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5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα µέτρα που 

προτείνονται για τον κάθε ένα, και περιγραφή αυτών 

Όπως καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, 

το πρόγραµµα θα συµβάλει σε κάθε έναν από τους τέσσερις γενικούς στρατηγικούς 

στόχους που αφορούν: 

• Στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της 

δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα (ΓΣΣ 1); 

• Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των 

φυσικών πόρων (ΓΣΣ 2);  

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην 

ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας (ΓΣΣ 3) και 

• Στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader 

(ΓΣΣ 4). 

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µέσω των ακόλουθων µέτρων: 

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

111 ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης 
επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται στους τοµείς της 
γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας 
112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 

114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές 

121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

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

126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην 
κοινοτική νοµοθεσία 

132 Στήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 

133 Στήριξη οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο 
πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα τροφίµων 

Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
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211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών 

224 Ενισχύσεις Natura 2000 

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

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

311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 

Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης Leader 

41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

411 Ανταγωνιστικότητα 

413 Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση 

421 ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 

431 Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 

 

Επισηµαίνεται ότι οι δείκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους καθώς και οι δείκτες 

βάσης σε σχέση µε το γενικό πλαίσιο παρατίθενται στο παράρτηµα 1 του παρόντος 

Προγράµµατος. 

5.1. Γενικές απαιτήσεις 

Τα αναφερόµενα στο σηµείο 5.1, του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 1974/2006, 

περιλαµβάνονται αναλυτικά στο Τεχνικό ∆ελτίο του κάθε Μέτρου. Οι νοµικές βάσεις των 

Μέτρων σύµφωνα να µε τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 παρατίθενται σε συνέχεια σε Πίνακα: 
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Π.Α.Α. 2007-2013  

Μέτρο / 
Άξονας 

Σύντοµη Περιγραφή ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ( Καν. 1698/05) 

    

111  Επαγγελµατική κατάρτιση και ενηµέρωση Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Καν. 1698/05 

112  Εγκατάσταση νέων γεωργών Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Καν. 1698/05 

113  Πρόωρη συνταξιοδότηση  Άρθρα 20 (α) (iii) και 23 του Καν. 1698/05 

114  Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών  Άρθρα 20 (α) (iv) και 24 του Καν. 1698/05 

121  Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Καν. 1698/05 

122  Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών Άρθρα 20 (β) (ii) και 27 του Καν. 1698/05 

123  Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων  

Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Καν. 1698/05 

125  Γεωργικές και ∆ασοκοµικές Υποδοµές Άρθρα 20 (β) (v) και 30 του Καν. 1698/05 

126  Φυσικές καταστροφές. Αποκατάσταση/πρόληψη Άρθρα 20 (β) (vi) του Καν. 1698/05 

131  Εκπλήρωση προτύπων Άρθρα 20 (γ) (i) και 31 του Καν. 1698/05 

132  Συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Καν. 1698/05 

133  ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης Άρθρα 20 (γ) (iii) και 33 του Καν. 1698/05 

Σύνολο 
Άξονα 1 

Ανταγωνιστικότητα  

211  Ενισχύσεις για µειονεκτήµατα ορεινών περιοχών  Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Καν. 1698/05 

212  Ενισχύσεις για µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών  Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Καν. 1698/05 

214  Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Άρθρα 36 (α) (iv) και 39 του Καν. 1698/05 

216  Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις Άρθρα 36 (α) (vi) και 41 του Καν. 1698/05 

221  Πρώτη δάσωση γεωργικής γης Άρθρα 36 (β) (i) και 43 του Καν. 1698/05 

223  Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Καν. 1698/05 

224  Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Καν. 1698/05 

226  Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης 

Άρθρα 36 (β) (vi) και 48 του Καν. 1698/05 

227  Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις Άρθρα 36 (β) (vii) και 49 του Καν. 1698/05 

Σύνολο 
Άξονα 2 

Βελτίωση Περιβάλλοντος & Υπαίθρου  

311  ∆ιαφοροποίηση  Άρθρα 52 (α) (i) και 53 του Καν. 1698/05 

312  Ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων  Άρθρα 52 (α) (ii) και 54 του Καν. 1698/05 

313  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Καν. 1698/05 

321  Βασικές υπηρεσίες  Άρθρα 52 (β) (i) και 56 του Καν. 1698/05 

322  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών Άρθρα 52 (β) (ii) του Καν. 1698/05 

323  ∆ιατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς Άρθρα 52 (β) (iii) και 57 του Καν. 1698/05 

341  Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση Άρθρα 52 (δ) και 59 του Καν. 1698/05 

Σύνολο 
Άξονα 3 

∆ιαφοροποίηση & Ποιότητα Ζωής  

    

411  Ανταγωνιστικότητα Άρθρα 63 (α), 20 (β) (iii) και 28 του Καν. 
1698/05 

413  Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση Άρθρα 63 (α), 52 (α) (i), 53, 52 (α) (ii),54, 52 (α) 
(iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του 
Καν. 1698/05 

421  Συνεργασίες Άρθρα 63 (β) και 65 του Καν. 1698/05 

431  Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση  Άρθρα 63 (γ) του Καν. 1698/05 

Σύνολο 
Άξονα 4 

Leader  

    

Μέτρο 511 Τεχνική Βοήθεια  Άρθρα 66 παρ. 2 του Καν. 1698/05  

         Ελληνικό Αγροτικό ∆ίκτυο   Άρθρα 66 παρ. 3 και 68 του Καν. 1698/05  
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5.2. Απαιτήσεις για το σύνολο ή µέρος των µέτρων 

Σχετικά µε την υπό εκτέλεση πράξεων/συµβάσεων (από την προηγούµενη περίοδο), 

περιλαµβανοµένων των οικονοµικών πτυχών, παρατίθεται σε συνέχεια πίνακας:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ        

Γ' ΚΠΣ 

ΑΞΟΝΑΣ            
/ ΜΕΤΡΟ       
Γ' ΚΠΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΜΕΤΡΟ ΠΑΑ 

ΑΡΧΙΚΟΙ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΙ                

(€) 

Π/Υ  ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ      (€) 

            

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

            

ΕΠΑΑ-ΑΥ 1.1 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ                                                          
(ΕΠΑΑ-ΑΥ &  ΠΕΠ) 

121   230.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 2.1 Α' ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ        123   4.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 3.1 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 112   30.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.3 ΕΛΚΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 227   2.000.000 

Α1.    Ανειληµµένες Υποχρεώσεις ΕΠΑΑ-ΑΥ     266.000.000 

            

ΕΠΑΑ 1 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 113   0 

ΕΠΑΑ 2 ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 211, 212   190.000.000 

ΕΠΑΑ 3 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 214   600.000.000 

ΕΠΑΑ 4 ∆ΑΣΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 221   110.000.000 

ΕΠΑΑ 5 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 114   20.000.000 

Α2.    Ανειληµµένες Υποχρεώσεις ΕΠΑΑ     920.000.000 

            

Α.  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     1.186.000.000 

       

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ   ΜΕΤΑΞΥ Γ'  ΚΑΙ  ∆' Π.Π.       

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡΤΖΑΝ, ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 125 21.866.757 10.000.000 
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ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 125 14.600.000 5.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

125 2.600.000 1.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ -ΖΩΝΗ ΑΛ∆ΕΦΙΚΟΥ 125 15.351.845 2.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ∆ΙΚΤΥΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 125 57.920.000 15.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ∆ΙΚΤΥΑ ΖΩΝΗς ΛΑΜΑΡΗΣ Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ 125 15.742.000 5.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 125 8.470.000 3.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 125 13.263.000 4.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΣΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

125 3.734.000 1.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΩΠΑΪ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΠΌ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ 
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

125 10.700.000 2.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΜΟΡΝΟΥ 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

125 15.536.035 4.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 125 12.014.630 2.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 125 49.950.000 20.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ ΧΙΟΥ 125 18.535.304 2.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 125 17.881.500 3.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 125 10.460.000 4.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ∆ΙΚΤΥΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ  ΜΕΣΣΑΡΑΣ 125 27.826.250 7.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 125 29.700.000 8.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 6.2 ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 125 26.247.211 13.000.000 

ΕΠΑΑ-ΑΥ 4.6 ΜΟΥΣΕΙΟ   323 3.000.000 2.000.000 

Β1.     Συνεχιζόµενα Έργα  ΕΠΑΑ-ΑΥ 20 375.398.532 113.000.000 
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ΠΕΠ           

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΙΟΥ  125 18.453.345 2.000.000 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 125 10.961.544 3.000.000 

ΠΕΠ ΑΜΘ 

  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
Ε∆ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑ  ΑΜΘ 

125 4.748.672 500.000 

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 125 5.620.808 4.000.000 
ΠΕΠ  ∆Μ 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ 125 5.720.000 720.000 

ΠΕΠ  Η   
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ EΡΓΟ ΒΑΘΥΠΕ∆ΟΥ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

125 9.445.000 4.400.000 

  
ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 
∆ΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

125 10.400.000 5.000.000 

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 125 9.320.144 4.300.000 
ΠΕΠ  Θ 

  ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 125 6.668.153 4.500.000 

ΠΕΠ  ∆Ε   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΤΡΙΤΑΙΑΣ  

125 8.506.663 3.000.000 

ΠΕΠ  ΣΕ   ∆ΙΚΤΥΑ ΛΙΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 125 6.035.297 2.300.000 

ΠΕΠ  Π   ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΠΙΤΣΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  125 1.760.278 450.000 

ΠΕΠ  ΒΑ   
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ - 
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

125 15.279.418 3.000.000 

ΠΕΠ  ΝΑ   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 
ΠΑΤΜΟΥ 

125 2.390.000 890.000 
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ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ-ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΡΟΥΚΟΥΝΑ  ΝΗΣΟΥ ΑΝΑΦΗΣ 

125 3.912.065 1.412.000 

Β1.     Συνεχιζόµενα Έργα  ΠΕΠ 15 119.221.387 39.472.000 

            

Β.  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 119.221.387 152.472.000 

      

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠ.       (Α+Β)   1.338.472.000 

      

      

ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    

ΕΠΑΑ 1 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 113   800.000.000 
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Τα ανωτέρω αναφερόµενα ποσά στον πίνακα είναι ενδεικτικά και είναι τα µέγιστα 

προϋπολογιζόµενα. Τα ποσά αυτά τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης του 

αιτήµατος της χώρας για την δυνατότητα παράτασης καταβολής πληρωµών της 

τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου µέχρι 31/12/2009. Με την έγκριση του 

αιτήµατος τα ποσά αυτά θα αναθεωρηθούν µε δεδοµένο ότι µεγάλο τµήµα των 

πληρωµών θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου. 

• Επιβεβαιώνεται ότι, για το Άρθρο 28 και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 

δασοκοµικά προϊόντα, καθώς και για το Άρθρο 52 (Μέτρα 311,312 και 

313), διασφαλίζεται η τήρηση των διαδικασιών κρατικής ενίσχυσης και 

των ουσιαστικών κριτηρίων συµβατότητας και, ιδίως των ανώτατων 

ορίων ενίσχυσης της συνολικής δηµόσιας στήριξης σύµφωνα µε τα 

άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης. 

• Επιβεβαιώνεται ότι οι απαιτήσεις πολλαπλής συµµόρφωσης, οι οποίες 

διέπουν την εφαρµογή σειράς µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, είναι 

ταυτόσηµες µε αυτές που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003. 

• Σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση των κοστολογίων, σύµφωνα µε το 

Άρθρο 48, παράγραφος 2 του Καν. 1974/2006, δηλώνουµε ότι τα 

κοστολόγια για τα Μέτρα των ακόλουθων Άρθρων του Καν.1698/2005 

επιβεβαιώνονται ή επιβεβαιώθηκαν ως εξής:  

o Άρθρο 31 «Τήρηση προτύπων βασισµένων στην κοινοτική νοµοθεσία» 

Αφορά µόνο ανειληµµένες υποχρεώσεις και ισχύουν τα σχετικά 

κοστολόγια, που εφαρµόσθηκαν στο Έγγραφο Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (ΕΠΑΑ). 

o Άρθρο 38 «Ενισχύσεις για NATURA 200 και ως προς την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ». Στη φάση αυτή αποσύρεται το Τεχνικό ∆ελτίο του 

Μέτρου και από την έναρξη του ΠΑΑ δε θα εφαρµοσθεί. Θα 

επανυποβληθεί σε µια από τις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ. 

o Άρθρο 39 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». Πραγµατοποιήθηκε 

σχετική µελέτη από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία και το κοστολόγιο. Η µελέτη παρελήφθη 

από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής 

Ανάπτυξης µε σχετική Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα. Η µελέτη αυτή 

βρίσκεται στο σχετικό Παράρτηµα του ΠΑΑ. 

o Άρθρο 40 «Καλή διαβίωση των ζώων». Το Μέτρο αποσύρεται και θα 

υποβληθεί σε κάποια από τις φάσεις αναθεώρησης του ΠΑΑ, όταν θα 

υπάρξει σχετική ετοιµότητα για το Μέτρο. 

o Σηµειώνεται ότι σε ό,τι αφορά τα γεωργικά Μέτρα, πέραν των όσων 

απαιτούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 48, παράγραφος 2, εκπονήθηκαν 

µελέτες για τα κοστολόγια και ύψος ενίσχυσης, όπως περιγράφεται 
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ανωτέρω για το Άρθρο 39, και για τα Μέτρα των Άρθρων 32 

(Συµµετοχή γεωργών σε προγράµµατα ποιότητας τροφίµων) και 37 

(πληρωµές για φυσικά µειονεκτήµατα σε ορεινές και άλλες µειονεκτικές 

περιοχές). 

o Άρθρα 43, 45 και 46. Έχουν πραγµατοποιηθεί για τα Μέτρα αυτά 

σχετικές µελέτες από την εταιρεία “Envifor” και επιβεβαιώθηκαν τα 

στοχεία και τα κοστολόγια. Οι µελέτες έγιναν αποδεκτές από τη ∆/νση 

Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων µε Απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι 

µελέτες αυτές βρίσκονται στο σχετικό Παράρτηµα του ΠΑΑ.  

o Σηµειώνεται ότι τα Μέτρα των Άρθρων 44 «Πρώτη εγκατάσταση 

γεωργοδασικών συστηµάτων σε γεωργική γη» και 47 

«∆ασοπεριβαλλοντικές πληρωµές» δε θα εφαρµοσθούν στη φάση 

αυτή, γι’αυτό και δεν εκπονήθηκαν σχετικές µελέτες κοστολογίων κλπ. 

για τα υπόψη Μέτρα.  
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5.2.1. Tεκµηρίωση των επιλογών που αντικατοπτρίζουν την επιλογή των 

προτεραιοτήτων µε βάση τις κατά περιοχή ανάγκες και τα 

διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που έχουν προσδιορισθεί 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική του 

Προγράµµατος. Με βάση το περιεχόµενο του κεφαλαίου αυτού αλλά και το 

περιεχόµενο του κεφαλαίου 3 «Ανάλυση της κατάστασης από την άποψη των 

πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών» προκύπτει το συµπέρασµα ότι δύο τοµείς της 

φυτικής παραγωγής εκτιµάται ότι θα πληγούν ιδιαίτερα από την αναδιάρθρωση της 

ΚΑΠ. Οι τοµείς αυτοί είναι ο τοµέας του καπνού πού είναι ήδη ορατές οι επιπτώσεις 

σε όρους καλλιεργούµενων εκτάσεων και αριθµού παραγωγών (σηµαντική µείωση 

των δύο µεγεθών) και του βάµβακος που οι επιπτώσεις την παρούσα χρονική 

περίοδο είναι ορατές µόνο σε όρους όγκου παραγωγής και όχι µείωσης των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων. 

Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων αυτών έχουν µεταφερθεί στο πρόγραµµα από 

τον πρώτο πυλώνα συνολικά 694,2ΜΕυρώ για τις περιοχές που υπήρχε σηµαντική 

παραγωγή αυτών των προϊόντων. 

Αναλυτικά κατ’ έτος οι πόροι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΠΝΟΣ     189.440.500 189.440.500 189.440.500 568.321.500 

ΒΑΜΒΑΚΙ 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 126.000.000 

        694.321.500 

 

Ειδικότερα ανά τοµέα σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

 

Με την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στον τοµέα του βαµβακιού, δεν υπήρξαν 

σηµαντικές µεταβολές στην καλλιεργούµενη έκταση στις βαµβακοπαραγωγικές 

περιοχές της χώρας. Έτσι η συνολικά καλλιεργηθείσα έκταση του 2006 (η πρώτη 

χρονιά εφαρµογής της νέας ΚΑΠ), αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση µε αυτή του 2005 όταν 

δηλαδή ίσχυε ακόµη το παλαιό σύστηµα ενίσχυσης στην παραγωγή . 

Όµως αισθητή ήταν η µεταβολή στη συνολική παραγωγή σύσπορου βαµβακιού 

(µειωµένη κατά 20-25 % περίπου εν σχέσει µε το 2005), κάτι που αποδίδεται, εκτός 

των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, και στο γεγονός ότι οι 

καλλιεργητές βαµβακιού ακολούθησαν λιγότερο εντατικές πρακτικές καλλιέργειας, 

αφού ούτως ή άλλως το αυξηµένο κόστος δεν τους επέτρεπε µεγαλύτερο κέρδος από 
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τυχόν µεγαλύτερη παραγωγή. Η χορηγούµενη εξ άλλου συνδεδεµένη ενίσχυση ανά 

εκτάριο είναι ανεξάρτητη από τον όγκο παραγωγής. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά στον τοµέα του βαµβακιού ισχύουν σε γενικές γραµµές 

και για την καλλιεργητική περίοδο 2007 για την οποία δεν είναι ακόµη διαθέσιµα τα 

ανά περιοχή (νοµό) αναλυτικά στοιχεία για την καλλιεργούµενη έκταση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανά 

νοµό που ουσιαστικά καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής της χώρας, για τις 

καλλιεργητικές περιόδους 2005/06 και 2006/07 αντίστοιχα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 Εκτάρια 

Νοµοί Περίοδος 2005-2006 Περίοδος 2006-2007 

Αιτ/νίας 5.696 4.289 

Αττικής 684 823 

Βοιωτίας 26.752 27.685 

Εύβοιας  1.627 1.526 

Φθιώτιδας 24.619 17.173 

Φωκίδας 137 78 

Ηλείας 1.908 1.757 

Άρτας 147 113 

Πρέβεζας 304 367 

Καρδίτσας 54.610 54.902 

Λάρισας 66.884 63.386 

Μαγνησίας 11.983 10.734 

Τρικάλων 14.134 14.698 

∆ράµας 8.506 9.891 

Ηµαθίας 14.230 16.151 

Θεσσαλονίκης 15.589 20.569 

Καβάλας 965 1.117 

Κιλκίς 8.224 9.038 

Πέλλας 17.280 18.069 
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Πιερίας 5.153 5.820 

Σερρών 33.099 37.290 

Χαλκιδικής 1.478 1.891 

Έβρου 16.672 25.668 

Ξάνθης 4.289 5.504 

Ροδόπης 23.137 28.655 

ΣΥΝΟΛΟ 358.107 377.194 

 

Για τις περιοχές αυτές έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα µε στόχο την µακροπρόθεσµη 

διασφάλιση της βιωσιµότητας της Γεωργικής δραστηριότητας µε δεδοµένο ότι δεν 

µπορεί να εκτιµηθεί στην παρούσα φάση το περιεχόµενο της νέας αναθεώρησης της 

ΚΑΠ µετά το 2013 που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε µείωση των άµεσων 

ενισχύσεων και έχουν προγραµµατισθεί µια σειρά έργων και δράσεων που 

εστιάζονται στην σηµαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται για την αναβάθµιση 

των υποδοµών µε προεξέχουσα την κατασκευή σειράς αρδευτικών έργων που θα 

συµβάλλουν στην σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής (χωρίς αύξηση των 

αρδευόµενων εκτάσεων) µε διακοπή της λειτουργίας των γεωτρήσεων . 

Την Τέταρτη προγραµµατική περίοδο προγραµµατίζονται µία σειρά αρδευτικών 

έργων στους νοµούς Λαρίσσης , Καρδίτσας, Βοιωτίας Πέλλας, Κιλκίς , Τρικάλων και 

στη Ροδόπη  

Εκτός των προναφερθέντων παρεµβάσεων, προτεραιότητα υπαγωγής στο µέτρο 

121 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» θα δοθεί σε παραγωγούς που 

προβαίνουν σε αναδιάρθρωση της καλλιέργειας βάµβακος  

Με δεδοµένη την µεγάλη γεωγραφική διασπορά της καλλιέργειας βάµβακος στη 

χώρα δεν κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί τουλάχιστον αρχικά αυξηµένο ποσό 

πόρων µέσω των Άξόνων 3 και 4  

Για τον τοµέα του βάµβακος σε επίπεδο ετήσιας έκθεσης, θα παρουσιάζονται οι 

δείκτες εκροών και νοµικών δεσµεύσεων - πληρωµών που υλοποιούνται στις 

ανωτέρω περιοχές. Η παρακολούθηση σε ετήσια βάση και απολογιστικά, θα 

επιτρέψει τον πλήρη έλεγχο της διάθεσης των πόρων που µεταφέρθηκαν από τον 

πρώτο πυλώνα και ανέρχονται συνολικά σε 126ΜΕυρώ. 

Παράλληλα στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης θα υπάρξει σύγκριση του 

ύψους των πόρων που διατέθηκαν στις ανωτέρω περιοχές την Τέταρτη 

Προγραµµατική περίοδο σε σχέση µε τους πόρους που διατέθηκαν την Τρίτη 

Προγραµµατική περίοδο.  
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Με δεδοµένη την µεγάλη γεωγραφική διασπορά της καλλιέργειας βάµβακος στη 

χώρα δεν κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί τουλάχιστον αρχικά αυξηµένο ποσό 

πόρων µέσω των Άξόνων 3 και 4  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 

Με την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στον τοµέα του καπνού, υπήρξε σηµαντική µείωση 

τόσο στον αριθµό καπνοπαραγωγών στο σύνολο της χώρας, της τάξης του 36,82%, 

όσο και στην καλλιεργούµενη έκταση στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, της τάξης 

του 37,08%. Έτσι η καλλιεργηθείσα έκταση από 48.215 εκτάρια που ήταν το 2005 

µειώθηκε σε 17.876 εκτάρια το 2006 (πρώτη χρονιά εφαρµογής της ΚΑΠ). Ανάµεσα 

στις κυριότερες ποικιλίες καπνού που καλλιεργούνται στη χώρα µας, η µεγαλύτερη 

µείωση παρατηρήθηκε στην ποικιλία Βιρτζίνια, της οποίας η καλλιέργεια σχεδόν 

εγκαταλείφθηκε (µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων κατά 98,16%). Οι 

καλλιεργούµενες εκτάσεις των ποικιλιών Μπασµάς και Κατερίνης µειώθηκαν κατά 

44,67% και 41,15% αντίστοιχα. 

