηνοτροφίας, η υπερβόσκηση, η εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας, οι κλιµατικές µεταβολές κλπ.
3.1.3.2.

Υδατικοί Πόροι

Η Ελλάδα διαθέτει σχετικά επαρκείς – µε ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ποσότητες υδατικών πόρων. Όµως παρατηρείται σηµαντική γεωγραφική και
εποχιακή ανισοκατανανοµή τους: άνυδρα νησιά και Ανατολική / Νότια Ελλάδα από τη
µία, πλεονασµατικό υδατικό δυναµικό στη ∆υτική και Βόρεια ενδοχώρα από την
άλλη.
Η χρήση των Υδατικών Πόρων κατανέµεται ως εξής: Γεωργία 87%, Ύδρευση 10%,
Βιοµηχανία – Ενέργεια κλπ χρήσεις 3%, όπου η απόδοση της χρήσης τους –
ιδιαίτερα για τη Γεωργία είναι απαράδεκτα χαµηλή. Οι αρδευόµενες εκτάσεις
ανέρχονται σε ποσοστό 32,8%10 της χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ).
Στο 92% των αρδευόµενων εκτάσεων της χώρας η άρδευση γίνεται µε συστήµατα &
τεχνικές υψηλών απωλειών (µεγαλύτερες του 50%) και χωρίς ορθολογική τιµολόγηση
και παρακολούθηση, µε συνέπεια την αλόγιστη υπερεκµετάλλευση των υδροφορέων.
Η Ποιότητα των Υδάτων είναι γενικά καλή µε σχετικές αδυναµίες σε τοπικό επίπεδο
στα υπόγεια νερά, όπου τοπικά εµφανίζονται αυξηµένες τιµές νιτρικών αλάτων λόγω
της εντατικοποίησης της γεωργίας και της αλόγιστης χρήσης λιπασµάτων κυρίως
νιτρικών. Στα πλαίσια εναρµόνισης µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ καθορίσθηκαν αρχικά
(ΚΥΑ 19652/1906/99 ΦΕΚ 1575/Β) τέσσερις ευπρόσβλητες περιοχές (Θεσσαλίας,
Κωπαϊδας, Αργολίδας, Πηνειού Ηλείας) και στη συνέχεια (ΚΥΑ 20419/2522/01, ΦΕΚ
1212/Β) και άλλες τρεις περιοχές Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Πέλλας – Ηµαθίας,
λεκάνης Στρυµόνα και Άρτας – Πρέβεζας. Οι παθογενείς εκτάσεις των ανωτέρω
περιοχών βρίσκονται σε διαδικασία ακριβούς προσδιορισµού τους και εντοπίζονται
στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των εν λόγω περιοχών. Ειδικότερα οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις στις ανωτέρω περιοχές ανέρχονται σε 506.735 Ha στη Θεσσαλία, σε
113.200 Ha στην Κωπαΐδα, σε 18.300 Ha στο Αργολικό πεδίο, σε 17.600 Ha στη

10

Χρήση υδάτων, Νο 15 (% αρδευόµενης ΧΓΕ), Πίνακας «ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»- Draft data set for context related baseline indicator, Technical meeting on CMEF 2
May 2006 – DOC 20c
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λεκάνη Πηνειού Ηλιείας, σε 402.009 Ha στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Κιλκίς –
Πέλλας – Ηµαθίας. Οι κύριες καλλιέργειες των ανωτέρω ευπρόσβλητων περιοχών
που επιδρούν στην ποιότητα των υδατικών πόρων αφορούν σε βαµβάκι, σιτηρά,
ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο και οπωροκηπευτικά στη Θεσσαλία, σε βαµβάκι, σιτηρά,
ελιά, αραβόσιτο, βιοµηχανική ντοµάτα και κηπευτικά στη Κωπαίδα, σε εσπεριδοειδή
και ελιά στο Αργολικό Πεδίο, σε αραβόσιτο, κηπευτικά, εσταβλισµένη κτηνοτροφία
(βοοειδή και χοίροι) και εκτατική αιγοπροβατοτροφία στη λεκάνη Πηνειού Ηλείας, σε
αροτραίες, ελιές, αµπέλια, θερµοκηπιακές καλλιέργειες, πυρηνόκαρπα και µηλοειδή,
καθώς και εσταβλισµένη κτηνοτροφία στη περιοχή του κάµπου Θεσσαλονίκης –
Πέλλας – Ηµαθίας. Για το σύνολο των περιοχών έχουν εκπονηθεί τα Σχέδια ∆ράσης
και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΚΥΑ. Για την επιτάχυνση της απονιτροποίησης
απαιτείται η λήψη πρόσθετων µέτρων που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ανωτέρω σχετική οδηγία. Ειδικότερα το Μέτρο της «Μείωσης της
νιτρορύπανσης
γεωργικής
προέλευσης»,
στο
πλαίσιο
του
Εγγράφου
Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), εφαρµόστηκε σε τρεις
ευπρόσβλητες ζώνες συνολικής έκτασης 114.265,5 Ha. Αναλυτικότερα στην
Περιφέρεια της Θεσσαλίας και στο Νοµό Φθιώτιδας εφαρµόζεται σε έκταση
107.199,2 Ηa, στην Περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου (Ν. Βοιωτίας) εφαρµόζεται σε
έκταση 7.051,3 Ha και στην Περιοχή Λεκάνης Πηνειού Ν. Ηλείας (περιλαµβάνει το Ν.
Ηλείας) εφαρµόζεται σε έκταση ελαχίστου µεγέθους.
Σηµαντική επίσης πηγή ρύπανσης των νερών µπορεί να αποτελούν τα αστικά και τα
βιοµηχανικά απόβλητα (συγκέντρωση βαρέων µετάλλων). Όσον αφορά στα
κτηνοτροφικά απόβλητα το πρόβληµα δεν είναι έντονο και εντοπίζεται κυρίως σε
περιοχές συγκέντρωσης µονάδων µέσου και µεγάλου µεγέθους, όπως είναι οι
περιοχές Αρτάκης – Χαλκίδας, Μεγάρων - Ασπροπύργου (Ν. Αττικής), Νεοχωρούδας
– Πενταλόφου (Ν. Θεσ/νίκης), Λίµνης Παµβώτιδας, Λεκάνες απορροής Λούρου –
Αράχθου, Λίµνης Τριχωνίδας κλπ.
Βασικό πρόβληµα εντοπίζεται στην υφαλµύρωση του υπόγειου υδροφορέα επειδή η
απόληψη γίνεται µε εντονότερους ρυθµούς τους θερινούς µήνες (αυξηµένη ζήτηση
λόγω εντατικοποίησης, χρήση αδόκιµων πρακτικών και κυρίως σπατάλη) απ’ ότι η
αναπλήρωση τους χειµερινούς µήνες, µε αποτελέσµατα να έχουµε πτώση του
υδροφορέα, τη δηµιουργία υποπίεσης και την είσοδο της θάλασσας, γεγονός που
διευκολύνεται από τα 16.000 km ακτογραµµών, τα 3.000 νησιά και τα ασβεστολιθικά
πετρώµατα. Κίνδυνος υφαλµύρωσης υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και ιδίως
στην Ανατολική και τα νησιά, ενώ προβλήµατα έχουν παρουσιασθεί στην παράκτια
ζώνη του ∆έλτα Νέστου έως την λίµνη Μητρικού, στις περιοχές Ελευθερούπολης
Καβάλας, στον κάµπο της Θεσσαλονίκης, στη παράκτια ζώνη της Πιερίας, στη
Νικόπολη Πρεβέζης, στα νησιά του Αιγαίου και στο Αργολικό πεδίο. Η αλάτωση
οφείλεται στην υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων (ιδίως στις παραθαλάσσιες
περιοχές) καθώς και στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργητικών
πρακτικών. Ο κίνδυνος υφίσταται για το σύνολο των αρδευόµενων εκτάσεων.
Ωστόσο σε περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται περίπου το 1,53% των εδαφών.
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Γίνονται µελέτες και έργα εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων που πρέπει να
συνεχιστούν.
Ιδιαίτερα προστατευτικός είναι ο ρόλος των δασών που καλύπτουν τις λεκάνες
απορροής των χειµάρρων, η έκταση των οποίων εκτιµάται σε 1.300.000 Ha. Η χώρα
µας εφαρµόζει πολυετή (πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης)
προγράµµατα επέµβασης σε 250 περίπου ορεινές λεκάνες απορροής, σε πολλές
από τις οποίες έχουν ήδη αµβλυνθεί τα πληµµυρικά φαινόµενα.
Η χώρα µας εφαρµόζει το πλαίσιο του Νόµου 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/09-12-2003)
για την «Προστασία και ∆ιαχείριση των υδάτων», σε εναρµόνιση µε την Οδηγία
2000/60 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000. Η εφαρµογή της Οδηγίας πλαίσιο είναι µία συνεχής διαδικασία η οποία
ξεκίνησε το έτος 2003 µε την ψήφιση του ανωτέρω Νόµου και συνεχίζεται µε την
έκδοση των ∆ιοικητικών πράξεων που προβλέπονται στον Νόµο (Αποφάσεις, Π.∆.)
και την αναφορά στην Περιβαλλοντική – Οικονοµική ανάλυση. Το έτος 2008
προβλέπεται η έκδοση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των λεκανών απορροής, ενώ τα
τελικά σχέδια προβλέπεται να εκδοθούν το 2009. Η εφαρµογή, αξιολόγηση, ρύθµιση
προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το έτος 2015. Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ 2007 -2013
θα είναι απόλυτα συµβατές µε τα υδατικά ισοζύγια και το περιεχόµενο των
διαχειριστικών µελετών.
3.1.3.3.

Κλιµατική Αλλαγή

Με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο η Ελλάδα έχει δεσµευτεί να περιορίσει την
αύξηση των εκποµπών της κατά την περίοδο 2008-2012 σε 25% σε σχέση µε το έτος
βάσης (1990 για τα CO2, CH4 και N2O και 1995 για τα HFCs, PFCs και SF6 – Oι
εκποµπές βάσης για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 111.054.072 t CO2 eq ). Επίσης,
το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης των Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου µέχρι το 2010,
απέκτησε νοµική µορφή το 2003 µε την ΠΥΣ 5/27-2-2003. Όσον αφορά στην
Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών, η σχετική Οδηγία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 54409/2632/27-12-2004 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2005.
Τα αέρια που συµβάλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (ΑΘΚ), σύµφωνα µε την
εφαρµογή της µεθοδολογίας του προγράµµατος CORINAIR και τις κατευθυντήριες
οδηγίες του IPCC, είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το
υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι υδροφθοράνθρακες, οι υπερφθοράνθρακες και το
εξαφθοριούχο θείο (HFCs, PFCs και SF6 αντίστοιχα - συνολικά F-gases). Οι
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν την πλειονότητα των συνολικών
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αφού ευθύνονταν για το 80,1% (110.280,16 kt
CO2 eq) περίπου των συνολικών εκποµπών στην Ελλάδα το 2004, ενώ το µεθάνιο
και το υποξείδιο του αζώτου ευθύνονταν για το 6,1% (8.412,02 kt CO2 eq) και 9,6%
(13.155,22 kt CO2 eq) αντίστοιχα. Τέλος, τα F-gases ευθύνονταν για το υπόλοιπο
4,2% (5.785,61 kt CO2 eq). Όσον αφορά στη συνεισφορά της γεωργίας στην
εκποµπή των αερίων του θερµοκηπίου είναι περιορισµένη και ανέρχεται σε 8,7% των
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συνολικών εκποµπών11 (Πίνακας 25) που προέρχεται κυρίως από τις εκποµπές
υποξειδίου του αζώτου.
Οι πηγές εκποµπών αερίων του φαινόµενου του θερµοκηπίου (ΑΘΚ) από τη γεωργία
είναι:
α) εκποµπές N2O (υποξείδιο του αζώτου) από εδάφη, οφειλόµενες κυρίως στη
λίπανση µε αζωτούχα λιπάσµατα και από τη διαχείριση της κόπρου. Ο γεωργικός
τοµέας είναι η κύρια πηγή εκποµπών υποξειδίου του αζώτου, ευθυνόµενος για το
70,7% (8.439,25 kt CO2 eq) περίπου των συνολικών εκποµπών της γεωργίας το
2004. (Πίνακας 25)
β) εκποµπές CH4 (µεθάνιο) από εντερικές ζυµώσεις των ζώων και από τη διαχείριση
της κόπρου, οι οποίες συνεισφέρουν στο 29,3% (3.497,46 kt CO2 eq) των συνολικών
εκποµπών της γεωργίας το 2004. (Πίνακας 25)
Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί, µεταξύ άλλων, τη
λήψη µέτρων για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί το πρώτο βήµα στην προσπάθεια της διεθνούς
κοινότητας για την από κοινού αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Στο
πλαίσιο του ΠΚ, οι χώρες έχουν αναλάβει νοµικά δεσµευτικούς ποσοτικούς στόχους
µείωσης ή περιορισµού της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για την
περίοδο 2008 – 2012. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Πρωτόκολλο
προβλέπει τη χρήση των παρακάτω εργαλείων:
•

Εθνικές πολιτικές και µέτρα µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
στους τοµείς (κατηγορίες εκποµπών) που περιγράφονται στο Παράρτηµα Α
του Πρωτοκόλλου (Ενέργεια, Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες, Χρήση διαλυτών και
άλλων συναφών προϊόντων, Γεωργία, Απορρίµµατα).

•

Ευέλικτοι µηχανισµοί (Εµπορία ∆ικαιωµάτων εκποµπών / Emissions Trading
[ET], Προγράµµατα από Κοινού / Joint Implementation [JI] και Μηχανισµός
Καθαρής Ανάπτυξης / Clean Development Mechanism [CDM]).

•

Επαύξηση των απορροφήσεων ή/και µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στον τοµέα «Χρήσεις Γης,
Αλλαγές Χρήσεων Γης και ∆ασοκοµία» (Άρθρα 3.3 και 3.4 του
Πρωτοκόλλου).

Στο πλαίσιο των άρθρων 3.3 και 3.4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο ενδεικτικά µέτρα
που περιλαµβάνονται για τη µείωση/ απορρόφηση των εκποµπών για την Κλιµατική
Αλλαγή για τον τοµέα της γεωργίας είναι:
Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία.
Τέθηκε ένας στόχος 99.997 ha συνολικών εκτάσεων να έχουν καλλιεργηθεί µέχρι το
2012 σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, λαµβάνοντας υπόψη τη

11

Ετήσια Απογραφή εκποµπών αερίων Θερµοκηπίου (2005), ΥΠΕΧΩ∆Ε
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συνολική έκταση των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων που εντάχθηκαν από το
1994, δηλαδή 61.002 ha νέων εκτάσεων βιολογικής γεωργίας για την περίοδο 20042012. Απαιτείται ένας µέσος ρυθµός αύξησης των εκτάσεων ανά έτος 6.778 ha µετά
το 2003. Η µείωση των εκποµπών στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται σε 432 kt
CO2 12 περίπου για την περίοδο 2008 -2012 (Πίνακας 26, Πίνακας 27)
Τα βασικά µέτρα που περιλαµβάνονται για την Κλιµατική Αλλαγή σχετικά µε τον
τοµέα της δασοκοµίας είναι:
Στόχος 77.284 ha συνολικών εκτάσεων να έχουν δασωθεί µέχρι το 2012,
λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική δασωτέα έκταση από το 1994, δηλαδή 36.612 ha
νέων δασωµένων εκτάσεων την περίοδο 2004-2012 (µέσος ρυθµός αύξησης των
εκτάσεων ανά έτος ανέρχεται σε 4.068 ha µετά το 2003). Η µείωση των εκποµπών
υπολογίζεται σε 3.610 kt CO2 περίπου για την περίοδο 2008 -2012. Στην περίπτωση
ανάληψης πρόσθετων µέτρων ο ανωτέρω στόχος διαµορφώνεται σε 90.811 ha
συνολικών δασωµένων εκτάσεων µέχρι το 2012, δηλαδή 54.000 ha νέες δασωµένες
εκτάσεις την περίοδο 2004-2012 (µέσος ρυθµός αύξησης των εκτάσεων ανά έτος
ανέρχεται σε 6.000 ha µετά το 2003). Η µείωση των εκποµπών, στην περίπτωση
αυτή, υπολογίζεται σε 4.115 kt CO2 περίπου για την περίοδο 2008 -2012 (Πίνακας
28, Πίνακας 29, Πίνακας 30).
Τα ενεργειακά φυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα λιγνίνης
και κυτταρίνης και αντίστοιχη υψηλή παραγωγή βιοµάζας, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό των εκποµπών του φαινοµένου του
θερµοκηπίου. Ετήσια ενεργειακά φυτά είναι ο αραβόσιτος, ο ηλίανθος, το σόργο, η
ελαιοκράµβη και το βαµβάκι (βαµβακόσπορος), ενώ πολυετή είναι ο ευκάλυπτος, η
ιτιά, η ψευδακακία και η λεύκα. ∆εδοµένου ότι αποδόσεις των ενεργειακών φυτειών
στις Μεσογειακές χώρες είναι χαµηλότερες σε σύγκριση µε την Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη, µια ρεαλιστική απόδοση για τη χώρα µας είναι 12 τόννοι ανά εκτάριο το
έτος. Η δυνατότητα καλλιέργειας των ενεργειακών φυτειών εξαρτάται κυρίως από την
τιµή των συµβατικών καυσίµων. Η σταδιακή εισαγωγή των ενεργειακών καλλιεργειών
για παραγωγή βιοκαυσίµων είναι απαραίτητη προκειµένου να αποκτηθεί η
απαιτούµενη εµπειρία στην καλλιεργητική τεχνική καθώς επίσης και να
αντικατασταθούν ή να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά οι υφιστάµενες
καλλιέργειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης µετά κυρίως την
αναµόρφωση της ΚΑΠ. Στον τοµέα αξιοποίησης των βιοκαυσίµων, έχει ψηφισθεί ο Ν.
3423/2005 για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ στην ελληνική νοµοθεσία
που συνεπάγεται για τη χώρα µας ότι η κατανάλωση των βιοκαυσίµων θα ανέρχεται
περίπου σε 160.000 τόνους βιοντήζελ και 400.000 βιοαιθανόλης. Λειτουργούν 4
µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων (Κιλκίς, Βόλος, Πάτρα, Λαµία) και έχουν διαθέσει

12

Για την εκτίµηση του δυναµικού απορρόφησης άνθρακα από τις εκτάσεις που εφαρµόζεται βιολογική
καλλιέργεια θεωρήθηκε ότι ο ετήσιος ρυθµός αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος είναι 1 t CO2/ha
(σύµφωνα µε τους Smith et al. 2000, κυµαίνεται από 0-1,98 t CO2/ha).
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ήδη 30.000 χιλιόλιτρα βιοντήζελ στα διυλιστήρια, ποσότητα η οποία διοχετεύτηκε
στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό καλλιέργειες όπως τα δηµητριακά, το βαµβάκι και τα
ζαχαρότευτλα που βρίσκονται σε φάση έντονης συρρίκνωσης, µπορούν ποσοτικά και
ποιοτικά να επανακάµψουν, ενώ άλλες, όπως το γλυκό σόργο και η ελαιοκράµβη
µπορεί να συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Η επιλογή των
καλλιεργούµενων ενεργειακών φυτών θα λαµβάνει υπόψη τη διαθεσιµότητα ύδατος
και έµφαση θα δοθεί στις λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες.
3.1.3.4.

Έδαφος

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τα ελληνικά εδάφη είναι αυτός της ερηµοποίησης. Οι
κύριοι παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση του προβλήµατος είναι η
διάβρωση του εδάφους αποτέλεσµα των ειδικών εδαφοκλιµατικών συνθηκών, που
επικρατούν στην χώρα µας, κυρίως των µεγάλων κλίσεων σε συνδυασµό µε την
αποψίλωση εξαιτίας των πυρκαγιών, της εντατικοποίησης της γεωργίας, των
αδόκιµων πρακτικών άρδευσης, της υπερβόσκησης και σε ορισµένες περιπτώσεις
της εγκατάλειψης της αγροτικής δραστηριότητας.
Η διάβρωση του εδάφους ως αποτέλεσµα των ειδικών εδαφοκλιµατικών συνθηκών
και κυρίως των µεγάλων κλίσεων, των αδόκιµων πρακτικών άρδευσης και
καλλιεργειών και των φυσικών καταστροφών εντοπίζεται κυρίως στις περιφέρειες
Πελοποννήσου, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας. Στις
νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου η διάβρωση του εδάφους προκαλείται από την
επίδραση του ανέµου κατά την οποία παρασύρεται υλικό από την επιφάνεια του
εδάφους λόγω της αραιής βλάστησης, της υπερβόσκησης και της καταστροφής των
αναβαθµίδων.
∆ευτερεύοντες παράγοντες, αλλά εξίσου σηµαντικοί αφού δρουν πολλαπλασιαστικά,
είναι η µείωση της οργανικής ουσίας, η ρύπανση από γεωργικά και αστικά –
βιοµηχανικά απόβλητα, η καταστροφή της δοµής και της περατότητας του εδάφους.
3.1.3.5.

Βιολογική Γεωργία & Βιολογική Κτηνοτροφία

Η βιολογική γεωργία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε κυρίως
µετά τη δηµιουργία και ψήφιση του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου, ο οποίος
αποτελεί το νοµοθετικό πλαίσιο που θέτει κοινούς κανόνες και πρότυπα παραγωγής,
τυποποίησης, µεταποίησης, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες
γεωργικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, εξασφαλίζοντας την τήρηση των
προϋποθέσεων που θέτει και τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών
προϊόντων.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των αλλεπάλληλων διατροφικών κρίσεων,
η αύξηση της βιολογικής γεωργίας είναι ραγδαία.
Το έτος 2003, οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις ήταν 38.995 ha και
αποτελούσαν περίπου το 1% της συνολικά καλλιεργούµενης γης στην Ελλάδα, ενώ
το 2004, η βιολογικά καλλιεργούµενη γη έφτασε τα 54.342 ha, παρουσιάζοντας µια
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µεγάλη αύξηση της τάξης των 15.347 ha και φτάνοντας σε ποσοστό το περίπου το
1,5% της συνολικά καλλιεργούµενης γης στη χώρα (∆ιάγραµµα 25).
Η συνολικά βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση στην Ελλάδα, µαζί µε τους
βοσκοτόπους καλύπτει 267.159 ha, κατά το έτος 2004.
Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ποσοστό τους
επί του συνόλου των βιοκαλλιεργειών κατά φθίνουσα σειρά είναι:
o

της ελιάς µε ποσοστό 47,5%

o

των σιτηρών, µε ποσοστό 23%

o

του αµπελιού µε ποσοστό 6,1 %

o

των εσπεριδοειδών µε ποσοστό 3,8%

Η αύξηση των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων των ανωτέρω κυριότερων
καλλιεργειών κατά το έτος 2004 σε σχέση µε το 2003 ήταν :
o

της ελιάς µε ποσοστό 48,8%

o

της αµπελοκαλλιέργειας µε ποσοστό 4,3%

o

των σιτηρών µε ποσοστό 98,1%

Οι εµπλεκόµενοι µε τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία παραγωγοί, µεταποιητές και
εισαγωγείς, κατά το έτος 2004 έφτασαν τους 9.002 από 6.642 που ήταν το 2003,
παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξης του 44,8%.
Η βιολογική κτηνοτροφία άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα µετά τη θέσπιση του
Κανονισµού (ΕΟΚ) 1804/99 του Συµβουλίου για τη συµπλήρωση για τα κτηνοτροφικά
προϊόντα, του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 περί του Βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα
είδη διατροφής.
Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες χώρες, όσο
αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών συνθηκών,
των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών και της
εφαρµογής της εκτατικής κτηνοτροφίας η οποία µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε
βιολογική. Η βιολογική κτηνοτροφία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την βιολογική
γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από την βόσκηση
καλύπτονται και µε βιολογικές ζωοτροφές. Στο ∆ιάγραµµα 26 παρουσιάζεται το
µερίδιο συµµετοχής (%) κάθε είδους ζώου βιολογικής εκτροφής, στο σύνολο των
βιολογικά εκτρεφόµενων ζώων για το έτος 2004.
Το µεγαλύτερο µερίδιο στην βιολογική εκτροφή κατέχουν οι αίγες µε ποσοστό 49%
(έτος 2004) και ακολουθούν τα πρόβατα µε ποσοστό 30% (έτος 2004) και τα
πουλερικά µε ποσοστό 16% (έτος 2004).
Ο αριθµός των ζώων που εκτρέφονται σύµφωνα µε τους κανόνες παραγωγής του
Κανονισµού 2092/91 αυξάνεται συνεχώς κατά τα τελευταία χρόνια.
Στο ∆ιάγραµµα 27 του παραρτήµατος παρουσιάζεται η µεταβολή του αριθµού των
ζώων βιολογικής εκτροφής, για κάθε είδος ζώου και για τα 3 τελευταία χρόνια (2002-
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2004). Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα ο αριθµός των βιολογικά εκτρεφόµενων
αιγών και προβάτων παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια (2002-20032004).
Η βιολογική γεωργία ξεκίνησε στην Ελλάδα µε σαφείς εξαγωγικές κατευθύνσεις.
Μέχρι πρόσφατα, ο αριθµός των σηµείων λιανικής πώλησης των βιολογικών
προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν σχετικά περιορισµένος. Το γεγονός αυτό
άρχισε να µεταβάλλεται µε τη δραστηριοποίηση µεγάλων αλυσίδων super market,
στο εµπόριο βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί και η
δηµιουργία αλυσίδων εξειδικευµένων καταστηµάτων που διαθέτουν µόνο βιολογικά
προϊόντα, καθώς και η δηµιουργία τακτικών λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων.
Τα εξειδικευµένα καταστήµατα βιολογικών προϊόντων εκτιµάται ότι κάλυψαν
συνολικά το 50% των εγχώριων λιανικών πωλήσεων σε βιολογικά προϊόντα το 2002.
Ειδικότερα, το 30% καλύφθηκε από τα ανεξάρτητα καταστήµατα του κλάδου, το δε
20% κατέλαβαν οι αλυσίδες εξειδικευµένων καταστηµάτων βιολογικών προϊόντων.
Το ποσοστό που κατέλαβαν τα super market αγγίζει το 40%. Τέλος, σχετικά
περιορισµένες πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τις λαϊκές αγορές και τα λοιπά
κανάλια διάθεσης.
Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίµων, σε τιµές λιανικής,
εκτιµάται σε €18,5 εκατ. για το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 19,4% σε σχέση µε
το 2001, ενώ για το τρέχον έτος εκτιµάται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 10%,
παρουσιάζοντας όµως επιβράδυνση των ρυθµών αύξησης.
Η εγχώρια κατανάλωση τυποποιηµένου βιολογικού ελαιόλαδου σηµείωσε αύξηση την
περίοδο 1999-2002 µε µέσο ετήσιο ρυθµό 16,45%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το
µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου έχει ως
προορισµό χώρες του εξωτερικού, στις οποίες κατευθύνθηκε το 71,5% της
παραγωγής για το 2002. Η αγορά κρασιού από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας για
την ίδια περίοδο παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 53,74%. Το µεγαλύτερο
µέρος της ελληνικής παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος απευθύνεται στην
ελληνική αγορά. Οι εξαγωγές κάλυψαν µόλις το 19,5% της παραγωγής το 2002.
Τέλος, η κατανάλωση βιολογικών εσπεριδοειδών παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό
αύξησης 108,01%, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών επί της εγχώριας παραγωγής
ανήλθε το 2002 σε 75,0%.
Οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριµένου κλάδου κρίνονται ευνοϊκές, εφόσον δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση των καταναλωτών. Επίσης, µεγάλη συµβολή στην
ανάπτυξη της αγοράς θα έχει η περαιτέρω διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στα
super market.
3.1.3.6.

Βιοκαύσιµα

Η οδηγία 2003/30/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιοκαύσιµα συστήνει στα
κράτη-µέλη την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε βιοκαύσιµα σε ποσοστό
που κλιµακώνεται µέχρι το 2010 στο 5,75%. Προτείνεται δηλαδή να αξιοποιηθεί η
εµπειρία της πιλοτικής εφαρµογής (συµπληρώνει δεκαετία σε Γαλλία, Γερµανία,
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Ισπανία κ.α.) και να περάσουµε σε µείζονα (για τα δεδοµένα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας) συµβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο µέχρι το 2010. Στην Ελλάδα
λόγω του µικρού µεγέθους των εκµεταλλεύσεων δεν εφαρµόστηκε η υποχρεωτική
αγρανάπαυση µετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1992. Έτσι δεν δόθηκε η ευκαιρία
την δεκαετία του ’90 για την πιλοτική ανάπτυξη αλυσίδων βιοκαυσίµων. Αντίθετα, στη
σηµερινή συγκυρία, η συνέργια της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής µε τη
µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δίνουν και στη χώρα µας περιθώρια
παραγωγής βιοµάζας για ενέργεια. Για µια ακόµη φορά το νέο άλµα στην παραγωγή
βιοκαυσίµων συµπίπτει µε αναθεώρηση της ΚΑΠ, όπου οι ενισχύσεις θα
αποσυνδεθούν εκτός από την ποσότητα και από συγκεκριµένη καλλιέργεια
(στρεµµατική ενίσχυση) ενώ προβλέπεται µικρή πρόσθετη επιδότηση (4,5
€/στρέµµα) στις καλλιέργειες για ενεργειακούς σκοπούς για τη συµβολή τους στην
αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Είναι γνωστό ότι οι πρώτες µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ελλάδα
παράγουν βιοντήζελ (σε Κιλκίς, Βόλο, Πάτρα, Λαµία) ενώ η βιοµηχανία ζάχαρης
ενόψη της αλλαγής στο καθεστώς της ΚΟΑ ζάχαρης κινείται προς την κατεύθυνση
συµπαραγωγής ζάχαρης και καυσίµου αιθανόλης. Ήδη µέχρι το τέλος του έτους
υπολογίζεται, ότι θα έχουν καλλιεργηθεί περίπου 15.000 Ηα µε ενεργειακά φυτά για
παραγωγή βιοντήζελ. Σε ότι αφορά τη χώρα µας η ανταγωνιστικότητα ενεργειακών
καλλιεργειών όπως ο ηλίανθος για παραγωγή βιοντήζελ, και το καλαµπόκι ή το γλυκό
σόργο για παραγωγή βιοαιθανόλης, η οποία φαίνεται ότι επιτυγχάνεται αν και πρέπει
να σηµειωθεί ότι εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από ειδικές συνθήκες (εδαφοκλιµατικά
δεδοµένα, δοµές γεωργικών εκµεταλλεύσεων κλπ.).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία γεωργικού εισοδήµατος και η κατανοµή του
στους παραγωγούς δεν είναι ίδιες για κάθε βιοκαύσιµο. Αν δούµε ότι για κάθε τόνο
βιοντήζελ πρέπει να καλλιεργηθούν 0,77 Ηα (ξηρικός ηλίανθος) ενώ για ένα τόνο
αιθανόλη µόλις 2,4 µε καλαµπόκι ή εναλλακτικά 3,9 σιτάρι, εύκολα συµπεραίνουµε
ότι η παραγωγή π.χ. 40.000 τόννων βιοντήζελ αφορά πολύ περισσότερους
παραγωγούς (30.000 χιλιάδες Ηα αντί για 100-150 χιλιάδες για αιθανόλη). Το
γεγονός επίσης ότι το βιοντήζελ µπορεί να παραχθεί από βιοµάζα που καλλιεργείται
σε ξηρικά χωράφια σε αντίθεση µε την αιθανόλη που παράγεται από ποτιστικά φυτά
µπορεί να είναι παράγοντες που θα επηρεάζουν την απόφαση του κρατικού
ρυθµιστή σε ότι αφορά τις άδειες που θα εκχωρηθούν στη βιοµηχανία για την
παραγωγή βιοκαυσίµων και την κατανοµή τους µεταξύ βιοντήζελ και αιθανόλης. Η
αιθανόλη είναι πιθανότερο να αρχίζει να παράγεται από ζαχαρότευτλα λόγω της
εµπειρίας σε αυτή την καλλιέργεια και της διαθεσιµότητας του µηχανικού εξοπλισµού
από τους παραγωγούς όσο και της ύπαρξης της βιοµηχανίας ζάχαρης και της
συµβολαιακής διαχείρισης της παραγωγής. Στην περίπτωση του γλυκού σόργου θα
χρειαστεί στήριξη των παραγωγών για την αγορά εισαγόµενου εξειδικευµένου
εξοπλισµού (συγκοµιστικών µηχανών κλπ.) αλλά και πιλοτική ανάπτυξη σχεδίων για
να αποκτηθεί εµπειρία η οποία θα διαχυθεί στους ενδιαφερόµενους.
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Αναλυτική εκτίµηση του κόστους νέων καλλιεργειών, όπως το γλυκό σόργο είναι
χρήσιµη τόσο στην πολιτεία για τη ρύθµιση του ύψους των φοροαπαλλαγών όσο και
στη βιοµηχανία για να υπολογίσει την τιµή που θα πρέπει να δώσει για να
προµηθευτεί τις απαιτούµενες ποσότητες. Στην προσπάθεια προσέγγισης του
κόστους παραγωγής πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη µεθοδολογία ώστε να ληφθούν
υπόψη (α) ο µεγάλος αριθµός και η διασπορά των παραγωγών της βιοµάζας πρώτης
ύλης (απαιτεί τη χρήση λεπτοµερών γεωργοοικονοµικών στοιχείων) και η
γεωγραφική τους τοποθέτηση, (β) το γεγονός ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες πρέπει
να ανταγωνιστούν διατροφικές καλλιέργειες, και (γ) ότι η ανταγωνιστικότητα των
ενεργειακών καλλιεργειών είναι στενά συνδεδεµένη µε το εκάστοτε πλαίσιο Αγροτικής
Πολιτικής.
Το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Τοµέας Βιοµάζας) και άλλα
ερευνητικά ιδρύµατα έχουν συσσωρεύσει εµπειρία από πιλοτικά προγράµµατα σε
θέµατα απόδοσης καλλιεργειών, κυρίως σχετικά µε φυτείες σε πειραµατική κλίµακα
και θέµατα διερεύνησης και επίλυσης προβληµάτων τεχνικής εφικτότητας στα
διάφορα σηµεία της αλυσίδας. Περαιτέρω προγράµµατα εφαρµογής των βέλτιστων
λύσεων είναι σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία ερευνητικών κέντρων
και βιοµηχανίας και να αφορούν επίσης βιοτεχνολογία (προσαρµογή και βελτιώσεις
ποικιλιών για την Ελληνική πραγµατικότητα) καθώς και άλλες µορφές ενέργειας πλην
των υγρών καυσίµων, ώστε να εκµεταλλευθούµε την υπάρχουσα εµπειρία και τις
καινοτοµίες.
3.1.4.