Η ποικιλία Βιρτζίνια εµφανίζει µείωση µεγαλύτερη από 90% ενώ οι ποικιλίες Berley, 

Κλασικά Ελασσόνας, Αγρινίου, Τσεµπέλια - Μαύρα, Σοχούµια ξεπερνούν το 95%, 

αγγίζοντας σχεδόν το 100%. Μόνο οι ποικιλίες Μπασµάς και Κατερίνης εµφανίζουν 

µείωση κατά 50% περίπου, καθώς η εµπορική τους αξία και µόνον µπορεί 

ενδεχοµένως να στηρίξει την καλλιέργεια.  
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2005 2006
% 

Μεταβολή
2005 2006 % Μεταβολή

ΜΠΑΣΜΑΣ 404 218 -46% 432 262 -39%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 4 0 -100% 19 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 7.477 6.358 -15% 6.456 5.885 -9%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 38 0 -100% 113 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 4.442 3.541 -20% 2.878 2.430 -16%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 40 5 -88% 108 21 -81%

ΜΠΑΣΜΑΣ 384 239 -38% 444 234 -47%

ΜΠΕΡΛΕΥ 1 0 -100% 5 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 4 1 -75% 38 1 -98%

ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΠΑΣΜΑΣ 544 184 -66% 496 223 -55%

ΜΠΑΣΜΑΣ 3.394 2.148 -37% 4.242 2.085 -51%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 101 88 -13% 130 78 -40%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 554 7 -99% 507 5 -99%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 0 5 0 4

ΜΠΕΡΛΕΥ 1 1 0% 5 1 -85%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 768 314 -59% 958 430 -55%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 0 1 0 1

ΜΠΕΡΛΕΥ 236 0 -100% 358 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 62 2 -97% 93 2 -98%

ΜΠΑΣΜΑΣ 1.229 131 -89% 1.467 163 -89%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 12 0 16

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 0 3 0 5

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 263 0 -100% 537 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 529 64 -88% 605 59 -90%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11 37 236% 11 50 336%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 249 4 -98% 191 8 -96%

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 1 2 100% 1 1 27%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 491 8 -98% 968 7 -99%

ΜΠΑΣΜΑΣ 660 1 -100% 485 1 -100%

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 635 0 -100% 388 0 -100%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 8 0 8

ΜΠΕΡΛΕΥ 1.178 0 -100% 1.730 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 190 0 -100% 221 0 -100%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6.210 3.442 -45% 7.674 4.594 -40%

ΜΠΕΡΛΕΥ 1 0 -100% 1 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 128 7 -95% 106 6 -94%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 1 0 1

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 9 0 -100% 13 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 699 105 -85% 949 128 -86%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 33 0 45

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 0 1 0 1

ΜΠΑΣΜΑΣ 127 61 -52% 145 89 -38%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 1 0 0

ΜΠΑΣΜΑΣ 1.253 268 -79% 1.533 328 -79%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 6 0 7

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 0 5 0 4

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 0 24 0 27

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 0 1 0 4

ΜΠΑΣΜΑΣ 184 16 -91% 131 19 -86%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 0 1 0 1

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 7 0 7

ΝΟΜΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΒΡΟΥ

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

∆ΡΑΜΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
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ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23 2 -91% 9 1 -91%

ΕΛΑΣΣΩΝΑ 65 0 -100% 48 0 -100%

ΜΠΕΡΛΕΥ 7 0 -100% 9 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 897 5 -99% 1.290 9 -99%

ΜΠΑΣΜΑΣ 824 12 -99% 871 13 -98%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 739 380 -49% 653 402 -39%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 0 34 0 30

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 116 0 -100% 74 0 -100%

ΕΛΑΣΣΩΝΑ 97 1 -99% 83 1 -99%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 278 0 -100% 348 0 -100%

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 2 0 -100% 3 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 30 3 -90% 26 3 -89%

ΕΛΑΣΣΩΝΑ 6 1 -83% 8 3 -67%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 4 0 4

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 638 20 -97% 791 33 -96%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 82 0 -100% 38 0 -100%

ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ 28 0 -100% 11 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 11 0 -100% 16 0 -100%

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 32 0 -100% 16 0 -100%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15 0 -100% 5 0 -100%

ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ 3 0 -100% 2 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 1 0 -100% 1 0 -100%

ΜΠΑΣΜΑΣ 660 0 -100% 292 0 -100%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 49 1 -98% 21 0 -99%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σ79) 1.693 18 -99% 680 10 -99%

ΜΥΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.028 15 -99% 680 9 -99%

ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ 407 0 -100% 178 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 5.643 1 -100% 4.054 1 -100%

ΜΑΥΡΑ 2 0 -100% 1 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 106 2 -98% 149 3 -98%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 146 0 -100% 43 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 6 0 -100% 1 0 -100%

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 58 0 -100% 30 0 -100%

ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ 2 0 -100% 3 0 -100%

ΜΑΥΡΑ 14 0 -100% 15 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 2.197 55 -97% 3.086 91 -97%

ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 73 6 -92% 106 23 -79%

ΜΑΥΡΑ 108 0 -100% 63 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 33 0 -100% 37 0 -100%

ΜΑΥΡΑ 23 0 -100% 8 0 -100%

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 2 0 -100% 1 0 -100%

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 23 0 -100% 24 0 -100%

48.668 17.921 -63% 48.215 17.876 -63%

ΑΡΤΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ

ΤΡΙΙΚΑΛΩΝ
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Τα χαρακτηριστικά αυτά στον τοµέα του καπνού ισχύουν σε γενικές γραµµές και για 

την καλλιεργητική περίοδο του 2007, για την οποία δεν είναι ακόµη διαθέσιµα τα ανά 

νοµό αντίστοιχα αναλυτικά στοιχεία. 

Οι καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας αναµένεται να αντιµετωπίσουν 

εντονότερο πρόβληµα µετά το 2010, που θα διακοπούν οι άµεσες ενισχύσεις προς 

τους παραγωγούς. 

Όπως φαίνεται και στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν, οι 

σηµαντικότεροι από άποψη αριθµού καπνοκαλλιεργητών και καλλιεργούµενων 

εκτάσεων νοµοί είναι οι νοµοί Ροδόπης, Πιερίας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, 

Ξάνθης, Φθιώτιδας, Πέλλας, Λάρισσας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης.  

Καπνοπαραγωγές περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, το Κιλκίς, η 

Θεσσαλονίκη (περιοχή Λαγκαδά) και η Καρδίτσα φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει 

τελείως την καλλιέργεια καπνού και οι παραγωγοί θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες 

παραγωγικές δραστηριότητες, ώστε – εκτός από την ενιαία ενίσχυση - να έχουν και 

εισόδηµα από την αγορά.  

Αλλά και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται τα ανατολικού τύπου καπνά όπως 

Πιερία, Ξάνθη και Ροδόπη, η παραγωγή µειώθηκε κατά 47% στην ποικιλία 

«Μπασµάς» και κατά 52% στα «Κατερίνης». 

Από όλες τις εγχώριες ποικιλίες, εµπορικό και µάλιστα εξαγωγικό µέλλον έχουν 

µόνον οι εκλεκτές ποικιλίες ανατολικού τύπου που παράγονται στη Μακεδονία και 

ιδίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Τα υπόλοιπα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εγχώριων Βιρτζίνια, είναι χαµηλής εµπορικής αξίας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

2005 2006 2005 2006 2005-2006 2005-2006

1 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 7.515 6.358 6.568,9 5.885,2 6.937 6.227,1

2 ΠΙΕΡΙΑΣ 6.211 3.442 7.675,2 4.593,6 4.827 6.134,4

3 ΣΕΡΡΩΝ 4.050 2.249 4.884,3 2.173,6 3.150 3.529,0

4 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 9.480 35 5.905,4 20,3 4.758 2.962,8

5 ΞΑΝΘΗΣ 4.482 3.546 2.985,4 2.451,0 4.014 2.718,2

6 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 2.271 55 3.134,2 91,3 1.163 1.612,7

7 ΠΕΛΛΑΣ 2.663 9 2.823,8 9,6 1.336 1.416,7

8 ΛΑΡΙΣΑ 2.054 427 2.029,8 445,1 1.241 1.237,5

9 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.492 146 2.004,0 183,5 819 1.093,7

10 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.253 304 1.533,1 370,6 779 951,9

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 43.476 16.571 39.544,2 16.223,7 29.021 27.883,9

Α/Α ΝΟΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ετών 2005-2006
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ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΜΟΙ

ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΝΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)
 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΓΩΓ
ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ 

(Ha)

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΓΩΓ
ΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ 

(Ha)

2005 2006 2005 2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006

1 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 9.480 35 5.905 20 -9.445 -5.885 -100% -100%

2 ΠΕΛΛΑΣ 2.663 9 2.824 10 -2.654 -2.814 -100% -100%

3 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 2.271 55 3.134 91 -2.216 -3.043 -98% -97%

4 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.492 146 2.004 183 -1.346 -1.821 -90% -91%

5 ΛΑΡΙΣΑ 2.054 427 2.030 445 -1.627 -1.585 -79% -78%

6 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.253 304 1.533 371 -949 -1.163 -76% -76%

7 ΣΕΡΡΩΝ 4.050 2.249 4.884 2.174 -1.801 -2.711 -44% -55%

8 ΠΙΕΡΙΑΣ 6.211 3.442 7.675 4.594 -2.769 -3.082 -45% -40%

9 ΞΑΝΘΗΣ 4.482 3.546 2.985 2.451 -936 -534 -21% -18%

10 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 7.515 6.358 6.569 5.885 -1.157 -684 -15% -10%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 43.476 16.571 39.544,2 16.223,7 -24.900 -23.320,4 -57% -59%

Α/Α ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΤΙΑ  2005-2006

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ %
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ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (∆ΙΕΤΙΑ 2006 - 2005)

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)
 

Η εθνική στρατηγική για τον καπνό εστιάζεται στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

σε δύο κυρίως οµάδες περιοχών: 

• Σε αυτές όπου η καλλιέργεια του καπνού εγκαταλείπεται 

• Σε περιοχές όπου θα συνεχιστεί η καλλιέργεια καπνού σε ποικιλίες που 

µπορούν να σταθούν εµπορικά  

Στην πρώτη κατηγορία των περιοχών θα υπάρχει σηµαντικά αυξηµένο ύψος πόρων 

που θα διατεθούν µέσω του άξονα 3 και 4 µε στόχο την επιτάχυνση του ρυθµού της 

διαφοροποίησης της Τοπικής οικονοµίας, τη βελτίωση των υποδοµών και την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών αλλά και µέσω των 

µέτρων του Άξονα 1 για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους και τη στροφή σε 

πιο ανταγωνιστικές καλλιέργειες. 

Για τον τοµέα του καπνού σε επίπεδο ετήσιας έκθεσης, θα παρουσιάζονται οι δείκτες 

εκροών και νοµικών δεσµεύσεων - πληρωµών που υλοποιούνται στις ανωτέρω 

περιοχές. Η παρακολούθηση σε ετήσια βάση και απολογιστικά, θα επιτρέψει τον 

πλήρη έλεγχο της διάθεσης των πόρων που µεταφέρθηκαν από τον πρώτο πυλώνα 

και ανέρχονται συνολικά σε 568,3 ΜΕυρώ. 

Στην δεύτερη κατηγορία περιοχών θα δοθεί βαρύτητα στον εκσυγχρονισµό και την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε αξιοποίηση των µέτρων του άξονα 1. 
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5.2.2. Kριτήρια και διοικητικοί κανόνες που διασφαλίζουν την 

συµπληρωµατικότατα και την αποφυγή επικαλύψεων µεταξύ 

πρώτου και δευτέρου πυλώνα. 

 

Η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας των δράσεων µεταξύ του πρώτου και 

δεύτερου πυλώνα αποτελεί βασική προτεραιότητα της χώρας. Για το λόγο αυτό 

αποφασίσθηκε κατά την τέταρτη προγραµµατική περίοδο η δηµιουργία ειδικής 

υπηρεσίας που θα έχει σαν αρµοδιότητα την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας 

των δράσεων των δύο πυλώνων της ΚΑΠ ώστε να επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση 

των ωφελειών της ΚΑΠ στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Αναλυτική αναφορά του 

ρόλου της ειδικής υπηρεσίας υπάρχει στο κεφάλαιο 11 «Προσδιορισµός αρµόδιων 

αρχών και υπεύθυνων φορέων»  

Η αποφυγή των επικαλύψεων µεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα επιτυγχάνεται 

τόσο µε την σύσταση της προαναφερθείσας υπηρεσίας αλλά και την διεξοδική 

ανάλυση του περιεχοµένου των επιµέρους επιχειρησιακών σχεδίων των ΚΟΑ αλλά 

και τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων µέσω του Οργανισµού Πληρωµών. 

Αναλυτικά ανα τοµέα ισχύουν τα ακόλουθα. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τον ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 320/2006 του Συµβουλίου για τη θέσπιση 

προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα 

και ειδικότερα στα άρθρα 6 και 7 αυτού προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για 

µέτρα διαφοροποίησης καθώς και πρόσθετης διαφοροποίησης σε περιοχές που 

θίγονται από την αναδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης. 