Αγροτική οικονοµία και ποιότητα ζωής

3.1.4.1.

Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές

Η Ελλάδα καλύπτει µία έκταση 13.196.887 Ha της οποίας το 97,1% χαρακτηρίζονται
ως αγροτικές περιοχές (73,9% κυρίως αγροτικές και 23,2% ενδιάµεσες αγροτικές),
σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΟΟΣΑ13, στις οποίες κατοικεί περίπου τα 2/3 του
συνολικού πληθυσµού της χώρας (64,4%). Επισηµαίνεται ότι για την περιφέρεια
Αττικής που χαρακτηρίζεται ως αστική, υπάρχουν αγροτικές περιοχές µε σηµαντική
γεωργική κτηνοτροφική παραγωγή, που απέχουν από το κέντρο των Αθηνών σε
ακτίνα µεγαλύτερη των 40 Km.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία η πυκνότητα του πληθυσµού της χώρας
ανέρχεται σε 83,1 κατοίκους/Km2, και ειδικότερα στις κυρίως αγροτικές περιοχές σε
43 κατοίκους/Km2 και στις σηµαντικά αγροτικές περιοχές σε 95 κατοίκους/Km2
(Πίνακας 34).
Μεταξύ των ετών 1990 – 2000 παρατηρείται αύξηση του πληθυσµού τόσο στις
κυρίως αγροτικές (4,7%) όσο και στις ενδιάµεσες αγροτικές περιοχές (8,8%) (Πίνακας

13

πυκνότητα πληθυσµού κάτω των 150 κατοίκων ανά Km2, σε δεδοµένη περιοχή NUTS III
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35). Αντίθετα στις αστικές περιοχές καταγράφηκε µείωση του πληθυσµού κατά 2,1%, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην µετακίνηση προς στις ενδιάµεσες
αγροτικές περιοχές. Σχετικά µε την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων στις αγροτικές
περιοχές τα στοιχεία δείχνουν ότι το 18,74% στις κυρίως αγροτικές και 16,7% στην
ενδιάµεσες αγροτικές έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών. Ο αντίστοιχος δείκτης
για τις αστικές περιοχές είναι 15,9% (Πίνακας 36).
Όσον αφορά στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ισοδύναµα αγοραστικής αξίας (pps) ο µέσος
όρος της τριετίας 1999-2001 µε τιµή βάσης ΕΕ-25=100, κυµάνθηκε στις κυρίως
αγροτικές σε 68,1, στις ενδιάµεσες αγροτικές περιοχές σε 72,0, ενώ στις αστικές
περιοχές σε 77,8 λαµβάνοντας υπόψη ότι για το σύνολο της χώρας ο αντίστοιχος
δείκτης κυµάνθηκε στο 72,4, διαπιστώνεται ότι υφίσταται µια υστέρηση στις κυρίως
αγροτικές περιοχές (Πίνακας 37).
Το ποσοστό των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα στις κυρίως αγροτικές
περιοχές ανέρχεται σε 29,3% σε αντίθεση µε τις αστικές περιοχές που είναι µόλις το
1,3% (Πίνακας 38). Το ποσοστό της ανεργίας τόσο στις αγροτικές όσο και στις
αστικές περιοχές κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα της τάξεως του 10% περίπου (Πίνακας
39). Σηµαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η αναλογία των νέων που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας σε σχέση µε γηραιότερους που αποχωρούν, όπου στις κυρίως
αγροτικές περιοχές διαµορφώνεται σε 1,02 ενώ στις αστικές περιοχές σε 0,94
(Πίνακας 40). Οι τιµές αυτές καταδεικνύουν ότι µικρότερος αριθµός νέων ατόµων
εισέρχονται στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές σε σχέση µε τις αστικές
αναδεικνύοντας και τις δυσκολίες δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις αγροτικές
περιοχές .
Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή σε όλες σχεδόν
τις περιφέρειες και διαµορφώνεται άνω του 20% µε εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής,
Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά µε την απασχόληση του
δευτερογενή τοµέα εµφανίζεται σε υψηλά ποσοστά στις περιφέρειες Στερεάς
Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής άνω του 25%, ενώ
εµφανίζει χαµηλά ποσοστά στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Βορείου
Αιγαίου. Τέλος η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα είναι ιδιαίτερα υψηλή στις
περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου σε αντίθεση
µε τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και
Πελοποννήσου (Πίνακας 41).
3.1.4.2.

Χωρική ανάλυση

∆υναµικές αγροτικές περιοχές
Βρίσκονται κυρίως σε πεδινές ζώνες, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν
στοιχεία προβληµατικότητας, αποτελούν την καρδιά της αγροτικής παραγωγής της
χώρας καθώς επίσης και των αγροτικών εξαγωγών, πλήττονται όµως πολύ
περισσότερο από τις µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ (µείωση της εξωτερικής προστασίας).
Στις περιοχές αυτές το ποσοστό αρδευόµενων εδαφών φθάνει το 64,7% έναντι
32,8% του µέσου όρου της χώρας. Σε ορισµένες περιπτώσεις η εντατική καλλιέργεια
34
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έχει δηµιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήµατα (υφαλµύρωση, υπεράντληση υδάτων,
κατάλοιπα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, εξάντληση των εδαφών κά). Επίσης στις
ίδιες περιοχές υπάρχει ο κίνδυνος σε βάρος του περιβάλλοντος, των αποβλήτων και
των εκποµπών των εντατικών κτηνοτροφικών µονάδων
Η γεωργία σε αυτές τις περιοχές ασκείται από «επαγγελµατίες» αγρότες µε υψηλό
επίπεδο εξειδίκευσης κατά εκµετάλλευση. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι οι αρχηγοί
των εκµεταλλεύσεων δεν ασκούν πολλές φορές και άλλο επάγγελµα γιατί δεν έχουν
τόσο υψηλό εισόδηµα όσο θα αναµενόταν, λόγω των εµφανών δαπανών τους.
Από τα ανωτέρω γίνεται εµφανές ότι η αγροτική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές θα
πρέπει να δώσει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα αλλά και στην
προστασία του περιβάλλοντος από τις χρήσεις της γεωργίας, χωρίς να αποκλείεται
και η ύπαρξη του πολυλειτουργικού γεωργικού προτύπου.
Ορεινές – µειονεκτικές – προβληµατικές αγροτικές περιοχές
Οι περιοχές αυτές µπορεί να είναι κυρίαρχα ή σηµαντικά αγροτικές, ανάλογα µε την
γειτνίασή τους µε αστικά κέντρα και την πληθυσµιακή τους πυκνότητα ανά km2,
σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ειδικά µέτρα
από την ΚΑΠ που σκοπό έχουν να αντισταθµίσουν τις συνέπειες των φυσικών και
κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων (µικρότερη βλαστική περίοδος, δυσκολία
διανοµής προϊόντων, κά) σε σχέση µε τις πιο προνοµιούχες περιοχές, τις δυναµικές.
Τα ποσοστά άρδευσης είναι πολύ χαµηλότερα από το µέσο όρο της χώρας 19,8%
για τις ορεινές αγροτικές περιοχές και 29,5% για τις προβληµατικές αγροτικές
περιοχές έναντι των 32,8 % του µέσου όρου.
Στις ορεινές περιοχές παρατηρείται ένας δυϊσµός τάσεων όσον αφορά την ανάπτυξή
τους: Η µια συνίσταται στην εγκατάλειψη µεγάλων περιοχών ακόµα και ως περιοχών
βιώσιµης κατοίκησης και παραγωγής ή στην υποχώρηση των δραστηριοτήτων αυτών
σε µεγάλο βαθµό. Η δεύτερη τάση συνδέεται µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την
αναδυόµενη βιολογική γεωργία, την αντοχή ορισµένων παραδοσιακών προτύπων,
κλπ.
Η γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική των ορεινών περιοχών είναι κοινή για όλη την
χώρα αφού τα προβλήµατα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις περιφέρειες και
αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι
οποίες παρουσιάζουν σηµαντική εποχικότητα και υποχώρηση, κατά βιώσιµο
οικονοµικά και περιβαλλοντικά πρότυπο. Η αγροτική ανάπτυξη στοχεύει σε ένα
πολυλειτουργικό µοντέλο µε έµφαση στην παραγωγή «ειδικών προϊόντων»
(προϊόντα τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, κλπ.) ώστε να
µην µπορούν να εκτοπισθούν από τα φθηνότερα προϊόντα άλλων περιοχών.
Στις προβληµατικές και µειονεκτικές αγροτικές περιοχές παράγεται ποικιλία
προϊόντων χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, αλλά τόσο η γονιµότητα των εδαφών όσο και
η απόσταση από αστικά κέντρα δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στα αγροτικά
εισοδήµατα. Στις περιοχές αυτές θα χρησιµοποιηθεί ένα µίγµα στρατηγικής το οποίο
θα περιλαµβάνει µέτρα τόσο για την ενδυνάµωση της γεωργίας όσο και για την
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διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης των περιοχών αυτών µε την ενίσχυση της
βιοτεχνίας, του τουρισµού και γενικότερα των εγκαταστάσεων αναψυχής µε δεδοµένη
την νέα σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου .
Νησιωτικές Αγροτικές Περιοχές
Χαρακτηρίζονται από την µεγάλη τους ποικιλοµορφία (µικρά – µεγάλα νησιά,
τουριστικά ή λιγότερο τουριστικά, ορεινά – πεδινά). Παρόλα αυτά παρουσιάζουν
βασικά κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα
και συνεπώς το αυξηµένο κόστος µεταφοράς, η επίδραση στην οικολογική
ισορροπία, η σπανιότητα των πόρων, η ανταγωνιστική χρήση γης µεταξύ αγροτικής
και τουριστικής δραστηριότητα κά. Στις νησιωτικές αγροτικές περιοχές αρδεύεται το
19,8% των εκµεταλλεύσεων.
Στα παράλια των νησιών έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα
να υπάρχει µια µετακίνηση πληθυσµού και ένα σχετικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο
των κατοίκων. Στο εσωτερικό όµως των νησιών, που δεν έχει αναπτυχθεί ο
τουρισµός η κατάσταση του αγροτικού χώρου είναι εξαιρετικά προβληµατική.
Στις περιοχές αυτές παράγεται µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων συνήθως σε
περιορισµένο ύψος παραγωγής αλλά συνήθως υψηλότερης ποιότητας, ενώ σε
αρκετά νησιά είναι ανεπτυγµένη και η κτηνοτροφία νοµαδικού κυρίως χαρακτήρα.
Επίσης στα περισσότερα νησιά σηµαντικό ρόλο έχει η παράκτια και ποντοπόρα
αλιεία.
Συνεπώς οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη των
νησιωτικών αγροτικών περιοχών θα πρέπει να προσβλέπουν σε ένα µοντέλο
Ολοκληρωµένης Αγροτικής Ανάπτυξης συµβατό µε την εν γένει αναπτυξιακή πολιτική
των περιοχών µε συµπληρωµατικές δράσεις των λοιπών εθνικών πολιτικών και
χρηµατοδοτικών µέσων. Η γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική του νησιωτικού χώρου
θα είναι µεν ενιαία ως προς τις αρχές της στρατηγικής αλλά µε διαφοροποιήσεις οι
οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού ή κάθε
κατηγορίας νησιών.
3.1.4.3.

∆ιάρθρωση της αγροτικής οικονοµίας

Αναφορικά µε την σπουδαιότητα του πρωτογενή τοµέα στον αγροτικό χώρο
µπορούµε να αναφέρουµε ότι το 93% του συνόλου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων,
το 93% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης και το 90% του ζωικού κεφαλαίου
βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες (Πίνακας 42). ∆ιαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής
τοµέας και ειδικότερα η γεωργία και σε µικρότερο βαθµό η κτηνοτροφία έχει
σηµαντική θέση τόσο ως τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας όσο και ως
παράγοντας διατήρησης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων περιοχών
της ελληνικής επικράτειας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απασχολούµενοι σε
γεωργικές δραστηριότητες που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές
αντιπροσωπεύουν το 61,7% του συνόλου των απασχολούµενων στον πρωτογενή
τοµέα.
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Στις αγροτικές περιοχές της χώρας έχουν σηµειωθεί σηµαντικές οικονοµικές και
κοινωνικές µεταβολές, ιδιαίτερα στις γεωργικές διαρθρώσεις. Μία από τις κυριότερες
διαρθρωτικές µεταβολές είναι η αύξηση της πολυαπασχόλησης των γεωργικών
νοικοκυριών. Η πολυαπασχόληση δεν παρατηρείται µόνο στις κυρίως αγροτικές
περιοχές, αλλά αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό της οικονοµικής βάσης του ραγδαία
µετασχηµατιζόµενου αγροτικού χώρου. Αναλυτικότερα, παρατηρούνται σχετικά
υψηλοί βαθµοί πολυαπασχόλησης σε περιοχές µε ανεπτυγµένο βαθµό
διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης, καθώς και σε περιοχές οι οποίες
χαρακτηρίζονται από ευνοϊκές γεωργικές διαρθρώσεις. Σε γενικές γραµµές, η έκταση
της πολυαπασχόλησης παρατηρείται πιο συχνά στις περιοχές, όπου υπάρχουν
ευκαιρίες εξωγεωργικής απασχόλησης (τουρισµός, γεωργικές βιοµηχανίες,
υπηρεσίες), ενώ επίσης εµφανίζεται συχνότερα και σε γεωργικά νοικοκυριά µικρών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά απαιτείται περαιτέρω προώθηση της
διαφοροποίησης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων προς µη γεωργικές
δραστηριότητες και η ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας
συµβάλλοντας ουσιαστικά στην συγκράτηση του γεωργικού πληθυσµού στις
αγροτικές περιοχές εξασφαλίζοντας συµπληρωµατικά εισοδήµατα.
Στις αγροτικές περιοχές ποσοστό µόλις 12,3% των αρχηγών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων απασχολείται πλήρως στη γεωργία, ενώ ποσοστό 68,3% των
αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων απασχολείται σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του
50% του συνολικού διαθέσιµου χρόνου απασχόλησης. Σηµαντικό στοιχείο επίσης
αποτελεί το ποσοστό 24,7% των αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων που
απασχολούνται µε άλλες επικερδείς δραστηριότητες γεγονός που υποδηλώνει
σηµαντική διαφοροποίηση του βαθµού πολυαπασχόλησης στις αγροτικές περιοχές
(Πίνακας 43).
3.1.4.4.

Πολιτιστική Κληρονοµιά

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά και είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε την τοπική ταυτότητα και σε αρµονία µε το φυσικό τοπίο,
συνιστώντας σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο δύναται να συντελέσει
αναµφισβήτητα στην αναζωογόνηση και εν γένει στην ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών. Η σπουδαιότητα του πολιτιστικού αποθέµατος τεκµηριώνεται, µεταξύ
άλλων, από τον µεγάλο αριθµό αρχαιολογικών χώρων και περιοχών µε αρχαιολογικά
ίχνη και ευρήµατα, την ύπαρξη πλήθους µουσείων (αρχαιολογικών, λαογραφικών,
εκκλησιαστικών κ.α.), τον µεγάλο αριθµό χαρακτηρισµένων παραδοσιακών οικισµών,
την υψηλή συγκέντρωση Ιερών Μονών, την ύπαρξη πλήθους µνηµείων ιστορίας
όπως φρούρια, κάστρα κλπ.
Επίσης, η πολιτισµική εξέλιξη των περιοχών αντικατοπτρίζεται από τις παραδόσεις,
τα δρώµενα και τις τοπικές συνήθειες που διατηρούνται σχεδόν αναλλοίωτες στο
πέρασµα του χρόνου. Σε ολόκληρη τη χώρα διοργανώνονται και υλοποιούνται
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, πολλές εκ των οποίων συνδέονται µε τις
γεωργικές εργασίες, την τοπική κουζίνα και τις τοπικές συνήθειες. Σηµειώνεται ότι
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αρκετές από τις εκδηλώσεις είναι υπερτοπικού χαρακτήρα, έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη
φήµη και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Η διατήρηση και ανάδειξη
της αγροτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την διατήρηση του
αγροτικού και δασικού τοπίου αποτελούν βασικούς πόλους έλξης για τη δηµιουργία
τουριστικού ρεύµατος προς τις αγροτικές περιοχές. Η βελτίωση των µεταφορικών
υποδοµών που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση της
προσβασιµότητας σε αρκετές περιοχές της υπαίθρου σε συνδυασµό µε τις
παρεµβάσεις του ΕΓΤΠΕ – Προσανατολισµός εδραίωσαν ως σηµαντικούς
τουριστικούς προορισµούς µεγάλο αριθµό κυρίως ορεινών αγροτικών περιοχών
αναστρέφοντας τις τάσεις εγκατάλειψης.
3.1.4.5.

Υποδοµές στις αγροτικές περιοχές

Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και γενικά οι συγκοινωνιακές υποδοµές σε συνδυασµό
µε την ορεινή γεωµορφολογία και τις δυσµενείς καιρικές και κλιµατολογικές συνθήκες,
αποτελεί το σοβαρότερο ίσως παράγοντα για την αποµόνωση αρκετών ορεινών
περιοχών ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες από τα κέντρα των νοµών. Οι
προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση του
µεταφορικού δικτύου της χώρας, µε τη σηµαντική συνδροµή της Ε.Ε., συνετέλεσαν
στην παρουσία των πρώτων ουσιωδών εξελίξεων στον τοµέα, ιδιαίτερα στο θέµα της
ποιοτικής βελτίωσης των δικτύων.
Το ελληνικό σύστηµα εµπορευµατικών µεταφορών παρουσιάζει ορισµένες
σηµαντικές δυσλειτουργίες, µε αρνητικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος
µεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης (χρόνος, αξιοπιστία, ασφάλεια κλπ). Οι
δυσλειτουργίες αυτές έχουν άµεση επίπτωση στη δυνατότητα προσέλκυσης
διερχόµενων εµπορευµατικών ροών και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
προϊόντων. Εποµένως, η άµβλυνση των δυσλειτουργιών αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η ζήτηση για εµπορευµατικές
µεταφορές αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, λαµβάνοντας υπόψη την νέα
γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια και την ελκυστικότητα ορισµένων µεγάλων
έργων υποδοµής, όπως η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ, που διαφοροποιούν το χάρτη των
δικτύων και το ρόλο των ελληνικών περιφερειών ως προς τις διερχόµενες ροές.
Το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο που βρισκόταν σε λειτουργία το 2001 είχε
συνολικό µήκος περίπου 2.503 χιλιόµετρα από τα οποία το 65% περίπου είναι
κανονικού και το 35% µετρικού πλάτους. Η πυκνότητα του ανερχόταν µόλις σε 1.90
χλµ. σιδηροδροµικής γραµµής ανά 100 τετραγωνικά χλµ., ενώ υπολογίζεται ότι 25,3
χλµ. γραµµής αναλογούν σε κάθε 100.000 κατοίκους. Οι τιµές των παραπάνω
δεικτών είναι ιδιαίτερα χαµηλές αν αναλογιστεί κανείς ότι ο µέσος όρος αυτών για τις
υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης κυµαίνεται σε 6.65 χιλιόµετρα
σιδηροδροµικής γραµµής ανά 100 τετραγωνικά χιλιόµετρα και 42 χιλιόµετρα
σιδηροδροµικής γραµµής ανά 100.000 κατοίκους.
Η αεροπορική υποδοµή στην Ελλάδα περιλαµβάνει ένα εκτεταµένο δίκτυο
αεροδροµίων που περιλαµβάνει πολιτικά / δηµοτικά, στρατιωτικά και (ελάχιστα)
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ιδιωτικά και καλύπτει τις ηπειρωτικές περιοχές και τα περισσότερα από τα µεγάλα
νησιά της χώρας. Ο αριθµός των αεροδροµίων της Ελλάδος είναι δυσανάλογος µε
την έκταση, τον πληθυσµό και το βιοτικό επίπεδο της χώρας, σε σύγκριση µε τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε, και οφείλεται κατά βάση στη γεωµορφολογική ιδιοµορφία
του Ελλαδικού χώρου, µε τον µεγάλο κατακερµατισµό του νησιωτικού της χώρου,
αλλά και το έντονο εδαφικό ανάγλυφο των ηπειρωτικών περιοχών, σε συνδυασµό και
µε το µη ικανοποιητικό οδικό δίκτυο.
Οι υποδοµές εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα
τελευταία έτη και καλύπτουν τις ανάγκες για εκπαίδευση ακόµα και στις ορεινές και
νησιωτικές περιοχές.
Το επίπεδο υποδοµών στον τοµέα της υγείας στις αγροτικές περιοχές βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο µε τη λειτουργία των κέντρων υγείας και των Περιφερειακών
Ιατρείων. Παρατηρούνται όµως ελλείψεις όσον αφορά το έµψυχο δυναµικό. Το
επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών, αν ληφθεί υπ' όψη η ηλικιακή σύνθεση, το
επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελµατική ενασχόληση του πληθυσµού της
περιοχής, θεωρείται εξαιρετικά χαµηλό ή και ανεπαρκές.
Τα τελευταία χρόνια το εύρος, η ποιότητα και το κόστος των τηλεπικοινωνιακών
υποδοµών και υπηρεσιών στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Το ποσοστό
ψηφιακοποίησης του δικτύου το 2000 είχε αυξηθεί στο 95% για τα αστικά κέντρα και
74% για το σύνολο της χώρας, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών παρουσιάζει
αλµατώδη βελτίωση. Η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη της ΚτΠ, αλλά και για συγκεκριµένες εφαρµογές όπως το
ηλεκτρονικό εµπόριο. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2006 το 26% του πληθυσµού στην
Ελλάδα είχε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και ο αριθµός των χρηστών παρουσίαζε
αλµατώδη αύξηση κάθε χρόνο. Όσον αφορά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εµπορίου, η Ελλάδα υστερούσε στη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, καθότι ο
µέσος αριθµός ασφαλών Web servers ανά 100,000 κατοίκους ήταν 0,1 (έναντι µ.ο.
0,8 για την Ε.Ε.).
3.1.5.

LEADER – Ο.Π.Α.Α.Χ.

Στην Ελλάδα, κατά την 3η Προγραµµατική Περίοδο, η Πρωτοβουλία LEADER+
εφαρµόζεται σε ορεινές -περιοχές χαρακτηρισµένες σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάλογο των ορεινών, µειονεκτικών και µε ειδικά
προβλήµατα περιοχών- και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η
εντονότερη κοινωνικοοικονοµική υστέρηση. Ωστόσο, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις
και εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις (γεωγραφική γειτνίαση, ύπαρξη
προβληµάτων αλλά παράλληλα αναπτυξιακών προοπτικών κ.λ.π), περιλαµβάνονται
στο πρόγραµµα και άλλες µειονεκτικές περιοχές, καθώς και περιοχές Natura 2000.
Τα τοπικά προγράµµατα LEADER+ υλοποιούνται σε περιοχές που καλύπτονται εν
µέρει ή στο σύνολό τους από τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου – Ο.Π.Α.Α.Χ. (άξονας 7 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική
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Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» ή Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2000-2006 -ΠΕΠ). Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, η
εφαρµογή του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ είναι δυνατή µόνο για δράσεις που δεν
καλύπτονται από τα Ο.Π.Α.Α.Χ., λειτουργούν συµπληρωµατικά, ενισχύοντας την
αποτελεσµατικότητα των δράσεων του ολοκληρωµένου προγράµµατος (π.χ.
συνεργασίες, δικτυώσεις κλπ.) και εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού
προγράµµατος και αναδεικνύουν την προστιθέµενη αξία της πρωτοβουλίας. Οι
περιοχές εφαρµογής του LEADER+ καλύπτουν συνολική έκταση 8.266.800 Ha (63%
της χώρας) και πληθυσµό περίπου 2.212.549 (20% του συνολικού πληθυσµού της
χώρας) κατοίκων. Τα τοπικά προγράµµατα που εντάσσονται στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης
(Ο.Τ.∆.). Πρόκειται για ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούνται από
συλλογικούς φορείς του ευρύτερου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού τοµέα. Στο πλαίσιο του
LEADER+, υλοποιούνται 40 τοπικά προγράµµατα (40 Ο.Τ.∆).
Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – Ο.Π.Α.Α.Χ.
εφαρµόζονται συνολικά σε 87 περιοχές της χώρας που καλύπτουν έκταση 6.570.600
Ha και πληθυσµό 1.496.627 κατοίκους. Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα
υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, µε τη στήριξη τοπικών φορέων (13 ∆οµές Στήριξης,
µέσω του δικτύου των αντενών τους).
3.1.6.

Πλεονεκτήµατα – Αδυναµίες της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT
Analysis)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται συνολικά η καταγραφή των Πλεονεκτηµάτων –
Αδυναµιών, που στηρίζεται στην προαναφερθείσα ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης και αποτελεί τη βάση για τον καθορισµό της επιλεγµένης στρατηγικής για
την αγροτική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 20072013.
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Πλεονεκτήµατα (Strengths)

–

Παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης
αξίας
που
συνδέεται µε την εφαρµογή της
βιολογικής
γεωργίας
και
κτηνοτροφίας

–

Σηµαντική
θέση
αγροδιατροφικού τοµέα
ελληνική οικονοµία

–

Οικονοµική κατάσταση –
ανταγωνιστικότητα του
γεωργικού, αγροδιατροφικού και

Αδυναµίες (Weaknesses)

–

δασοκοµικού τοµέα

–

–

του
στην

Σηµαντικό ποσοστό προϊόντων
φυτικής
παραγωγής
που
συνθέτουν
τη
Μεσογειακή
∆ιατροφή
Σηµαντικός
αριθµός
επιχειρήσεων
του
αγροδιατροφικού
τοµέα
µε
ισχυρή
παρουσία
στις
παγκόσµιες αγορές
Ευνοϊκές προϋποθέσεις από
άποψη κλίµατος και εδαφών για
βιολογική
γεωργία
και
κτηνοτροφία
Ευνοϊκές
επιχειρηµατικές
συνθήκες
λόγω
µακροοικονοµικής
σταθερότητας (ΟΝΕ)

–

–

Ευκαιρίες (Opportunities)

Γεωφυσικοί περιορισµοί (έντονο
ανάγλυφο
του
εδάφους,
νησιωτικός χαρακτήρας) µε
αποτέλεσµα τη διάσπαση της
γεωργικής παραγωγής και της
αγοράς

–

Μικρό
µέγεθος
εκµεταλλεύσεων
κατακερµατισµένος
κλήρος

–

γεωργικών
και
µέσος

–

Υστέρηση ζωικής παραγωγής

–

Τάση µείωσης των επενδύσεων
στο γεωργικό τοµέα

–

–

–

Χαµηλό
επίπεδο
τεχνικής
υποστήριξης – καθοδήγησης
των γεωργών
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Αύξηση της έντασης του
ανταγωνισµού µε την περαιτέρω
απελευθέρωση των αγορών
(ΠΟΕ)

–

Περιορισµός των πόρων της ΕΕ
για τη στήριξη του γεωργικού
τοµέα

–

∆ιαταραχές στην ισορροπία
βασικών κλάδων της φυτικής
παραγωγής
µε
την
αναµόρφωση της ΚΑΠ

Αυξηµένη
ζήτηση
για
αγροδιατροφικά
προϊόντα
υψηλής ποιότητας στην χώρα

–

∆υσκολία προσαρµογής στα
δεδοµένα συµµόρφωσης από
την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ

Αξιοποίηση της έµφασης της ΕΕ
στην αειφόρο προσέγγιση της
γεωργίας – κτηνοτροφίας

–

–

Αύξηση
των
τιµών
του
πετρελαίου και του κόστους των
εισροών στον πρωτογενή τοµέα

Η παροχή ενισχύσεων για
υιοθέτηση µεθόδων παραγωγής
που
καλύπτουν
τις
υποχρεώσεις των κωδίκων
ορθής γεωργικής πρακτικής

–

–

Περιορισµένες δυνατότητες των
παραγωγών
να
προσαρµοστούν στις αναγκαίες
αναδιαρθρώσεις
και
εκσυγχρονισµούς

Σηµαντικό ποσοστό εξαγωγών
γεωργικών προϊόντων Φυτικής

–

–

Έλλειψη δοµών υποστήριξης
παραγωγών για την παραγωγή,
διάθεση και εµπορία γεωργικών

Προβληµατική
διασύνδεση
πρωτογενούς παραγωγής –
µεταποίησης
Προβληµατική ηλικιακή σύνθεση
απασχολούµενων
στον
πρωτογενή τοµέα

Αξιοποίηση
των
εδαφοκλιµατολογικών
συνθηκών και της αυξανόµενης
ζήτησης
για
παραγωγή
βιολογικών προϊόντων φυτικής
και ζωικής παραγωγής

–

–

Αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο των
γεωργικών προϊόντων

–

Αξιοποίηση ενισχύσεων για
παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας,
υψηλής
προστιθέµενης
αξίας
και
ζήτησης σε όλο το φάσµα της
πρωτογενούς παραγωγής

Απειλές (Threats)
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Πλεονεκτήµατα (Strengths)
–

∆ιαφαινόµενη τάση βελτίωσης
της ηλικιακής σύνθεσης µέσω
της αύξησης των νεαρών
ατόµων στον πρωτογενή τοµέα
και
της
πρόωρης
συνταξιοδότησης

Αδυναµίες (Weaknesses)
–

–

–

Περιβαλλοντική κατάσταση

–

Υψηλό

απόθεµα

περιοχών

Ευκαιρίες (Opportunities)

Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και
κατάρτιση
των
απασχολούµενων
στον
πρωτογενή τοµέα
Χαµηλό επίπεδο οργάνωσης
των
συνεταιριστικών
οργανώσεων
Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων
του αγροδιατροφικού τοµέα µε
έλλειψη
υιοθέτησης
και
ανάπτυξης
καινοτοµιών,
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
και ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας των προϊόντων τους

–

Ελλείψεις στους ελεγκτικούς
µηχανισµούς του Κράτους και
της αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα
ποιότητας
προϊόντων
–
προστασίας περιβάλλοντος –
καταναλωτή

–

Μείωση του πληθυσµού των
ορεινών
και
µειονεκτικών
περιοχών

–

Χαµηλή παραγωγικότητα του
δασοκοµικού τοµέα

–

Τάσεις

εγκατάλειψης

της
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Απειλές (Threats)
προϊόντων

Παραγωγής ως προς τις
συνολικές εξαγωγές της χώρας
–

Προαγωγή της συµβολαιακής
γεωργίας

–

∆ιαµόρφωση
ευνοϊκού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

–

Έµφαση στη δια βίου µάθηση
και αξιοποίησή της για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων και
των γνώσεων του ανθρώπινου
δυναµικού

–

∆υνατότητα
ανάπτυξης
µηχανισµών
και
θεσµών
υποστήριξης – καθοδήγησης –
πληροφόρησης και διάχυσης
της
καινοτοµίας
στον
πρωτογενή τοµέα

–

∆υνατότητες

παραγωγής

–

Ανεπαρκής
µεταφορά
και
διάχυση
τεχνογνωσίας
και
καινοτοµιών
στη
γεωργική
παραγωγή σε σχέση µε τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς

–

Σχετικά

υψηλά

ποσοστά
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Πλεονεκτήµατα (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)
γεωργικής δραστηριότητας σε
ορεινές
και
µειονεκτικές
περιοχές
µε
αρνητικές
συνέπειες στην προστασία του
περιβάλλοντος

φυσικού κάλλους, πλούσιας
περιβαλλοντικής κληρονοµιάς
και ιδιαίτερης γεωµορφολογίας
–

–

–

–

–

∆άση
µεγάλης
ποικιλότητας

γενετικής

Επίπεδο
ποιότητας
των
υδατικών πόρων που καλύπτει
σε µεγάλο βαθµό τα όρια που
τίθενται σε σχετικές Κοινοτικές
Οδηγίες
Σηµαντικός αριθµός περιοχών
υψηλής περιβαλλοντικής αξίας

–

–

Ευνοϊκές προϋποθέσεις για
ανάπτυξη
βιολογικής
κτηνοτροφίας
Μεγάλος
αριθµός
προτεινόµενων
τόπων
κοινοτικής σηµασίας (πΤΚΣ)

–

–
–

Ευκαιρίες (Opportunities)

Σηµαντικός αριθµός ζωνών
ειδικής προστασίας (ΖΕΠ)

απειλούµενων ειδών

ενέργειας από την αξιοποίηση
της γεωργικής και δασοκοµικής
παραγωγής συµβάλλοντας στον
περιορισµό
της
κλιµατικής
αλλαγής

–

Υψηλός
εδαφών

–

Ενίσχυση της ΕΕ στην αειφόρο
προσέγγιση της γεωργίας –
κτηνοτροφίας

Ξηρασία
αλλαγής

–

Αυξηµένη ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την προστασία του
περιβάλλοντος και ασφάλεια
των τροφίµων

Υψηλό
κόστος
για
την
αναστροφή της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης

–

Κίνδυνος
εγκατάλειψης
εκτάσεων γης µε αποτέλεσµα
την απώλεια της υφιστάµενης
φυσικής τους αξίας

–

Έλλειψη
µέτρων
για
την
αποφυγή
συγκρούσεων
χρήσεων γης

Ανισοµερή
κατανοµή
του
υδατικού δυναµικού της χώρας

–

Έλλειψη µέτρων προστασίας
της γεωργικής γης

Πολλά
άνυδρα
ή
µε
περιορισµένους
υδατικούς
πόρους νησιά της χώρας

–

Ανθρωπογενείς
πιέσεις
σε
περιοχές NATURA και υψηλής
φυσικής αξίας περιοχές, καθώς
και σε δάση και δασικές
εκτάσεις (κτηνοτροφία, οικιστική
ανάπτυξη)
Υποβάθµιση
υπόγειων
υδροφορέων
από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες
(υφαλµύρωση,
νιτρικά,
βιοµηχανικά απόβλητα)

- Ελλείψεις στην
ορθολογική
διαχείριση υδατικών πόρων
–

Απειλές (Threats)

Ελλείψεις
στο
καθεστώς
προστασίας και διαχείρισης σε
περιοχές NATURA
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–

–

–

Ανάπτυξη
ελεγκτικών
µηχανισµών για το περιβάλλον

κίνδυνος

λόγω

διάβρωσης

κλιµατικής
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Πλεονεκτήµατα (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)
–

Έλλειψη
ορθολογικών
διαχειριστικών πρακτικών σε
δασικές περιοχές

–

Υστέρηση των ορεινών και
µειονεκτικών
περιοχών
της
χώρας ως προς το εισόδηµα, τη
δηµογραφική
σύνθεση,
το
µορφωτικό επίπεδο και τις
υποδοµές

–

Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη
συµπληρωµατικής
απασχόλησης
και
της
διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονοµίας

–

Ύπαρξη σηµαντικού αριθµού
πιστοποιηµένων προϊόντων σε
συνδυασµό µε µια αυξανόµενη
τάση ζήτησής τους

–

Αξιόλογη πολιτιστική, λαϊκή και
αγροτική
κληρονοµιά
στις
αγροτικές περιοχές και εκτενής
χωρική διασπορά αυτής

–

–

Κοινωνικο-οικονοµική
κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές
–

Πολυετής
εφαρµογή
τοπικών
ανάπτυξης

εµπειρία
στην
προγραµµάτων
στρατηγικών

–

Εξοικείωση µε τη φιλοσοφία
LEADER

Ευκαιρίες (Opportunities)

Έλλειψη τουριστικών υποδοµών
και
χαµηλή
ποιότητα
τουριστικών
υπηρεσιών
σε
συγκεκριµένες περιοχές

Αξιοποίηση
της
‘ολοκληρωµένης’ οπτικής και
πολιτικής της ΕΕ για την
κοινωνικοοικονοµική
και
πολιτισµική
ανάπτυξη
της
υπαίθρου – έµφαση στην
ποιότητα ζωής, στις υποδοµές
υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας
Υψηλό
απόθεµα
περιοχών
φυσικού κάλλους, πλούσιας
πολιτιστικής – περιβαλλοντικής
κληρονοµιάς
και
ιδιαίτερης
γεωµορφολογίας

–

περαιτέρω
ενίσχυση
της
πολυαπασχόλησης, ιδίως µε
δραστηριότητες του τουρισµού
της υπαίθρου

–

Αυξανόµενη
ζήτηση
για
εναλλακτικές µορφές τουρισµού

και
στην

–

Αυξηµένη
ζήτηση
διαφοροποιηµένου τουρσιτικού
προϊόντος

Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
µεταξύ των κατοίκων αγροτικών

–

Αυξανόµενη ζήτηση για νέους

Υστέρηση στις δοµές εµπορίας
και
διανοµής
αγροτικών
προϊόντων

–

Ανεπαρκής αξιοποίηση
πολιτιστικών πόρων

–

–

Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης –
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναµικού

–

–

–

Χαµηλή
αξιοποίηση
ύπαιθρο

διείσδυση
των ΤΠΕ

των
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Απειλές (Threats)

–

Πληθυσµιακή αποδυνάµωση µε
την εγκατάλειψη ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών, κυρίως
από το νεανικό πληθυσµό

–

Χαµηλός βαθµός αξιοποίησης
των
δυνατοτήτων
επιχειρηµατικής και τουριστικής
δραστηριότητας στις ορεινές και
νησιωτικές περιοχές

–

Αδυναµία προσαρµογής
απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ

–

Αδυναµία
ανάσχεσης
της
πληθυσµιακής
ερήµωσης
ορεινών,
µειονεκτικών
περιοχών/
διατήρηση
των
τάσεων αστικοποίησης

–

στις
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Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis)
Πλεονεκτήµατα (Strengths)

Αδυναµίες (Weaknesses)

Ευκαιρίες (Opportunities)

και αστικών περιοχών

τουριστικούς προορισµούς

–

Περιορισµένη χρονική διάρκεια
τουριστικής ζήτησης και έντονη
εποχικότητα

–

Χαµηλή διαφοροποίηση
οικονοµίας της υπαίθρου

–

Ενθάρρυνση
της
εισόδου
γυναικών στη γεωργία και
γενικότερα
στην
αγορά
εργασίας
στις
αγροτικές
περιοχές

–

Βελτίωση και δηµιουργία νέως
υποδοµών πρόσβασης στις
αγροτικές περιοχές

–

∆ιαφαινόµενη
τάση
επαναγκατάστασης
στον
αγροτικό χώρο για κατοίκηση
και ανάληψη επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

–

∆ιάδοση των εφαρµογών ΤΠΕ
για την εξυπηρέτηση του πολίτη
και των επιχειρήσεων

της
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Απειλές (Threats)
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3.1.7.

Στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη την
4η Προγραµµατική Περίοδο.

Με βάση τα µεθοδολογικά δεδοµένα. η ανάλυση SWOT θα πρέπει, αφενός να
παρουσιάζει και να αποσαφηνίζει τα ∆υνατά σηµεία και τις Αδυναµίες (S,W) δηλαδή
τους εσωτερικούς παράγοντες, αφετέρου δε τις Ευκαιρίες και τις Απειλές (O,P)
δηλαδή τους εξωτερικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την πορεία της Αγροτικής
Ανάπτυξης της χώρας στην προκειµένη περίπτωση, έχοντας ως βάση την
αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και τον προσδιορισµό των
προβληµάτων και αναγκών, µε τελικό στόχο τον έλεγχο της σχετικότητας της
επιλεχθείσας στρατηγικής.
Σηµειώνονται τα εξής:
1. Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία χαρακτηρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον της
χώρας, ενώ οι ευκαιρίες και απειλές συσχετίζουν το εξωτερικό περιβάλλον µε την
εξεταζόµενη χωρική ενότητα.
2. Ο συνδυασµός τους θα πρέπει να τεκµηριώνει το αναπτυξιακό όραµα (και
αντίστροφα).
3. Η κατηγοριοποίηση της ανάλυσης SWOT ανά θεµατική προτεραιότητα του
ΕΣΣΑΑ κατευθύνει το σχεδιασµό σε ένα πλαίσιο άµεσα συµβατό τόσο µε την
εθνική όσο και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των περιφερειακών
οικονοµιών και κοινωνιών.
Η ανάλυση SWOT διαιρείται σε δύο επιµέρους βασικές ενότητες:
1. Στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τα υφιστάµενα ισχυρά
σηµεία και αδυναµίες. Ειδικότερα:


Ισχυρά σηµεία είναι κάθε ενδογενής αναπτυξιακός συντελεστής που
συµβάλλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην αντιµετώπιση των
απειλών.



Αδυναµίες είναι κάθε ενδογενής αναπτυξιακή συνθήκη ή έλλειµµα που
υπονοµεύει την ανταγωνιστική θέση της χώρας ή παρεµποδίζει την
αξιοποίηση των ευκαιριών.

2. Στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τις υφιστάµενες απειλές
και τις µη διερευνηµένες ευκαιρίες. Ειδικότερα:


Ευκαιρίες είναι κάθε εξωγενής συνθήκη ή χαρακτηριστικό που ευνοεί την
τόνωση της ζήτησης ή που συντελεί στη διαµόρφωση συγκριτικού
πλεονεκτήµατος.



Απειλές είναι η πρόκληση που δηµιουργείται εξαιτίας µη ευνοϊκών τάσεων
ή κάθε εξωγενούς συνθήκης που ασκεί µη ευνοϊκή επίδραση στην
αναπτυξιακή θέση της χωρικής ενότητας.
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Η συνδυασµένη ανάλυση - όπως θα επεξηγηθεί παρακάτω - των ισχυρών σηµείων
και των αδυναµιών από κοινού µε τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται µε το
εξωτερικό περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα την προκαταρκτική διαµόρφωση των
στόχων, της αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και την ιεράρχηση των στρατηγικών
προτεραιοτήτων, µε βάση το χρονικό ορίζοντα (βραχύ-, µέσο-, µακροπρόθεσµο)
υλοποίησης που απαιτείται για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT συνθέτει το πλαίσιο διαµόρφωσης του
αναπτυξιακού οράµατος και της επιλογής δηµόσιων πολιτικών που
προσανατολίζονται στην κάλυψη των ενδογενών αναγκών λαµβάνοντας υπόψη το
υφιστάµενο εξωγενές δυναµικό.
Πρακτικά, η διαδικασία παραγωγής πολιτικής διενεργείται µέσω της οµαδοποίησης
των τεταρτηµόριων της ανάλυσης SWOT όπως εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Ειδικότερα, στον πίνακα αυτό (SWOT Matrix) παρουσιάζεται σχηµατικά ο τρόπος
αξιοποίησης της ανάλυσης SWOT για την διαµόρφωση κοµβικών επιλογών πολιτικής
για τη χωρική ενότητα, ανάλογα µε την συνδυασµένη ανάγνωση των τεταρτηµόριων
ανά ζεύγος (ισχυρά σηµεία µε ευκαιρίες, αδυναµίες µε ευκαιρίες, ισχυρά σηµεία µε
απειλές, αδυναµίες µε απειλές). Στα τεταρτηµόρια συνδυασµού που προκύπτουν
περιέχονται εναλλακτικές αλλά ρεαλιστικές, µε βάση τον συνδυασµό των ενδογενών
µε τα εξωγενή χαρακτηριστικά, κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες κατατάσσονται σε
τέσσερις κατηγορίες σύµφωνα µε τον χαρακτήρα τους.

Ευκαιρίες

Απειλές

Ισχυρά Σηµεία

Αδυναµίες

Επιταχυντικές πολιτικές
(S-O strategies)

∆ιαρθρωτικές πολιτικές
(W-O strategies)

Σταθεροποιητικές πολιτικές
(S-T strategies)

Προληπτικές πολιτικές
(W-T strategies)

Οι κατηγορίες των κατευθύνσεων πολιτικής είναι οι εξής:
1. Επιταχυντικές
πολιτικές
(growth-accelerating/expansionary
policies).
Αποβλέπουν στην διαστολή του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και στη
διατήρηση – διεύρυνση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.
2. ∆ιαρθρωτικές πολιτικές (structural policies). Αντιµετωπίζουν διαχρονικές
στρεβλώσεις και αναπτυξιακές στερήσεις και συµβάλουν στη διατηρησιµότητα βιωσιµότητα του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.
3. Σταθεροποιητικές πολιτικές (stabilisation policies). Στοχευµένες πολιτικές που
εξουδετερώνουν ή αντισταθµίζουν συγκεκριµένες αρνητικές εξελίξεις ή τάσεις στο
αναπτυξιακό περιβάλλον.
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4. Προληπτικές πολιτικές (preventive/discretionary policies). Επιλεκτικές πολιτικές
που προλαµβάνουν και αµβλύνουν αρνητικές επιδράσεις στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης.
Βάσει της ανάλυσης αυτής προκύπτει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση του
αναπτυξιακού οράµατος της χώρας και, ειδικότερα, φαίνεται στον πίνακα µε ποιο
τρόπο είναι σκόπιµο να εξελιχθεί η Αγροτική Ανάπτυξη στο βραχυ-µεσοπρόθεσµο
µέλλον, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες στρατηγικής και ποιοι οι
κατευθυντήριοι άξονες για την ανάπτυξή της. Επίσης ο πίνακας αποτελεί βασικό
υλικό για εκλογή της στρατηγικής που παρουσιάζεται σε επόµενο κεφάλαιο.
Από την συνδυαστική εξέταση των ισχυρών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και
απειλών προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα.
Ο συνδυασµός ισχυρών σηµείων και ευκαιριών που οδηγεί στην υιοθέτηση
επιταχυντικών πολιτικών βρίσκεται στην Τρίτη θέση (η τοµή τους λαµβάνει την τιµή
44).
Ο συνδυασµός ευκαιριών µε αδυναµίες που οδηγεί στην υιοθέτηση διαρθρωτικών
πολιτικών βρίσκεται στη πρώτη θέση (η τοµή τους λαµβάνει την τιµή 58).
Ο συνδυασµός των ισχυρών σηµείων µε τις απειλές που οδηγεί στην υιοθέτηση
σταθεροποιητικών πολιτικών βρίσκεται στην τέταρτη και τελευταία θέση (η τοµή τους
λαµβάνει την τιµή 42)
Ο συνδυασµός των αδυναµιών µε τις απειλές που οδηγεί στην υιοθέτηση
προληπτικών πολιτικών λαµβάνει την δεύτερη υψηλότερη τιµή (η τοµή τους λαµβάνει
την τιµή 56).
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το καταλληλότερο µίγµα πολιτικής είναι εκείνο που
δίνει έµφαση στην υιοθέτηση ενός µίγµατος διαρθρωτικών πολιτικών που θα
επιδιώκει την κατά το δυνατόν οµαλότερη µετάβαση στα νέα δεδοµένα που
δηµιουργεί η νέα ΚΑΠ, χωρίς να διαρραγεί ο κοινωνικοοικονοµικός ιστός των
αγροτικών περιοχών.
Η εξέταση των «µακροοικονοµικών» µεγεθών της ελληνικής γεωργίας που
παρουσιάσθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο της υφιστάµενης κατάστασης αναδεικνύει
ότι η ελληνική γεωργία έχει φθάσει σε ένα οριακό σηµείο. Η διατήρηση του όγκου
αλλά και της αξίας της ελληνικής γεωργικής παραγωγής σχεδόν σταθερή µε
σηµαντικότατη µείωση της απασχόλησης αναδεικνύει την σηµαντική αύξηση της
παραγωγικότητας που σηµειώνει ο τοµέας. Η νέα ΚΑΠ παρέχει τουλάχιστον µέχρι το
2013 µέσω της αποδεσµευµένης ενίσχυσης ένα «∆ίκτυ» κοινωνικής προστασίας. Η
περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας µπορεί να προέλθει µόνο µέσω της
υιοθέτησης ενός µοντέλου «επιχειρηµατικής» γεωργίας που θα βασίζεται στις τιµές
της αγοράς και θα δύναται να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό σε µια
απελευθερωµένη παγκόσµια αγορά που η «στήριξη» σε όρους επιδότησης της
παραγωγής θα τείνει να µηδενίζεται. Στο πρότυπο αυτό είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν
µπορεί να προσαρµοσθεί το σύνολο των απασχολούµενων στον πρωτογενή όπως
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επίσης και οι 820.000 περίπου γεωργικές εκµεταλλεύσεις της χώρας για τους λόγους
και τις αιτίες που αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στην περιγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης. Παράλληλα όµως γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι η
«γεωργία» µπορεί να διαδραµατίσει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην διαχείριση και
προστασία του περιβάλλοντος ενώ ιδιαίτερα για την Ελλάδα η παραµονή των
κατοίκων στις αγροτικές περιοχές αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Περιφερειακής
πολιτικής.
Η µείωση των ανισοτήτων µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών µε τις επιµέρους
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η τυπολογία τους (περιαστικές αγροτικές
περιοχές, αποµακρυσµένες και ορεινές αγροτικές περιοχές) αποτελεί κοινή επιδίωξη
τόσο της πολιτικής συνοχής όσο και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κατά συνέπεια
η βελτίωση των αναπτυξιακών επιδόσεων των αγροτικών περιοχών είναι δεδοµένο
ότι δεν µπορεί να προέλθει και δεν θα προέλθει µόνο µέσω του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 αλλά από το σύνολο των παρεµβάσεων των
∆ιαρθρωτικών ταµείων και από το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα.
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει το ακόλουθο µίγµα πολιτικής και οι επιµέρους
συνιστώσες του που θα υλοποιηθεί µέσω του ΠΑΑ:
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Ισχυρά σηµεία

Αδυναµίες

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας της ελληνικής γεωργίας,
κτηνοτροφίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα κυρίως µέσω της
αύξησης της προστιθέµενης αξίας των

Αναβάθµιση
και
βελτίωση
των
υποδοµών και αναδιάρθρωση του
φυσικού δυναµικού

προϊόντων τους, αλλά και ενσωµατώνοντας
καινοτοµίες και νέες γνώσεις

Ευκαιρίες

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές

Αλλαγή στα διατροφικά πρότυπα και
έµφαση στην ποιότητα ασφάλεια και υγιεινή
των προϊόντων διατροφής

Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού
και της γνώσης του

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και
συνολικά της ποιότητας της ζωής των
κατοίκων της υπαίθρου µέσω της βελτίωσης
της προσβασιµότητας των αγροτικών
περιοχών από την ολοκλήρωση των
µεταφορικών υποδοµών της χώρας (ΕΣΠΑ)

Ενίσχυση
του
πολυλειτουργικού
ρόλου της γεωργίας, διαφοροποίηση
της
οικονοµίας
των
αγροτικών
περιοχών µέσω της υιοθέτησης
στρατηγικών ολοκληρωµένης τοπικής
ανάπτυξης

.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές
περιοχές,
ιδιαίτερα
σε
ορεινές
και
µειονεκτικές περιοχές και ιδίως στα µικρά
νησιά

Προστασία των φυσικών πόρων κατά
την
άσκηση
της
γεωργικής
δραστηριότητας

Απειλές

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Άµβλυνση

της

γήρανσης

των

απασχολούµενων στον πρωτογενή
τοµέα αλλά και στις αγροτικές
περιοχές
Αύξηση της συµβολής της γεωργίας
και των δασών στην προστασία και
αναβάθµιση του περιβάλλοντος
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3.1.8.

Στρατηγική για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών
του θέρους του 2007

Οι πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2007, στη κλίµακα που εκδηλώθηκαν,
προκάλεσαν µια ανατροπή στο κοινωνικό και οικονοµικό καθεστώς περιοχών µε
έντονη γεωργική δραστηριότητα κυρίως στους Νοµούς Λακωνίας, Αρκαδίας,
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας και Ευβοίας.
Η εκτίµηση του ακριβούς µεγέθους των ζηµιών βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Σύµφωνα
µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα που βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες, επιτόπιες
καταγραφές από το προσωπικό του ΕΛΓΑ (αρµόδια υπηρεσία για την καταγραφή
των ζηµιών στην γεωργική παραγωγή και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους
παραγωγούς) και κλιµάκια µηχανικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αλλά και τα πρώτα στοιχεία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού, οι καταστροφές σε
παραγωγικό δυναµικό και υποδοµές συνοψίζονται στην απώλεια ανθρώπινων ζωών
που ανέρχονται συνολικά σε 74 νεκρούς, 250.000 εκτάρια (ha) καµένων δασικών
εκτάσεων και αγροτικών καλλιεργειών, µε δυσµενέστατες συνέπειες στα εν λόγω
οικοσυστήµατα, στις προστατευόµενες περιοχές Natura 2000, στην πανίδα και στο
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καταστροφές στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Το µεγαλύτερο «κόστος» των πυρκαγιών αποτιµάται στην Πελοπόννησο όπου οι
καµένες εκτάσεις φτάνουν τα 177.265,4 ha, από τα οποία περισσότερα από τα µισά
δηλαδή 97.518 ha (55%), ήταν δάση και δασικές εκτάσεις. Από τα υπόλοιπα το 41%
(78.104,2 ha) ήταν γεωργικές καλλιέργειες και το 1% (1.643,2 ha) οικισµοί, δρόµοι,
γήπεδα και άλλες τεχνητές επιφάνειες. Παράλληλα σηµειώνεται ότι µεταξύ των
άλλων, καταστράφηκαν περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, που φιλοξενούσαν
σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας.
Στις πληγείσες περιοχές - νοµούς η τοπική οικονοµία εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό από τον πρωτογενή τοµέα µε γεωργία και κτηνοτροφία µικρής κλίµακας, ενώ
τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µια µικρής κλίµακας στροφή προς αγροτουριστικές
δραστηριότητες.
Ζηµιές στην αγροτική παραγωγή
Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες που επλήγησαν, πιο σηµαντικές όλων είναι οι ζηµιές
στους εκτεταµένους ελαιώνες της περιοχής. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις πρώτες
διαθέσιµες πληροφορίες, µόνο στην Ηλεία καταστράφηκε το 50% του δυναµικού
ελαιοπαραγωγής. Σύµφωνα µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις του WWF Ελλάς και
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µετά από αυτοψίες στην
Πελοπόννησο διαπιστώθηκαν και αρκετά εκτεταµένες –αν και µικρότερης
οικονοµικής σηµασίας- ζηµιές σε αµπέλια ενώ σηµαντικά µικρότερης σηµασίας είναι
οι ζηµιές στις αροτραίες εκτάσεις και τα κηπευτικά. Οι ζηµιές στη γεωργία
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συµπληρώνονται και από τις έµµεσες ζηµιές που προκύπτουν από καταστροφές σε
σχετικές υποδοµές (αποθήκες) αλλά και στον εξοπλισµό.
Ο κλάδος της κτηνοτροφίας επλήγη επίσης σοβαρά. Μέχρι αυτή τη στιγµή, οι
σχετικές αποτιµήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον ΕΛΓΑ, όµως οι εκτιµήσεις
κάνουν λόγο για τεράστιες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο που συµπληρώνονται και
από τις καταστροφές σχετικών υποδοµών, όπως οι στάβλοι. Στις επιπτώσεις στην
κτηνοτροφία εκτός της απώλειας σε ζωικό κεφάλαιο και των καταστροφών των
παγίων εγκαταστάσεων πρέπει να συνυπολογισθεί και η καταστροφή των
βοσκοτόπων µε δεδοµένη την κατά βάση εκτατική µορφή της κτηνοτροφίας στις
πυρόπληκτες περιοχές. Σε επόµενη φάση, η κτηνοτροφία της περιοχής µπορεί να
δεχτεί επίσης ισχυρά πλήγµατα από τις σχετικές απαγορεύσεις της βόσκησης, εάν
αυτές δεν αποφασιστούν και µε γνώµονα τη διατήρηση του κλάδου στην περιοχή.

Οι πρώτες εκτιµήσεις σε καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο, σε ζωικό κεφάλαιο
και σε πάγιες εγκαταστάσεις, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΛΓΑ
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε τµ.)
στάσια

πλήθος

Αίγες

µόνοπλα

πρόβατα

βοοειδή

µελισσοσµήν

ος

πλήθος

34,45

9.479

126

9.071

177

722

16

1.342

37

1.145

4

4.917

95

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.735,45

20,66

6,56

1,35

0,00

8429

88

1758

40

80

2

911

4

368

296

2300

42

ΑΧΑΙΑΣ

1.305,20

74,69

608,28

1,07

0,00

4.219

75

85

3

1.257

8

613

4

580

24

565,73

7,14

144,05

1,40

0,95

440

10

28

3

257,52

61,09

29,82

1,40

4.145

82

3.807

92

102

3

2.372

8

533

23

1.810

46

458,04

1.134,50

45,78

71,50

18.647

841

4.438

223

590

8

3.815

65

9.791

136

7.956

242

113,91

79,46

28,55

3,15

2.683

253

119

13

328

29

843

11

887

6

924

37

2.105,09

131,28

111,45

548,00

1.822,00

58,00

10.775,00

133,00

13.522,00

469,00

18.515,00

489,00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.121,50

15.711,2
ΗΛΕΙΑΣ

3

ΕΥΒΟΙΑΣ

1.479,74

ΣΥΝΟΛΑ

24.318,00 1.388,49
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αιγοπροβατο

23,31

πλήθος

πλήθος

71,16

εγα

Σταύλοι

456,53

σταυλουπόστ

αραβόσιτος

1.399,14

∆ιάφορα

ΑΜΠΕΛΙΑ

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

κηπευτικά

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ελιές

ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΕ Ha)

235

48.042,00 1.475,00 19.278,00

185
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Καταστροφές σε δασικές περιοχές
Εκτός από τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο στην Πελοπόννησο,
επλήγησαν σοβαρά οι ακόλουθες δασικές περιοχές µε ιδιαίτερη οικολογική αξία:
•

∆άσος

και

Λίµνη

Καϊάφα:

κάηκαν

757,7

ha

(22,5%

της

προστατευόµενης περιοχής)
•

Ολυµπία: Κάηκαν 67 ha (21,3% της προστατευόµενης περιοχής)

•

Οροπέδιο Φολόης: Κάηκαν 2.994,3 ha (30,7% της προστατευόµενης
περιοχής)

•

Όρος Ταΰγετος: Κάηκαν 8.654,2 ha (16,3% της προστατευόµενης
περιοχής)

•

Όρος Πάρνωνας: Κάηκαν 4.506,6 ha (8,1% της προστατευόµενης
περιοχής)

•

Όρη Μπαρµπάς και Κλωκός, φαράγγι Σελινούντα: Κάηκαν 3.047,6 ha
(50,4% της προστατευόµενης περιοχής)

•

Φαράγγι Βουραικού: Κάηκαν 636,2 ha (29,2% της προστατευόµενης
περιοχής)

Από τις δορυφορικές εικόνες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών για τις
δασικές πυρκαγιές (EFFIS), οι καµένες εκτάσεις δασών και δασικών εκτάσεων στην
Εύβοια ανέρχονται σε 24.342 ha.
Καταστροφές σε υποδοµές και ανθρωπογενές περιβάλλον
Εκτός από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον και στις
προστατευόµενες περιοχές, σηµαντικές είναι και οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στις
παραγωγικές και οικιστικές υποδοµές των πληγεισών περιοχών. Οι αυτοψίες
στην περιοχή κατέγραψαν επίσης αρκετά εκτενείς ζηµιές στις υποδοµές του οδικού
δικτύου, αλλά και στις υποδοµές τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης.
Σύµφωνα µε την καταγραφή των ζηµιών από κλιµάκια µηχανικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα
αναλυτικά στοιχεία των ζηµιών στις περιοχές των Νοµών Αρκαδίας, Ηλείας,
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας και Εύβοιας ανά Νοµό έχουν ως εξής:
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ

ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ

ΣΤΑΥΛΟΙ/ΑΠΟΘΗΚΕΣ/
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΝΟΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ/
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤΕΓΕΣ

1

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

185

110

6

3

157

171

2

ΗΛΕΙΑΣ

524

238

30

12

498

233

3

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3

0

1

0

10

5

4

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8

33

0

0

90

32

5

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

95

40

4

2

33

8

815

421

41

17

788

449

ΣΥΝΟΛΟ

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι οι επιπτώσεις στον τουρισµό αναµένεται να είναι
σηµαντικές, καθώς σηµειώθηκε σοβαρό πλήγµα στο οικιστικό κεφάλαιο, το οποίο
αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών, και στα λοιπά τουριστικά αξιοθέατα της
περιοχής. Για το µέλλον υπάρχει φόβος για επέκταση αυτής της υποβάθµισης του
τουριστικού προϊόντος, σε περίπτωση άναρχης χωροθέτησης αναπτυξιακών
επενδύσεων και παρεµβάσεων.
Οι επιπτώσεις της θεοµηνίας καταγράφονται δραµατικές για τις πληγείσες περιοχές
και αφορούν στη συνοχή του κοινωνικού ιστού, την οικονοµική δραστηριότητα, την
απώλεια εισοδήµατος, την µείωση της απασχόλησης, τον τουρισµό, την υποβάθµιση
του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, του βιοτικού επιπέδου και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, το δηµογραφικό κλπ.
Μια πρώτη ενδεικτική εκτίµηση των συνεπειών της καταστροφής κυρίως για την
περιοχή της Πελοποννήσου που σηµειώθηκαν οι σηµαντικότερες ζηµίες δείχνει ότι
αναµένεται :
•

Μείωση κατά 80% της παραγωγής ελαιολάδου, για τουλάχιστον πέντε χρόνια

•

Μείωση κατά 30-40% της παραγωγής σταφίδας, για τρία χρόνια

•

Μείωση κατά 40% της παραγωγής γάλακτος, για δύο χρόνια

•

Μείωση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και σε

βιοτεχνίες και βιοµηχανίες που χρησιµοποιούσαν ως πρώτη ύλη τοπικά προϊόντα
(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, εργοστάσια σταφίδας)

- 55 -

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

•

Μείωση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές µε οικολογικό και πολιτισµικό

ενδιαφέρον (στα χωριά κοντά στη Ζαχάρω και την Ολυµπία)
•

Εγκατάλειψη χιλιάδων καλλιεργούµενων εκταρίων από ετεροδηµότες

•

Υποβάθµιση παραθαλάσσιων περιοχών λόγω φερτών υλικών

•

Εσωτερική µετανάστευση για τους νέους 20-25 χρόνων

•

Εγκατάλειψη µικρών οικισµών

•

Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις περιοχές αυτές και

κίνδυνος να επακολουθήσουν και άλλες καταστροφές όπως πληµµύρες και
διαβρώσεις, αφού η επιφανειακή απορροή των υδάτων αναµένεται να αυξηθεί
έως και 30%.
Σε ότι αφορά την χωρική κατανοµή των καταστροφών παρατηρείται ότι οι
σηµαντικότερες επιπτώσεις καταγράφονται στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές οι
οποίες και πριν την εκδήλωση των πυρκαγιών παρουσίαζαν ιδιαίτερα δυσµενή
δηµογραφική σύνθεση.
Συνεπώς, υπάρχει ο φόβος ερήµωσης των ορεινών όγκων µε τη δηµιουργία
ρεύµατος εσωτερικής µετανάστευσης. Υπάρχει επίσης, ο φόβος δηµιουργίας µιας
νέας πληθυσµιακής οµάδας που κινδυνεύει µε κοινωνικό αποκλεισµό µε δεδοµένη
την ηλικία και το µορφωτικό τους επίπεδο που δύσκολα θα τους επιτρέψει να
στραφούν σε άλλο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Επίσης, είναι αµφίβολη η
αναβίωση του δασικού πλούτου, σε όποιο βαθµό αυτό είναι πιθανόν, χωρίς τη
φροντίδα των πληθυσµών που γνωρίζουν τη συµβίωση µε το δάσος., ενώ τέλος η
αγρό-τουριστική δραστηριότητα, που βρίσκεται στην παιδική της ηλικία, κινδυνεύει να
εκµηδενιστεί.
Οι

παραπάνω

κίνδυνοι

οδηγούν

στην

αναγκαιότητα

επεξεργασίας

µιας

ολοκληρωµένης πρότασης αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν που θα
περιλαµβάνει την οικολογική, οικιστική και οικονοµική συνιστώσα και θα προβλέπει
παράλληλες δράσεις σε όλους τους τοµείς µε βασικό στόχο την παραµονή των
κατοίκων στις περιοχές κατοικίας τους .
Αυτονόητη είναι η άµεση οικονοµική και ψυχολογική στήριξη των κατοίκων πού έχει
ήδη παρασχεθεί ώστε να παραµείνουν οι κάτοικοι στις περιοχές τους και να
συµβάλλουν ουσιωδώς στην προσπάθεια αποκατάστασης της κοινωνικοοικονοµικής
ζωής στις πληγείσες περιοχές.
Με στόχο την αποφυγή αποσπασµατικών λύσεων και την χάραξη µιας βιώσιµης
αναπτυξιακής στρατηγικής την παρούσα χρονική περίοδο εκπονούνται µελέτες για
την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου χαρακτήρα αναπτυξιακού προγράµµατος που
περιλαµβάνει τα άµεσα βραχυπρόθεσµα και τα µεσοµακροπρόθεσµα µέτρα και
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.
Τµήµα των προτεινόµενων δράσεων που εµπίπτουν στους στόχους και στα πεδία
επιλεξιµότητας του ΕΓΤΑΑ και θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές θα
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χρηµατοδοτηθούν µέσω των αντίστοιχων Μέτρων και ∆ράσεων του Προγράµµατος.
Οι προτεινόµενες δράσεις καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των µέτρων του
προγράµµατος και εστιάζονται τόσο σε δράσεις αποκατάστασης (παροχή
αποζηµιώσεων για την καταστροφή των παγίων εγκαταστάσεων φυτικού και ζωικού
κεφαλαίου, αναδασώσεις κλπ.)
Τα βραχυπρόθεσµα µέτρα που έχουν κυρίως χαρακτήρα πρόληψης και αποφυγής
των άµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων εστιάζονται στην :
•

Προστασία των Εδαφών των καµένων περιοχών από τη διάβρωση µε την
δηµιουργία τοποθέτηση

«κορµοφραγµάτων» και την

υλοτόµηση των

εκτάσεων µε αποµάκρυνση των δέντρων που πρέπει να κοπούν.
•

Αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου που κάηκε και τάχιστο καθορισµό
χώρων βόσκησης, ώστε να ξαναρχίσει η κτηνοτροφική δραστηριότητα
χωρίς να ζηµιωθεί η φυσική αναγέννηση του δάσους.

•

Παρεµβάσεις για την αναγέννηση του δάσους, την προφύλαξή του από
µελλοντικές πυρκαγιές καθώς και τη συντήρησή του. Παρακολούθηση των
επιπτώσεων της πυρκαγιάς στις συνιστώσες του οικοσυστήµατος, ανάκαµψη
µετά την πυρκαγιά, λειτουργίες των οικοσυστηµάτων σε σχέση µε τις
πυρκαγιές, µεταπυρική διαχείριση, αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας.