Ο ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 968/2006 της Επιτροπής µε την οποία καθορίζονται οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής του ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 320/2006, προβλέπει την κατάρτιση 

Εθνικών προγραµµάτων αναδιάρθρωσης από τα Κ-Μ που δικαιούνται την ενίσχυση 

διαφοροποίησης και πρόσθετης διαφοροποίησης.  

Το πρόγραµµα για το ζαχαρικό τοµέα που απέστειλε η χώρα µας προς την DG 

AGRI /C-1 αφορά τις περιοχές και τους τευτλοπαραγωγούς που θίγονται από την 

αναδιάρθρωση του ζαχαρικού τοµέα στην Ελλάδα και συγκεκριµένα των περιοχών 

που τροφοδοτούσαν µε τεύτλα τα εργοστάσια της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης 

(Ε.Β.Ζ.) στη Λάρισα και την Ξάνθη. Τα δύο αυτά εργοστάσια έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 320/2006 και προβλέπεται η µετατροπή 

τους, από µονάδες παραγωγής ζάχαρης, σε µονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης. 
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Οι περιοχές – νοµοί που αφορά το πρόγραµµα είναι οι εξής: 

• Ν. Φθιώτιδας (στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) 

• Ν. Λάρισας – Ν. Καρδίτσας- Ν. Τρικάλων – Ν. Μαγνησίας (στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας) και 

• Ν. ∆ράµας – Ν. Καβάλας – Ν. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης (στην Περιφέρεια 

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης). 

Οι τευτλοπαραγωγοί που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα της ζάχαρης 

είναι καταγεγραµµένοι από τον αρµόδιο Οργανισµό Πληρωµών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

δεδοµένου ότι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης (άρθρο 3 του 

ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 320/2006) λόγω της αποποίησης ποσόστωσης που έκανε η Ε.Β.Ζ. 

αναφορικά µε τα προαναφερθέντα δύο εργοστάσια. 

Το σχέδιο για το ζαχαρικό τοµέα περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες 

δράσεων : 

Μέτρο 1.1.1: Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης για 

απασχολούµενους στον τοµέα της γεωργίας. 

• Παροχή κατάρτισης στην παραγωγή (νέοι κλάδοι καλλιέργειας, νέες 

τεχνικές καλλιέργειας). 

• Παροχή κατάρτισης στην ποιότητα (τεχνικές που συντελούν στη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων). 

 

Μέτρο 1.2.1: Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

Στο µέτρο περιλαµβάνεται η ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως: 

• Η κατασκευή νέων ή η βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης προϊόντων της εκµετάλλευσης, αµέσως µετά τη 

συγκοµιδή  τους και µέχρι τη διάθεσή τους στο εµπόριο για µεταποίηση 

ή άλλη χρήση. 

• Η προµήθεια νέας τεχνολογίας µηχανολογικού εξοπλισµού ή η 

αντικατάσταση παλαιού µε στόχο: τη βελτίωση της ποιότητας, τη 

µείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της 
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διαπραγµατευτικής ικανότητας όσον αφορά τη διάθεση των προϊόντων, 

µε τελικό αποτέλεσµα την επίτευξη καλύτερων τιµών στην αγορά. 

• Επενδυτικές δραστηριότητες που συµβάλλουν στην πιο ορθολογική 

χρήση των υδάτινων πόρων (συστήµατα στάγδην άρδευσης, 

ταµιευτήρες νερού κ.τ.λ.). 

• Επενδύσεις στο πλαίσιο νέων καλλιεργειών, όπως: 

- Τα χειµερινά σιτηρά και ο αραβόσιτος τόσο για διατροφική 

όσο και για ενεργειακή χρήση. 

- Τα κτηνοτροφικά φυτά µε προορισµό είτε την πώληση στην αγορά 

είτε την κατανάλωση στην ίδια την παράγουσα εκµετάλλευση, µε 

παράλληλη δηµιουργία κτηνοτροφικών µονάδων. 

- Τα ενεργειακά φυτά και ειδικότερα αυτά µε χαµηλές απαιτήσεις σε 

νερό και συνολικές εισροές. 

- Τα αρωµατικά φυτά, µε σκοπό την αξιοποίηση των πιο αποδοτικών 

και καλύτερα προσαρµοσµένων στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

κάθε περιοχής. 

 

Μέτρο 1.3.1: Ενίσχυση για εφαρµογή προτύπων µε βάση την κοινοτική 

νοµοθεσία. 

 Ενίσχυση των Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, όπως προβλέπεται 

στο Άρθρο 22 του ΚΑΝ(ΕΚ) 1974/06 (AGRO 2). 

 

Μέτρο 1.3.2: Στήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την 

ποιότητα των τροφίµων. 

Ενίσχυση για την πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας τροφίµων (ΠΟΠ, ΠΓΕ). 
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Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι παραγωγοί που συνεχίζουν 

την καλλιέργεια τεύτλων για προιόντα εκτός ζάχαρης µπορούν να ενταχθούν στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Στο πρόγραµµα του ζαχαρικού τοµέα το συνολικό ποσό από το ταµείο 

αναδιάρθρωσης για τις δράσεις διαφοροποίησης ανέρχεται σε 17.388.600 Ευρώ 

(άρθρο 6 του ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 320/2006 – Απόφαση Επιτροπής της 23-04-07/L116).  

Όσον αφορά την πρόσθετη διαφοροποίηση (άρθρο 7 του ΚΑΝ.(Ε.Κ.) 

320/2006) το συνολικό ποσό των 8.694.300 Ευρώ (Απόφαση Επιτροπής της 23-04-

07 /L116), θα χορηγηθεί στους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων που εγκαταλείπουν την 

καλλιέργεια τεύτλων για ζάχαρη στους παραπάνω νοµούς. 

Λόγω των ανωτέρω η πολιτική του ΠΑΑ για το πρόγραµµα είναι η ακόλουθη : 

∆εν ενισχύονται τευτλοπαραγωγοί του νοµού Φθιώτιδας , της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εξαίρεση αποτελεί ο νοµός 

Έβρου που συνεχίζει να παράγει ζακχαρότευτλα για να εφοδιάζει τη µονάδα της 

Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Η ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης σηµαντικού αριθµού 

δράσεων σε οµάδες παραγωγών που υποβάλλουν Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

βάσει του άρθρου 14παρ 2 και άρθρο 15 του ΚΑΝ (Ε.Κ) 2200/96 του Συµβουλίου. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας µε τις επιλέξιµες δράσεις των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων των οµάδων παραγωγών και τις αντίστοιχες επιλέξιµες δράσεις των 

µέτρων του ΠΑΑ.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Π.. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Καν. 2200/96) 

∆ικαιούχοι: Οµάδες Παραγωγών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Κόστος φυτών για πολυετείς καλλιέργειες 

(πολυετή φυτά, δένδρα, δενδρύλλια). 

Άξονας 1, Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» 

Στο πλαίσιο του µέτρου δεν 

είναι επιλέξιµες οι αντίστοιχες 

δράσεις µε εξαίρεση τα νησιά 

Ιονίου και Αιγαίου. 

2. Ειδικό κόστος για: Άξονας 2, Μέτρο 214 
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α) βιολογική, ολοκληρωµένη ή πειραµατική 

παραγωγή 

β) βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας 

γ) περιβαλλοντικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου 

του κόστους που απορρέει από την περιβαλλοντική 

διαχείριση των συσκευασιών 

 

δ) µέτρα βελτίωσης της ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης 

πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά, µικκυλίου 

και φυτών προς φύτευση. 

«Γεωργοπεριβαλλοντικές 

ενισχύσεις» 

Στο πλαίσιο του 214 και 

συγκεκριµένα στη ∆ράση 1.1 

«Βιολογική γεωργία» δεν 

ενισχύονται τα 

οπωροκηπευτικά. 

 

Άξονας 1, Μέτρο 132 

«Συµµετοχή γεωργών σε 

συστήµατα για την ποιότητα 

τροφίµων», δεν ενισχύονται τα 

οπωροκηπευτικά. 

3. Τα γενικά έξοδα που αφορούν ειδικότερα το 

επιχειρησιακό ταµείο ή πρόγραµµα (4) µέσω 

πληρωµής κατ' αποκοπή ποσού ίσου µε το 2 % του 

εγκεκριµένου επιχειρησιακού ταµείου και µέχρις 

ανωτάτου ορίου 180 000 ευρώ (5). Το εν λόγω 

ποσοστό του 2 % αποτελείται κατά 1 % από 

κοινοτική ενίσχυση, ενώ το υπόλοιπο 1 % 

προέρχεται από την οργάνωση παραγωγών. 

Στην περίπτωση ένωσης οργανώσεων παραγωγών 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισµού 

(EΚ) αριθ. 1432/2003 (6), το εν λόγω κατ' αποκοπή 

ποσό µπορεί να πολλαπλασιασθεί µε τον αριθµό 

των οργανώσεων παραγωγών που συµµετέχουν 

στην ένωση, µέχρις ανωτάτου ορίου 1 250 000 

ευρώ. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

4. Τα έξοδα προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων 

των επιβαρύνσεων για µισθούς και ηµεροµίσθια 

εφόσον βαρύνουν την οργάνωση παραγωγών), 

όταν προκύπτουν από µέτρα που αποσκοπούν: 

α) στη βελτίωση ή στη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ποιότητας ή προστασίας του περιβάλλοντος· 

β) στη βελτίωση του επιπέδου εµπορίας, 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

5. Επενδύσεις σε µεταφορικά µέσα εξοπλισµένα µε 

ψυκτικό εξοπλισµό ή µέσα µεταφοράς υπό 

ελεγχόµενη ατµόσφαιρα. 

Άξονας 1, Μέτρο 123: «Αύξηση 

της αξίας των γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων».  

Υπάρχει επικάλυψη µόνο για 
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τα νησιά του Αιγαίου όπου θα 

υπάρχουν σχετικοί 

αποκλεισµοί από το αντίστοιχο 

µέτρο για τις περιοχές αυτές. 

6. Συµπληρωµατικά έξοδα εξωτερικής µεταφοράς, 

σε σχέση µε το κόστος συγκρίσιµης οδικής 

µεταφοράς, όταν επιλέγεται η σιδηροδροµική ή/και 

θαλάσσια µεταφορά στο πλαίσιο µέτρου 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

7. Έξοδα συνεδριάσεων και προγραµµάτων 

κατάρτισης που αφορούν την υλοποίηση των 

ενεργειών του επιχειρησιακού προγράµµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηµερήσιων 

αποζηµιώσεων των συµµετεχόντων που 

καλύπτουν τα έξοδα µεταφοράς και στέγης. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ γιατί η καταρτιση µέσω 

του µέτρου 111 αφορά µόνο 

τους δικαιούχους του άξονα 2 

8. Γενική προώθηση ή/και προώθηση σηµάτων 

ποιότητας. Οι γεωγραφικές ονοµασίες επιτρέπονται 

µόνο εφόσον: 

α) αποτελούν προστατευόµενη ονοµασία 

προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική 

ένδειξη µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 

2081/91 του Συµβουλίου, ή 

β) οι γεωγραφικές ονοµασίες αυτές είναι 

δευτερεύουσες σε σχέση µε το κύριο µήνυµα, σε 

όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύουν τα 

προβλεπόµενα από το στοιχείο α). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ γιατί οι αντίστοιχες 

δράσεις των µέτρων 132 και 

133 αφορούν µόνο βιολογικά 

προιόντα. ∆εν ενισχύονται τα 

οπωροκηπευτικά  

9. Προώθηση των επώνυµων 

προϊόντων/εµπορικών σηµάτων των οργανώσεων 

παραγωγών. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ γιατί οι αντίστοιχες 

δράσεις των µέτρων 132 και 

133 αφορούν µόνο βιολογικά 

προϊόντα. ∆εν ενισχύονται τα 

οπωροκηπευτικά. 