•

Η δέσµη αυτή προϋποθέτει αναβάθµιση και κατάλληλη στελέχωση των
∆ασικών Υπηρεσιών.

•

Εκτίµηση και χαρτογράφηση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών
(Τηλεπισκόπηση).

Οι δράσεις που θα συµβάλλουν στην αναζωογόνηση της οικονοµίας των περιοχών
που έχουν πληγεί οµαδοποιούνται σε :

Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ
Αφορούν ενίσχυση επενδύσεων στον «Εκσυγχρονισµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων»
φυτικής και ζωικής παραγωγής, αφού αναπληρωθεί το απολεσθέν ζωικό και φυτικό
κεφάλαιο και αποκατασταθούν οι ζηµιές σε υλικοτεχνική υποδοµή στοο πλαίσιο
προγραµµάτων αποκατάστασης ζηµιών ή παράλληλα µ’ αυτά.

ΙΙ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ
1. ∆ηµόσια έργα – Μελέτες
Οι παρεµβάσεις για τα δηµόσια έργα εστιάζονται στην εκπόνηση των απαραίτητων
µελετών και την κατασκευή των ακόλουθων κατηγοριών έργων :
α) δίκτυα πυρόσβεσης
β) αγροτική οδοποιΐα
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γ) αντιδιαβρωτική προστασία
δ) διευθέτηση χειµάρρων
ε) αντιπληµµυρικά – αποστραγγιστικά
στ) εσωτερική οδοποιΐα
ζ) καταστραφέντα δίκτυα άρδευσης
η) οµβροδεξαµενές
θ) συµπληρωµατικές υποδοµές
Όλα τα ανωτέρω είναι µικρά δηµόσια έργα που θα υλοποιηθούν στους αγροτικούς
∆ήµους των πυρόπληκτων περιοχών.

2. ∆ασικά
α) Έργα αποκατάστασης δασοκοµικού δυναµικού
β) Προληπτικά µέτρα προστασίας δασών
γ) Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών δικτύων πυρόσβεσης
δ) Έργα Ορεινής Υδρονοµίας
ε) Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης
στ) ∆ιαρκή παρακολούθησης της :
(1) φυσικής αναγέννησης των δασών και
(2) πανίδας
ζ) Έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα δάση

3. Ιδιωτικά έργα
α) τουριστικά (καταλύµατα, εστίαση, αναψυχή)
β) βιοτεχνικές δραστηριότητες
γ) µεταποιητικές, τυποποιητικές µονάδες
δ) αποκατάσταση ανταγωνιστικότητας πυρόπληκτων επιχειρήσεων
Όπως προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει
αναθέσει την εκπόνηση των µελετών που θα εξειδικεύσουν το περιεχόµενο των
επτά (7) Προγραµµάτων Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών. (δηλαδή
ένα (1) κατά Νοµό).
Ο συνολικός προϋπολογισµός των δράσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές θα
ανέλθει στα 200 εκ. €.
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3.2.

Η στρατηγική που έχει επιλεγεί για την αντιµετώπιση
πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και τον προσδιορισµό των
πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση –
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα, την
περιβαλλοντική κατάσταση και την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές, προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα, που οδηγούν στην ανάγκη της
διατύπωσης των στρατηγικών στόχων της ασκούµενης αγροτικής πολιτικής.
Κατά την κατάρτιση του ΕΣΣΑΑ 2007-2013, υιοθετήθηκε µια στρατηγική
προσαρµοσµένη προς τις νέες κατευθύνσεις της πρόσφατης µεταρρύθµισης της
ΚΑΠ, που εισήγαγε µείζονες αλλαγές οι οποίες πιθανώς θα έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στην οικονοµία του συνόλου της αγροτικής παραγωγής. Οι επιπτώσεις
αναµένεται να είναι σοβαρότερες σε παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους, όπως
του καπνού, των ζαχαρότευτλων και ενδεχοµένως του βάµβακος αλλά και στα
συστήµατα παραγωγής, στις χρήσεις γης, στην απασχόληση και γενικότερα στις
ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου. Οι
σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην νέα ΚΑΠ, η
οποία ανταποκρίνεται τόσο µε την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών παραµέτρων
στους κανόνες της, όσο και µε την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών που συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της υπαίθρου. Η
περιβαλλοντική διάσταση της ΚΑΠ αποσκοπεί κυρίως στον περιορισµό της
εγκατάλειψης της γεωργικής γης και τη µείωση της απασχόλησης που θα προκληθεί
αφενός και αφετέρου στην ανάγκη ικανοποίησης της ολοένα αυξανόµενης απαίτησης
των ευρωπαίων καταναλωτών για καλύτερο περιβάλλον και ασφαλέστερα τρόφιµα.
Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του
γεωργικού τοµέα καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της
καινοτοµίας στις αγροτικές περιοχές.
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός της εκµετάλλευσης µέσω της στροφής
σε νέες καλλιέργειες, η αλλαγή στην τεχνικοπαραγωγική κατεύθυνση της
εκµετάλλευσης µέσω των επενδύσεων, η παροχή συµβουλών, η υιοθέτηση και
τήρηση προτύπων, η προώθηση και προβολή των προϊόντων, η καθετοποίηση της
παραγωγής, ο εκσυγχρονισµός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τοµέα µπορούν να
συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση, τη διατήρηση της απασχόλησης και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, αποτελώντας το περιεχόµενο των
επιταχυντικών πολιτικών.
Η βελτίωση των γνώσεων του απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα και η
ευαισθητοποίηση τους στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος, η βελτίωση
των υποδοµών και ιδιαίτερα όσων µπορούν να συµβάλλουν στην άµβλυνση των
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διαρθρωτικών προβληµάτων, όπως το χαµηλό ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων, η
µείωση του κατακερµατισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος
αλλά και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και συνακόλουθα η δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τουρισµός που οι αγροτικές περιοχές
παρουσιάζουν σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης µέσω της εφαρµογής
ολοκληρωµένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης συνθέτουν το περιεχόµενο των
διαρθρωτικών πολιτικών.
Η συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές και
περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα στις οποίες οι παραγωγοί δεν µπορούν να έχουν
ικανοποιητικές αποδόσεις λόγω εδαφολογικών – κλιµατολογικών συνθηκών µε την
υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον συνθέτουν το
περιεχόµενο των σταθεροποιητικών πολιτικών.
Τέλος η άµβλυνση της δυσµενούς δηµογραφικής σύνθεσης των απασχολούµενων
στον πρωτογενή τοµέα, η διασφάλιση οµαλής «διαδοχής» στη γεωργική
επαγγελµατική δραστηριότητα, αλλά και η σηµαντική αύξηση της συµβολής της
γεωργίας – δασοκοµίας στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος
συνθέτουν το περιεχόµενο των προληπτικών πολιτικών.
Συµπερασµατικά, ο απώτερος σκοπός από την εφαρµογή µίας πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης δεν θα πρέπει να είναι άλλος από τη δηµιουργία µίας ευέλικτης
πολυσυλλεκτικής οικονοµίας της υπαίθρου µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία σε
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίνεται
µεγαλύτερη έµφαση στην ενθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών µε χρήση µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον,
συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής παραγωγής, στη χρήση ανανεώσιµων
πρώτων υλών και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε συµφωνία µε τους στόχους
του Γκέτεµποργκ.
Η αγροτική κοινωνία οδεύει προς µια σύζευξη των γεωργικών και µη γεωργικών
δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αξιόλογη πρωτογενής
παραγωγή, αλλά και ταυτόχρονη επιχειρηµατική δράση στο εµπόριο, στο βιοτεχνικό
τοµέα και στις υπηρεσίες. Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις οφείλουν να
ικανοποιήσουν µια σειρά αναγκών µε βασικό στόχο τη βελτίωση της απασχόλησης,
του εισοδήµατος και των συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο οι οποίες
προσδιορίζονται από τις αδυναµίες και τα µειονεκτήµατα που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας, η οποία ενσωµατώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ που προωθεί
την ενίσχυση των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή
την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική στοχεύοντας στην ανάπτυξη
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µε
παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής
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των κατοίκων της υπαίθρου, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη µέσω
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού
τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε µία βιώσιµη Ύπαιθρο.
Το παραπάνω αναπτυξιακό όραµα της Ελλάδας για την Αγροτική Ανάπτυξη την
4η Προγραµµατική περίοδο εξυπηρετείται από τους ακόλουθους Στρατηγικούς
Στόχους, µέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήµατα
που τεκµηριώθηκαν και αναδείχθηκαν στην προηγούµενη ενότητα εστιάζοντας
στο µίγµα πολιτικών που αναλύεται ανωτέρω, έχοντας απόλυτη συνέπεια µε το
ΕΣΣΑΑ 2007-2013.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την
4η Προγραµµατική Περίοδο είναι οι :
∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της
δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1)
Έµφαση θα δοθεί στο Γεωργικό Τοµέα, έτσι ώστε αυτός να συµβάλει πιο αποδοτικά
στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του
αλλά δίνοντας επίσης περαιτέρω ώθηση στη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων, η
οποία αποτελεί ένα σηµαντικό κρίκο της «αγροδιατροφικής αλυσίδας» (παραγωγήµεταποίηση-εµπορία γεωργικών προϊόντων). Ένας ανταγωνιστικός Γεωργικός
Τοµέας αποτελεί την ικανή αλλά όχι απαραίτητα και αναγκαία συνθήκη για την τοπική
ανάπτυξη σε µεγάλο τµήµα του Ελληνικού χώρου. Η δηµιουργία ανταγωνιστικών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν τις προϋποθέσεις δυναµικής αγροτικής
ανάπτυξης προάγεται κατά προτεραιότητα από το πρώτο στρατηγικό στόχο.
Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των
προϊόντων της πρωτογενούς και µεταποιηµένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής,
έτσι ώστε αυτή να ανταπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από τη πιθανή
διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου να διευρύνει τις
εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις θα συντελέσουν
αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών αλλά και θα
προσφέρουν στην κατανάλωση ποιοτικά προϊόντα που θα σέβονται το περιβάλλον,
τα οποία θα είναι πλήρως συµβατά µε τους κανόνες της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς,
που σχετίζονται µε την διασφάλιση της υγιεινής κατάστασης αυτών των προϊόντων
και την προστασία του καταναλωτή.
Παράλληλα θα συµπεριληφθούν δράσεις αντιµετώπισης των διατηρούµενων
διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (ηλικιακή διάρθρωση,
µικρό µέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατακερµατισµένος µέσος κλήρος)
µέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης και της ενθάρρυνσης εγκατάστασης νέων
γεωργών καθώς και υποδοµές ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα σχετικές µε την
πρόσβαση στη γεωργική και δασική γη, καθώς και τη διαχείριση των υδάτων. Η
προετοιµασία για τη µετάβαση στο νέο περιβάλλον απαιτεί την ανάληψη δράσεων και
πρωτοβουλιών, οι οποίες θα είναι προσανατολισµένες στην παραγωγή προϊόντων
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υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που θα ανταποκρίνονται τόσο στην εγχώρια όσο
και την παγκόσµια αγορά, στην υιοθέτηση παραγωγικών συστηµάτων που θα
προσαρµόζονται καλύτερα στις εξελίξεις της αγοράς και στην αναδιάρθρωση του
παραγωγικού συστήµατος κυρίως σε γεωργούς των περιοχών που πλήττονται
περισσότερο από την νέα ΚΑΠ. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που
αφορούν τη ζωική παραγωγή µε έµφαση στην ποιότητα τροφίµων, στην προστασία
του περιβάλλοντος και σε παραγωγικές επενδύσεις µε στόχο την βέλτιστη
αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην
προαγωγή της επιχειρηµατικότητας µε χρήση των συµβουλευτικών υπηρεσιών,
επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, την ενίσχυση της µεταποίησης και
τυποποίησης µε παράλληλη τήρηση των περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων
και των τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγοµένων
προϊόντων.
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων.
•

στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού µέσου
µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων

•

στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω
της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας

•

στην αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του πρωτογενή τοµέα

•

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την
προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων
(γενικός στρατηγικός στόχος 2)
Σε γενικά πλαίσια η ελληνική γεωργία δεν δηµιουργεί σηµαντικά περιβαλλοντικά
προβλήµατα, µε εξαίρεση συγκεκριµένες περιοχές όπου η εντατικοποίηση της
γεωργίας έχει δηµιουργήσει προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιβάρυνση του
εδάφους και των υδατικών πόρων από την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και
φυτοπροστατευτικών ουσιών. Επιβάρυνση στο περιβάλλον όµως δηµιουργεί και η
εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των
εδαφών, τη µείωση της βιοποικιλότητας κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ενταθεί η προσπάθεια υιοθέτησης µεθόδων φιλικών προς το
περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίµων και την δηµόσια υγεία,
δηµιουργώντας παράλληλα ένα πρόσθετο εισόδηµα στους παραγωγούς. Θα
προωθηθούν δράσεις σχετικά µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την
ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, την προστασία της ποιότητας
των υδάτων καθώς επίσης την ενίσχυση των παραγωγών των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.
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Ιδιαίτερα θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις υπέρ της προστασίας του εδάφους και
των νερών, καθώς επίσης και την αύξηση της δασικής έκτασης είτε άµεσα µέσω της
δάσωσης γεωργικών γαιών είτε έµµεσα µέσω της αναδάσωσης των δασικών
εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές και τέλος µέσω της προώθησης
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην διάδοση καλλιεργητικών µεθόδων
και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόµηση των υδατικών πόρων.
Οι ανωτέρω δράσεις θα συµβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των
κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση σε περιοχές λιγότερο
ευνοηµένες, στην προώθηση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και
φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής, για την προστασία των νερών και του
εδάφους, στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και στην παγίωση της
συµβολής της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην συνολική του τοµέα.
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων.
•

της προστασίας του εδάφους

•

της προστασίας των υδατικών πόρων

•

της άµβλυνσης των κλιµατικών µεταβολών

•

της προστασίας της βιοποικιλότητας

•

της προστασίας – διατήρησης του αγροτικού τοπίου

•

της βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των δασών

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3)
Οι αγροτικές περιοχές της χώρας µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο βασικές
κατηγορίες: τις αποµακρυσµένες ορεινές / µειονεκτικές περιοχές και τις πεδινές
περιοχές . Οι ορεινές / µειονεκτικές περιοχές διακρίνονται από σηµαντικές ελλείψεις
σε υποδοµές και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να
αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα συγκράτησης του πληθυσµού σε αντίθεση µε τις
πεδινές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται έως σήµερα από σχετικά υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης οι οποίες όµως αναµένεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα σε
βασικούς κλάδους παραγωγής εξαιτίας των επιπτώσεων της εφαρµογής της νέας
ΚΑΠ. Οι παρεµβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος
γενικού στόχου (άξονας 3) προσανατολίζονται στις ορεινές/ µειονεκτικές περιοχές
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία βασικών υποδοµών καθώς και στην
προώθηση της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, ενώ οι παρεµβάσεις του
επόµενου γενικού στρατηγικού στόχου της προσέγγισης LEADER (άξονας 4),
επεκτείνονται και στις λοιπές περιοχές (πεδινές) και θα επικεντρωθούν στην
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στην καινοτοµία και την οικονοµική
διαφοροποίηση.

- 63 -

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε στόχο τη δηµιουργία
ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα
επιδιώκεται η αναστροφή των δυσµενών τάσεων της πληθυσµιακής συρρίκνωσης,
κυρίως των φθινουσών περιοχών, και της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών των
οποίων η τοπική οικονοµία εξαρτάται άµεσα από τον πρωτογενή τοµέα, καθώς και η
ενσωµάτωση των περιοχών αυτών σε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας
µιας ζωντανής και εξελισσόµενης υπαίθρου µε προοπτικές ανάπτυξης, µέσω της
προώθησης ευκαιριών πολυαπασχόλησης, της διασφάλισης συνθηκών ίσων
ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων, της αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, την αναβάθµιση των υποδοµών, την προστασία και ανάδειξη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της υπαίθρου που θα συµβάλλουν στη
βελτίωση της ελκυστικότητας ως περιοχές κατοίκησης και στην προσέλκυση
επενδύσεων.
Επίσης, θα αναληφθούν δράσεις για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού
των αγροτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µικρής
κλίµακας είτε µέσω παρεµβάσεων για την επεξεργασία των τοπικών προϊόντων και
την ενίσχυση του τουρισµού. Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της υπαίθρου, τα
νέα πρότυπα κατοίκησης αστικοποίησης ή επαναστικοποίησης που ενισχύονται
µέσω των µεγάλων έργων υποδοµής που θα χρηµατοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά
ταµεία, θα αξιοποιηθούν µέσω του παρόντος γενικού στόχου.
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
•

Της βελτίωσης της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών

•

Της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας

∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση
στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader (γενικός στρατηγικός
στόχος 4)
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται µέσω της προσέγγισης
LEADER έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωµένη
προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις
οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου (ορεινές, µειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές) και την
τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ισορροπίας. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη ταυτίζεται µε την
«εκ των κάτω» προσέγγιση, αφού προϋποθέτει συµµετοχικό προγραµµατισµό
(σχεδιασµό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσµού, οι
οποίοι γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις δυνατότητες της περιοχής τους.
Οι παρεµβάσεις της προσέγγισης θα αφορούν στη βελτίωση της διακυβέρνησης και
της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών
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περιοχών, µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της δικτύωσης περιοχών και
φορέων και κλάδων προκειµένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιλεγµένων αγροτικών περιοχών, µε στόχο τη
στήριξη της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς της τοπικής οικονοµίας και της
ενίσχυσης
καινοτόµων
παρεµβάσεων
µε
θετικά
αποτελέσµατα
στην
ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέµβασης αλλά και στη δυνατότητα νέων
ευκαιριών απασχόλησης, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης τοπικής αναπτυξιακής
στρατηγικής.
Η επίτευξη του προαναφερθέντος στρατηγικού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των
ακόλουθων Ειδικών Στόχων.
•

της εφαρµογής σχεδίων συνεργασίας

•

της ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίησης
του πληθυσµού για το σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών
ανάπτυξης

3.2.1.

Κοινοί ∆είκτες Επιπτώσεων

Η εφαρµογή του Προγράµµατος αναµένεται να επιφέρει µια σειρά επιπτώσεων σε
κρίσιµα µεγέθη της ελληνικής γεωργίας, αλλά και του περιβάλλοντος που
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
∆είκτης

Οικονοµική
ανάπτυξη

Μεταβλητή ∆είκτη
Η Καθαρή
προστιθέµενη Αξία σε
Μονάδες Αγοραστικής
∆ύναµης

Μονάδα
Μέτρησης
Μονάδες
Αγοραστικής

Τιµή Στόχος

616.782.209

∆ύναµης

∆ηµιουργία θέσεων
εργασίας

Νέες Θέσεις εργασίας
πλήρους
απασχόλησης

Αριθµός

3.645

Παραγωγικότητα
εργασίας

Η Μεταβολή στην
ακαθάριστη
προστιθέµενη αξία ανά
θέση εργασίας
πλήρους
απασχόλησης

Ευρώ

14.448

Αναστροφή της
τάσης µείωσης της
βιοποικιλότητας

Η µεταβολή του
πληθυσµού των
πτηνών στις γεωργικές
εκτάσεις

Ποσοστό

*
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∆ιατήρηση των
γεωργικών
εκτάσεων και της
δασοκοµίας υψηλής
φυσικής αξίας

Βελτίωση της
ποιότητας των
υδάτων

Συµβολή στην
καταπολέµηση των
κλιµατικών
αλλαγών

Αλλαγές στις περιοχές
υψηλής φυσικής αξίας:
-Χρησιµοποιούµενη
Γεωργική Έκταση
(ΧΓΕ) σε περιοχές
υψηλής φυσικής αξίας

-Εκτάρια (ha)

**

21,9
Κωνοφόρα

-Σύνθεση ειδών
δένδρων

-Ποσοστιαία
αναλογία

α) Αλλαγές στο
ακαθάριστο ισοζύγιο
θρεπτικών ουσιών των
υδάτων:
- Πλεόνασµα νιτρικών

Χιλιόγραµµα /
Εκτάριο
(Kgr/ha)

12

- Πλεόνασµα
φωσφορικών

Χιλιόγραµµα /
Εκτάριο
(Kgr/ha)

4

β) Ρύπανση από
νιτρικά και
φυτοφάρµακα

Μικρογραµµάρια /
Λίτρο (mg/l)

***

Η αύξηση της
παραγωγής
ανανεώσιµης ενέργειας

Κιλοτόνοι
(Kroes / Ktons)

****

78,1
Πλατύφυλλα
0,0 Μεικτά

* Έχει ανατεθεί µελέτη, η οποία θα διαµορφώσει το µεθοδολογικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα γίνεται η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδρασης των γεωργο-περιβαλλοντικών µέτρων στη βιοποικιλότητα.
** Έχει ανατεθεί µελέτη για τον καθορισµό των υψηλής φυσικής αξίας περιοχών γεωργικής και δασικής γης.
*** Λόγω έλλειψης δεδοµένων που να ορίζουν το σηµείο εκκίνησης, ήτοι την τιµή βάσης του δείκτη, δεν είναι δυνατή η
εκτίµηση της τιµής στόχου για το συγκεκριµένο δείκτη. Ο ορισµός της τιµής στόχου θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενο
στάδιο κατόπιν των απαιτούµενων ενεργειών.
**** Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για την ενίσχυση παραγωγής
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για ιδία κατανάλωση, η παραγωγή δε ανανεώσιµης ενέργειας από τις εν λόγω
δράσεις θα είναι πολύ µικρής κλίµακας, οπότε η συµβολή της στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών θα
προκύπτει κυρίως µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας.
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3.3.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 καταρτίστηκε σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για την αγροτική ανάπτυξη και τον
εφαρµοστικό του κανονισµό.
Τα περιεχόµενα του Προγράµµατος βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε το άρθρο 16
του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 (Περιεχόµενο Προγραµµάτων).
Η κατάρτιση του Προγράµµατος έγινε µε τη στενή συνεργασία των εταίρων του
άρθρου 6 του προαναφερθέντος κανονισµού.
I.1 ΣΤΟΧΟΙ
Οι Γενικοί Στρατηγικοί, οι Ειδικοί στόχοι και οι Άξονες του Προγράµµατος για την
περίοδο 2007-2013 παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.
Το 46,1% του Προγράµµατος θα δαπανηθεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργίας και της δασοκοµίας (Άξονας 1), το 34,5% για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου (Άξονας 2), το 19,4% για την ποιότητα ζωής στις
αγροτικές περιοχές και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας (Άξονας 3). Η
αναφορά στα ποσοστά αυτά, σε επίπεδο Άξονα, πραγµατοποιείται χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς το ποσό της Τεχνικής Βοήθειας, και µε τον
Άξονα Leader να κατανέµεται στους Άξονες 1 και 3. Για την εφαρµογή δράσεων
προσέγγισης Leader συνολικά θα δαπανηθεί το 5,9% του Προγράµµατος, ενώ για
την Τεχνική Βοήθεια το 2,0 %.
Οι περιφέρειες σύγκλισης θα αντλήσουν το 81,1% των διαθέσιµων πόρων, οι εκτός
σύγκλισης το 14,4% και τα νησιά του Αιγαίου το 4,5%
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Προστασία του
περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση
των φυσικών πόρων
(γενικός στρατηγικός
στόχος 2)

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές
περιοχές και στην
ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της
αγροτικής οικονοµίας
(γενικός στρατηγικός
στόχος 3)

∆ηµιουργία τοπικών
ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη
διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω
της προσέγγισης Leader
(γενικός στρατηγικός
στόχος 4)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άξονας 1: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας

1.Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του
µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
2. Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας
3. Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του
πρωτογενή τοµέα
4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού
για την προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις

Άξονας 2: Βελτίωση του
περιβάλλοντος και της
Υπαίθρου

1.Προστασία του εδάφους
2.Προστασία των υδατικών πόρων
3. Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών
4.Προστασία της βιοποικιλότητας
5.Προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου
6.Βελτίωσης της οικολογικής σταθερότητας των
δασών

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής
στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας

1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών
περιοχών
2. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

Άξονας 4: Εφαρµογή της
προσέγγισης Leader

1.Εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας
2.Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και
κινητοποίηση του πληθυσµού για τον σχεδιασµό και
υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης
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II.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΙΙ.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Γενική οικονοµική κατάσταση
Ορθώς τοποθετείται, εξαρχής, η σχετική περιγραφή στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικής
οικονοµικής κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας επιχειρώντας να φωτίσει το
‘σκηνικό’ εντός του οποίου δρα, εξελίσσεται και λειτουργεί ο πρωτογενής τοµέας της
οικονοµίας. Η ανάλυση αξιολογείται ως επαρκής.
Επισηµάνθηκαν στο κείµενο του ΠΑΑ ορισµένα στοιχεία που έχρηζαν βελτίωσης όπως η
αναφορά ότι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι µέτριες ενώ αντίθετα είναι σηµαντικές
και ότι η πολυαπασχόληση των αγροτών κινείται σε υψηλά επίπεδα ενώ αντίθετα είναι
χαµηλή, γεγονός που επισηµαίνει την ύπαρξη αντίστοιχης δυνατότητας αντιµετώπισης
των σχετικών προβληµάτων µέσω της πολυαπασχόλησης.
Οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στο σχετικό κείµενο του ΠΑΑ
2007-2013.
Επισηµάνθηκε επίσης ότι κατά την πορεία του Προγράµµατος θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και ορισµένα µακροοικονοµικά µεγέθη τα οποία επηρεάζουν τη γενικότερη
κοινωνικοικονοµική δραστηριότητα και εποµένως και την αποτελεσµατικότητα του
Προγράµµατος
Για την τεκµηρίωση του µεγέθους των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ο Σύµβουλος
προέβη σε σχετικές εκτιµήσεις µε τη χρήση εργαλείων περιφερειακής ανάλυσης.
Οικονοµική κατάσταση του Πρωτογενή τοµέα
Η περαιτέρω ειδικότερη περιγραφή του πρωτογενή τοµέα αναδεικνύει µε επαρκή βαθµό
τεκµηρίωσης τόσο το ρόλο του και τη σηµαντικότητά του στην ελληνική οικονοµία όσο
και τα µείζονα διαρθρωτικά προβλήµατα του τοµέα. Πράγµατι, ο πρωτογενής τοµέας
στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τοµέα της παραγωγικής δραστηριότητας
µε σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον
πολιτισµό, παρά το γεγονός ότι η τάση, όπως ορθά διαπιστώνεται, είναι να
συρρικνώνεται µε βάση τα κριτήρια της συµµετοχής του στην ακαθάριστη προστιθέµενη
αξία του συνόλου της οικονοµίας.
Στις εξαγωγές, το εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο αυξάνεται αρνητικά .
Ακόµη, ο πρωτογενής τοµέας χαρακτηρίζεται «ως τοµέας ‘έντασης εργασίας’, µε χαµηλή
προστιθέµενη αξία, ποιότητα, ενσωµατωµένη γνώση και εξειδίκευση των παραγόµενων
αγαθών». Η εκτίµηση αυτή είναι σηµαντική και συνοψίζει πολύ περιεκτικά τη
φυσιογνωµία του πρωτογενή τοµέα και τις συνέπειες των χρόνιων και επίµονων
διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα για τα οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια.
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Η οικονοµική κατάσταση του τοµέα µπορεί να αποτυπωθεί µε τα εξής χαρακτηριστικά
στοιχεία:
Οικονοµική Κατάσταση του Αγροτικού Τοµέα
Τοµέας έντασης εργασίας, µε
•

χαµηλή προστιθέµενη αξία

•

χαµηλή ποιότητα παραγόµενων προϊόντων

Ανταγωνιστικότητα στον Πρωτογενή τοµέα
Η χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα συνιστά ένα
διαχρονικό χαρακτηριστικό του τοµέα που εµµένει παρά την εφαρµογή των
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η συνέπεια της χαµηλής ανταγωνιστικότητας
εκδηλώνεται στις σχετικά υψηλότερες τιµές σε σύγκριση µε τις τιµές των εισαγοµένων
προϊόντων και γενικά σε σύγκριση µε τις διεθνείς τιµές, µε επιπτώσεις στη ζήτηση, στο
ισοζύγιο εξαγωγών – εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και, φυσικά, στα εισοδήµατα του
πρωτογενούς τοµέα. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη χαµηλή παραγωγικότητα και
ανταγωνιστικότητα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα:
•

περιορισµοί που τίθενται από τη γεωφυσική κατάσταση της χώρας και τους
περιορισµένους φυσικούς πόρους

•

το µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων το οποίο µε 4,8 Ha ανά
εκµετάλλευση βρίσκεται σε τεράστια απόκλιση από τα 15,8 Ha ανά
εκµετάλλευση στην Ε.Ε. των 25.

•

η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων κατά µέγεθος που καταδεικνύει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους (76,1%) ανήκουν στην κλάση µεγέθους (0-5) ενώ
µόλις το 0,8% ανήκουν στην κλάση µεγέθους (>50 Ha).

•

η κυριαρχία των προσωπικών ή οικογενειακής µορφής εκµεταλλεύσεων
(99,9%) και µόνο 0,1% στις εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής.

•

οι αδυναµίες των αγροτικών συνεταιρισµών που συνιστούν τις βασικές θεσµικές
δοµές στήριξης του πρωτογενή τοµέα να διαδραµατίσουν πιο αποφασιστικό
ρόλο τόσο στον επαναπροσανατολισµό της παραγωγής όσο και στη διάθεση
και εµπορία των προϊόντων.

•

η ηλικιακή διάρθρωση των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπου η
τιµή του δείκτη «ποσοστό αγροτών ηλικίας <35 σε σχέση µε τους αγρότες
ηλικίας >55» για το έτος 2003 ήταν 0,13 µε όχι αισιόδοξη προοπτική
αναστροφής της κατάστασης αυτής αφού το 40% των απασχολουµένων στη
γεωργία είναι πάνω από 55 ετών.

•

το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων στον τοµέα (69,5%
απόφοιτοι δηµοτικού, 14,3% µε µερικές τάξεις του δηµοτικού ή χωρίς καµιά
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εκπαίδευση, 15% απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης και µόλις το 1,2% απόφοιτοι
ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
•

το χαµηλό ποσοστό καταρτιζόµενων αγροτών και η αδυναµία πρόσβασης σε
συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η σηµασία του εν λόγω παράγοντα είναι ιδιαίτερα
µεγάλη ενόψει της επείγουσας ανάγκης στροφής της παραγωγής σε βιολογικές
καλλιέργειες, της διαφοροποίησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
υιοθέτησης καινοτοµιών.

•

η καινοτοµία, τόσο µε την έννοια της παραγωγής τεχνογνωσίας όσο και µε την
έννοια της διάχυσης και της µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η σχετική έρευνα είναι
ανεπαρκής ποσοτικά και ποιοτικά και οι µηχανισµοί σύνδεσης των όποιων
αποτελεσµάτων της µε την παραγωγή είτε απουσιάζουν είτε είναι ανεπαρκείς.

Είναι φανερό ότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, περιορισµοί και αδυναµίες
µπορούν να ταξινοµηθούν σε «ανελαστικά» τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη
αντίσταση στη µεταβολή παρά τις παρεµβατικές πολιτικές και τα «ελαστικά» η µεταβολή
των οποίων παρότι δυσχερής, εντούτοις επηρεάζεται περισσότερο από τις παρεµβατικές
πολιτικές και είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί πιο αποτελεσµατικά εφόσον διατεθούν οι
αναγκαίοι γι’ αυτό πόροι και υπάρξει ο ανάλογος σχεδιασµός. Η διάκριση αυτή επηρεάζει
την κατεύθυνση και την έµφαση των επί µέρους επιλογών και επιχειρησιακών στόχων.
Στην πρώτη κατηγορία θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν τα πρώτα τέσσερα σηµεία και
στη δεύτερη τα επόµενα πέντε.

Παραγωγή στον Πρωτογενή τοµέα-Τάσεις
Στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση της παραγωγής, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι η
σύνθεση της τελικής αξίας της παραγωγής.. Η σχέση φυτικής / κτηνοτροφικής
παραγωγής είναι 3:1 υπέρ της φυτικής ως προς την αξία των παραγόµενων προϊόντων.
Η εν λόγω παρατήρηση έχει τη σηµασία της αφού πρέπει να σταθµιστεί τόσο ως προς
την κατανοµή των πόρων όσο και ως προς την κατεύθυνση της έρευνας, της
καινοτοµίας, της κατάρτισης, ως προς τις δράσεις κλπ.
Η κατεύθυνση που προτείνεται όσον αφορά τον προσανατολισµό της παραγωγής είναι:
για τη φυτική παραγωγή, η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και µη εδώδιµων
(βιοκαύσιµα, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφικά φυτά, λαχανικά της υπαίθρου) και για τη
ζωική παραγωγή η βιολογική κτηνοτροφία σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό των
εκµεταλλεύσεων ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας. Συναφώς επισηµαίνεται η ικανοποιητική
µέχρι τώρα εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας και η
ύπαρξη κατάλληλων εδαφοκλιµατικών συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη. Γενικότερα,
υποδεικνύονται µέθοδοι παραγωγής χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά φιλικές και
κοινωνικά αποδεκτές.
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Αγροδιατροφικός τοµέας
Παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει ο εν λόγω κλάδος όσον αφορά την
παραγωγικότητα, την οργάνωση, την τεχνολογία, την προστιθέµενη αξία και γενικά την
αναπτυξιακή προοπτική, είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναµικό κλάδο της
ελληνικής οικονοµίας. Το ότι απασχολεί 124 χιλιάδες εργαζοµένους και περιλαµβάνει
17.000 περίπου µικρές επιχειρήσεις οικοτεχνικού ή βιοτεχνικού τύπου στις αγροτικές
κυρίως περιοχές της χώρας αναδεικνύει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο του εν λόγω
κλάδου και ταυτόχρονα υπογραµµίζει τις περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξής του. Οι
περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης επισηµαίνονται και από το γεγονός ότι τα ισοζύγια
εµπορίου στους διάφορους υποκλάδους (κρέατος, πουλερικών, αυγών, µελιού,
ζωοτροφών, ) είναι έντονα αρνητικά και εποµένως τα περιθώρια για αναδιάρθρωση και
εκσυγχρονισµό µεγάλα και υπαρκτά. Άλλωστε ο δυναµισµός αυτό έχει φανεί και από την
µέχρι σήµερα πορεία απορρόφησης των πόρων του τρέχοντος «Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006».
Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει τις ίδιες χρόνιες εγγενείς αδυναµίες και προβλήµατα όσον
αφορά στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την τυποποίηση και την
εµπορία. Ιδιαίτερα υπογραµµίζεται η µεγάλη συγκέντρωση που παρουσιάζεται στον
κλάδο αφού, σύµφωνα µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, ένας αριθµός 200
περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της παραγωγής και του µεριδίου της
αγοράς. Είναι φανερό ότι τα πιο έντονα και πιεστικά προβλήµατα από τα
προαναφερθέντα αντιµετωπίζουν οι µικρές και πολύ µικρές µονάδες και εποµένως είναι
αυτές που κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα έχουν ανάγκη στήριξης µέσω του
Προγράµµατος.

Περιβαλλοντική κατάσταση (Βιοποικιλότητα, Υδατικοί πόροι, Κλιµατικές αλλαγές)
H διαπίστωση ότι η «Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του πολυποίκιλου
ανάγλυφου είναι από τις πλουσιότερες χώρες σε όλα τα συστατικά που συνθέτουν τη
βιοποικιλότητα» - φυτικά είδη, θηλαστικά, πουλιά, φυλές αγροτικών ζώων, είδη
ιχθυοπανίδας κλπ – σε συνδυασµό µε την προϊούσα υποβάθµιση του περιβάλλοντος
(γης, ατµόσφαιρας υδάτων) και τις αυξανόµενες απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής
πολιτικής στα ζητήµατα της περιβαλλοντικής προστασίας, παρέχει το πλαίσιο για την
εντατικοποίηση των παρεµβάσεων και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
προληπτικών πολιτικών και των κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους στο ευαίσθητο
αυτό πεδίο.

Η αναφορά στον αριθµό των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), των Τόπων Κοινοτικής
Σηµασίας (ΤΚΣ), στην έκταση των περιοχών Natura και γενικά η αναφορά στις
προστατευόµενες περιοχές υπό οποιαδήποτε µορφή, ενώ ασφαλώς απεικονίζει µια
καταρχήν φροντίδα για το περιβάλλον σε θεσµικό επίπεδο δεν είναι, ωστόσο,
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οπωσδήποτε επαρκής για την ακριβή διάγνωση της κατάστασης στις εν λόγω περιοχές.
Ενδεχοµένως, µια εκτίµηση για την αποτελεσµατικότητα της προστασίας και των
παρεµβάσεων -έστω σε γενικές γραµµές- θα συντελούσε στη διαµόρφωση
πληρέστερης εικόνας προς την ανωτέρω κατεύθυνση.
Γενικότερα, πάντως, εκτός από την πλούσια βιοποικιλότητα σε όλες της τις συνιστώσες,
άλλος θετικός παράγοντας για το περιβάλλον είναι η διατήρηση της φυσιογνωµίας της
υπαίθρου από την ύπαρξη ποικίλων δραστηριοτήτων γύρω από τη γεωργία και τον
αγροτικό τοµέα γενικότερα.
Όµως, οι αρνητικές εξελίξεις και οι αυξανόµενοι κίνδυνοι είναι που αρχίζουν πλέον να
συσσωρεύονται και να αλλοιώνουν την εικόνα. Ειδικότερα, η εγκατάλειψη µεγάλων
εκτάσεων γης (κυρίως στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές), η συνακόλουθη
διάβρωση και ερηµοποίηση, η οικοπεδοποίηση γεωργικής γης, η εντατική γεωργία και η
υπερβόσκηση, η µείωση των δασικών εκτάσεων λόγω πυρκαγιών, η µη ορθολογική
διαχείριση των κάθε τύπου αποβλήτων, συνιστούν µείζονες απειλές και κινδύνους που
παραπέµπουν στην ενεργοποίηση όλων των µορφών παρέµβασης, στην ανάγκη για
εντοπισµό των κρίσιµων δράσεων, τρόπων και µορφών που άµεσα ή έµµεσα θα
συµβάλουν στην αναστροφή της κατάστασης αυτής.

Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές
Η ειδικότερη ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης στις αγροτικές περιοχές
αναφέρεται στην παραγωγική διάρθρωση, τα εισοδήµατα, τα δηµογραφικά στοιχεία, την
απασχόληση, τις συγκοινωνιακές υποδοµές και υποδοµές υγείας και εκπαίδευσης ώστε
να προκύψει το επίπεδο της ποιότητας ζωής και η φυσιογνωµία της οικονοµίας των εν
λόγω περιοχών που καλύπτουν, από άποψη έκτασης, το 97% του συνόλου της
ελληνικής επικράτειας.
Η ανάλυση θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε εντοπισµό των περιοχών εκείνων που
αντιµετωπίζουν σήµερα και εκείνων που πρόκειται να αντιµετωπίσουν στο άµεσο µέλλον
εντονότερα προβλήµατα ανισοτήτων, υστέρησης και φθίνουσας ανάπτυξης, ιδιαίτερα
µετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή αναµένεται να
έχει, πρώτιστα, στις περιοχές µε καλλιέργειες βαµβακιού, καπνού, ζαχαροτεύτλων κλπ.
Όσον αφορά στο κρίσιµο θέµα της απασχόλησης, στο ΠΑΑ 2007-2013, η περιγραφή
στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που αφορά στην απασχόληση στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις καθώς επίσης και στην πολυαπασχόληση των γεωργοκτηνοτρόφων
έχρηζε ορισµένων διευκρινήσεων/διορθώσεων προκειµένου να αποδοθεί ορθότερα η
πραγµατική κατάσταση. Οι διορθώσεις ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα µετά από την
υποβολή σχετικής τεκµηρίωσης του Συµβούλου.
ΙΙ.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Οι διαγνωσµένες ανάγκες όπως προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά και από τα
προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
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Ανάγκες
•

να ενισχυθεί η πολυαπασχόληση και ο αγροτουρισµός

•

να αναβαθµιστεί η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η κατά κεφαλή ακαθ. προστ. αξία στον πρωτογενή τοµέα

•

να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των παραγόµενων προϊόντων

•

να µεταβληθεί η διάρθρωση της φυτικής παραγωγής, να αναπτυχθεί η
βιολογική γεωργία και η παραγωγή ενεργειακών φυτών

•

να αναπτυχθεί η βιολογική κτηνοτροφία

•

να µεταβληθεί η σχέση φυτικής / ζωικής παραγωγής προς όφελος της
δεύτερης

•

να αυξηθεί το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων

•

να µειωθεί ο κατακερµατισµός του κλήρου

•

να καταστούν πιο αποτελεσµατικοί οι συλλογικοί φορείς των αγροτών

•

να εξυγιανθεί το κύκλωµα διακίνησης και εµπορίας

•

να βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού

•

να βελτιωθεί η συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών

•

να γίνουν αποτελεσµατικότεροι οι έλεγχοι του δηµοσίου όσον αφορά το
περιβάλλον, την προστασία του καταναλωτή, την ποιότητα των
προϊόντων,

•

να ενισχυθεί η συµβολαιακή γεωργία

•

να

παραχθούν

οι

απαιτούµενες

υποδοµές

όσον

αφορά

τις

συγκοινωνίες, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό, κυρίως στις
ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
•

να συγκρατηθεί ο πληθυσµός στην ύπαιθρο χώρα και να αναχαιτιστεί η
αστυφιλία

•

να

γίνουν

οικονοµικά

βιώσιµες

οι

µικρές

επιχειρήσεις

του

αγροδιατροφικού τοµέα
•

να µεταβληθεί θετικά η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολουµένων στη
γεωργία

•

να βρεθούν νέες αγορές στο εξωτερικό και να εδραιωθούν οι
υφιστάµενες

Οι ανάγκες αυτές δεν υπάρχουν οµαδοποιηµένες και καταγραµµένες στο κείµενο του
ΠΑΑ 2007-2013 αλλά προκύπτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που
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παρατίθεται σε αυτό. Οι βαρύτητες που δίνονται στα διάφορα Μέτρα αποτελούν
ουσιαστικά την ιεράρχηση των αναγκών.
Οι εν λόγω ανάγκες, οδηγούν στον καθορισµό των προγραµµατικών στόχων, δηλαδή,
των Στρατηγικών και των Ειδικών στόχων, µε προϋπολογισµούς (ποσοτικοποίηση) και
χρονικό προγραµµατισµό.

ΙΙ.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Μετά τη συγγραφή του πρώτου κειµένου του ΠΑΑ 2007-2013, ο Σύµβουλος για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση, σε συνεργασία µε στελέχη της ΕΥ∆ επανεξέτασαν και
αναδιαµόρφωσαν την ανάλυση SWOT, έτσι ώστε να αποτυπώνει µε ποιο
αποτελεσµατικό τρόπο τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν.
Ο πίνακας της SWOT συνοψίζει και οµαδοποιεί τα κρίσιµα θέµατα στα οποία το
πρόγραµµα πρέπει να στηριχθεί. Τα ισχυρά σηµεία, τα αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρίες και
οι απειλές καταγράφονται µε τρόπο που αποτυπώνει την πραγµατικότητα που
καταδεικνύει τόσο η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση όσο και η γνώση του Συµβούλου (της
ex ante ) για τα προβλήµατα και τις προοπτικές του πρωτογενή τοµέα και του αγροτικού
χώρου.
Η επιλεχθείσα στρατηγική οδηγεί στην αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων, στην
αντιµετώπιση των αδυναµιών και στην εκµετάλλευση των ευκαιριών. Η πρόληψη
πιθανών κινδύνων αντιµετωπίζεται έµµεσα από την επιδίωξη της στρατηγικής να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει το περιβάλλον µε την εφαρµογή του
µοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης, να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης στις αγροτικές
περιοχές και να διαφοροποιήσει την οικονοµική τους δραστηριότητα.

ΙΙ.4 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Κατά την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο 2000-2006 συγχρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΠΕ
συνολικά παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονταν στα ακόλουθα Προγράµµατα:
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου, 2000-2006», (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)

•

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη», (ΕΠΑΑ)

•

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

των

13

διοικητικών

Περιφερειών της Ελλάδας, ΠΕΠ
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Με βάση τα υφιστάµενα στοιχεία παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των παρεµβάσεων, καθώς επίσης και στοιχεία από τις
Ενηµερώσεις

των

Ενδιάµεσων

Αξιολογήσεων

των

παραπάνω

Προγραµµάτων

πραγµατοποιείται µια αποτίµηση των µέχρι σήµερα αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Η
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αποτίµηση αυτή αναλυτικά παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 3.4 «Επιπτώσεις της
προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού» του ΠΑΑ και στο υποκεφάλαιο 3.4
«Επιτεύγµατα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου» της Εκ των Προτέρων
Αξιολόγησης.
Η πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων της
προηγούµενης Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 θα καταστεί δυνατή µετά την
ολοκλήρωση τους, στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης.

ΙΙΙ.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝEΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΙΙΙ.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ
Αξιολόγηση της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του ΠΑΑ
Όπως παρουσιάζεται στο σχετικό κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 «Η συνολική στρατηγική
για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων Γενικών
Στρατηγικών στόχων:
Γενικός Στρατηγικός στόχος 1: ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα
Γενικός Στρατηγικός στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση
των φυσικών πόρων
Γενικός Στρατηγικός στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας
Γενικός Στρατηγικός στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση
και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader
Για κάθε έναν από τους ανωτέρω Γενικούς Στρατηγικούς στόχους έχουν τεθεί επιµέρους
στόχοι. Οι Ειδικοί αυτοί στόχοι εξετάστηκαν σε πρώτη φάση από το Σύµβουλο (της ex
ante αξιολόγησης) και διαπιστώθηκε ότι αποτελούν γενικά εύστοχες επιλογές µε
ορισµένες όµως αστοχίες (είτε ως προς τη διατύπωση είτε ως προς το βαθµό συµβολής
τους στην επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων). Στη συνέχεια και σε συνεργασία µε την
Υπηρεσία αναδιατυπώθηκαν οι επιµέρους στόχοι οι οποίοι οδηγούν θεµατικά σε
επιµέρους Μέτρα.
Σε ειδικό διάγραµµα στην έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης αποτυπώνεται ο
βαθµός συσχέτισης µεταξύ των Γενικών Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων.
Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα το επίπεδο συνέπειας των Ειδικών στόχων µπορεί
να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό αφού µετά την αναδιαµόρφωση µόνο δύο
παρουσιάζουν µέτρια συσχέτιση ενώ στην πρώτη έκδοση της στρατηγικής υπήρξαν
κάποιες αστοχίες.
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Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της εσωτερικής λογικής της στρατηγικής του ΠΑΑ
2007-2013 κατασκευάστηκε η µήτρα συνάφειας στην οποία παρουσιάζονται οι
συσχετίσεις των Αξόνων µε τους Ειδικούς Στόχους.
Στον Άξονα 1, τα Μέτρα που αφορούν στην Εγκατάσταση νέων γεωργών,
Εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και Βελτίωση και ανάπτυξη της
υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της
δασοκοµίας συντελούν στην εξυπηρέτηση περισσότερων ταυτόχρονα στόχων.
Αθροιστικά τα Μέτρα (δηλ. ο Άξονας) συνεισφέρουν κυρίως στην επίτευξη των στόχων
που αφορούν στη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης, στην αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού για την
προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις.
Στον Άξονα 2 σχεδόν όλα τα Μέτρα συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των περισσότερων
στόχων ενώ αθροιστικά αυξηµένη συγκέντρωση Μέτρων παρουσιάζουν οι στόχοι που
αφορούν στη µείωση της επιβάρυνσης των περιβαλλοντικών πόρων (του φυσικού
περιβάλλοντος) από την γεωργική δραστηριότητα και στην αειφορική χρήση της
γεωργικής και δασικής γης, διατήρηση της βιοποικιλότητας και διατήρηση της άσκησης
της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Στον Άξονα 3, τα Μέτρα ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες, ∆ιατήρηση
και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς και Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε
στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση και των δύο στόχων ενώ αθροιστικά οι στόχοι
ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό Μέτρων.
Τέλος, στον Άξονα 4, τα Μέτρα που αφορούν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης
συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση όλων των στόχων, ενώ αθροιστικά οι στόχοι
ικανοποιούνται από αυξηµένο αριθµό Μέτρων.

Συνάφεια της στρατηγικής µε την ανάλυση SWOT
Στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 παρουσιάζεται µε αποτελεσµατικό και συνοπτικό τρόπο
η συνάφεια της επιλεχθείσας στρατηγικής µε την ανάλυση SWOT.
Η ανάλυση οµαδοποιεί τα δεδοµένα της SWOT σε δεδοµένα εσωτερικού περιβάλλοντος
(δυνατά και αδύνατα σηµεία) και εξωτερικού περιβάλλοντος (ευκαιρίες και απειλές ) της
χώρας.
Προκειµένου να διερευνηθεί η συνάφεια SWOT και στρατηγικής, κατασκευάστηκε
σχετική µήτρα που στην οποία παρουσιάζονται τα Μέτρα τα οποία µε άµεσο ή έµµεσο
τρόπο αξιοποιούν τα ευρήµατα της SWOT. Παρουσιάζονται δηλ. τα Μέτρα που
αξιοποιούν τα ισχυρά σηµεία, εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες, αντιµετωπίζουν τα αδύνατα
σηµεία και προλαβαίνουν τις απειλές.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι σε κάθε σηµείο της SWOT (ισχυρό, αδύνατο,
ευκαιρία, κίνδυνο) το ΠΑΑ παρεµβαίνει κατά µέσο όρο (ανά οµάδα σηµείων: όπως
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παρουσιάζεται η σχετική οµαδοποίηση στη SWOT) µε 5 έως 12 Μέτρα. Αυτό αποτελεί το
κρισιµότερο στοιχείο του Προγράµµατος επειδή υποδηλώνει ότι µε την επιλεχθείσα
στρατηγική κάθε ανάγκη, κάθε πρόβληµα, κάθε πλεονέκτηµα και κάθε κίνδυνος
αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα µε περισσότερα του ενός Μέτρα γεγονός που αναµένεται
να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα αυτής της στρατηγικής.
Παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην αποτελεσµατική κατανοµή τους έτσι ώστε να καλυφθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό
οι υπάρχουσες ανάγκες. Κάποια σηµεία διαφαίνεται ότι δεν αντιµετωπίζονται αλλά αυτό
γίνεται είτε γιατί δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο του ΠΑΑ (π.χ. οι περιορισµένοι πόροι της
ΕΕ για τη γεωργία), είτε γιατί αφορούν παράλληλες λειτουργικού χαρακτήρα
παρεµβάσεις (π.χ. η συµβολαιακή γεωργία δεν απαιτεί πόρους αλλά ενηµέρωση που
γίνεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) που
αναλαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές.

Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυµπληρωµατικότητας των προτεραιοτήτων
Για τη διερεύνηση της σχέσης και αλληλοσυµπληρωµατικότητας των προτεραιοτήτων ο
Σύµβουλος κατάρτισε ειδική µήτρα συσχετίσεων στην οποία βαθµολογήθηκε η
συσχέτιση µεταξύ Μέτρων και Αξόνων.
Ο βαθµός αυτός υπολογίστηκε για το πρόγραµµα συνολικά σε 53% και κρίνεται
ικανοποιητικός. Το ποσοστό αυτό σηµαίνει ότι το 53% των Μέτρων συνδέονται µεταξύ
τους µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο. Το 72% των Μέτρων παρουσιάζει συνάφεια πάνω από
50% ενώ το 89% παρουσιάζει συνάφεια πάνω από 30%.
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα παρουσιάζει
ολοκληρωµένο και όχι αποσπασµατικό χαρακτήρα και ότι η επιδίωξη επίτευξης των
τεθέντων στόχων σχεδιάστηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο.
Σε επίπεδο Αξόνων, ο Άξονας 1 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση (µέσος όρος των
συσχετίσεων κάθε µέτρου) µε 64% και τη µικρότερη ο Άξονας 4, µε ποσοστό 48%. Η
συσχέτιση του Άξονα 4 παρά το γεγονός ότι κρίνεται ικανοποιητική είναι χαµηλότερη
από τους άλλους εξαιτίας του συγκεκριµένου χαρακτήρα του (τα Μέτρα δηλ. του Άξονα
συσχετίζονται κυρίως µεταξύ τους και λιγότερο µε τα Μέτρα των άλλων Αξόνων).

Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «µείγµατος πολιτικής»
Η προτεινόµενη στρατηγική συνιστά το αποτέλεσµα της ανάλυσης της υφιστάµενης
κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που οριοθετεί και προσδιορίζει τις
αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού χώρου.
Ο Καν. (ΕΚ) 1698/2005, η ΚΑΠ, το ΕΣΣΑΑ, το ΕΣΠΑ, οι Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αγροτική Ανάπτυξη, η Στρατηγική Λισσαβόνας κ.λ.π.
συνιστούν το περιβάλλον εντός του οποίου πρέπει να διαµορφωθεί η σχεδιαζόµενη
στρατηγική.
Το σύνολο των Μέτρων του Προγράµµατος συνιστά ένα κατάλληλο µείγµα πολιτικής.
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Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από την αναγκαία συγκέντρωση των πόρων προκειµένου
να υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στους Στρατηγικούς Στόχους, ενώ
παράλληλα διαχέει πόρους σε πολλά Μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζονται ευρύτερες
παρεµβάσεις στο πλαίσιο του διαθέσιµου προϋπολογισµού.

Εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων
Η ύπαρξη ανειληµµένων υποχρεώσεων αφενός και αφετέρου η ύπαρξη δυσεπίλυτων
προβληµάτων στον πρωτογενή τοµέα καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση κάποιων
Μέτρων τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της
πληθυσµιακής πυραµίδας και στην πολυαπασχόληση έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος.
∆εν είναι εφικτός στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης ο προσδιορισµός των
απαιτούµενων επιπλέον πόρων. Εκείνο όµως που θα µπορούσε να ειπωθεί µε
βεβαιότητα είναι ότι οι δράσεις για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και οι
δράσεις προσέγγισης Leader θα έπρεπε να αυξηθούν σηµαντικά γιατί προσφέρουν
συµπληρωµατικές/εναλλακτικές πηγές απασχόλησης και εισοδήµατος στους κατοίκους
των αγροτικών περιοχών.
Η ύπαρξη και άλλων προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν δράσεις στον αγροτικό χώρο,
όπως π.χ τα ΠΕΠ, συµπληρώνει τους απαιτούµενους πόρους, και βελτιώνει το ύψος
των αναµενόµενων επιπτώσεων στην απασχόληση.

ΙΙΙ.2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ / ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των στρατηγικών
και προτεραιοτήτων που επελέγησαν
Οι κίνδυνοι κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο
κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Κίνδυνοι αστοχίας της στρατηγικής
Κατηγορία 2: ∆ιαχειριστικοί Κίνδυνοι

Η πρώτη κατηγορία κινδύνων οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης ορισµένων στόχων
λόγω είτε των διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα και του αγροτικού χώρου είτε της
µορφολογίας του εδάφους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αγροτικού χώρου.
Σε σχετικό διάγραµµα βαθµολογήθηκε η πιθανότητα επέλευση κινδύνων σε επίπεδο
Γενικών και Ειδικών Στόχων.
Η αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη ενώ η
εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας στις περιοχές που αφορά για να έχει αποτέλεσµα
πρέπει να προκύπτει µετά από εξειδικευµένη µελέτη και όχι ως έκφραση επιθυµίας
γενικά.
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Η δεύτερη κατηγορία κινδύνων οφείλεται τόσο σε αντικειµενικούς λόγους (αδυναµία
ακριβούς πρόβλεψης των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων) όσο και σε
υποκειµενικούς (έλλειψη κατάλληλης υποδοµής και οργάνωσης).
Τα προβλήµατα αυτής της κατηγορίας εστιάζονται κυρίως σε δύο κατευθύνσεις.
Η µία κατεύθυνση αφορά στο µεγάλο αριθµό υποέργων που πρέπει να αξιολογηθούν,
να ενταχθούν και να παρακολουθηθούν από τις κεντρικές υπηρεσίες.
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην έλλειψη ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου
πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης.
Το γεγονός της έλλειψης του πληροφοριακού συστήµατος και του µεγάλου
αναµενόµενου όγκου έργων/υποέργων προς ένταξη, αποτελεί υψηλό παράγοντα
κινδύνου.
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΠΑΑ αποτελεί ένα σύνολο Μέτρων τα οποία κατά
την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16
προγραµµάτων (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
της Υπαίθρου, Έγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης, δράσεις
συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΓΤΠΕ στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Επιχειρησιακό. Πρόγραµµα Κοινοτικής πρωτοβουλίας
Leader +).

Ανάλυση των µεθόδων ελαχιστοποίησης των κινδύνων
Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, ανάγεται στην εφαρµογή ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης/διαχείρισης του Προγράµµατος µε τη χρήση
των κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης.
Αυτό που διαφαίνεται από τις συζητήσεις µε του αρµοδίους για την κατάρτιση του ΠΑΑ,
η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων εστιάζεται στην διαµόρφωση µηχανισµών
έγκαιρης αντιµετώπισης προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά το παρελθόν.
Η ενδεχόµενη εκχώρηση διαχειριστικών αρµοδιοτήτων για ορισµένα Μέτρα σε
περιφερειακές υπηρεσίες αποτελεί θετική ενέργεια γιατί θα αναλάβουν χειριστές µε
προϋπάρχουσα εµπειρία ενώ παράλληλα θα αποδεσµευτούν οι κεντρικές υπηρεσίες
από αυξηµένο φόρτο εργασίας.

IV.0 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
IV.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007-2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθορίζει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της
χώρας για την περίοδο 2007-20013.
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Στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) η στρατηγική για την επίτευξη
των στόχων του Προγράµµατος υλοποιείται µέσω των Αξόνων που είναι:
-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Από τον πίνακα που καταρτίστηκε για τη διερεύνηση του ΠΑΑ µε το ΕΣΠΑ, προέκυψε ότι
κάθε προτεραιότητα του ΠΑΑ συσχετίζεται µε τουλάχιστον µία από τις προτεραιότητες
του ΕΣΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό βαθµό συσχέτισης των στρατηγικών των
δύο προγραµµάτων.

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση 2005-2008, είναι σύµφωνο µε τις κατευθύνσεις του Συµβουλίου του 2005,
(COM 2005/141) εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες της Λισσαβόνας, σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κατευθύνσεις, επιλογές, κατηγορίες Μέτρων και δράσεων του ΕΠΜ έχουν πλήρως και
ρητά ενσωµατωθεί τόσο γενικά στους 4 Άξονες όσο και ειδικότερα σε κατάλληλα Μέτρα
και δράσεις που ρητά διαλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013. Εποµένως η συσχέτιση των
δύο εγγράφων είναι άµεση, η συµβατότητα πλήρης και η λεπτοµερέστερη εξειδίκευση
υπακούει στις ειδικές ανάγκες και προβλήµατα του γεωργικού τοµέα πάντα όµως στο
πλαίσιο των κοινών κεντρικών επιλογών.
Σε πίνακα που διαµορφώθηκε για τη διερεύνηση του βαθµού συνάφειας µεταξύ των
Αξόνων του ΕΠΜ και του ΠΑΑ εµφανίζεται υψηλός βαθµός συσχέτισης όλων των
Αξόνων.

Συνάφεια του ΠΑΑ µε το ΕΣΣΑΑ 2007-2013
Όλοι οι στόχοι του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 έχουν ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ 2007 -2013. ∆εν
πρόκειται δηλ. για συσχέτιση αλλά για ταύτιση. Επίσης, διάφορα στοιχεία της ανάλυσης
του ΕΣΣΑΑ µε βάση τα οποία διαµορφώθηκε η προτεινόµενη στρατηγική έχουν
ενσωµατωθεί στο ΠΑΑ. Το ΕΣΣΑΑ αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του
Προγράµµατος.

IV.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
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Η νέα ΚΑΠ εισάγει ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις πολιτικές των
προηγούµενων περιόδων. Για πρώτη φορά υιοθετείται η υποχρέωση της ‘πολλαπλής
συµµόρφωσης’ και εισάγονται τα λεγόµενα ‘δικαιώµατα ενίσχυσης’ αποδεσµεύοντας τις
πληρωµές από την παραγωγή. Προβλέπει ακόµα σταδιακή προσαρµογή στις
ενισχύσεις, ώστε να εξασφαλισθούν πόροι που θα χρηµατοδοτήσουν δράσεις για την
ανάπτυξη της υπαίθρου, µε την εφαρµογή συγκεκριµένων συντελεστών µείωσης από
2005-2012 (διαφοροποίηση).
Αποτυπώνοντας σε κατάλληλο πίνακα τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους της ΚΑΠ και
του ΠΑΑ 2007-2013 παρατηρείται ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση Στο πνεύµα, ακριβώς
της νέας ΚΑΠ είναι τα Μέτρα και οι δράσεις για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισµό, την ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων, η αναβάθµιση των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των αγροτών για παραγωγή µε προσανατολισµό στις αγορές κλπ.

Αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΚΓΑΑ)
Σε πίνακα που καταρτίστηκε για την αξιολόγηση της συνάφειας του ΠΑΑ µε τις ΣΚΓΑΑ
αποτυπώθηκαν οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για
την Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, και οι Άξονες, οι Οµάδες Μέτρων και τα Μέτρα του
ΠΑΑ 2007-2013.
Εκείνο το οποίο προκύπτει από την ανάγνωση της µήτρας συσχέτισης είναι ότι κάθε
µέτρο συσχετίζεται µε κάποια από τις ΣΚΓΑΑ, καθώς επίσης ότι κάθε Άξονας
συσχετίζεται µε µία από τις ΣΚΓΑΑ.

Αξιολόγηση της συµβολής της στρατηγικής στους στόχους της Λισσαβόνας
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε το 2000 από τους Ευρωπαίους ηγέτες,
ακολουθώντας την απελευθέρωση των αγορών και το άνοιγµα των συνόρων των
ευρωπαϊκών κρατών.
Σε Πίνακα συσχετίσεων αποτυπώθηκαν οι Στόχοι που αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβόνας και συµπληρώθηκαν ακολούθως στο Γκέτεµποργκ και τη
Βαρκελώνη και οι Άξονες Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2007-2013 µε τα σχετικά Μέτρα.
Οι στόχοι που υιοθετήθηκαν αποτελούν αντικείµενο των πολιτικών που εφαρµόζονται
για το σύνολο των τοµέων της οικονοµίας. Εποµένως το ΠΑΑ δεν µπορεί να καλύπτει το
σύνολο αυτών των στόχων. Εν τούτοις 18 από τα 34 Μέτρα του Προγράµµατος
συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων ενώ 9 από αυτά συνεισφέρουν στην
επίτευξη περισσότερων του ενός στόχων.

IV.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως παρατηρείται, σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης, το ΠΑΑ έχει λάβει αποφασιστικά
υπόψη του τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις καθώς και τις
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γενικότερες εθνικές πολιτικές και τις έχει ενσωµατώσει στις ρυθµίσεις του, τόσο σε
επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων όσο και σε χαµηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους κοινό τόπο τόσο
των

κοινοτικών

όσο

και

των

εθνικών

επιλογών

πολιτικής

αποτελούν

η

ανταγωνιστικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα
ζωής, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Έτσι, οι
στρατηγικές

προτεραιότητες

του

ΠΑΑ

(Άξονες)

αντανακλούν

ή

µάλλον

ενσωµατώνουν, κυριολεκτικά, τις εν λόγω επιλογές. Ίδια υψηλή συσχέτιση
παρουσιάζει το ΠΑΑ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για την
Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, τις Βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής του ΕΣΠΑ και τις
Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΕΣΣΑΑ 2007-2013.
Μπορεί, εποµένως, να γίνει αποδεκτό ότι είναι εµφανής η συνέπεια του ΠΑΑ 2007-2013
µε τις γενικότερες και τις ειδικότερες κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και η συµβολή του
στους σχετικούς στόχους.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
V.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΑΑ

Τα σχετικά κοινοτικά έγγραφα καθορίζουν ένα πλέγµα δεικτών που θα πρέπει να
περιληφθούν στο ΠΑΑ 2007-2013.
Το πρόγραµµα ενέταξε στο περιεχόµενό του αυτούς τους δείκτες. Οι δείκτες αποτελούν
τα εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης διαφόρων µεγεθών.
Η υπηρεσία υπολόγισε το σύνολο των δεικτών εκροών (επιδόσεων) και το σύνολο των
λοιπών δεικτών που δεν αφορούν προστιθέµενη αξία κα απασχόληση.
Ο Σύµβουλος της εκ των προτέρων αξιολόγησης εφαρµόζοντας την ανάλυση εισροώνεκροών υπολόγισε τους δείκτες που αφορούν οικονοµικά µεγέθη και απασχόληση.
Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ 2007-2013.
Το σύνολο του Προγράµµατος πλην της τεχνικής βοήθειας παρακολουθείται µέσω
δεικτών.

V.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το σύνολο του Προγράµµατος παρακολουθείται από δείκτες. Οι δείκτες αυτοί
επιλέχθηκαν µε βάση το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και
προέρχονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής.
Όσον αφορά στους δείκτες επιδόσεων, οι εκτιµήσεις των τιµών στόχου έγιναν µε βάση
µοναδιαία κόστη, όπου αυτά υπήρχαν, τα οποία σταθµίστηκαν µε βάση την εµπειρία του
κάθε χειριστή του αντίστοιχου µέτρου.
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Όσον αφορά στους δείκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων (όπου αφορούν οικονοµικά
στοιχεία ή στοιχεία απασχόλησης) η εκτίµηση των τιµών στόχου έγινε µε βάση το
υπόδειγµα εισροών-εκροών, στο οποίο εκτιµώνται οι διακλαδικές σχέσεις σε 58
κλάδους. Η πραγµατοποιούµενη δαπάνη διαχέεται στους κλάδους αυτούς παράγοντας
προϊόν το οποίο για να παραχθεί απαιτεί µονάδες εργασίας. Με βάση αυτή τη λογική της
µεθόδου, υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις στην ακαθάριστη αξία παραγωγής, στην
ακαθάριστη και καθαρή προστιθέµενη αξία, στην απασχόληση.
∆υσκολία υπάρχει, λόγω έλλειψης δεδοµένων, για τον υπολογισµό ορισµένων δεικτών
που αφορούν στη βιοποικιλότητα.