10. Νοµικά και διοικητικά έξοδα για συγχωνεύσεις 

οργανώσεων παραγωγών ή την εξαγορά τους 

καθώς και νοµικά και διοικητικά έξοδα που 

αφορούν τη δηµιουργία διεθνικών οργανώσεων 

παραγωγών ή διεθνικών ενώσεων οργανώσεων 

παραγωγών·µελέτες σκοπιµότητας και προτάσεις 

που ανατίθενται από τις οργανώσεις παραγωγών 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 
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σχετικά µε αυτό το θέµα. 

11. Μεταχειρισµένος εξοπλισµός υπό τους όρους 

που καθορίζονται στον κανόνα αριθ. 4 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής 

(8). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

12. Αγορά οικοπέδων χωρίς κτίσµατα, η κτήση των 

οποίων είναι αναγκαία για την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων που περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα, υπό τους όρους που καθορίζονται 

στην παράγραφο 1.1 στοιχεία α), β) και γ) και στην 

παράγραφο 1.2 του κανόνα αριθ. 5 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1685/2000 (9). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

13. Χρηµατοδοτική µίσθωση εντός των ορίων της 

καθαρής ανταλλακτικής αξίας του αγαθού και 

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην 

παράγραφο 3 του κανόνα αριθ. 10 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1685/2000. 

Οι δικαιούχοι των ΚΟΑ δεν 

είναι επιλέξιµοι στα αντίστοιχα 

µέτρα του άξονα 1 του ΠΑΑ 

14. Οικονοµικές επιβαρύνσεις υπό τους όρους που 

καθορίζονται στον κανόνα αριθ. 3 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1685/2000. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

15. Μίσθωση όταν προτιµάται της αγοράς, εφόσον 

είναι οικονοµικά δικαιολογηµένη και πληροί τους 

όρους που καθορίζουν τα κράτη µέλη. 

Οι δικαιούχοι των ΚΟΑ δεν 

είναι επιλέξιµοι στα αντίστοιχα 

µέτρα του άξονα 1 του ΠΑΑ 

16. Αγορά ακινήτων σύµφωνα µε τους όρους που 

καθορίζονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 

του κανόνα αριθ. 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1685/2000. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

17. Επενδύσεις ή ενέργειες µεµονωµένων 

εκµεταλλεύσεων που συµβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

(Αφορά αναδιάρθρωση καλλιεργειών και αρδεύσεις 

οι οποίες γίνονται κατά κύριο λόγο) 

Άξονας 1, Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» 

Στο πλαίσιο του µέτρου δεν 

είναι επιλέξιµες οι αντίστοιχες 

δράσεις. 

18. Επενδύσεις σε µετοχές εταιρειών εφόσον η 

επένδυση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

του επιχειρησιακού προγράµµατος 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

19. Αντικαταστάσεις για επενδύσεις, υπό τον όρο 

ότι η αποµένουσα αξία των επενδύσεων: 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 
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α) είτε προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο της 

οργάνωσης παραγωγών, ή 

β) αφαιρείται από το κόστος της αντικατάστασης. 

Οι επενδύσεις για τη µεταποίηση νωπών 

προϊόντων δεν είναι επιλέξιµες, αλλά οι εργασίες 

που πραγµατοποιούνται από τις ΟΠ για την 

προετοιµασία του προϊόντος ενόψει της διάθεσής 

του στο εµπόριο (καθαρισµός, κοπή, αφαίρεση 

άχρηστων τµηµάτων, αποξήρανση και συσκευασία) 

δεν θεωρούνται ως εργασίες µεταποίησης. 

Άξονας 1, Οι αντίστοιχες 

δράσεις στον Τοµέα των 

Οπωροκηπευτικών για τους 

δικαιούχους της ΚΟΑ θα 

αποκλειστούν από το Μέτρο 

123: «Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων» 

 

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 

υφίσταται αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών, αλλά λόγω του νησιωτικού 

τους χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους 

έκτασης, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. 

Στην ανωτέρω περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο 

πλαίσιο του µέτρου θα κοινοποιούνται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής που 

χειρίζεται τα θέµατα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών 

• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 

οµάδων παραγωγών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους 

εκµετάλλευση. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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Σχετικά µε τις δράσεις οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του καν 1782/2003, 

όπως τροποποιήθηκε από τον καν 864/2004, πρέπει να επισηµανθεί ότι  

α) Τα Κ-Μ τα οποία δεν προχώρησαν στην παρακράτηση για τους 

ελαιουργικούς φορείς έχουν την δυνατότητα να εφαρµόζουν τα µέτρα που 

αφορούν το τοµέα, µέσω του κανονισµού 1698/2005 και έτσι ο τοµέας του 

ελαιολάδου στις χώρες αυτές, να µην έχει άλλη επιβάρυνση πέραν της 

διαφοροποίησης .  

β) Η αναγνώριση των ΟΕΦ κινείται στο πλαίσιο του καν 2080/2005 

και των εθνικών διατάξεων που προβλέπουν τους όρους–

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν .  

Οι αναγνωρισµένες ΟΕΦ, 42 τον αριθµό, καλύπτουν ένα µέρος των 

ελαιοπαραγωγών της χώρας που ανέρχονται συνολικά σε 730.000 περίπου. 

γ) ∆εν χορηγούνται ενισχύσεις στρεµµατικές και άλλες στους 

ελαιοπαραγωγούς µέσω των προγραµµάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. 

Κατά συνέπεια δεν υφίσταται επικάλυψη µε τις δράσεις του άξονα 2 

του ΠΑΑ  

δ) Τα προγράµµατα δράσεων των ΟΕΦ όπως αναφέρθηκε, είναι τριετούς 

διάρκειας και υποβάλλονται για έγκριση σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, 

ενώ η έναρξη της τριετούς περιόδου υλοποίησής τους είναι ο µήνας Απρίλιος 

2006 για τη πρώτη περίοδο εφαρµογής και τα έτη 2009 και 2012 αντίστοιχα για 

τις δύο επόµενες περιόδους. Τα προγράµµατα για τη πρώτη περίοδο (2006 -

2008) έχουν ήδη ξεκινήσει, οι πιστώσεις έχουν δεσµευτεί στο σύνολο τους και 

δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα των ΟΕΦ νέων δικαιούχων για 

το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµενη περίοδο.(Απρίλιος 2009) 

Οι επιλέξιµες δράσεις για κοινοτική χρηµατοδότηση (δυνάµει του άρθρου 8 

παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου και του 

καν2080/2005 της Επιτροπής) και ενδεικτικά δράσεις που έτυχαν της έγκρισης 

στα πλαίσια των υποβληθέντων προγραµµάτων είναι οι αναφερόµενες στους 

συνηµµένους πίνακες. Επισηµαίνεται ότι η χρηµατοδότηση αφορά τις Ο.Ε.Φ. και 

όχι µεµονωµένους ελαιοπαραγωγούς. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ Καν. 2080 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α) στον τοµέα της παρακολούθησης και της διοικητικής διαχείρισης της 

αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών: 

i) συγκέντρωση στοιχείων 

για τον κλάδο και την 

Πληροφοριακό σύστηµα 

διοικητικής 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 
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αγορά, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές µεθόδου, 

γεωγραφικής 

αντιπροσωπευτικότητας 

και ακρίβειας που 

καθορίζονται από την 

αρµόδια εθνική αρχή 

παρακολούθησης και 

συλλογής δεδοµένων της 

αγοράς ελαιολάδου και 

επιτραπέζιας ελιάς σε 

τοπικό επίπεδο, Συλλογή 

στατιστικών στοιχείων και 

πληροφοριών για τον 

Τοµέα του Ελαιολάδου και 

ελιάς σε Εθνικό Κοινοτικό 

και ∆ιεθνές επίπεδο. 

ii) εκπόνηση µελετών, 

ιδίως για θέµατα 

συνδεόµενα µε τις άλλες 

δραστηριότητες που 

προβλέπονται στο 

πρόγραµµα εργασίας της 

σχετικής οργάνωσης 

ελαιουργικών φορέων. 

Μελέτες, π.χ. α) Μελέτη 

για την κοινή έκθλιψη του 

ελαιοκάρπου, τις 

προϋποθέσεις εφαρµογής 

και τα προσδοκώµενα 

οφέλη, β) µελέτη 

διατήρησης ελαιώνων 

υψηλής περιβαλλοντικής 

αξίας από εγκατάλειψη 

Αντίστοιχες µελέτες δεν θα 

χρηµατοδοτηθούν από την 

Τεχνική Βοήθεια του 

Προγράµµατος  

β) στον τοµέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

ελαιοκαλλιέργειας 

i) συλλογικές εργασίες 

διατήρησης των ελαιώνων 

υψηλής περιβαλλοντικής 

αξίας που κινδυνεύουν να 

εγκαταλειφθούν, σύµφωνα 

µε τους όρους που 

καθορίζονται, µε 

αντικειµενικά, κριτήρια, 

από την αρµόδια εθνική 

αρχή, ιδίως όσον αφορά 

τις δυνητικά επιλέξιµες 

περιφερειακές ζώνες, 

καθώς και την έκταση και 

τον ελάχιστο αριθµό 

ελαιοπαραγωγών που 

πρέπει να συµµετέχουν 

για να αποβούν 

αποτελεσµατικές οι εν 

λόγω εργασίες 

Παρεµβάσεις διατήρησης 

ελαιώνων υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας 

που κινδυνεύουν από 

εγκατάλειψη 

(διευκρυνίζεται ότι οι 

παρεµβάσεις αφορούν σε 

γενικές εργασίες και 

κυρίως σε έργα οδοποιίας 

για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης στους 

ελαιώνες και φυσικά δεν 

χορηγείται καµµία 

ενίσχυση στρεµµατική ή 

άλλη στους 

ελαιοπαραγωγούς στους 

οποίους ανήκουν οι εν 

λόγω ελαιώνες. Η 

χρηµατοδότηση χορηγείται 

στις ΟΕΦ) 

Τα έργα αγροτικής 

οδοποιϊας του ΠΑΑ 

αποτελούν δηµόσια έργα 

και υλοποιούνται από τους 

ΟΤΑ. 
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ii) επεξεργασία ορθών 

γεωργικών πρακτικών για 

την ελαιοκαλλιέργεια µε 

βάση περιβαλλοντικά 

κριτήρια προσαρµοσµένα 

στις τοπικές συνθήκες, 

καθώς και η διάδοσή τους 

στους ελαιοκαλλιεργητές 

και η παρακολούθηση της 

πρακτικής εφαρµογής 

τους 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

για την "επεξεργασία 

ορθών γεωργικών 

πρακτικών για την 

ελαιοκαλλιέργεια µε βάση 

περιβαλλοντικά κριτήρια 

προσαρµοσµένα στις 

τοπικές συνθήκες καθώς 

και η διάδοση τους στους 

ελαιοκαλλιεργητές και η 

παρακολούθηση της 

πρακτικής εφαρµογής 

τους 

Αποτελούν πιλοτικές 

δράσεις και δεν αφορούν 

την παροχή άµεσων 

ενισχύσεων στους 

παραγωγούς, όπως 

προβλέπεται µέσω του 

Άξονα 2 Σε ότι αφορά τις 

δράσεις κατάρτισης 

ενηµέρωσης τα µέλη των 

ΟΕΦ δεν συµµετέχουν 

στις αντίστοιχες δράσεις 

του µέτρου 111 

iii) έργα πρακτικής 

επίδειξης εναλλακτικών 

τεχνικών, αντί της χρήσης 

χηµικών προϊόντων, για 

την καταπολέµηση του 

δάκου της ελιάς 

Πρακτική επίδειξη 

εναλλακτικών τεχνικών 

αντί της χρήσης χηµικών 

προϊόντων για την 

καταπολέµηση του δάκου 

Αποτελούν πιλοτικές 

δράσεις και δεν αφορούν 

την παροχή άµεσων 

ενισχύσεων στους 

παραγωγούς, όπως 

προβλέπεται µέσω του 

Άξονα 2 

iv) έργα πρακτικής 

επίδειξης των τεχνικών 

ελαιοκαλλιέργειας που 

έχουν ως στόχο την 

προστασία του 

περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση του τοπίου, 

όπως η βιολογική, η 

ορθολογική και η 

ολοκληρωµένη γεωργία 

Πρακτικές επίδειξης 

τεχνικών καλλιέργειας που 

έχουν στόχο την 

προστασία του 

περιβάλλοντος όπως η 

βιολογική, ορθολογική και 

η ολοκληρωµένη γεωργία 

µε τη συµβολή του ∆.Σ.Ε. 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 

v) εισαγωγή δεδοµένων 

περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα στο 

ελαιοκοµικό σύστηµα 

γεωγραφικών 

πληροφοριών που 

αναφέρεται στο άρθρο 20 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1782/2003. 

 Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 
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γ) στον τοµέα της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 

επιτραπέζιων ελιών: 

i) βελτίωση των συνθηκών 

καλλιέργειας —ιδίως 

καταπολέµηση του δάκου 

της ελιάς—, συγκοµιδής, 

παράδοσης και 

αποθήκευσης των ελιών 

πριν από τη µεταποίησή 

τους, σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

που καθορίζονται από την 

αρµόδια εθνική αρχή 

Προµήθεια, εγκατάσταση 

και λειτουργία συσκευών 

µέτρησης 

ελαιοπεριεκτικότητας, 

Βελτίωση ποιότητας 

παραγωγής ελαιολάδου 

και επιτραπέζιας ελιάς µε 

την προµήθεια και χρήση 

καταλλήλων µέσων κατά 

την παράδοση και 

αποθήκευση των ελιών 

Άξονας 1, Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» 

 

Στο πλαίσιο του µέτρου 

δεν είναι επιλέξιµες οι 

αντίστοιχες δράσεις 

ii) βελτίωση των ποικιλιών 

των ελαιώνων των 

ιδιωτικών 

εκµεταλλεύσεων, υπό τον 

όρο ότι συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων των 

προγραµµάτων εργασίας 

Βελτίωση ποικιλιών 

ελαιοδένδρων 

Άξονας 1, Μέτρο 121 

«Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» 

 

Στο πλαίσιο του µέτρου 

δεν είναι επιλέξιµες οι 

αντίστοιχες δράσεις 

iii) βελτίωση των 

συνθηκών αποθήκευσης 

και αξιοποίησης των 

καταλοίπων της 

παραγωγής ελαιολάδου 

και επιτραπέζιων ελιών, 

∆ηµιουργία µονάδας 

επεξεργασίας αποβλήτων 

ελαιουργείων δυο 

φάσεων, Προµήθεια 

εξοπλισµού επεξεργασίας 

αποβλήτων µονάδων 

επιτραπέζιας ελιάς 

Άξονας 1, Μέτρο 123 

«Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων». 

Στο πλαίσιο του µέτρου 

δεν είναι επιλέξιµες οι 

αντίστοιχες δράσεις 

iv) παροχή τεχνικής 

βοήθειας στην ελαιουργική 

µεταποιητική βιοµηχανία 

για τα θέµατα που 

συνδέονται µε την 

ποιότητα των προϊόντων 

π.χ. α) µεταφορά 

τεχνογνωσίας στα στελέχη 

των ελαιοτριβείων για τη 

βελτίωση της ποιότητας 

του ελαιολάδου, β) 

µεταφορά τεχνογνωσίας 

σε στελέχη µονάδων 

τυποποίησης ελαιολάδου 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 

v) δηµιουργία και 

βελτίωση των 

εργαστηρίων ανάλυσης 

Ιδρυση / εκσυγχρονισµός 

χηµικών εργαστηρίων των 

ΟΕΦ 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 
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παρθένου ελαιολάδου - 

vi) κατάρτιση δοκιµαστών 

για τους ελέγχους των 

οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών των 

παρθένων ελαιολάδων - 

Κατάρτιση δοκιµαστών για 

τους ελέγχους των 

Οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών των 

Παρθένων Ελαιολάδων 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 

δ) στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της 

ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό 

έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, στο πλαίσιο 

των αρµοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων: 

i) δηµιουργία και 

διαχείριση συστηµάτων 

που επιτρέπουν την 

ιχνηλασιµότητα των 

προϊόντων από τον 

ελαιοκαλλιεργητή έως τη 

συσκευασία και την 

επισήµανση, σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές που 

καθορίζονται από την 

αρµόδια εθνική αρχή 

Σχεδιασµός Ανάπτυξης 

και Υποστήριξης της 

λειτουργίας Εθνικού 

πληροφοριακού 

συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας 

ελαιολάδου 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 

ii) δηµιουργία και 

διαχείριση συστηµάτων 

πιστοποίησης της 

ποιότητας, µε βάση 

σύστηµα ανάλυσης 

κινδύνου και κρίσιµων 

σηµείων ελέγχου 

(HACCP), για τα οποία η 

συγγραφή υποχρεώσεων 

είναι σύµφωνη µε τα 

τεχνικά κριτήρια που 

καθορίζονται από την 

αρµόδια εθνική αρχή 

∆ηµιουργία και διαχείριση 

συστήµατος ανάλυσης και 

κρίσιµων σηµείων ελέγχου 

(HACCP) 

Άξονας 1, Μέτρο 123 

«Αύξηση της αξίας των 

γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων». 

Στο πλαίσιο του µέτρου 

δεν είναι επιλέξιµες οι 

αντίστοιχες δράσεις 

iii) δηµιουργία και 

διαχείριση συστηµάτων 

για την παρακολούθηση 

της τήρησης των 

προτύπων γνησιότητας, 

ποιότητας και εµπορίας 

Έλεγχος της Ποιότητας 

των ελαιολάδων που 

διακινούνται στη Μαζική 

εστίαση, τους Τελικούς 

καταναλωτές και στις 

εξαγωγές 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας 

του ΠΑΑ 
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του ελαιολάδου και των 

επιτραπέζιων ελιών που 

διατίθενται στην αγορά, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που 

καθορίζονται από την 

αρµόδια εθνική αρχή. 

ε) στον τοµέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών µε τις δραστηριότητες 

των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του 

ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών: 

i) διάδοση πληροφοριών 

για το έργο των 

οργανώσεων 

ελαιουργικών φορέων 

στους τοµείς που 

αναφέρονται στα στοιχεία 

α), β), γ) και δ). 

∆ιάδοση πληροφοριών για 

τις δραστηριότητες του 

προγράµµατος της ΕΑΣ 

∆ε θα είναι επιλέξιµη 

αντίστοιχη δράση στο 

πλαίσιο του αγροτικού 

δικτύου 

ii) δηµιουργία και 

ενηµέρωση δικτυακού 

τόπου σχετικού µε τις 

δραστηριότητες των 

οργανώσεων 

ελαιουργικών φορέων 

στους τοµείς που 

αναφέρονται στα στοιχεία 

α), β), γ) και δ). 

∆ράση ∆ηµιουργίας 

∆ιαδικτυακών Τόπων 

∆ε θα είναι επιλέξιµη 

αντίστοιχη δράση στο 

πλαίσιο του αγροτικού 

δικτύου  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 

Ο τοµέας µελισσοκοµίας δεν είναι επιλέξιµος στο µέτρο 121 «Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων» και το σύνολο των αναγκών για επενδύσεις θα 

καλυφθεί από τον κανονισµό 797/2004.  

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 

υφίσταται µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, αλλά λόγω του νησιωτικού τους 

χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους έκτασης, δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Στην ανωτέρω 

περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο πλαίσιο του 

µέτρου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆/νση του ΥΠΑΑΤ. 
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• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 

µελισσοκοµικών συνεταιρισµών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η 

γεωργική τους εκµετάλλευση. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΝΟΣ 

Στον τοµέα του οίνου την περίοδο 2006-2007 εφαρµόζεται πρόγραµµα που 

χρηµατοδοτείται από τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Το πρόγραµµα καλύπτει συνολική 

έκταση 844.984 Ha και µετέχουν 1108 παραγωγοί. Το πρόγραµµα αυτό θα 

εφαρµοστεί και την περίοδο 2007-2008 καλύπτοντας µεγαλύτερη έκταση 1176,939 

Ha και θα έχει αυξηµένο προύπολογισµό 8.725.230€. Οι δικαιούχοι του 

προγράµµατος οίνου εξαιρούνται και δε δύναται να χρηµατοδοτηθούν από τις 

αντίστοιχες δράσεις του ΠΑΑ Άξονας 1 και Άξονας 2.Ο έλεγχος αυτός (µη δυνατότητα 

συµµετοχής πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Πληρωµής µέσω και των 

διασταυρωτικών ελέγχων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων 

που χρηµατοδοτούνται από την ΚΟΑ οίνου. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ (Καν. 1493/1999) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Απόσταξη υποπροϊόντων (στέµφυλα, 

οινολάσπες Αρθ 27, ). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

2. Της απόσταξης πόσιµης αλκοόλης 

(προαιρετική απόσταξη Αρθ. 29 ). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

3. Της απόσταξης σταφυλιών διπλής και τριπλής 

χρήσης (Αρθ. 27). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 
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4. Της απόσταξης κρίσης (Άρθρο 30). 
Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

5. Της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης (Άρθρο 24). 
Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

6. Των εξαγωγικών επιστροφών. 
Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

7. Του εµπλουτισµού των οίνων (αύξηση φυσ. 

αλκοολικού τίτλου) και της παρασκευής 

χυµού σταφυλής(Άρθ. 34). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

8. Της αναδιάρθρωσης και της µετατροπής των 

αµπελώνων. (Άρθρα 11-15) 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ 

9. Της οριστικής εγκατάλειψης των αµπελώνων 

µε την επικουρικότητα του Κ-Μ. (Άρθρο 8). 

Είναι εκτός επιλεξιµότητας του 

ΠΑΑ. 

 

Μετά την έναρξη εφαρµογής της νέας ΚΟΑ του οίνου θα υπάρξει αναπροσαρµογή 

των επιλέξιµων δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από τα µέτρα του ΠΑΑ 

θεσπίζοντας σχετικές εξαιρέσεις για την αποφυγή των επικαλύψεων, εάν τούτες 

επιτρέπεονται. 
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ΚΑΠΝΟΣ 

Από το ταµείο καπνού µε νοµική βάση τον Καν. 2182/2002 χρηµατοδοτείται (µέτρο 3) 

η αναδιάρθρωση της παραγωγής και η στροφή σε νέες καλλιέργειες. Οι νοµικές 

δεσµεύσεις του Μέτρου 3 «∆ιαφοροποίηση Γεωργικών ∆ραστηριοτήτων» ανέρχονται 

σε 6.794.715,46€ και σε αυτό είναι ενταγµένοι 269 καπνοκαλλιεργητές που 

στρέφονται στην κτηνοτροφία. Οι επιλέξιµες δράσεις του µέτρου αφορούν την 

προµήθεια υποδοµών και εξοπλισµού για κτηνοτροφικές εκµεταλλέυσεις και η 

προµήθεια ζωικού κεφαλαίου (πρόβατα). Οι δικαιούχοι του εν λόγω µέτρου 

εξαιρούνται µέχρι του τέλους του 2010 από το µέτρο 121 του ΠΑΑ. Από το ταµείο 

καπνού και συγκεκριµένα µέσω του Άξονα 2 «∆ράσεις γενικού ενδιαφέροντος» µε 

νοµική βάση τον Καν. 2182/2002 χρηµατοδοτούνται µελέτες, έρευνες αγοράς και 

γενικότερα «οριζόντιες σοφτ ενέργειες» που αφορούν τον τοµέα του καπνού. Οι 

νοµικές δεσµεύσεις του άξονα ανέρχονται σε 9.949.799,25 και αφορά 33 δικαιούχους 

στους οποίους ανήκουν ενδεικτικά το ΕΘΙΑΓΕ, ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές 

Εταιρείες.  

Μελέτες, έρευνες αγοράς και γενικότερα «οριζόντιες σοφτ ενέργειες» που αφορούν 

τον τοµέα του καπνού δεν θα είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από την τεχνική 

βοήθεια του προγράµµατος. 

Εξαίρεση από τις οµοειδείς δράσεις των ΚΟΑ αιτείται για τα επενδυτικά σχέδια που 

υπερβαίνουν τις 500.000€ και αφορούν τους τύπους των δράσεων των αξόνων 1 και 

2. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου 

να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεποµένων δράσεων και να 

επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε 

κίνδυνο επικάλυψης και επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής 

συγχρηµατοδότησης και των αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη 

εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει συσταθεί 

ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν προβλεφθεί όπου 

ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και 

τον Οργανισµού Πληρωµών. 