V.3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Το πλέγµα των δεικτών που χρησιµοποιούνται αξιολογείται ως κατάλληλο για την
παρακολούθηση των ποσοτικοποιηµένων στόχων.
Οι µεθοδολογίες/τεχνικές υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των
στόχων (που παρακολουθούνται από αντίστοιχους δείκτες) παρέχουν ικανοποιητικό
βαθµό ασφάλειας και αξιοπιστίας για την εφικτότητα επίτευξής τους.
Ο Σύµβουλος εκτιµά ότι, δεδοµένης της ύπαρξης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
κρίνεται σκόπιµη και η διαµόρφωση ενός δείκτη που θα παρακολουθεί τις αντίστοιχες
µεταβολές. Παρά το ότι είναι δύσκολη η εφαρµογή του δείκτη για να µετρά τις
επιπτώσεις από το συγκεκριµένο µόνο πρόγραµµα, η παρακολούθηση για το σύνολο
της χώρας θα δίνει µία εικόνα της γενικότερης πορείας που άλλωστε είναι και το
ζητούµενο του αναπτυξιακού σχεδιασµού. Ο προτεινόµενος δείκτης είναι αυτός που
χρησιµοποίησε ο Σύµβουλος Αξιολόγησης για την εκτίµηση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων (συντελεστής µεταβλητότητας)

V.4

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε τη στρατηγική που έχει επιλεχθεί, το Πρόγραµµα επιδιώκει την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση
(ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα), την
κατάσταση του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές. Οι τοµείς παρέµβασης σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδοτική βαρύτητα που
αποδίδεται στους Άξονες Προτεραιότητας, αλλά και στα επιµέρους Μέτρα αναδεικνύει τα
ακόλουθα:
Πρώτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η «Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας» και εξυπηρετεί κατά
προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράµµατος «∆ιατήρηση και βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα»
και συµπληρωµατικά µε τους άλλους. Αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες,
ανθρώπινο κεφάλαιο, επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία και ποιότητα, οι οποίες
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στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών παραΜέτρων που συνθέτουν την
ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα το ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές και την
επιχειρηµατικότητα. Στον Άξονα περιλαµβάνονται Μέτρα που υλοποιούν τις
επιταχυντικές πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων του πρωτογενή
και του αγροδιατροφικού τοµέα.
Με βάση τη στοχοθεσία σε επίπεδο προτεραιότητας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στο
τέλος της προγραµµατικής περιόδου, θα είναι τα εξής:
•

Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας κατάρτισης στον τοµέα της γεωργίας

ή/και δασοκοµίας από 30.000 συµµετέχοντες.
•

Η αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις στηριζόµενες εκµεταλλεύσεις /

επιχειρήσεις σε 115.223.453 ευρώ.
•

Η υιοθέτηση της εισαγωγής νέων προϊόντων και / ή νέων τεχνικών από 3.525

εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις

∆εύτερη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τίθεται η «Βελτίωση
του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» η οποία συµβάλλει στην επίτευξη κυρίως του
δεύτερου γενικού στόχου του Προγράµµατος «Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, αποτελούµενη από τρεις διακριτές ενότητες
που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων. Η γεωργία, ταυτόχρονα µε την ιδιότητά της ως ο µεγαλύτερος «χρήστης του
εδάφους και των υδάτων», αποκτά τα τελευταία χρόνια και µια νέα ιδιότητα, αυτή του
σηµαντικού παραγωγού «περιβαλλοντικών ωφελειών». Το Πρόγραµµα λαµβάνοντας
υπόψη τις δύο αυτές ιδιότητες της γεωργίας υιοθετεί µια δυαδική προσέγγιση που
εστιάζεται σχεδόν ισόρροπα στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε µέσω της
συνέχισης της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές µε φυσικά
µειονεκτήµατα, είτε µέσω της υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών σε
περιοχές που εντοπίζονται προβλήµατα, αλλά και στη στροφή σε γεωργικές και
δασοκοµικές πρακτικές που συµβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για το περιβάλλον όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, µε βάση τα οριζόµενα στο
Πρόγραµµα αναµένεται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσµατα και επιπτώσεις:
•

Την εφαρµογή σε 2.727.600 εκτάρια δράσεων επιτυχούς διαχείρισης γης,
οι οποίες θα συµβάλλουν

•

Στην αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας,
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•

Στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής
φυσικής αξίας,

•

Στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Τρίτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η «Ποιότητα
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» και η
«Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», εξυπηρετώντας τους γενικούς στόχους
«βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας» και «δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης
LEADER», αντίστοιχα.
Η προτεραιότητα αυτή αντανακλά την έµφαση που αποδίδεται στη σταδιακή µετατόπιση
της κοινής γεωργικής πολιτικής από µια κλαδική τοµεακή πολιτική σε µία χωρική
πολιτική που στοχεύει στην ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών µέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της
ανάπτυξης νέων κλάδων και τοµέων που µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες συµβάλλοντας στην επίτευξη του
ευρύτερου στόχου που είναι η συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Οι
επιµέρους παρεµβάσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο ενότητες, στην ενότητα που
στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας κινητοποιώντας σηµαντικούς
ιδιωτικούς πόρους και στην ενότητα που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων µέσω της υλοποίησης έργων «υποδοµής δηµόσιου χαρακτήρα» για τη
διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, τη
βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που παρατηρούνται σηµαντικές
ανισότητες µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
Τα αποτελέσµατα, όπως αυτά θέτονται ως στόχοι σε επίπεδο προτεραιότητας,
αναµένεται είναι τα ακόλουθα:
•

Η αύξηση µη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις στηριζόµενες
επιχειρήσεις κατά 21.435.153 ευρώ,

•

Η δηµιουργία 5.294 ακαθάριστων θέσεων εργασίας,

•

Η αύξηση του αριθµού τουριστών κατά 800.000 άτοµα στις περιοχές όπου θα
εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις,

•

Η απολαβή βελτιωµένων υπηρεσιών από 1.600.000 κατοίκους αγροτικών
περιοχών στις οποίες θα εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις.

Συνολικά σε επίπεδο Προγράµµατος οι σηµαντικότερες επιπτώσεις αναµένεται να είναι
οι ακόλουθες:
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•

Η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία εκτιµώµενη ως µεταβολή της
καθαρής

προστιθέµενης

αξίας

ανέρχεται

σε

616.782.906

σε

µονάδες

αγοραστικής δύναµης,
•

Η δηµιουργία 3.645 καθαρών νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης,

•

Η µεταβολή στην παραγωγικότητα εργασίας, η οποία εκτιµώµενη ως µεταβολή
στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
ανέρχεται σε 14.448 Ευρώ.

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του Προγράµµατος ο
Σύµβουλος Αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης προέβη στη
διερεύνηση των επιπτώσεων σε τρία κρίσιµα µακροοικονοµικά µεγέθη:
Α) Το προϊόν (ακαθάριστη αξία παραγόµενου προϊόντος)
Β) Την απασχόληση (ετήσιες µονάδες πλήρους απασχόλησης)
Γ) Την προστιθέµενη αξία

Προϊόν
Η επίπτωση στο σύνολο της οικονοµίας, αφορά στην ακαθάριστη αξία παραγωγής, είναι
θετική και κατά µέσο όρο θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 989 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 0,4% περίπου της συνολικής ακαθάριστης αξίας της παραγωγής της
Χώρας.
Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η επίπτωση στην ακαθάριστη αξία
παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 445 εκ. Ευρώ που
αντιστοιχεί στο 3% περίπου της συνολικής ακαθάριστης αξίας της γεωργίαςκτηνοτροφίας-δασών.

Ακαθάριστη προστιθέµενη Αξία
Στο σύνολο της οικονοµίας, η επίπτωση στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία θα είναι
θετική και θα διαµορφωθεί κατά µέσο όρο σε 547 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 0,35%
περίπου της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της Χώρας.
Στο σύνολο γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασοκοµίας η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία η
επίπτωση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής θα είναι θετική και θα διαµορφωθεί κατά
µέσο όρο σε 271 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 3,2% περίπου της συνολικής
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών.

Απασχόληση
Η εκτίµηση των επιπτώσεων του Προγράµµατος στην απασχόληση προσεγγίζεται διττά.
Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά
την υλοποίηση του Προγράµµατος συνολικά σε όλους τους τοµείς.
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Με βάση τη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε, οι δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης
εκτιµώνται σε 37.868 ετήσια ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της
οικονοµίας.
Οι θέσεις αυτές είναι οι συνολικά απαιτούµενες για να υλοποιηθεί το Πρόγραµµα και δεν
υποδηλώνουν πραγµατοποιούµενη αύξηση στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου.
Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην εκτίµηση της συµβολής του Προγράµµατος στη
δηµιουργία απασχόλησης ως επίπτωση µε την ολοκλήρωσή του. Αυτές οι νέες θέσεις
πλήρους απασχόλησης που δηµιουργεί το Πρόγραµµα εκτιµώνται σε 3.645 στον
αγροτικό χώρο. Ο αριθµός αυτός είναι ο µέγιστος δυνατός και υπάρχει το ενδεχόµενο να
διαµορφωθεί και σε χαµηλότερα επίπεδα.
∆εδοµένου ότι στην αντίστοιχη µελέτη του ΚΕΠΕ για την εκτίµηση των
µακροοικονοµικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 εκτιµάται ότι
θα αυξηθεί η συνολική απασχόληση της οικονοµίας κατά 55.000 θέσεις, η εκτίµηση για
το ΠΑΑ κρίνεται ως ρεαλιστική.

VI. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
VI.1 ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2000 – 2006
Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο τα αντίστοιχα Μέτρα του ΠΑΑ 20072013 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΑΑΥ, του ΕΠΑΑ, των 13 ΠΕΠ και της
κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+.
Τα συστήµατα διαχείρισης αυτών των προγραµµάτων κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν
αποτελεσµατικά στο έργο που έπρεπε να εκπληρώσουν µε αρκετές όµως δυσκολίες,
ιδιαίτερα στην έναρξη (πρώτα χρόνια) της εφαρµογής τους.
Το ΟΠΣ, από την έναρξη εφαρµογής του µέχρι σήµερα, βελτιώθηκε σηµαντικά. Αυτή
όµως η βελτίωση αφενός δεν µεταφέρθηκε στα στελέχη των υπηρεσιών έτσι ώστε να
µπορεί σηµαντικός αριθµός να χειριστεί το σύστηµα, να αντλήσει στοιχεία και
ενδεχοµένως να προτείνει βελτιώσεις (η χρήση αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου της
αποτελεσµατικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων) και αφετέρου δεν έγιναν οι
βελτιώσεις εκείνες που θα διευκόλυναν σηµαντικά το διαχειριστικό έργο.
Η µεγάλη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στις Κεντρικές Υπηρεσίες δηµιούργησε
καθυστερήσεις ενώ η προσπάθεια για την εκ των υστέρων αντιµετώπιση των δυσµενών
επιπτώσεων –από τις καθυστερήσεις- δηµιούργησε οργανωτικά προβλήµατα.

VI.2 ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013
Σύµφωνα µε το Άρθρο 74 (2) του Καν. 1698/2005, για την εφαρµογή του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 που εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται οι
ακόλουθες αρµόδιες αρχές:
•

η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α)
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•

ο ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ)

•

ο Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ/Σ)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (∆Α)
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 75 του Καν. 1698/2005 ορίζεται η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη –
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ-ΑΥ).
Αξιολογώντας τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο ΠΑΑ 2007-2013 και συνεκτιµώντας
τα µε τις θέσεις των αρµοδίων στελεχών, εκείνο που εξάγεται ως συµπέρασµα από µία
πρώτη θεώρηση είναι ότι το σύστηµα διαχείρισης επιχειρεί να συνδυάσει την κτηθείσα
εµπειρία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, µε τα δεδοµένα και τις
απαιτήσεις τόσο του ΠΑΑ 2007-2013 όσο και του νέου κανονισµού 1698/2005.
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα σύνολο παρεµβάσεων οι οποίες στην περίοδο 20002006 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 16 προγραµµάτων.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό αφενός µε τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο σε σχέση µε τις διαδικασίες εφαρµογής,
παρακολούθησης, αξιολόγησης και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και αφετέρου µε
τους περιορισµούς και δυνατότητες που θέτει ο κανονισµός 1698/2005, οδήγησαν τις
αρµόδιες αρχές στη διαµόρφωση ενός πλαισίου το οποίο ποιοτικά αξιολογείται ως το
βέλτιστο. Θα µπορούσαν να προβλεφθούν διάφορα εναλλακτικά σενάρια, µε αβέβαιο
όµως αποτέλεσµα. Με βάση τα δεδοµένα του ΠΑΑ 2007-2013 και µε βάση τις
προσωπικές συνεντεύξεις του Συµβούλου µε τα αρµόδια στελέχη, εκτιµάται ότι οι
συγκεκριµένες επιλογές αξιοποιούν την αποκτηθείσα εµπειρία και επιχειρούν βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας χωρίς την εισαγωγή υψηλών κινδύνων (δεν δηµιουργούνται
ριζικές αλλαγές).
•

Ειδικότερα, ο ορισµός της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΑ-ΑΥ
ως ∆ιαχειριστικής Αρχής (∆Α) του Προγράµµατος 2000-2006, παρέχει
επαρκείς εγγυήσεις για αποτελεσµατική και µε διαφάνεια διαχείριση τόσο
λόγω της οργανωτικής της πληρότητας όσο και λόγω της σηµαντικής
εµπειρίας των στελεχών της από τις προηγούµενες προγραµµατικές
περιόδους. Η εσωτερική οργάνωση της ∆Α, η διασύνδεσή της µε
επιτελικές µονάδες του Υπουργείου και άλλους περιφερειακούς φορείς
διασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρων προσαρµογών εκεί όπου θα υπάρχει
ανάγκη ανασχεδιασµών και παρεµβάσεων.

•

Παράλληλα, ο ορισµός «Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών» σύµφωνα
µε την ευχέρεια που παρέχει ο Κανονισµός 1698/2005, αφενός δίνει τη
δυνατότητα στη ∆Α του ΠΑΑ 2007-2013 να ενισχύσει τον επιτελικό,
συντονιστικό και καθοδηγητικό της ρόλο και αφετέρου ενισχύει τον
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αποκεντρωτικό και από-συγκεντρωτικό χαρακτήρα της διαχείρισης µε
µηχανισµούς έµπειρους που έχουν ενσωµατώσει πολύχρονη πείρα από
τις αρµοδιότητες που άσκησαν σε προηγούµενες προγραµµατικές
περιόδους. Ταυτόχρονα, η σαφήνεια του πλαισίου των αρµοδιοτήτων
τους

όπως

αυτές

θα

περιγράφονται

στις

κανονιστικές

πράξεις

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο συγχύσεων και επικαλύψεων.
Ο Σύµβουλος εκτιµά επίσης ότι η εκπόνηση ειδικής µελέτης, το έτος 2009, για την
επανεξέταση των διαδικασιών εφαρµογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος.

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΟΠΛ)
Ως Οργανισµός Πληρωµών, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 για τη
χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ορίσθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 3508 Νόµου (ΦΕΚ 249 Α/16-11-2006). Σε
εφαρµογή του άρθρου 6 του καν 1290/2005, η εκτέλεση καθηκόντων του Οργανισµού
Πληρωµών µπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση του, µε εξαίρεση την καταβολή των
κοινοτικών ενισχύσεων.
Ο ορισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ ως του Οργανισµού Πληρωµών διασφαλίζει όχι µόνο τη
λογιστική ακρίβεια και διαφάνεια των πληρωµών αλλά, µε τις οργανωτικές δυνατότητες
και το προσωπικό που διαθέτει, µπορεί να βελτιώσει ουσιωδώς τους χρόνους
πληρωµής, αφού, στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, διαπιστώθηκαν
σηµαντικές καθυστερήσεις στον τοµέα αυτόν. Επίσης, ο Οργανισµός Πιστοποίησης µε
την ελεγκτική λειτουργία του θα συµβάλει περαιτέρω στη διαφάνεια αλλά και στην
ελαχιστοποίηση των κινδύνων να χαθούν πόροι.
Η υποστήριξή του από ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
την αποτελεσµατική του λειτουργία. Από συζητήσεις µε αρµόδια στελέχη, ο Σύµβουλος
διαµόρφωσε την άποψη ότι οι σχεδιαζόµενες οργανωτικές και λειτουργικές προσεγγίσεις
κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση επειδή εκτιµάται ότι βελτιώνουν το επίπεδο της
γραφειοκρατίας -περιορίζουν δηλ. τον όγκο των θεσµοθετηµένων διαδικασιών- και
διευκολύνουν το επίπεδο της επικοινωνίας των χρηστών –βελτιώνουν δηλ. την
λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος-.
Στη µεταβατική περίοδο, θα χρησιµοποιηθεί το υπάρχον σύστηµα, το οποίο σύµφωνα µε
τις συζητήσεις του Συµβούλου µε αρµόδια στελέχη θα υποστεί σχετικές προσαρµογές µε
στόχο την βελτίωσή του -στο µέτρο του εφικτού- προκειµένου να υποστηρίξει
αποτελεσµατικότερα τον Οργανισµό Πληρωµών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΠ/Σ)
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Ο Οργανισµός Πιστοποίησης , σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Καν. 1290/2005, δύναται να
είναι οντότητα του δηµοσίου η του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος επιλέγεται µετά από
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις εν ισχύ
ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆.
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του
διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την
ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τον συντονισµό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του θεσµικού και
κανονιστικού πλαισίου και την παρακολούθηση κρίσιµων παραΜέτρων που σχετίζονται
µε την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής συνίστανται οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες εφαρµογής και συντονισµού των
Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι Ειδικές υπηρεσίες Συντονισµού
και εφαρµογής δύνανται να ασκούν αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Αρχή ς που τους
εκχωρούνται κατά περίπτωση.
Α Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης.
Β Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του ΠΑΑ.
Γ Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης
Ως Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού και Εφαρµογής έχουν οριστεί υπηρεσίες µε επαρκή
πείρα, µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε γνώση των προβληµάτων αφού είχαν ασκήσει
επιτυχώς παρεµφερή καθήκοντα συντονισµού ή εφαρµογής από το 2003. Στόχος των
Ειδικών Υπηρεσιών είναι η µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας των προγραµµάτων
καθώς και η υποβοήθηση της υλοποίησής τους. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία
∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης µεταξύ άλλων, έρχεται να
υποβοηθήσει στην άρση των προβληµάτων των ΟΤΑ όσον αφορά στην ωρίµανση και,
γενικά, στη διοικητική διεκπεραίωση των µικρών έργων, προβλήµατα που ήταν ιδιαίτερα
έντονα στην περίοδο 2000-2006 και είχαν ως συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στην
έναρξη των έργων.
Όσον αφορά στα πληροφοριακά συστήµατα και στη διασφάλιση της οµαλής ροής των
πληροφοριών είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ανατεθεί η διαµόρφωση νέου
πληροφοριακού συστήµατος που θα αντιµετωπίσει τα µειονεκτήµατα και τις αστοχίες του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Γ΄ ΚΠΣ (Ο.Π.Σ.). Η ∆ιαχειριστική
Αρχή φροντίζει παράλληλα µε τη δηµιουργία του νέου πληροφοριακού συστήµατος, να
ενσωµατωθούν σε αυτό οι κατάλληλες πληροφορίες και δεδοµένα που απαιτούνται για
το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΠΑΑ.

91

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

VI.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η εταιρική σχέση αποτέλεσε κρίσιµη παράµετρο στη διαµόρφωση του ΠΑΑ 2007-2013,
δεδοµένου ότι µέσω αυτής αφενός ενσωµατώθηκαν -στο µέτρο του εφικτού- οι
προτάσεις των εκπροσωπούµενων -µέσω των εταίρων- οµάδων πληθυσµού και
αφετέρου πραγµατοποιήθηκαν διορθώσεις και αναπροσαρµογές. Με αυτό τον τρόπο το
πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη δυνατή αποδοχή ενώ διασφαλίζεται η
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητά του.

VI.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με βάση τους µηχανισµούς που προαναφέρθηκαν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και
δυσχέρειες κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος, κατά το Σύµβουλο εστιάζονται στα
εξής.
1. Στην καθυστέρηση λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήµατος
2. Στη δυσκολία αντιµετώπισης/περιορισµού των σύνθετων διοικητικών διαδικασιών
3. Στη συναρµοδιότητα των υπουργείων
4. Στην καθυστέρηση ενηµέρωσης των ωφελούµενων έτσι ώστε έγκαιρα να
παρουσιαστεί η αναγκαία προσέλευση.
Το πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί το βασικό εργαλείο παρακολούθησης και η
καθυστέρηση εφαρµογής θα δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω της έλλειψης ενηµέρωσης
ή της πληµµελούς πληροφόρησης.
Οι σύνθετες διοικητικές διαδικασίες συνεπάγονται διαφορετικούς χρονισµούς των
εµπλεκοµένων φορέων στη διεκπεραίωση µιας διοικητικής πράξης µε αποτέλεσµα
καθυστερήσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν ήταν ιδιαίτερα
σηµαντικές (υπερέβαιναν τον ένα χρόνο).
Το ίδιο µε το ανωτέρω πρόβληµα δηµιούργησε και αναµένεται να δηµιουργήσει η
συναρµοδιότητα των υπουργείων.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν να µην ενηµερώνονται έγκαιρα οι
ωφελούµενοι µε αποτέλεσµα καθυστέρηση στην προσέλευση για υποβολή αιτηµάτων
χρηµατοδότησης.

VI.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το ΠΑΑ 2007-2013 είναι αυτό της τρίτης
προγραµµατικής περιόδου µε κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες εστιάζονται κυρίως
στην αυστηρότητα εκ µέρους της κοινότητας για την τήρηση όλων των σχετικών
κανονισµών που διέπουν την εφαρµογή του Προγράµµατος.
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Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί και οι αντίστοιχοι φορείς που παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο αξιολογούνται ως επαρκείς και ικανοί να φέρουν εις πέρας το
έργο της αποτελεσµατικής υλοποίησης του ΠΑΑ 2007-2013.
Οι φορείς, έχουν ήδη πολυετή εµπειρία στην υλοποίηση, παρακολούθηση ή συµµετοχή
επιχειρησιακών προγραµµάτων και εποµένως είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας το
ανατεθέν έργο.
Η υλοποίηση ενός Προγράµµατος αντί για 16 (της προηγούµενης περιόδου) θα
δηµιουργήσει κάποιο αυξηµένο φόρτο εργασίας. Ταυτόχρονα όµως θα δηµιουργήσει
«οικονοµίες συγκέντρωσης» και εποµένως αποτελεσµατικότερο συντονισµό. Η
ενδεχόµενη εκχώρηση διαχειριστικών δικαιωµάτων για κάποια Μέτρα στις Περιφέρειες
εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει θετικά γιατί αφενός θα αποφορτίσει τις κεντρικές υπηρεσίες
και αφετέρου θα βελτιώσει το επίπεδο διαχείρισης για τα Μέτρα αυτά, λόγω της
κτηθείσας εµπειρίας.
Το επίπεδο του συντονισµού είναι αυτό που θα καθορίσει το επίπεδο της
αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια και αφορούν τους
προτεινόµενους µηχανισµούς και διαδικασίες εφαρµογής, ο Σύµβουλος διαµόρφωσε τον
πίνακα στον οποίο βαθµολογείται η επάρκεια των µηχανισµών.
Με βάση την βαθµολογία του πίνακα, ο οποίος διαµορφώθηκε όχι µόνο µε βάση τα
στοιχεία που παρατίθενται στο κείµενο του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά και µε βάση συζητήσεις
µε αρµόδια στελέχη, προκύπτει ότι οι µηχανισµοί και διαδικασίες κρίνονται επαρκείς και
εποµένως εκτιµάται ότι το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί επιτυγχάνοντας τους
προκαθορισµένους στόχους, στον προκαθορισµένο χρόνο µε το προκαθορισµένο
κόστος.
VII.0 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Το ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ένα πρόγραµµα του οποίου οι επιµέρους δράσεις
συνιστούν παρέµβαση σε ένα ευρύ φάσµα της οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας του αγροτικού χώρου.
Με το πρόγραµµα επιδιώκεται η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Αυτή η επιδίωξη αποτελεί µία προσπάθεια για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξη σε
επίπεδο κοινοτικής επικράτειας, για τον περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ της
Ελληνικής υπαίθρου και λοιπών των περιφερειών της Ένωσης καθώς και την ουσιαστική
ισότητα ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί δηλ. µία προστιθέµενη αξία
προς την πλευρά της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Η διαχείριση του Προγράµµατος γίνεται µε την ευθύνη των ελληνικών αρχών
διασφαλίζοντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας.
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Ο κανονισµός 1698/2005 ο οποίος καθορίζει το αναπτυξιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου αποτελεί το ένα εργαλείο της πολιτικής µέσω του οποίου
µεταφέρονται οι κοινοτικές προτεραιότητες στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και
εποµένως συνεισφέρει προστιθέµενη αξία στο επίπεδο της εφαρµοζόµενης πολιτικής.
Η διαµόρφωση του ΠΑΑ 2007-2013, ολοκληρώνεται σε ένα περιβάλλον σταθερής και
συνεχούς συνεργασίας µε τα κοινοτικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας
ανταλλάσσονται θέσεις και απόψεις µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του επιπέδου του
αναπτυξιακού σχεδιασµού, τη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης, την διεύρυνση του
περιβάλλοντος επιρροής της εταιρικής σχέσης, τη διεύρυνση των εµπειριών σε θέµατα
προστασίας περιβάλλοντος σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη.
Η δαπάνη του Προγράµµατος διαχέεται στον πρωτογενή τοµέα, στον αγροτικό χώρο και
στο σύνολο της οικονοµίας δηµιουργώντας σηµαντική προστιθέµενη αξία ενώ
παράλληλα συνεισφέρει στη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Όπως παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων από την
εφαρµογή του ΠΑΑ 2007-2013 η δηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Η σηµαντικότητα γίνεται περισσότερο κατανοητή αν εκτιµηθεί τι θα συνέβαινε
χωρίς την υλοποίηση του Προγράµµατος.
Η υλοποίηση του Προγράµµατος συνεπάγεται εξ αντικειµένου µία προστιθέµενη αξία
από πλευράς τεχνογνωσίας δεδοµένου ότι τόσο στο επίπεδο των Μέτρων αλλά και στο
επίπεδο πολλών από τα έργα και υποέργα που θα υλοποιηθούν εµπερικλείεται εµπειρία
από άλλες χώρες της ΕΕ η οποία θα µεταφερθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα η υλοποίηση
του Προγράµµατος θα αποτελέσει επίσης µία πηγή τεχνογνωσίας που θα µεταφερθεί
από την Ελλάδα προς τις άλλες κοινοτικές χώρες.
Η κοινοτική προστιθέµενη αξία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής
Πολιτικής. Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί ένα συνδυασµό παρεµβάσεων τόσο στον
πρωτογενή όσο και στους άλλους τοµείς. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο,
η διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση της ηλικιακής πυραµίδας
επιτυγχάνονται µε µία σειρά δράσεων που αφορούν στην προστασία και αναβάθµιση
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισµό των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων, αναπλάσεις οικισµών, αγροτουριστικές δραστηριότητες, µεταποιητικές
και εµπορικές δραστηριότητες κ.λ.π. Αυτό το «µωσαϊκό» των παρεµβάσεων αποτελεί
σηµαντική κοινοτική προστιθέµενη αξία γιατί συνεισφέρει σηµαντικά στην αγροτική
ανάπτυξη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Στην υποθετική περίπτωση που δεν υπήρχε
το ΠΑΑ 2007-2013, ή δεν υπήρχε το σκέλος της κοινοτικής χρηµατοδότησης, θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο να στηριχθεί ο αγροτικός χώρος, να διατηρηθεί και να προστατευτεί
ο φυσικός και ο πολιτισµικός πλούτος του αγροτικού χώρου, να διατηρηθεί ο πληθυσµός
στην ύπαιθρο, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκειµένου να διερευνηθεί η χωρική κατανοµή του Προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν
ταυτόχρονα διαφορετικές προσεγγίσεις προκειµένου αφενός να διασφαλιστεί η µέγιστη
δυνατή αντικειµενικότητα στην κατανοµή των πόρων του Προγράµµατος και αφετέρου
να σχηµατιστεί µία πληρέστερη εικόνα της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν τα
εξεταζόµενα µεγέθη.
Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις (χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης)
ο Σύµβουλος διαµόρφωσε ένα πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ενδεικτικά πρόταση
περιφερειακής κατανοµής του Προγράµµατος.

VIII.0 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονήθηκε παράλληλα µε
την κατάρτιση του Προγράµµατος και την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και εγκρίθηκε
όπως απαιτεί το θεσµικό πλαίσιο (ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006) για την
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

ορισµένων

σχεδίων

και

προγραµµάτων»

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). µε
την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΟΙΟ.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
εγκρίθηκε από την αρµόδια Εθνική Αρχή «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος» του
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών
(ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/ οικ. 130800/8.11.2007) και παρατίθεται στο Παράρτηµα 9 του
Προγράµµατος.

Η παράλληλη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της ΣΠΜΕ και
της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης επέτρεψε την υιοθέτηση πολλών προτάσεων της
ΣΜΠΕ στις στρατηγικές προτεραιότητες του Προγράµµατος, µε άµεσο αποτέλεσµα οι
διαφοροποιήσεις
περιβαλλοντικής

που

επιβάλλονται

ενσωµάτωσης

να

στο

Πρόγραµµα

επικεντρώνονται
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προϋποθέσεων που δεν επηρεάζουν τον προγραµµατισµό και τη στοχοθέτηση (Γενικοί
και Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας) αλλά εστιάζονται στη φάση της εφαρµογής.

∆ίνονται µόνο κατευθύνσεις και εκείνο που τονίζεται στην εγκριτική απόφαση είναι
κυρίως η ανάγκη για αυξηµένη βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων και
στην τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς επίσης και η ενθάρρυνση
δραστηριοτήτων

που

σχετίζονται

µε

την

αντιµετώπιση

της

περιβαλλοντικής

υποβάθµισης, ρύπανσης, κ.λ.π.
Επισηµαίνεται ότι κατά την υλοποίηση των έργων του προγράµµατος:
-Θα πρέπει να εφαρµόζεται η περιβαλλοντική νοµοθεσία, να αξιοποιείται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έτσι ώστε να επιβάλλονται µέτρα, όροι και περιορισµοί
-Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι θεσµικές ρυθµίσεις χρήσεων γης
-Θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα και οι δράσεις του ΠΑΑ δεν
θα ενέχουν κινδύνους υποβάθµισης περιοχών πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος
-Oι αγροτουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να
συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας
-Θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο τοπίο και να διασφαλίζονται µέτρα
αποκατάστασής του
-Για την πρόληψη φυσικών καταστροφών να εκπονούνται ολοκληρωµένα σχέδια δράσης
-Nα προωθούνται δράσεις υποστήριξης των Εθνικών Προγραµµάτων µείωσης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή
του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε την ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη
συνεργασία κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που έχει σχετικές αρµοδιότητες. Η
παρακολούθηση γίνεται µέσω: α) ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης, η οποία µεταξύ
άλλων έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που συνδέονται µε τις δράσεις του
προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές και β)
µιας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης, η οποία εκπονείται εντός του πρώτου
εξαµήνου του έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος
και επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. (Αναλυτική περιγραφή του Συστήµατος
Παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή
του Προγράµµατος γίνεται στο Κεφ. Γ της προαναφερθείσας ΚΥΑ).
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Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι το πρόγραµµα είναι πλήρως αποδεκτό και δίνονται
κατευθύνσεις, οι οποίες επισηµαίνουν τα σηµεία στα οποία, κατά το στάδιο έγκρισης των
έργων και δράσεων, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εποµένως, η αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των πορισµάτων της στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης µετατίθεται στο επίπεδο της on going αξιολόγησης, για την
αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που θα εγκριθούν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης αλλά και την τήρησή τους.

Η χρονική αλληλουχία των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο της µη έγκαιρης αποτίµησης των περιβαλλοντικών µεταβολών που
οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Προγράµµατος, ή την απόκλιση µε τις εκτιµήσεις
της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον.

Η διαδικασία αυτή επίσης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του Προγράµµατος
θα γίνεται µε γνώµονα και τους όρους και τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται από
την ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις
της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας
του περιβάλλοντος, θα λαµβάνονται τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο
πλαίσιο της έκθεσης παρακολούθησης της ΣΜΠΕ (2011) δύναται να προταθεί, εφόσον
αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του
Προγράµµατος σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.

Τόσο το περιεχόµενο της ΣΠΜΕ όσο και η εγκριτική της απόφαση έγιναν ευρέως γνωστά
και δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να κάνει σχετικές προτάσεις και
παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου τους.

Συγκεκριµένα η ΣΜΠΕ κοινοποιήθηκε σε επτά Υπουργεία, στις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, στους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Αθήνας και Θεσ/νίκης και στα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών Περιφερειών της
Χώρας, ενώ πραγµατοποιήθηκε η δηµοσίευσή της σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας. Τέλος, η ΣΜΠΕ ήταν διαθέσιµη στο ευρύ κοινό µέσω του
δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου και δόθηκε ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα (30 ηµερών ) για την υποβολή
σχολίων και παρατηρήσεων.
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Από το σύνολο των αποδεκτών όπου κοινοποιήθηκε η ΣΜΠΕ (δηµόσιες αρχές και
αυτοδιοίκηση) αλλά και το ευρύ κοινό δεν εκφράσθηκαν άλλες απόψεις επί του
περιεχοµένου της ΣΜΠΕ.
Ακόµη, µε δεδοµένο ότι, η εφαρµογή του Προγράµµατος δεν ενδέχεται να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων.

Παράλληλα, η Αρχή Σχεδιασµού έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες στις οποίες υποχρεούται
να προβεί για τη δηµοσιοποίησή της εγκριτικής απόφασης µε σκοπό την ενηµέρωση του
κοινού, δηµοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες
εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο δικτυακό
τόπο του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» εντός δέκα
ηµερών από την παραλαβή του σχεδίου εγκριτικής απόφασης (ΚΥΑ) και στη συνέχεια
θα αποστείλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω
δηµοσιοποίησης.

Κατά συνέπεια,

η προβλεπόµενη διαδικασία διαβούλευσης µε το κοινό, τις

περιβαλλοντικές αρχές (δηµόσιες αρχές, µη κυβερνητικές οργανώσεις) αλλά και το
σύνολο

των

κοινωνικών

και

οικονοµικών

εταίρων

και

των

τοπικών

αρχών

ολοκληρώνεται τηρώντας τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία .

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος εξετάζει τις
επιπτώσεις των Μέτρων του στο περιβάλλον καθώς και προτάσεις για την
παρακολούθηση και τον περιορισµό τους. Το πλήρες κείµενο της Μη Τεχνικής
Περίληψης της ΣΜΠΕ παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 4 του Προγράµµατος.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στα κυριότερα σηµεία της Μη Τεχνικής
Περίληψης της ΣΜΠΕ.
Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται υπό µορφή µητρών συσχέτισης ανά Άξονα και ανά
προβλεπόµενο Μέτρο. Για την αξιολόγηση, χρησιµοποιούνται:
•

ένα πλέγµα ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης

•

ένα σύστηµα βαθµολόγησης. Συγκεκριµένα η ένταση (βαθµός) της επίπτωσης
κάθε µέτρου αξιολογείται ως εξής:
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Οι

Συµβολισµός

Ένταση Επίπτωσης

+++:

Μεγάλη Θετική

++:

Μέτρια Θετική

+:

Μικρή Θετική

0:

Καµία

-:

Μικρή Αρνητική

--:

Μέτρια Αρνητική

---:

Μεγάλη Αρνητική

ερωτήσεις-κλειδιά

που

σχετίζονται

µε

τις

περιβαλλοντικές

παραµέτρους

χρησιµοποιούνται ως “ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση (η
οποία γίνεται εδώ, ανά Μέτρο κάθε Άξονα). Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται
οι διάφορες περιβαλλοντικές παράµετροι και οι “ερωτήσεις καθοδήγησης” σε κάθε µια
από αυτές, που µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες ανάλυσης για την
περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται σε κάθε Μέτρο του ΠΑΑ, το
οποίο αξιολογείται.
Πίνακας: “Ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
Περιβαλλοντικές
παράµετροι

Ερωτήσεις αξιολόγησης:
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών /
υπογείων υδάτων σε σχέση µε τα απαιτούµενα από την Οδηγία Πλαίσιο
για τα νερά «καλή οικολογική και χηµική κατάσταση»;

Ύδατα

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των
ποτάµιων συστηµάτων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των υδατικών
πόρων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα
χαρακτηριστικών του εδάφους;

Έδαφος

συµβάλλουν

στην

προστασία

των

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την κατάσταση υποβαθµισµένων
(ρυπασµένων) εδαφών;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την αειφόρο διαχείριση των
αποβλήτων εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων σε
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χώρους διάθεσης;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αερίων ρύπων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας;

Ατµόσφαιρα, Κλίµα

Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών που
συνδέονται µε µεταφορές/κυκλοφορία;
Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση του
πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;
Πληθυσµός, υγεία
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τη µείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων για την υγεία;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ για ανάσχεση της
µείωσης της βιοποικιλότητας;

Βιοποικιλότητα,
χλωρίδα, πανίδα

Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα των
προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του δικτύου Νatura ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν τη ζήτηση γης για αστική
ανάπτυξη;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν τη διατήρηση ή ανάπλαση
αξιόλογου τοπίου από πολιτιστική άποψη;

Τοπίο,
πολιτιστική
κληρονοµιά

Οι δράσεις του Μέτρου θα διευκολύνουν την προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς;
Οι δράσεις

του

Μέτρου

υποστηρίζουν την αειφόρο αστική και

περιφερειακή ανάπτυξη;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την προστασία από φυσικούς
κινδύνους;

Στους

Πίνακες

που

παρατίθενται

στο

Παράρτηµα

4

«Στρατηγική

Εκτίµηση

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των δράσεων
των Μέτρων του ΠΑΑ ανά Άξονα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στην παρούσα φάση,
σε σχέση µε την επίδραση που θα έχει η εφαρµογή των δράσεων στο περιβάλλον της
χώρας. Σηµειώνεται ότι αν και ορισµένα µέτρα ενέχουν και επί µέρους αρνητικές
επιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτές µε επί µέρους µέτρα προστασίας µπορούν να αρθούν ή
να µειωθούν σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των µέτρων του προγράµµατος,
συνυπολογίζοντας θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, έχει σαφή θετική επίπτωση στο
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περιβάλλον και ειδικά στους κύριους περιβαλλοντικούς στόχους του προγράµµατος και
της Στρατηγικής για τη Γεωργική και ∆ασική ανάπτυξη.
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3.4.

Επιπτώσεις της προηγούµενης περιόδου προγραµµατισµού

Κατά την Γ΄ Προγραµµατική περίοδο 2000-2006 συγχρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΠΕ
συνολικά παρεµβάσεις, οι οποίες εντάσσονταν στα ακόλουθα Προγράµµατα:
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου, 2000-2006», (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)

•

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη», (ΕΠΑΑ)

•

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

των

13

διοικητικών

Περιφερειών της Ελλάδας, ΠΕΠ
•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Η πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων της
3ης Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 θα καταστεί δυνατή µετά την ολοκλήρωση
τους, στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Με βάση τα υφιστάµενα στοιχεία της
παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των
παρεµβάσεων πραγµατοποιείται µια αποτίµηση των µέχρι σήµερα αποτελεσµάτων και
επιπτώσεων ανά Πρόγραµµα και ειδικότερα των σηµαντικότερων Μέτρων από πλευράς
χρηµατοοικονοµικής βαρύτητας.
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ)
Για το σύνολο του Προγράµµατος παρατηρείται σηµαντικά ικανοποιητικός βαθµός
αποτελεσµατικότητας ως προς τα χρηµατοοικονοµικά του στοιχεία, αφού τα ενταγµένα
έργα αντιπροσωπεύουν το 138,2% του προϋπολογισµού του (µέχρι τον 5ο 2007), οι
συµβασιοποιήσεις (νοµικές δεσµεύσεις) ποσοστό 96,4% και οι πληρωµές του
αντιστοιχούν στο 60,5% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του. Η υπερκάλυψη του
προϋπολογισµού του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε, προκειµένου να διασφαλιστεί
η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων, καθώς και λόγω του µεγάλου
ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε από τους εν δυνάµει δικαιούχους για ένταξη στα
Μέτρα του. Επιπλέον, το µεγάλο ενδιαφέρον για ένταξη των εν δυνάµει δικαιούχων
καταδεικνύει τις µεγάλες ανάγκες του τοµέα για επενδυτικά σχέδια µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και τις µεγάλες
ανάγκες των αγροτικών περιοχών για παρεµβάσεις µε στόχο την ανασυγκρότησή τους
και τη βιώσιµη ανάπτυξή τους.
Αναφορικά µε την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Προγράµµατος των
σηµαντικότερων Μέτρων, από πλευράς χρηµατοδοτικής βαρύτητας, παρεµβάσεων
έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα:
•

Μέτρο 1.1: «Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις»: έχουν εγκριθεί
συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος 14.937 επενδυτικά σχέδια
(σχέδια

βελτίωσης)

εκτός
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προγραµµατικής περιόδου του Β΄ ΚΠΣ 1994-1999, τα οποία αντιστοιχούν
σε περίπου 258 εκατ. Ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Από αυτά έχουν
ολοκληρωθεί τα 628 σχέδια βελτίωσης.
•

Μέτρο 2.1 «Επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών
προϊόντων»: έχουν εγκριθεί συνολικά 1.489 επενδυτικά σχέδια (εκτός των
ανειληµµένων υποχρεώσεων της προγραµµατικής περιόδου του Β΄ΚΠΣ
1994-1999), τα οποία αντιστοιχούν σε 697,5 εκατ. Ευρώ δηµόσιας
δαπάνης. Από τα επενδυτικά σχέδια αυτά έχουν ολοκληρωθεί τα 654.

•

Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης»: έχουν
ενταχθεί συνολικά 16.291 νέοι γεωργοί, τα οποία αντιστοιχούν σε 337
εκατ. Ευρώ δηµόσια δαπάνη.

•

Άξονας 7 «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού
Χώρου (ΟΠΑΑΧ)»: έχουν ενταχθεί συνολικά 738 µικρά δηµόσια έργα,
συνολικής δηµόσιας δαπάνης 198,38 εκατ. Ευρώ και 1.541 ιδιωτικές
επενδύσεις, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 168,3 εκατ. Ευρώ.

Σε επίπεδο εκροών, αναφορικά µε το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στόχων η εξέλιξη
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, για το σύνολο των τεσσάρων δεικτών του Προγράµµατος,
οι οποίοι αντιστοιχούν στα ανωτέρω Μέτρα, αφού η υλοποίησή τους έχει ήδη φθάσει σε
υψηλά ποσοστά επί του στόχου τους. Επιπροσθέτως, ως προς τη δυνατότητα επίτευξης
των στόχων τους, µέχρι τη λήξη του Προγράµµατος, εκτιµάται ότι για όλους τους δείκτες
εκροών είναι εφικτή η επιτευξιµότητά τους µε βάση τους υπόλοιπους διαθέσιµους
πόρους των αντίστοιχων Μέτρων και το µέσο µοναδιαίο κόστος των σχετικών µε αυτούς
ήδη ενταγµένων δράσεων, από τις οποίες προκύπτουν οι δείκτες εκροών14.
Επιπτώσεις στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων
Στο πλαίσιο της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης εκτιµήθηκε η συµβολή του
ΕΠ ΑΑ-ΑΥ στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών
προϊόντων ως επίπτωση των παρεµβάσεων του Μέτρου 2.1 «Επενδύσεις στη
µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων», του Μέτρου µε τη µεγαλύτερη
χρηµατοδοτική βαρύτητα, 30% επί της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του
Προγράµµατος. Σύµφωνα µε την εκτίµηση αυτή, αναµένεται µε την ολοκλήρωση του
Μέτρου 2.1 να αυξηθεί η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων κατά 26,1%, επιτυγχάνοντας τον προγραµµατικό στόχο.
Επιπτώσεις στην απασχόληση

14

«Ενηµέρωση της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ 2000-2006» ∆εκέµβριος του 2005.
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Η συµβολή του ΕΠ ΑΑ-ΑΥ στη απασχόληση από τη χρήση / λειτουργία των έργων του,
µε την ολοκλήρωσή τους, καθώς και οι µικτές θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µε
την πλήρη ανάπτυξη της δυναµικότητας του κεφαλαίου που επενδύθηκε στο πλαίσιο του
Προγράµµατος εκτιµήθηκαν σύµφωνα µε µεθοδολογία του Συµβούλου Αξιολόγησης
(Σ.Α.) της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης.
Οι θέσεις που θα δηµιουργηθούν µε την ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων/έργων
του Ε.Π., εκτιµώνται σε 11.233. Όπως είναι αναµενόµενο, ο µεγαλύτερος αριθµός
θέσεων (8.171 θέσεις, ήτοι 73% επί του συνόλου των αναµενόµενων θέσεων µε την
ολοκλήρωση του Ε.Π.) προέρχεται από την υλοποίηση των δράσεων/έργων του Άξονα
2, δεδοµένης της υψηλής χρηµατοδοτικής βαρύτητάς του στο Ε.Π., σε συνδυασµό µε το
είδος των δράσεων που περιλαµβάνει (επενδυτικά σχέδια µεταποίησης και εµπορίας
πρωτογενούς προϊόντος). ∆εύτερος κατά σειρά, για τους ίδιους εν γένει λόγους, είναι ο
Άξονας Προτεραιότητας 1, όπου οι δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης προέρχονται
από τη λειτουργία των Σχεδίων Βελτίωσης. Οι αναµενόµενες από αυτές τις δράσεις
θέσεις εργασίας καλύπτουν ποσοστό 14% του συνόλου των θέσεων του Προγράµµατος.
Οι υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Σ.Α.,
συµµετέχουν λιγότερο στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως λόγω του είδους
των παρεµβάσεων που περιλαµβάνουν. Αναφερόµενοι µε φθίνουσα σειρά είναι: Ο
Άξονας Προτεραιότητας 7, ο Α.Π. 3, ο Α.Π. 6 και ο Άξονας 4, ενώ, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία του Σ.Α., ο Άξονας 5 δεν δηµιουργεί θέσεις εργασίας µε την ολοκλήρωση
των δράσεων / έργων που περιλαµβάνει.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου,
αποτελεί τον τρίτο γενικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006’’.
Το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου χρηµατοδοτεί µια σειρά
έργων που έχουν άµεση συσχέτιση µε το περιβάλλον και το επηρεάζουν άλλοτε θετικά
και άλλοτε αρνητικά.
Ειδικότερα, στο Μέτρο 1.1 οι επιπτώσεις προκύπτουν καθώς ένας σηµαντικός αριθµός
σχεδίων βελτίωσης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων επενδύσεις προστασίας του
περιβάλλοντος που συνδέονται µε την εξοικονόµηση ύδατος σε επίπεδο γεωργικής
εκµετάλλευσης, την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών συστηµάτων εκµετάλλευσης, την
παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Επίσης, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 οι επιπτώσεις στο περιβάλλον προέρχονται από τα
επενδυτικά σχέδια ύψους µέχρι 300.000 Ευρώ, τα οποία υποχρεωτικά περιλαµβάνουν
κάποια επένδυση για το περιβάλλον (π.χ. βιολογικοί καθαρισµοί, ΗΑCCP, ISO, κλπ.) και
από τα επενδυτικά σχέδια µεγαλύτερου ύψους, τα οποία βαθµολογούνται θετικά κατά
την αξιολόγησή τους όταν περιλαµβάνουν επενδύσεις για το περιβάλλον.
Οι µεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον προκύπτουν από τα σηµαντικού
προϋπολογισµού έργα των Μέτρων 6.1 και 6.2, που είναι αρδευτικά δίκτυα και
φράγµατα.
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Εκτιµάται ότι οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής και
λιγότερο έως καθόλου κατά τη φάση λειτουργίας των έργων.
Οι περισσότερες εξ αυτών είναι µικρής κλίµακας και έως ένα ικανοποιητικό βαθµό
αναστρέψιµες µε την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων. Τα µέτρα αντιµετώπισης που
έχουν προβλεφθεί καταγράφονται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που
έχουν ολοκληρωθεί για την πλειονότητα των µεγάλων έργων και στους
Περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν εκδοθεί.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί, στις επιπτώσεις των µέτρων αποκατάστασης και
διατήρησης των χλωριδο-πανιδικών οικοσυστηµάτων και των ευαίσθητων οικολογικά
περιοχών. Τα µέτρα που έχουν προβλεφθεί για την προστασία, είτε την αποκατάστασή
τους είναι ικανοποιητικά, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στην εφαρµογή
τους έτσι ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες των ευπαθών οικοσυστηµάτων.
Επίσης, λόγω της φύσης των έργων, επιπτώσεις θα υπάρχουν στο έδαφος και τα
υπόγεια και επιφανειακά νερά. Οι επιπτώσεις στο έδαφος αφορούν, είτε στην ποιότητά
του, είτε στο ανάγλυφό του και οι επιπτώσεις στα νερά αφορούν κυρίως στην ποιότητα
και την ισορροπία του δυναµικού τους.
Όπως και στην περίπτωση των οικοσυστηµάτων έτσι και εδώ, είναι σηµαντικό να
εφαρµοστούν τα µέτρα που έχουν προβλεφθεί από τις σχετικές µελέτες για τον
περιορισµό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση της ισορροπίας. Τα προβλεπόµενα
µέτρα θεωρούνται επαρκή για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
Τέλος, οι επιπτώσεις στο ακουστικό και ατµοσφαιρικό περιβάλλον θεωρούνται
περιορισµένου µεγέθους και έχουν προσωρινό χαρακτήρα (φάση κατασκευής), ενώ η
αισθητική του τοπίου δεν προβλέπεται να επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό.

Έγγραφο Προγραµµατισµού «Αγροτική Ανάπτυξη»
Το Ε.Π.Α.Α 2000–2006 αποτελεί οριζόντιο πρόγραµµα µε εφαρµογή στο σύνολο της
χώρας. Αποτελείται, µετά την τελευταία αναθεώρηση του Νοέµβριου 2006, από έξι (6)
Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν 24 Μέτρα και την Τεχνική Στήριξη.
Έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.402,3 εκατ. €, µε την Κοινοτική Συµµετοχή να καλύπτει
το 42,9%, ήτοι 1.030,4 εκ. Ευρώ.
Τα βασικά συµπεράσµατα15 που προκύπτουν αναφορικά µε τις επιπτώσεις σε επίπεδο
Άξονα Προτεραιότητας είναι τα κάτωθι:
•

Άξονας Προτεραιότητας 1: Πρόωρη Συνταξιοδότηση

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 έχουν ενισχυθεί 61.650 δικαιούχοι, µε
αποδεσµευθείσα έκταση 199.553 εκτάρια.

15

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΑ, Οκτώβριος 2005.

105

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορούν στην άµβλυνση του οξυµένου
δηµογραφικού προβλήµατος των απασχολούµενων στην γεωργία και η ενίσχυση της
δηµιουργίας βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της αύξησης του µεγέθους της,
φαίνεται να επιτυγχάνονται δεδοµένου ότι η µέση ηλικία των διαδόχων γεωργών είναι 30
έτη και η µέση διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποχωρούντος και διαδόχου 27 έτη. Σχετικά
µε τη βιωσιµότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που προκύπτουν µετά την
διαδικασία της µεταβίβασης αυτή επιτυγχάνεται δεδοµένου ότι το µέγεθος του δύναται να
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι είναι πολλαπλάσιο του υφιστάµενου. Από τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήµατος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας (Α.Τ.Ε) προκύπτει ότι το
µέσο µέγεθος των νέων εκµεταλλεύσεων είναι 9 εκτάρια το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο
από το µέσο µέγεθος σε εθνικό επίπεδο 4,8 εκτάρια.
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκτιµάται ότι έχουν ιδιαίτερη συνεισφορά
στην άρση των µακροχρόνιων δυσµενών διαρθρωτικών προβληµάτων του πρωτογενούς
τοµέα της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζει υψηλή συνέργια µε παρεµβάσεις άλλων
προγραµµάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου σε
επίπεδο χώρας, όπως το Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του
ΕΠ ΑΑ-ΑΥ, που αφορά στην ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, οπότε
η συµβολή του αυξάνεται στο πλαίσιο συντονισµένων παρεµβάσεων σε επίπεδο χώρας
για την αντιµετώπιση των µακροχρόνιων δυσµενών διαρθρωτικών προβληµάτων του
πρωτογενούς τοµέα.
•

Άξονας Προτεραιότητας 2: Εξισωτική Αποζηµίωση

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 έχουν ενισχυθεί 110.000 δικαιούχοι, µε
κατεχόµενη έκταση 13,199 εκατ. εκτάρια.
Σκοπός του Άξονα Προτεραιότητας 2 αποτελεί η άµβλυνση των προβληµάτων που
απορρέουν από τα φυσικά µειονεκτήµατα των µειονεκτικών και ορεινών περιοχών,
αντισταθµίζοντας µέρος της απώλειας εισοδήµατος έτσι ώστε να παραµείνει ένα
ελάχιστο αποδεκτό όριο πληθυσµού και να διασφαλίζει µέσω της άσκησης της
γεωργικής δραστηριότητας την αξιοποίηση κυρίως των φυσικών πόρων αυτών των
περιοχών και ποιο συγκεκριµένα, τη συνέχιση της χρήσης της γεωργικών γαιών, τη
διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και τη διατήρηση και παραγωγή αειφόρων
καλλιεργητικών συστηµάτων. Από τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία παρατηρείται
αύξηση της γεωργικής γης στις περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος περίπου 16%
για την τριετία 2003-2005. Η πορεία εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι
ικανοποιητική, δεδοµένου ότι έχει επιτευχθεί σε υψηλό βαθµό ο στόχος των εκροών και
η απορρόφηση ανέρχεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, οπότε µε την ολοκλήρωση του θα
είναι δυνατή η πλήρης αποτίµηση των επιπτώσεών του. Επισηµαίνεται ότι η συγκράτηση
του πληθυσµού στις επιλέξιµες περιοχές και η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας
εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως είναι η άρση της γεωγραφικής και φυσικής
αποµόνωσης των περιοχών, η γειτνίαση µε µεγάλα αστικά κέντρα και αγορές, οι
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες κλπ., θέµατα τα οποία αντιµετωπίζονται από άλλα
διαρθρωτικά προγράµµατα στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. Συνεπώς, και ο Άξονας
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2 σε επίπεδο χώρας εντάσσεται σε ένα πλαίσιο παρεµβάσεων µε υψηλή συνέργια
µεταξύ τους, οι οποίες συµβάλλουν από κοινού στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα και των ορεινών περιοχών.
•

Άξονας Προτεραιότητας 3: Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 έχουν ενταχθεί 41.323 δικαιούχοι µε καλυπτόµενη έκταση
553.691 εκτάρια και 12.127 µονάδες µεγάλων ζώων (ΜΜΖ).
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 1) Εφαρµογή
µεθόδων γεωργικής παραγωγής που κρίνονται συµβατικοί µε την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής
ποικιλοµορφίας. 2) Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα στην ποιότητα του νερού, του εδάφους
και της βιοπικιλότητας και 3) Εισαγωγή αειφορικών πρακτικών, πέραν των συνήθων, για
την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της φυσικής, χηµικής και βιολογικής
υποβάθµισης του.
•

Άξονας Προτεραιότητα 4: ∆ασώσεις Γεωργικών Γαιών

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 ενισχύονται περισσότεροι από 15.871 δικαιούχοι για τη
δάσωση 24.110 εκταρίων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 θέτει ως στόχους την ανάπτυξη των δασικών πόρων, τη
βελτίωση της βιοποικιλότητας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την
προστασία των φυσικών πόρων των εδαφών, καθώς επίσης τη διατήρηση του τοπίου
και του φυσικού χώρου. Με βάση τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του άξονα
διαφαίνεται να έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό οι παραπάνω στόχοι,
δεδοµένου ότι έχει απορροφηθεί το 95,89% των διαθέσιµων πιστώσεων. Επισηµαίνεται
ότι ο στόχος δάσωσης γεωργικών γαιών αντιστοιχεί στο 1,1% της δασικής έκτασης της
χώρας, ήτοι στόχος είναι να αυξηθούν οι δασικές εκτάσεις της χώρας κατά 1,1%.
•

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τήρηση Προτύπων

Στο πλαίσιο του Άξονα 5 έχουν ενισχυθεί 3.503 δικαιούχοι, µε καλυπτόµενο αριθµό
ζώων 778.000 αιγοπρόβατα, για την εφαρµογή του προτύπου τήρησης ηλεκτρονικής
σήµανσης ζώων.
Ο Άξονας 5 αποσκοπεί στην καθιέρωση καθεστώτων ενίσχυσης στους γεωργούς
προκειµένου να τους ενθαρρύνει να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά και βασιζόµενα στην
κοινοτική νοµοθεσία πρότυπα στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της
υγείας των ζώων και φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της ασφάλειας στο
χώρο εργασίας.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα 5 αναµένεται να συµβάλλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα και στην προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της
εναρµόνισης των καλλιεργητικών µεθόδων και των µεθόδων εκτροφής των ζώων µε
πρότυπα µε υψηλή αποδοχή και αναγνωρισιµότητα.
•

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ποιότητα Τροφίµων
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Ο Άξονας 6 αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη
βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων και την προώθησή
τους µε στόχους: την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές, την επίτευξη
προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του γεωργικού τοµέα και τη βελτίωση
των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά και τέλος τη βελτίωση της ενηµέρωσης των
καταναλωτών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων
ποιότητας.
Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι µελλοντικές απαιτήσεις για την εφαρµογή της
(Κανονισµός 1782 και 1783/2003), καθώς και η προετοιµασία για την εφαρµογή των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για την Αγροτική Ανάπτυξη στην 4η
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013 και στο πλαίσιο του Κανονισµού 1698/2005 του
Συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α), συντέλεσαν στην προσθήκη του Άξονα 6 κατά
την αναθεώρηση του ΕΠΑΑ το 2004. Η ενεργοποίηση του Άξονα 6 πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί στην 4η Προγραµµατική Περίοδο .

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 13 διοικητικών Περιφερειών της
Ελλάδας
Η δηµόσια δαπάνη των δράσεων των ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ - Π
ανέρχεται σε 1.382.699.523 €, δηλαδή το 40% του δηµόσιας δαπάνης του ΕΓΤΠΕ – Π
στο Γ’ ΚΠΣ.
Το κύριο βάρος των χρηµατοδοτήσεων των δράσεων του ΕΓΤΠΕ – Π κατανέµεται
µεταξύ των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (περίπου 25% της δηµόσιας
δαπάνης) στα έργα διαχείρισης υδατικού δυναµικού (28%) και στις παρεµβάσεις στα
δάση (12%). Άλλες παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ – Π στο πλαίσιο
των ΠΕΠ αφορούν στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου µέσω της υλοποίησης
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.
Συνολικά έχουν εγκριθεί µέχρι σήµερα 7.000 σχέδια βελτίωσης µε προσανατολισµό στη
φυτική παραγωγή, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 333 εκατ. Ευρώ.
Επιπτώσεις στην Απασχόληση16
Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στην απασχόληση στην παρούσα χρονική στιγµή γίνονται
εκτιµήσεις και όχι αποτιµήσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθώς µικρός σχετικά αριθµός
έργων έχει ολοκληρωθεί και µόνο µετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία των έργων
είναι δυνατόν να αποτιµηθεί η επίπτωση τους στην απασχόληση. Με µεγαλύτερη
ακρίβεια γίνεται η εκτίµηση των επιπτώσεων στην απασχόληση από την υλοποίηση των
έργων και από την εκτίµηση των άµεσα δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας.

16

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ενηµερώσεις της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των 13 ΠΕΠ.
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Οι επιπτώσεις των έργων που υλοποιούνται µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΓΤΠΕ – Π
στο πλαίσιο των 13 ΠΕΠ στην απασχόληση είναι θετικές, όπως δείχνουν οι σχετικές
αναλύσεις, Οι επιπτώσεις στην απασχόληση αφορούν κυρίως στη διατήρηση θέσεων
εργασίας. Αυτό οφείλεται, αφενός στο ότι απευθύνονται στο γεωργικό πληθυσµό και
κυρίως διατηρούν παρά δηµιουργούν νέες θέσεις, αφετέρου στο ότι τα περισσότερα
έργα είναι µικρής κλίµακας και ως στόχο έχουν τη συγκράτηση του αγροτικού
πληθυσµού στην ύπαιθρο µε τη δηµιουργία πολυαπασχόλησης, ήτοι µείωση της
υποαπασχόλησης και αύξηση του εισοδήµατος. Τα µέτρα µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά
στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων θέσεων είναι: «Επενδύσεις
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις», «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου» που στοχεύουν στη διατήρηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα µέσω
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και στη
δηµιουργία συµπληρωµατικής απασχόλησης σε εξωγεωργικές δραστηριότητες.
Μεγάλη συνεισφορά στην απασχόληση κατά την υλοποίηση έχουν τα έργα που
αφορούν σε υποδοµές, όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον17
Τα έργα µε θετική συµβολή στη βελτίωση του περιβάλλοντος που συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΠΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ αφορούν κυρίως σε έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, δασών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και στη µείωση της ρύπανσης από
κτηνοτροφικές και άλλες γεωργικές δραστηριότητες. Οι κατηγορίες δράσεων µε θετική
συµβολή στο περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:
∆ίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και αρδευτικά
∆ασικά έργα, κυρίως αναδασώσεις και δασικοί δρόµοι
Προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών
Μετεγκαταστάσεις οχλουσών µονάδων ή άλλες σχετικά «καινοτόµες» δράσεις,
εµφανίζουν συνήθως χαµηλά ποσοστά εντάξεων.
Για την αποφυγή των περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων κατά την υλοποίηση
έργων έχει συµβάλλει σηµαντικά στον έγκαιρο εντοπισµό και στη λήψη βελτιωτικών
µέτρων η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε βάση τη µελέτη των
περιβαλλοντικών όρων ως προαπαιτούµενο ένταξης των έργων.

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader +
Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τοµέα κατά την Γ΄
προγραµµατική περίοδο (2000-2006).
Το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εκτιµάται να ανέλθει στα 392,6
εκ. Ευρώ περίπου, ενώ το ύψος της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε 251,18 εκ. Ευρώ,

17

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Ενηµερώσεις της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των 13 ΠΕΠ.
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από τα οποία τα 182,90 εκ. Ευρώ αποτελούν την κοινοτική συµµετοχή (ταµείο ΕΓΤΠΕΠ).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, που είναι:
•

Η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
µέσω πιλοτικών εφαρµογών.

•

Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των περιοχών
σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.

Εκτίµηση επιπτώσεων στην απασχόληση
Σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι επιπτώσεις της Πρωτοβουλίας στην
απασχόληση αφορούν:
o

Τη δηµιουργία 1.350 νέων µόνιµων θέσεων εργασίας

o

Τη δηµιουργία 1.165 νέων εποχικών θέσεων εργασίας

o

Τη διατήρηση 1.115 θέσεων εργασίας.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι αναµένεται να υπερκαλυφθούν µέχρι το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου. Το µεγαλύτερο ποσοστό υπερκάλυψης του στόχου
εµφανίζουν οι δείκτες «Νέες µόνιµες θέσεις εργασίας (116,7%) και «Νέες εποχικές
θέσεις εργασίας» (114,4%), ενώ ο δείκτης «∆ιατήρηση θέσεων εργασίας» εµφανίζει
οριακή υπερκάλυψη του προγραµµατικού στόχου.
Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας
πεδίου που διενήργησε ο Σύµβουλος Αξιολόγησης18 στο σύνολο των ΟΤ∆,
διαφοροποιείται ωστόσο σε ορισµένα σηµεία. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται η επίτευξη σε
υψηλότερο ποσοστό των δεικτών «Νέες µόνιµες θέσεις εργασίας» και «∆ιατήρηση
θέσεων εργασίας», παρά τις επιµέρους αριθµητικές διαφορές που παρατηρούνται και οι
οποίες οφείλονται, ως ένα βαθµό, στο γεγονός ότι η έρευνα πεδίου καταγράφει τις
εκτιµήσεις 34 ΟΤ∆ (ποσοστό 85%) και όχι του συνόλου των ΟΤ∆ του Προγράµµατος.
Αντίθετα, η εκτιµώµενη, σύµφωνα µε τα στοιχεία Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ), επίτευξη του δείκτη «Νέες εποχικές θέσεις εργασίας» δεν φαίνεται να
επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της έρευνας πεδίου. Η παρατηρούµενη απόκλιση µεταξύ
των στοιχείων όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των αντίστοιχων τιµών που
προκύπτουν από την έρευνα πεδίου υπερβαίνει µάλιστα το 50%. Η απόκλιση αυτή
συνδέεται κυρίως µε την επανεκτίµηση προς τα κάτω (συχνά σε ποσοστό άνω του 70%)
των αρχικών υπερβολικά αισιόδοξων στόχων ορισµένων Τοπικών Προγραµµάτων όσον
αφορά στο Μέτρο 1.2 «Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη στην επιχειρηµατικότητα»
και λιγότερο µε την εκτιµώµενη υποεπίτευξη των αντίστοιχων στόχων του Μέτρου 1.4
«Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», του

18

Τα στοιχεία προέρχονται από την Έκθεση του Συµβούλου Αξιολόγησης της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης
Αξιολόγησης του Leader Plus, Οκτώβριος 2005.
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οποίου η συµβολή στην απασχόληση είναι, ούτως ή άλλως, περιορισµένη σε
προγραµµατικό επίπεδο.
Εκτίµηση επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραµµάτων υλοποιούνται έργα που αφορούν κατά κύριο
λόγο σε περιπατητικά µονοπάτια / διαδροµές και ορειβατικά καταφύγια, που ουσιαστικά
συµβάλλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µέσω µιας ήπιας
τουριστικής ανάπτυξης που προωθεί εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Τα συγκεκριµένα
έργα συµβάλλουν επίσης µε έµµεσο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς
συντελούν στον έλεγχο της διακίνησης των επισκεπτών µέσα από καθορισµένες
διαδροµές, ελαχιστοποιώντας έτσι την επιβάρυνση του φυσικού οικοσυστήµατος.
Επιπλέον, τα συγκεκριµένα έργα υποδοµών δεν επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον,
καθώς πρόκειται για ήπιες, µικρές, παρεµβάσεις για την κατασκευή των οποίων
χρησιµοποιούνται φυσικά υλικά, όπως π.χ. πέτρα και ξύλο, που συνάδουν απόλυτα µε
το ευρύτερο περιβάλλον και σε καµία περίπτωση δεν το επιβαρύνουν.
Στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, αν και δόθηκε η δυνατότητα για την υλοποίηση έργων
που θα µπορούσαν να συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, η
ευκαιρία αυτή έµεινε ανεκµετάλλευτη, καθώς στη δράση 1.4.1.2 «Συστήµατα Προστασίας
Περιβάλλοντος» δεν εντάχθηκαν έργα και στη δράση 1.2.2.10 «Βελτίωση επιχειρήσεων
κυρίως προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος» δεν υπήρξε µεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον. Σηµειώνεται επίσης ότι µέσα από τα Τοπικά Προγράµµατα δεν
προέκυψαν νέες, καινοτόµες και πιλοτικές ενέργειες για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 1.2.2.10 δεν
αποτελούν πρότυπες εφαρµογές, καθώς εφαρµόζονται ήδη σε άλλες περιοχές και απλά
αποτελούν µεταφορά και µίµηση, παρά καινοτοµία.
Η διασύνδεση που επιτυγχάνεται από τα Τοπικά Προγράµµατα σε ότι αφορά στην
προστασία – αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος µε τις παραγωγικές
δραστηριότητες τουρισµού, πρώτης µεταποίησης ή άλλες δραστηριότητες περιορίζεται
κατά κύριο λόγο στο συνδυασµό των ήπιων µορφών τουρισµού µε την ανάδειξη και
αξιοποίηση του φυσικού και περιβάλλοντος, ενώ σε εξαιρετικά περιορισµένες
περιπτώσεις εκτείνεται και µέχρι τον προσανατολισµό της παραγωγικής δραστηριότητας
σε προϊόντα ποιότητας φιλικά προς το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας και του σχεδιασµού των Τοπικών Προγραµµάτων οι ΟΤ∆
έλαβαν υπόψη τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη σηµασία του περιβάλλοντος, την
προστασία και ανάδειξή του και τελικά ο τοµέας του περιβάλλοντος αποτέλεσε µια από
τις προτεραιότητες. Ωστόσο, ο σχεδιασµός αυτός δεν έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό,
όπως προκύπτει από τη µέχρι σήµερα υλοποίηση των Τοπικών Προγραµµάτων. Παρά
το γεγονός ότι η αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους,
τοπίων και περιοχών Natura 2000 αποτέλεσε στρατηγικό στόχο και θέµα συσπείρωσης,
εντούτοις διαπιστώνεται ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα Τοπικά Προγράµµατα δεν
έχουν καταφέρει να συµβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και αξιοποίηση των εν
λόγω περιοχών, καθώς οι παρεµβάσεις και τα έργα προς αυτή την κατεύθυνση είναι
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ελάχιστα. Ενώ λοιπόν δόθηκε σε προγραµµατικό επίπεδο προτεραιότητα υλοποίησης
έργων σε περιοχές Natura, αυτό τελικά δεν εφαρµόστηκε. Παρά το γεγονός ότι οι ΟΤ∆
θέτουν και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο στις προτεραιότητες τους για τον
τοµέα του περιβάλλοντος τη διαχείριση και ανάδειξη φυσικών οικοσυστηµάτων σε
περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και τη δικτύωση των περιοχών Natura,
εκτιµάται ότι ο στόχος αυτός δεν θα είναι εφικτός στο βαθµό που δεν επιλυθούν τα
προβλήµατα µε τους φορείς διαχείρισης των περιοχών αυτών, παράγοντας που
επέδρασε ανασταλτικά στην τρέχουσα περίοδο στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων.
Η Κ.Π. LEADER+ εµφανίζεται να συµβάλλει σηµαντικά κυρίως στη διατήρηση και τη
βελτίωση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος, όπως επίσης στη διατήρηση και τη
βελτίωση της ποιότητας των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων. Αντίθετα, η συµµετοχή
της στην επίτευξη στόχων που ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη όπως ορθή χρήση και
διαχείριση επικίνδυνων / ρυπογόνων ουσιών και αποβλήτων, διατήρηση και βελτίωση
της κατάστασης της άγριας ζωής, των οικοτόπων και των τοπίων διατήρηση της
ποιότητας του εδάφους και των υδατικών πόρων, προστασία της ατµόσφαιρας,
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση είναι ιδιαίτερα περιορισµένη έως και
µηδενική σε ορισµένες περιπτώσεις.
Εκτίµηση επιπτώσεων στη γυναικεία και νεανική επιχειρηµατικότητα
Παρά το γεγονός ότι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί βασικό στοιχείο
της προσέγγισης που υιοθετεί η Κ.Π. LEADER+, η οποία ενσωµατώνει πλήρως την
οπτική της άρσης των ανισοτήτων στις ευκαιρίες οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριοποίησης των νέων στον αγροτικό χώρο, διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις του
Προγράµµατος στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας στις
περιοχές παρέµβασης θα είναι µικρότερες του αναµενόµενου. Πιο συγκεκριµένα, µε
βάση τις προβλέψεις των ΟΤ∆, όπως αυτές καταγράφονται στα στοιχεία του ΟΠΣ, ο
στόχος του Προγράµµατος για την υλοποίηση 700 επενδυτικών σχεδίων από γυναίκες
θα επιτευχθεί σε ποσοστό 44%, ενώ ο στόχος για την υλοποίηση 900 επενδυτικών
σχεδίων από νέους σε ποσοστό 57% αντίστοιχα.
Παρά το γεγονός ότι σε προγραµµατικό επίπεδο οι στόχοι και η εξειδίκευση των
Τοπικών Προγραµµάτων περιλαµβάνουν ως βασικό στοιχείο τους την άρση των
ανισοτήτων για τις δύο πληθυσµιακές οµάδες, ο βαθµός κινητοποίησης των οµάδων
αυτών, τόσο στη φάση του σχεδιασµού των προγραµµάτων, όσο και κατά την
υλοποίησή τους, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, αποτέλεσµα σε
πολλές περιπτώσεις όχι µόνο της δηµογραφικής σύνθεσης αλλά και των ιδιαίτερων
κοινωνικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων που επικρατούν σε
αυτές. Περαιτέρω, σηµαντικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται και µεταξύ του βαθµού
ανταπόκρισης των γυναικών και των νέων, όσον αφορά στην αξιοποίηση των ευκαιριών
συµµετοχής τους στο σχεδιασµό των Προγραµµάτων και παρά τις προσπάθειες που
καταβλήθηκαν από τις ΟΤ∆ µε σκοπό να αυξήσουν τη συµµετοχή των γυναικών και των
νέων στις διαδικασίες διαβούλευσης των Τοπικών Προγραµµάτων.
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Παρόλη την εµφάνιση επιµέρους προβληµάτων στην ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών από τις γυναίκες και τους νέους, η όποια κινητοποίηση γυναικών και
νέων καταγράφεται αποτελεί ουσιαστική συµβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας,
δεδοµένου ότι στην πλειοψηφία τους οι ΟΤ∆ θεωρούν ότι κανένα από τα επενδυτικά
σχέδια δεν θα υλοποιούνταν αν δεν είχε χορηγηθεί επιδότηση µέσω του Τοπικού
Προγράµµατος LEADER+.
Ωστόσο, ακόµη και στις περιπτώσεις τοπικών προγραµµάτων όπου επισηµάνθηκε ότι οι
γυναίκες θα υπέβαλαν προτάσεις επενδυτικών σχεδίων ακόµα και χωρίς την επιπλέον
πριµοδότηση και µάλιστα ότι αυτά θα µπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραµµα χωρίς
τη βαθµολογική προσαύξηση λόγω της µοριοδότησης, η θετική συµβολή των
προγραµµάτων µπορεί να εντοπιστεί κυρίως στην κινητοποίηση και ενθάρρυνση του
γυναικείου πληθυσµού, παρέχοντας άλλης µορφής δυνατότητες, όπως π.χ. δράσεις σε
αντικείµενα που αφορούν περισσότερο τις γυναίκες, ή δηµιουργία ενός διαφορετικού
περιβάλλοντος ώθησης συµµετοχής των γυναικών στη διαµόρφωση του οικονοµικού
ιστού της περιοχής τους.
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4.

Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί
λαµβανοµένων υπόψη των κοινοτικών στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών και του εθνικού σχεδίου
στρατηγικής, καθώς και της αναµενόµενης επίπτωσης
σύµφωνα µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση

4.1.

Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί,
λαµβανοµένων
υπόψη
των
κοινοτικών
στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών και του εθνικού σχεδίου στρατηγικής

Η συνολική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη ανταποκρίνεται και µεταφέρει πλήρως
τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αγροτική Ανάπτυξη, στο
πλαίσιο της 4ης προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα:
Ο γενικός στρατηγικός στόχος για τη διατήρηση και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού
τοµέα βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ΚΣΚΓ 1 για την περαιτέρω ανάπτυξη του
πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα, προσαρµοσµένου στη νέα διεθνή οικονοµική
πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από αυξανόµενο ανταγωνισµό, τάσεις
απελευθέρωσης του εµπορίου, ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και
προστιθέµενης αξίας, µείωση των παρεµβατικών µηχανισµών της ΚΑΠ για τη στήριξη
των τιµών των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και εστιασµένου στη µεταφορά
γνώσης, στον εκσυγχρονισµό και στην καινοτοµία, µε επενδύσεις σε φυσικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί η εξαίρεση κάποιων Μέτρων και για το στόχο αυτό, αλλά και για
τους άλλους στόχους που αναφέρονται στη συνέχεια, λόγω µη ετοιµότητας για την
εφαρµογή τους στη φάση έναρξης εφαρµογής του ΠΑΑ, δε µειώνει ούτε διαγράφει την
ουσία αυτών των στόχων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια όταν η ετοιµότητα
εφαρµογής αυτών των Μέτρων θα είναι σε ώριµο στάδιο.
Ο γενικός στρατηγικός στόχος για τη προστασία του περιβάλλοντος και στην
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ΚΣΚΓ 2 για
την προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων και τοπίων της χώρας, µε στόχο τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών (δίκτυο
Natura 2000), την ενίσχυση των µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής
δραστηριότητας, την ανάπτυξη των γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων σε
περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και παραδοσιακών γεωργικών τοπίων, στην προώθηση
των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εφαρµογής,
τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση των
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περιοχών, την προστασία και ορθολογική διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου και του
υπόγειου υδροφορέα και τον περιορισµό των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών.
Ο γενικός στρατηγικός στόχος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές
περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας
βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ΚΣΚΓ 3, για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών
απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και την ανάπτυξη
τοπικών στρατηγικών για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την εξασφάλιση
της διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών µέσω της διατήρησης και
αναβάθµισης της αγροτικής κληρονοµιάς και αναβάθµιση της τοπικής υποδοµής µε έργα
µικρής κλίµακας.
Ο γενικός στρατηγικός στόχος για τη ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης Leader, που εξυπηρετεί τους ανωτέρω τρεις γενικούς στρατηγικούς
στόχους, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ΚΣΚΓ 4, για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και
της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού επιλεγµένων αγροτικών
περιοχών, στο πλαίσιο ολοκληρωµένης τοπικής στρατηγικής ανάπτυξής τους.
Η προτεινόµενη Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης συµβάλλει στην επίτευξη του
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος δεδοµένου ότι χαρακτηρίζεται από συνοχή και
άµεση σύνδεση µε το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση στο πλαίσιο εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Ειδικότερα, οι προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, που έχουν σχέση µε όσα προβλέπονται στο
ΕΣΣΑΑ αφορούν στην:
•

Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, η προτεραιότητα
αυτή του ΕΠΜ δεν σχετίζεται άµεσα µε το ΠΑΑ και τους στόχους/δράσεις
του, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του
αφού η διασφάλιση µακροικονοµικής σταθερότητας διαµορφώνει ένα
θετικό επιχειρηµατικό κλίµα που ευνοεί τις επενδύσεις.

•

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις
σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. Η
προτεραιότητα αυτή του ΕΠΜ εξυπηρετείται απόλυτα από τον πρώτο
Γενικό στόχο του Προγράµµατος

•

Βελτίωση

του

επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος,

ενίσχυση

του

ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και
αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης
επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη
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περιοχή

της

Νοτιοανατολικής

Ευρώπης,

Η

προτεραιότητα

αυτή

εξυπηρετείται έµµεσα από τον Πρώτο γενικό στόχο του προγράµµατος
•

Αύξηση

της

απασχόλησης,

µείωση

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των

της

ανεργίας,

συστηµάτων

καθώς

και

εκπαίδευσης και

κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν
παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού, Η προτεραιότητα
αυτή του ΕΠΜ εξυπηρετείται έµµεσα από τον γενικό στόχο 1 και άµεσα
από τους Γενικούς στόχους 3 και 4.
•

Περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη: η προτεραιότητα αυτή του ΕΠΜ
εξυπηρετείται απόλυτα από τον δεύτερο γενικό στόχο του προγράµµατος.

•

Τέλος και οι τέσσερεις γενικοί στόχοι του προγράµµατος εξυπηρετούν την
προτεραιότητα του ΕΠΜ για την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή

•

Η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως
εκφράζεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013, µεταφέρεται στο ΕΣΣΑΑ 2007-2013,
ως ακολούθως:

•

Βραχυπρόθεσµα στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού συµφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των αγροτικών περιοχών, µέσω των ΓΣΣ 3, ΓΣΣ 4 του
Προγράµµατος

•

Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σηµασίας των
αγροτικών περιοχών καθώς και µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης,
που

συνδυάζει

παραδοσιακές

µε

σύγχρονες

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες σε συµβατά µε το περιβάλλον και το τοπίο όρια, µέσω
των ΓΣΣ 2, ΓΣΣ 3, ΓΣΣ 4 της συνολικής στρατηγικής
•

Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα µέσω της
οργάνωσης του σε σύγχρονα επιχειρηµατικά πρότυπα, µε περαιτέρω
ενδυνάµωση

της

εξωστρέφειας

του,

αξιοποιώντας

τα

συγκριτικά

πλεονεκτήµατα που έχει σε µια σειρά προϊόντων αλλά και µεθόδων
παραγωγής, µέσω του ΓΣΣ 1,
•

Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του
ρόλου της σαν σηµαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων αλλά και
διατήρησης του αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς, µέσω
των ΓΣΣ 2, ΓΣΣ 3, ΓΣΣ 4 του Προγράµµατος

•

Στη βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των πιέσεων και
προστασίας εδάφους επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστασίας
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της βιοποικιλότητας αλλά και επίτευξης των στόχων της χώρας σε σχέση
µε το πρωτόκολλο του Κιότο, µέσω του ΓΣΣ 2 της συνολικής στρατηγικής
•

Στη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών, µέσω της
περαιτέρω ενίσχυσης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και της
συµβολής τους στη διαφοροποίηση /εµπλουτισµό του τουριστικού
προϊόντος , µέσω των ΓΣΣ 3, ΓΣΣ 4 της συνολικής στρατηγικής.

•

Στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών τους σαν
περιοχές πρώτης αλλά και δεύτερης κατοικίας, µέσω των ΓΣΣ 3, ΓΣΣ 4

•

Στην ανασυγκρότηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής και κατοίκησης,
µέσω των ΓΣΣ 1, ΓΣΣ 3

•

Στη δηµιουργία δικτύων µε τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα µε τα
επιλεγµένα ηµιαστικά και αστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους
πόλους

ανάπτυξης

των

ευρύτερων

γεωγραφικών

ενοτήτων

και

αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό, µέσω του ΓΣΣ 4
•

Στις ακόλουθες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ το πρόγραµµα αυτοτελώς έχει
πολύ περιορισµένη συµβολή µε δεδοµένο ότι οι προτεραιότητες αυτές
καλύπτονται

συνδυαστικά

από

τα

τοµεακά

και

περιφερειακά

επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ
•

Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη
βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών στον πολίτη. Ο στόχος αυτός
εξυπηρετείται από τα Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα στις
περιφέρειες σε µετάβαση και από το Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» στις
περιφέρειες σύγκλισης

•

Στην αναβάθµιση του µορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών,. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από το Ε.Π «Εκπαίδευση και
δια βίου µάθηση»

4.1.1.

Αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί σε σχέση µε τα
µέτρα και τις χρηµατοδοτικές τους βαρύτητες.

Οι προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί ταυτίζονται µε τους άξονες προτεραιότητας του
προγράµµατος οι οποίοι περιλαµβάνουν το σύνολο των µέτρων µέσω των οποίων θα
επιτευχθούν οι ειδικοί και συνακόλουθα οι Γενικοί Στόχοι του Προγράµµατος. Η
χρηµατοδοτική βαρύτητα του κάθε άξονα προτεραιότητας, αλλά και των µέτρων του
προγράµµατος αναδεικνύει την έµφαση που αποδίδεται στις επιµέρους συνιστώσες του
µίγµατος πολιτικής και αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες που απορρέουν από
τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τις ευκαιρίες αλλά και
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τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας και οι αγροτικές περιοχές του
κάθε κράτους µέλους.
Σηµειώνεται ότι οι αναφορές στη χρηµατοδοτική βαρύτητα κάθε άξονα, µέτρου ή οµάδας
µέτρων γίνεται σε σχέση µε το σύνολο των πιστώσεων των Αξόνων 1 έως 3, χωρίς τον
προβλεπόµενο προϋπολογισµό για την Τεχνική Βοήθεια του Προγράµµατος και µε τις
πιστώσεις για την προσέγγιση Leader ενσωµατωµένες στις πιστώσεις κάθε Άξονα.
Ο Άξονας 1 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της
δασοκοµίας» παρουσιάζει την υψηλότερη χρηµατοδοτική βαρύτητα µε 46,1% και
εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του προγράµµατος διατήρηση
και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του
αγροδιατροφικού τοµέα
Η υψηλή χρηµατοδοτική βαρύτητα οφείλεται στο γεγονός ότι περιλαµβάνει τρεις
διακριτές ενότητες οµάδες µέτρων, η κάθε µια εκ των οποίων στοχεύει στη βελτίωση των
βασικών παραµέτρων που συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα το
ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές και την «επιχειρηµατικότητα. Στον άξονα
περιλαµβάνονται µέτρα που υλοποιούν τις επιταχυντικές πολιτικές που στοχεύουν στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της προστιθέµενης
αξίας των προϊόντων του πρωτογενή και του αγροδιατροφικού τοµέα.
Τα µέτρα 121 «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών εκµεταλλεύσεων», (τρίτο σε χρηµατοδοτική
βαρύτητα µε 9,04% µέτρο του προγράµµατος), 122 «Βελτίωση της οικονοµικής αξίας
των δασών» και 123α «Προστιθέµενη αξία γεωργικών προϊόντων» & 123β
«Προστιθέµενη αξία δασικών προϊόντων» (τέταρτο σε χρηµατοδοτική βαρύτητα µέτρο
του προγράµµατος µε 7,81%) που στοχεύουν άµεσα στην ενίσχυση των γεωργικών,
δασικών εκµεταλλεύσεων και των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων συγκεντρώνουν το 17,15%
των πόρων του προγράµµατος (37,21% των πόρων του άξονα).
Συνδυαστικά µε τα ανωτέρω µέτρα λειτουργούν τα µέτρα 131 «Εκπλήρωση Προτύπων»,
132 «Συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας», 133 «∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και
προώθησης» που συγκεντρώνουν το 1,60% των πόρων του προγράµµατος (3,49% των
πόρων του άξονα). Τα µέτρα αυτά, παρά την χαµηλή τους χρηµατοδοτική βαρύτητα,
δρουν ενισχυτικά για την ανάδειξη ενός συγκριτικού πλεονεκτήµατος που µπορούν να
έχουν τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα που είναι η υψηλή ποιότητα και η κάλυψη των
απαιτήσεων που διαµορφώνουν οι νέες τάσεις των καταναλωτών για τα προϊόντα
διατροφής. Η χαµηλή χρηµατοδοτική βαρύτητα των συγκεκριµένων µέτρων οφείλεται και
στο γεγονός της ύπαρξης σηµαντικών πόρων από τον πρώτο πυλώνα στο πλαίσιο των
ΚΟΑ. Το µέτρο 114 «Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών» ολοκληρώνει τα µέτρα που
συνθέτουν το µίγµα της επιταχυντικής πολιτικής του προγράµµατος, έχοντας όµως πολύ
χαµηλή χρηµατοδοτική βαρύτητα (1,00% των πόρων του προγράµµατος και 2,18% των
πόρων του άξονα προτεραιότητας) που οφείλεται στη περιορισµένη εµπειρία που
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υπάρχει για την εφαρµογή του. Η παροχή συµβουλών στους παραγωγούς και ιδιαίτερα
στους πλέον «δυναµικούς» σε όρους όγκου και αξίας παραγωγής είναι ιδιαιτέρα
σηµαντική σε µια χρονική περίοδο που η τεχνογνωσία αποτελεί συστατικό στοιχείο για
την ανταγωνιστικότητα.
Συνολικά η ενότητα αυτή των µέτρων συγκεντρώνει το 19,75% των πόρων του
προγράµµατος (42,88% των πόρων του άξονα).
Τα µέτρα 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» ( έκτο σε χρηµατοδοτική βαρύτητα µέτρο
του προγράµµατος µε 6,13%) και 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» (όγδοο σε
χρηµατοδοτική βαρύτητα µέτρο του προγράµµατος µε 5,43%) συνθέτουν την ενότητα
µέτρων του άξονα που καλύπτουν τµήµα των προληπτικών πολιτικών και στοχεύουν
στην άµβλυνση του εντονότατου προβλήµατος γήρανσης των απασχολουµένων στον
πρωτογενή και µε έµµεσο τρόπο την βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου.
Αθροιστικά τα δύο µέτρα καλύπτουν το 11,56% των πόρων προγράµµατος (25,07% των
πόρων του άξονα προτεραιότητας).
Τα µέτρα 111 «Επαγγελµατική κατάρτιση και ενηµέρωση», 125 «Γεωργικές και δασικές
υποδοµές» (δεύτερο σε χρηµατοδοτική βαρύτητα µέτρο του προγράµµατος) και 126
«Φυσικές καταστροφές» συνθέτουν το πλέγµα των µέτρων του άξονα που υλοποιούν τη
διαρθρωτική πολιτική και εκτός της συµβολής τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του τοµέα µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής που θα προέλθει από τις έγγειες
βελτιώσεις και τους αναδασµούς, την βελτίωση των συνθηκών άρδευσης, έχουν και µια
σηµαντική συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος µέσω των έργων ταµίευσης των
επιφανειακών υδάτων, εκσυγχρονισµού των αγροτικών δικτύων για την µείωση των
απωλειών, ενώ και οι δράσεις κατάρτισης θα εστιασθούν στην ευαισθητοποίηση των
παραγωγών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας.
Η οµάδα των τριών αυτών µέτρων αντιπροσωπεύει το 14,77% των πόρων του
προγράµµατος (32,05% των πόρων του άξονα )

Ο Άξονας 2 : «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» που είναι δεύτερος σε
χρηµατοδοτική βαρύτητα µε 34,5% εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το δεύτερο γενικό
στόχο του προγράµµατος προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση
των φυσικών πόρων.
Στον άξονα περιλαµβάνονται τρεις διακριτές ενότητες µέτρων που σχετίζονται µε την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η γεωργία αφενός
µεν είναι ο µεγαλύτερος «χρήστης του εδάφους και των υδάτων» αφετέρου δε και µε
ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε σηµαντικό παραγωγό
«περιβαλλοντικών ωφελειών». Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα υιοθετεί µια δυαδική
προσέγγιση που εστιάζεται σχεδόν ισόρροπα στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε
µέσω της συνέχισης της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές µε φυσικά
µειονεκτήµατα είτε µέσω της υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών σε
περιοχές που εντοπίζονται προβλήµατα, αλλά και στη στροφή σε γεωργικές και
δασοκοµικές πρακτικές που συµβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ευρωπαϊκής
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στρατηγικής για το περιβάλλον όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Τα µέτρα 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά
µειονεκτήµατα» που είναι το πέµπτο σε χρηµατοδοτική βαρύτητα (6,93%) µέτρο του
προγράµµατος και 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα εκτός
των ορεινών περιοχών» συνθέτουν το τµήµα της σταθεροποιητικής πολιτικής του
εφαρµοζόµενου µίγµατος πολιτικής αθροιστικά αντιπροσωπεύουν 8,54% των πόρων
του προγράµµατος και το 24,78% των πόρων του άξονα.
Στη δεύτερη ενότητα µε δράσεις κυρίως προληπτικού χαρακτήρα που συµβάλλουν όµως
και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα µέσω των δράσεων βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας εντάσσεται το πρώτο σε χρηµατοδοτική βαρύτητα µέτρο του
προγράµµατος (17,93%) 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», το οποίο σε
συνδυασµό µε το µέτρο 216 «Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις» και το µέτρο 213
«Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των µέτρων που αποσκοπούν κυρίως στην µείωση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αθροιστικά τα τρία µέτρα αντιπροσωπεύουν το 18,49%
των πόρων του προγράµµατος (53,65% των πόρων του άξονα). Οι επιµέρους δράσεις
των µέτρων αυτών στοχεύουν σε διακριτά πεδία της στόχους της περιβαλλοντικής
πολιτικής (έδαφος, νερό, κλίµα, βιοποικιλότητα, αγροτικό τοπίο) . Η τελευταία ενότητα
των µέτρων του άξονα στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής σταθερότητας των
δασών και την ενίσχυση του πολυλειτουργικού τους χαρακτήρα. Η ενότητα αυτή των
µέτρων συγκεντρώνει το 7,43% των πόρων του προγράµµατος (21,58% των πόρων του
άξονα προτεραιότητας). Από το σύνολο των µέτρων έµφαση δίνεται στο µέτρο 221
«Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών» και στο µέτρο 226 «Αποκατάσταση δασοκοµικού
δυναµικού» µε χρηµατοδοτικές βαρύτητες 2,81% και 3,62% αντίστοιχα.

Ο Άξονας 3 : «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας» που είναι τρίτος σε χρηµατοδοτική βαρύτητα µε 19,4% εξυπηρετεί κατά
προτεραιότητα το γενικό στόχο του προγράµµατος : βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής
οικονοµίας.
Ο άξονας 3, καθώς επίσης και ο άξονας 4 που παρατίθεται στην συνέχεια και αφορά την
προσέγγιση Leader, αντιπροσωπεύουν την έµφαση που αποδίδεται στη σταδιακή
µετατόπιση της κοινής γεωργικής πολιτικής από µια κλαδική τοµεακή πολιτική σε µία
χωρική πολιτική που στοχεύει στην ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη
των αγροτικών περιοχών µέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της
ανάπτυξης νέων κλάδων και τοµέων που µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες συµβάλλοντας στην επίτευξη του
ευρύτερου στόχου που είναι η συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Τα
µέτρα του άξονα 3 µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο ενότητες που είναι τα µέτρα που
στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας κινητοποιώντας σηµαντικούς

120

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ιδιωτικούς πόρους και στην ενότητα των µέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της υλοποίησης έργων «υποδοµής δηµόσιου
χαρακτήρα» για τη διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση και ανάπτυξη
χωριών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που παρατηρούνται
σηµαντικές ανισότητες µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
Την πρώτη ενότητα αποτελούν τα µέτρα 311 «∆ιαφοροποίηση», 312 «Ανάπτυξη πολύ
µικρών επιχειρήσεων» και 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» και
αποτελούν το 11,09% των συνολικών πόρων του προγράµµατος (57,07% των πόρων
των αξόνων προτεραιότητας).
Τα µέτρα 321 «Βασικές υπηρεσίες», 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», 323
«∆ιατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς» συνθέτουν τη δεύτερη ενότητα µέτρων και
αποτελούν το 8,24% των πόρων του προγράµµατος (42,42% του άξονα
προτεραιότητας).
Επικουρικά προς τις δύο ενότητες µέτρων λειτουργεί και το µέτρο 341 «Απόκτηση
δεξιοτήτων και εµψύχωση», που στοχεύοει στη δηµοσιοποίηση, κινητοποίηση και
εµψύχωση του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού. Το µέτρο είναι ήσσονος χρηµατοδοτικής
βαρύτητας 0,10% των πόρων του προγράµµατος (0,50% των πόρων του Άξονα).

Αντίστοιχα, ο Άξονας 4 : «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader» εξυπηρετεί κατά
προτεραιότητα το γενικό στόχο του προγράµµατος : ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων
για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης LEADER.
Σηµειώνεται ότι η προσέγγιση Leader εφαρµόζεται στους Άξονες 1 και 3 µε µια
αναλογία 13% στον Άξονα 1 - Μέτρο 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 87% στον Άξονα 3 Μέτρο 413 «Ποιότητα ζωής/ διαφοροποίηση».19 . Συνολικά η προσέγγιση Leader έχει
χρηµατοδοτική βαρύτητα 5,9% στο σύνολο των Αξόνων 1 έως 3.

Επικουρικά προς τα δύο αυτά µέτρα λειτουργούν και τα µέτρα 421 «Συνεργασίες» και
431 «Λειτουργικά/ Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση» που στοχεύουν στη
δηµοσιοποίηση, κινητοποίηση και εµψύχωση του τοπικού ανθρώπινου δυναµικού.

19

Εκτιµάται ότι το 20% των πόρων αφορά δηµόσια έργα και το 80% ιδιωτικά. Τα ποσοστά αυτά θα
οριστικοποιηθούν µετά την υποβολή, αξιολόγηση και ένταξη των τοπικών προγραµµάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΩΝ (% ∆.∆.)
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4.2.

Αναµενόµενες επιπτώσεις των προτεραιοτήτων που έχουν
επιλεγεί, σύµφωνα µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση

Σύµφωνα µε τη στρατηγική που έχει επιλεχθεί, το Πρόγραµµα επιδιώκει την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση
(ανταγωνιστικότητα του γεωργικού, αγροδιατροφικού και δασοκοµικού τοµέα), την
κατάσταση του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στις αγροτικές
περιοχές. Οι τοµείς παρέµβασης σε συνάρτηση µε τη χρηµατοδοτική βαρύτητα που
αποδίδεται στους Άξονες Προτεραιότητας, αλλά και στα επιµέρους Μέτρα αναδεικνύει τα
ακόλουθα:
Πρώτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η «Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας» και εξυπηρετεί κατά
προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράµµατος «∆ιατήρηση και βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα»
και συµπληρωµατικά µε τους άλλους. Αποτελείται από
τρεις διακριτές ενότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο, επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία και
ποιότητα, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών παραµέτρων που συνθέτουν
την ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα το ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές και την
επιχειρηµατικότητα. Στον άξονα περιλαµβάνονται µέτρα που υλοποιούν τις επιταχυντικές
πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων του πρωτογενή και του
αγροδιατροφικού τοµέα.

Με βάση τη στοχοθεσία σε επίπεδο προτεραιότητας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στο
τέλος της προγραµµατικής περιόδου, θα είναι τα εξής:

•

Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας κατάρτισης στον τοµέα της
γεωργίας ή/και δασοκοµίας από 30.000 συµµετέχοντες.

•

Η αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις στηριζόµενες
εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις σε 115.223.453 ευρώ.

•

Η υιοθέτηση της εισαγωγής νέων προϊόντων και / ή νέων τεχνικών από
3.575 εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις

∆εύτερη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τίθεται η «Βελτίωση
του περιβάλλοντος και της υπαίθρου» η οποία συµβάλλει στην επίτευξη κυρίως του
δεύτερου γενικού στόχου του Προγράµµατος «Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, αποτελούµενη από τρεις διακριτές ενότητες
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που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων. Η γεωργία, ταυτόχρονα µε την ιδιότητά της ως ο µεγαλύτερος «χρήστης του
εδάφους και των υδάτων», αποκτά τα τελευταία χρόνια και µια νέα ιδιότητα, αυτή του
σηµαντικού παραγωγού «περιβαλλοντικών ωφελειών». Το Πρόγραµµα λαµβάνοντας
υπόψη τις δύο αυτές ιδιότητες της γεωργίας υιοθετεί µια δυαδική προσέγγιση που
εστιάζεται σχεδόν ισόρροπα στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε µέσω της
συνέχισης της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές µε φυσικά
µειονεκτήµατα, είτε µέσω της υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών σε
περιοχές που εντοπίζονται προβλήµατα, αλλά και στη στροφή σε γεωργικές και
δασοκοµικές πρακτικές που συµβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για το περιβάλλον όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής κλπ.
Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, µε βάση τα οριζόµενα στο
Πρόγραµµα αναµένεται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσµατα και επιπτώσεις:
•

Την εφαρµογή σε 2.727.600 εκτάρια δράσεων επιτυχούς διαχείρισης γης,
οι οποίες θα συµβάλλουν

o

Στην αναστροφή της τάσης µείωσης της βιοποικιλότητας,

o

Στη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και της δασοκοµίας υψηλής
φυσικής αξίας,

o

Στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Τρίτη Προτεραιότητα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί η «Ποιότητα
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» και η
«Εφαρµογή της προσέγγισης Leader», εξυπηρετώντας τους γενικούς στόχους
«βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας» και «δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης
LEADER», αντίστοιχα.
Η προτεραιότητα αυτή αντανακλά την έµφαση που αποδίδεται στη σταδιακή µετατόπιση
της κοινής γεωργικής πολιτικής από µια κλαδική τοµεακή πολιτική σε µία χωρική
πολιτική που στοχεύει στην ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών µέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της
ανάπτυξης νέων κλάδων και τοµέων που µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες συµβάλλοντας στην επίτευξη του
ευρύτερου στόχου που είναι η συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Οι
επιµέρους παρεµβάσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο ενότητες, στην ενότητα που
στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας κινητοποιώντας σηµαντικούς
ιδιωτικούς πόρους και στην ενότητα που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων µέσω της υλοποίησης έργων «υποδοµής δηµόσιου χαρακτήρα» για τη
διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, τη
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βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες που παρατηρούνται σηµαντικές
ανισότητες µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

Τα αποτελέσµατα, όπως αυτά θέτονται ως στόχοι σε επίπεδο προτεραιότητας,
αναµένεται είναι τα ακόλουθα:
•

Η αύξηση µη γεωργικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στις
στηριζόµενες επιχειρήσεις κατά 21.435.153 ευρώ,

•

Η δηµιουργία 5.294 νέων θέσεων εργασίας,

•

Η αύξηση του αριθµού τουριστών κατά 800.000 άτοµα στις περιοχές
όπου θα εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις,

•

Η απολαβή βελτιωµένων υπηρεσιών από 1.600.000 κατοίκους αγροτικών
περιοχών στις οποίες θα εφαρµοστούν οι παρεµβάσεις.

Συνολικά σε επίπεδο Προγράµµατος οι σηµαντικότερες επιπτώσεις αναµένεται να είναι
οι ακόλουθες:
•

Η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία εκτιµώµενη ως µεταβολή της
καθαρής προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 616.782.209 σε µονάδες
αγοραστικής δύναµης,

•

Η δηµιουργία 3.645 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης,

•

Η µεταβολή στην παραγωγικότητα εργασίας, η οποία εκτιµώµενη ως
µεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ανά θέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 14.448 Ευρώ.
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