Τλεος κατ’ εξαίρεση στο σχετικό µέτρο του ΠΑΑ µπορούν αν ενταχθούν επενδυτικά 

σχέδια νέων γεωργών λόγω του ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη γιατί δεν έχει 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους εκµετάλλευση. 
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5.3. Απαιτούµενα στοιχεία για τους άξονες και τα µέτρα 
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5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας 

και της δασοκοµίας 

Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα στο ΠΑΑ 2007-2013 

δεσµεύοντας το 46,1 %των πόρων. Οι οµάδες µέτρων, τα µέτρα και οι δράσεις που 

θα προωθηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου άξονα λαµβάνουν υπόψη τη 

στρατηγική της Λισσαβόνας και την ανάγκη συµπληρωµατικότητας των δράσεων µε 

έργα άλλων κοινοτικών ταµείων όπως του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ, καθώς και µε 

άλλα έργα του ΕΓΤΑΑ.. 

Ο Άξονας λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τους άλλους Άξονες εξυπηρετώντας κατά 

προτεραιότητα τον πρώτο γενικό στόχο του Προγράµµατος. Η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τοµέα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές. Παρά τη σηµαντική 

µείωση της απασχόλησης στο πρωτογενή τοµέα απασχολείται το 12,6% των 

απασχολουµένων της χώρας ενώ αν εξαιρεθούν τα µεγέθη της απασχόλησης της 

Περιφέρειας Αττικής το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο. 

Η πολυαπασχόληση και η δηµιουργία θέσεων εργασίας στους άλλους τοµείς της 

οικονοµίας είναι δεδοµένο ότι δεν επαρκούν για να µειώσουν τις επιπτώσεις στην 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή που θα δηµιουργούσε µια µαζική έξοδο από τον 

πρωτογενή τοµέα στις αγροτικές περιοχές. 

Η φυτική και ζωική παραγωγή αποτελεί το βασικό τροφοδότη σε πρώτη ύλη του 

σηµαντικότερου κλάδου της ελληνικής µεταποίησης που είναι η βιοµηχανία 

τροφίµων, ενώ σηµαντικές είναι και οι διακλαδικές σχέσεις που δηµιουργούν τα µη 

εδώδιµα προϊόντα (καπνός, βαµβάκι). 

Οι διαπιστώσεις αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης και παρουσιάζονται σε κωδικοποιηµένη µορφή στη SWOT ανάλυση που 

προηγήθηκε εξηγούν και τη µεγάλη χρηµατοδοτική βαρύτητα που έχει ο Άξονας 1, 

ιδιαίτερα σε µια περίοδο που η ανάγκη εκσυγχρονισµού του τοµέα και η προσαρµογή 

του στα νέα δεδοµένα γίνεται επιτακτικότερη από ποτέ, λόγω της περαιτέρω 

απελευθέρωσης του παγκόσµιου εµπορίου γεωργικών προϊόντων που θα έχει σαν 

συνέπεια την άρση κάθε είδους επιδότησης στο προϊόν και την παραγωγή. 

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα του Έλληνα παραγωγού να αντιµετωπίσει το διεθνή 

ανταγωνισµό καθίσταται όρος «επιβίωσής» του. Οι παρεµβάσεις του Άξονα 

στοχεύουν στη δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού πρωτογενή τοµέα και ειδών 

διατροφής µέσω του εκσυγχρονισµού των παραγωγικών µονάδων (γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις, δασοκοµικές εκµεταλλεύσεις, ΜΜΕ πρώτης µεταποίησης και 

εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων), την βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων, την εισαγωγή και διάχυση γνώσης και της καινοτοµίας 

µέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. 
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Οι παρεµβάσεις του Άξονα αποτελούν την εξειδίκευση της πρώτης κατευθυντήριας 

γραµµής των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών για την Αγροτική Ανάπτυξη της 

νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, κατάλληλα προσαρµοσµένες στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας όπως αυτά συντίθενται από το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και το επίπεδο 

υποδοµών. 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα διαρθρώνονται σε τρεις επιµέρους µείζονες θεµατικές 

ενότητες κατ’ αντιστοιχία µε το περιεχόµενο του Κανονισµού 1698/2005, που είναι: 

• Ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία 

• Ποιότητα 

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο 

Το ανθρώπινο δυναµικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων στον 

τοµέα αποτελούν ένα από τα βασικότερα διαρθρωτικά του προβλήµατα και απαιτούν 

τη λήψη µέτρων για την άµβλυνσή τους. 

Τόσο η δηµογραφική σύνθεση των απασχολούµενων όσο και το µορφωτικό τους 

επίπεδο ενέχουν υψηλό βαθµό προβληµατικότητας. Το 83,8% των απασχολουµένων 

δεν έχει ολοκληρώσει κύκλο σπουδών πέραν της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(69,5% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 14,3% έχει τελειώσει µερικές τάξεις του 

δηµοτικού ή δεν έχει καµία εκπαίδευση), το 15% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης 

ή των τριών τάξεων της µέσης εκπαίδευσης και µόλις το 1,2% έχει τριτοβάθµια 

εκπαίδευση) (Πίνακας 13). 

Εντονότατο είναι το πρόβληµα «διαδοχής» αφού η αναλογία των γεωργών ηλικίας 

µικρότερης των 35 ετών έναντι των γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών βρίσκεται στο 

0,13 αντικατοπτρίζοντας εύλογα το πρόβληµα γήρανσης σε µια περίοδο που η 

γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την «ανταγωνιστικότητα». 

Κατά συνέπεια, για το θέµα του «ανθρωπίνου δυναµικού» τίθενται δυο 

προτεραιότητες: η πρώτη αφορά στην ανάγκη εξισορρόπησης, στο µέτρο που αυτό 

είναι δυνατό αλλά και επιθυµητό, της σχέσης εξόδου – εισόδου στο «γεωργικό 

επάγγελµα» και η δεύτερη αφορά στο θέµα της βελτίωσης του επιπέδου των 

γνώσεων (µέσω ενός συνδυασµού παρεµβάσεων που στοχεύει σε επιµέρους 

κατηγορίες «οµάδων στόχων» µέσω διαφόρων ενεργειών που είναι η κατάρτιση, η 

ενηµέρωση, η µεταφορά τεχνογνωσίας κ.ά. 

Οι προτεραιότητες αυτές θα εξυπηρετηθούν µέσω των αναγκαίων µέτρων που είναι : 

I) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

Το µέτρο 111 «∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης» στοχεύει την 

παροχή ενηµέρωσης - πληροφόρησης και άτυπης κατάρτισης που θα εστιάζει σε 

θέµατα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Το µέτρο λειτουργεί 
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συµπληρωµατικά µε τα προγράµµατα κατάρτισης που θα χρηµατοδοτηθούν από το 

ΕΚΤ20 . 

Τα µέτρα 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση» 

στοχεύουν στην άµβλυνση δυο διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας, 

που είναι η πληθυσµιακή ανανέωση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, 

αλλά και η αύξηση του µέσου µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η στροφή 

προς την επιχειρηµατική γεωργία προϋποθέτει οικονοµίες κλίµακας και τη µέγιστη 

δυνατή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής. Ο µικρός και κατακερµατισµένος 

«γεωργικός κλήρος» λειτουργεί ανασταλτικά για την επιδίωξη αυτή. 

Με το µέτρο 114 «Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συµβουλών Στην 

Εκµετάλλευση Και Παροχή ∆ασοκοµικών Συµβουλών» επιδιώκεται η παροχή 

τεκµηριωµένων συµβουλών προς τον παραγωγό σε κρίσιµους τοµείς όπως το 

περιβάλλον η οργάνωση και διοίκηση της εκµετάλλευσης, καθώς και οι τάσεις στις 

διεθνείς αγορές. 

Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ δηµιουργεί για την ευρωπαϊκή γεωργία ένα 

περιβάλλον προσανατολισµένο στις απαιτήσεις της αγοράς. Η εξοικείωση µε το νέο 

περιβάλλον και η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα προϋποθέτουν «γνώση» και 

τεχνογνωσία, που µπορεί να «µεταδοθεί» µέσω της δηµιουργίας ενός αξιόπιστου 

συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών. 

(2) Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία 

Η βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων, η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της 

γεωργικής, της δασοκοµικής παραγωγής και της παραγωγής ειδών διατροφής 

µπορεί να προέλθει µέσω της αξιοποίησης νέων αγορών, τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της δασοκοµίας, 

την ενοποίηση της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων και των ειδών διατροφής, τη 

διευκόλυνση της καινοτοµίας και της πρόσβασης στην έρευνα και ανάπτυξη και, 

τέλος, µέσω της αύξησης της χρήσης των ΤΠΕ σε όλο το φάσµα της παραγωγής/ 

µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επίτευξη των επιδιώξεων αυτών είναι η ύπαρξη κατάλληλων 

υποδοµών που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την προσαρµογή της γεωργίας 

και της δασοκοµίας. Τα µέτρα του Άξονα, που συµβάλλουν στην επίτευξη των 

επιδιώξεων αυτών είναι: 

II) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. 

Τα µέτρα 121 «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» και 122 «Βελτίωση 

Της Οικονοµικής Αξίας Των ∆ασών» στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και στον 

εκσυγχρονισµό των γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων. Για µεν τα δάση, µε 

                                                

 

20
 Λεπτοµερής αναφορά και η σχετική τεκµηρίωση για τα κριτήρια διαχωρισµού θα γίνει στην περιγραφή 

του µέτρου. 
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δεδοµένη τη µικρή «παραγωγική» τους σηµασία, αλλά µε αντιστρόφως ανάλογη την 

«οικολογική» σηµασία τους, η έµφαση θα δοθεί στην ενθάρρυνση επενδύσεων που 

στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας όσο και στην 

«ενίσχυση» - προστασία – ανάδειξη του πολυλειτουργικού τους ρόλου. 

Σε ότι αφορά στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, η αύξηση της παραγωγικότητας που 

είναι αναγκαία, και η µεγέθυνση της οικονοµικής απόδοσης δεν προϋποθέτει κατ’ 

ανάγκη και αύξηση της παραγωγής. Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, στη διευκόλυνση για 

την αναδιάρθρωση της παραγωγής, στη στροφή σε νέες καλλιέργειες, και την 

παραγωγή πρώτων υλών όπως τα βιοκαύσιµα. 

Το µέτρο 123 «Αύξηση Της Αξίας Των Γεωργικών Και ∆ασοκοµικών Προϊόντων» 

στοχεύει στον εκσυγχρονισµό των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρώτη 

µεταποίηση και στην εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων.  

Η βιοµηχανία τροφίµων αποτελεί τον πλέον δυναµικό και ταχέως αναπτυσσόµενο 

κλάδο της ελληνικής µεταποίησης και απορροφά το µεγαλύτερο όγκο της γεωργικής 

παραγωγής. Ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός αγροδιατροφικός τοµέας αποτελεί 

σηµαντική προϋπόθεση για τη δηµιουργία / διατήρηση θέσεων απασχόλησης και 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

Η εισαγωγή καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, η διαρκής ανανέωση του 

µηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισµού, η διαφύλαξη των υψηλότερων 

ποιοτικών προτύπων για τα παραγόµενα τρόφιµα αποτελούν σηµαντικές 

παραµέτρους ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ του κλάδου για να παραµείνουν ανταγωνιστικές. 

Κατ’ αντιστοιχία, η αξιοποίηση του δασικού πλούτου µπορεί σαν οικονοµική 

δραστηριότητα να έχει µικρή συµβολή στην οικονοµία της χώρας, αλλά αποτελεί µια 

πηγή δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές της 

χώρας. Η προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού τόσο 

για τη συγκοµιδή όσο και την επεξεργασία των δασικών προϊόντων είναι απαραίτητη 

για τη συνέχιση της λειτουργίας του περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων αλλά του 

σχετικά µεγάλου21 αριθµού δασεργατών. 

Η ύπαρξη σύγχρονων υποδοµών αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ανάπτυξη 

του πρωτογενή τοµέα. Τα µέτρα 125 «Βελτίωση Και Ανάπτυξη Της Υποδοµής Που 

Σχετίζεται Με Την Ανάπτυξη Και Προσαρµογή Της Γεωργίας Και Της ∆ασοκοµίας» 

και 126 «Αποκατάσταση Του Γεωργικού Παραγωγικού ∆υναµικού Που Έχει Πληγεί 

Από Φυσικές Καταστροφές Και Εισαγωγή Των Κατάλληλων ∆ράσεων Πρόληψης» 

στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, 

στον αναδασµό και τις έγγειες βελτιώσεις και τη διαχείριση των υδάτων. 

Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων εστιάζεται στη µείωση των απωλειών ύδατος 

από τα πεπαλαιωµένα αρδευτικά δίκτυα, αλλά και στην αντικατάσταση των 

                                                

 

21
 µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης των ορεινών περιοχών 
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κοστοβόρων και περιβαλλοντικά επιβλαβών γεωτρήσεων µέσω της αύξησης των 

χώρων συγκέντρωσης/ ταµίευσης των επιφανειακών απορροών. Σε ότι αφορά τις 

δασικές υποδοµές η έµφαση δίνεται σε δράσεις, που θα επιτρέψουν την ορθολογική 

διαχείριση αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα. 

Τέλος, σαν απόρροια και της κλιµατικής αλλαγής έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι ζηµιές 

στην πρωτογενή παραγωγή από ακραία καιρικά φαινόµενα είτε πρωτογενώς 

(πληµµύρες, παγετοί), είτε δευτερογενώς (αύξηση των δασικών πυρκαγιών) λόγω 

της επικράτησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα υψηλών θερµοκρασιών. Η µείωση 

των επιπτώσεων από τις καταστροφές στο εισόδηµα του παραγωγού είναι 

προτεραιότητα, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να συνεχίσει την άσκηση της 

γεωργικής και δασικής δραστηριότητας. 

(3) Ποιότητα 

Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας δεν επιτρέπουν τη 

µεγιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής για να ανταγωνιστεί την παραγωγή 

κρατών που διαθέτουν υπερεπάρκεια υδατικών πόρων και µεγάλες πεδινές εκτάσεις. 

Η στροφή στην ποιοτική παραγωγή επώνυµων και πιστοποιηµένων προϊόντων 

διατροφής που θα επιθυµούν να αγοράσουν οι καταναλωτές µε ταυτόχρονη επίτευξη 

υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τη 

διασφάλιση της ανταγωνιστικής θέσης των εγχώριων γεωργικών προϊόντων. 

Σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον δεν αρκεί να παράγεις χωρίς 

ταυτόχρονα να διασφαλίζεις και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Το εµπόριο 

των γεωργικών προϊόντων ολοένα και περισσότερο κυριαρχείται από τη παρουσία 

των µεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων λιανικής πώλησης. Η ενίσχυση της 

αναγνωρισιµότητας των ελληνικών προϊόντων από τον παγκόσµιο καταναλωτή 

αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την «τοποθέτηση» των ελληνικών 

«αγροδιατροφικών» προϊόντων στις έντονα ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές. 

Στην επίτευξη των ανωτέρω επιδιώξεων θα συµβάλλουν τα µέτρα: 

III) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

Τα µέτρα 131 «Εκπλήρωση Των Προτύπων Με Βάση Την Κοινοτική Νοµοθεσία», 

132 «Συµµετοχή Των Γεωργών Σε Συστήµατα Για Την Ποιότητα Τροφίµων» και 133 

«∆ραστηριότητες Ενηµέρωσης Και Προώθησης» στοχεύουν στη διασφάλιση της 

παραγωγής «πιστοποιηµένων» γεωργικών προϊόντων που θα παρέχουν εγγυήσεις 

στον καταναλωτή για την ποιότητα και τη διαδικασία παραγωγής τους, την 

ενηµέρωση του καταναλωτή για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών 

έτσι ώστε αφενός να γνωρίζει «τι τρώει» και αφετέρου να είναι πρόθυµος να 

επωµισθεί ένα µεγαλύτερο κόστος για την αγορά των προϊόντων αυτών αφού το 

συνολικό κόστος σε σχέση µε την «αξία του προϊόντος» (“value for money”) 

διαµορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Με βάση τα ανωτέρω οι ειδικοί στόχοι του Άξονα αφορούν: 
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• 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 

 

Κοινοί ∆είκτες Αποτελεσµάτων - Άξονας 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 

του τοµέα της Γεωργίας και της ∆ασοκοµίας  

Η υλοποίηση του παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στον Άξονα 1 αναµένεται να 

έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

∆είκτης  Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

Αριθµός συµµετεχόντων 

που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς µια 

δραστηριότητα κατάρτισης 

στον τοµέα της γεωργίας 

ή/και της δασοκοµίας 

Αριθµός 30.000 

Αύξηση της ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας στις 

στηριζόµενες 

εκµεταλλεύσεις / 

επιχειρήσεις 

Ευρώ 115.223.453 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων / 

επιχειρήσεων που 

εισάγουν νέα προϊόντα και 

/ή νέες τεχνικές  

Αριθµός 3.575 

Αξία αγροτικής 

παραγωγής που 

καλύπτεται από 

αναγνωρισµένο σήµα 

ποιότητας / πρότυπο  

Εκατοµµύρια Ευρώ * 

Αριθµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που 

εισέρχονται στην αγορά 

Αριθµός ** 

*Ανατείθεται µελέτη για τον καθορισµό της µεθοδολογίας προσδιορισµού της τιµής στόχου του δείκτη και της 

παρακολούθησής του στο πλάισιο της παράλληλης αξιολόγησης (on going evaluation) 
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** Ο δείκτης αναφέρεται σε Μέτρα, τα οποία δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ της Ελλάδας. 

 

5.3.1.1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη 

βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 

 

5.3.1.1.1. ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων και 

καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται στους 

τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που 

απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (α) (i) και 21 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. 

Σηµείο 5.3.1.1.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

111 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη 

(ΕΣΣΑΑ) της Ελλάδας, εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα, µε αειφορική διαχείριση των φυσικών 

πόρων, συµβάλλοντας παράλληλα στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων για να 

καταστούν οι αγροτικές περιοχές της χώρας ελκυστικότερες σαν περιοχές κατοικίας 

και επιχειρηµατικής δράσης. 

Ο πρωτογενής τοµέας της χώρας µας, παρουσιάζει µια σειρά διαρθρωτικών 

προβληµάτων όπως ο µικρός κλήρος, οι δυσµενείς εδαφολογικές και κλιµατολογικές 

συνθήκες, αλλά και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολουµένων σ’ αυτόν, 

το χαµηλό ποσοστό εκπαίδευσης και κατάρτισης (µόλις 2,9% το 2000) και τη µικρή 

συµµετοχή των αγροτισσών και των αγροτών στη δια βίου µάθησης (2,1% το 2004), 

τα οποία στις σηµερινές συνθήκες που η γνώση κατέχει κεντρικό ρόλο στη 

διαµόρφωση «ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος» αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα. 

Το µορφωτικό επίπεδο των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα αναδείχθηκε 

στην SWOT ανάλυση του κεφαλαίου 1 σαν αδύνατο σηµείο που θα πρέπει 

βραχυπρόθεσµα τουλάχιστον να αµβλυνθεί. 

Το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης 

και σε ενέργειες δια βίου µάθησης χαρακτηρίζει το σύνολο των απασχολουµένων της 

χώρας σε όλους τους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας Η ιδιαιτερότητα του 
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πρωτογενή τοµέα και η ειδοποιός διαφορά µε τους άλλους κλάδους είναι η έλλειψη 

βασικών γνώσεων σε πολύ µεγάλο ποσοστό των απασχολουµένων και η µεγάλη 

γεωγραφική διασπορά των απασχολούµενων που διαµορφώνει την ανάγκη για ένα 

ειδικό σχεδιασµό των δράσεων κατάρτισης και δια βίου µάθησης των 

απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται η ανάγκη για επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των ατόµων που εµπλέκονται στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων 

και δασοκοµίας, µε σκοπό την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και την 

ανάπτυξη στρατηγικών και οργανωτικών δεξιοτήτων όσον αφορά στη διαχείριση της 

γεωργικής και δασοκοµικής εκµετάλλευσης. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής 

προϋποθέτει ολοκληρωµένη παρέµβαση και σωστό σχεδιασµό, που θα συνδέεται 

άµεσα µε τις ∆ράσεις και τα Μέτρα που προβλέπονται στο ΕΣΣΑΑ. 

Η 4η Προγραµµατική Περίοδος συµπίπτει µε µια περίοδο σηµαντικών εξελίξεων στο 

πρωτογενή τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται ο 

αγρότης παύει να είναι απλά παραγωγός προϊόντων και θα πρέπει να 

προσανατολίσει την γεωργική του εκµετάλλευση και σε άλλες δραστηριότητες 

(µεταποίηση, αγροτουρισµός κτλ.), γεγονός που κάνει αναγκαία εκτός από την 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της 

παραγωγικής διαδικασίας και την παροχή εξειδικευµένων συµβουλών και κατάρτισης 

σε πεδία που σχετίζονται α)µε την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής 

προστιθέµενης αξίας (τρόφιµα), β)µε την προστασία του περιβάλλοντος, γ)την 

προώθηση και διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, δ) την προώθηση 

της καινοτοµίας και την εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ. 

Με δεδοµένο το µέγεθος των αναγκών των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα 

αφ ενός και αφετέρου την έµφαση που αποδίδεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και 

την αναγκαιότητα διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης των αγροτικών περιοχών, 

είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του προγράµµατος δεν θα µπορούσαν να καλύψουν το 

σύνολο των διαπιστωµένων αναγκών. 

Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων 

µεταξύ των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΕΓΤΑΑ σηµαντική θα είναι η συνδροµή 

του ΕΚΤ στην κάλυψη των αναγκών και στη βελτίωση των σχετικών µεγεθών. Η 

συνδροµή του ΕΚΤ θα υλοποιηθεί µέσω παρεµβάσεων που είναι απόλυτα συµβατές 

µε τις προτεραιότητες της χώρας για την κατάρτιση και την δια βίου µάθηση όπως 

αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ αλλά και µε τις προτεραιότητες για την αγροτική 

ανάπτυξη  

Τµήµα της κατάρτισης που στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΚΤ µέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» και περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών κατάρτισης που θα 

απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των αξόνων Προτεραιότητας 1, 3 και 4 του 

ΠΑΑ. 
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Παράλληλα µέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» θα υλοποιηθούν 

δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την εξοικείωση συγκεκριµένων κατηγοριών 

απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα και ιδιαίτερα των νέων µε τις εφαρµογές 

των ΤΠΕ και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η παρεχόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο του µέτρου, θα προσφέρει 

στους εκπαιδευόµενους σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσµα 

θεµάτων που εστιάζονται κυρίως στην ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα 

περιβαλλοντικής προστασίας, ενηµερώνοντας τους παράλληλα για τις νέες 

κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει προκειµένου να 

επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

• Ορθολογική διαχείριση της παραγωγής 

• Υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων και εφαρµογή 

καλλιεργητικών τεχνικών που προωθούν την αειφόρο Αγροτική 

Ανάπτυξη.  

• Υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από την ΚΑΠ 

(πολλαπλή συµµόρφωση, ενιαία ενίσχυση)  

• Ορθολογική χρήση του υδατικού δυναµικού 

• Κώδικες Ορθών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών 

(ΚΟΓΕΠΕΠ) 

• Προτεραιότητες των αγροπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών 

µέτρων  

• Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας στο 

πλάισιο εφαρµογής των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Άξονα 

2. 

• Αλλαγή νοοτροπίας και ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο 

πλάισιο των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για 

την Αγροτική Ανάπτυξη. 

• ∆υνατότητα πρόσβασης στη µάθηση των αγροτών που κατοικούν σε 

νησιωτικές, ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές για τα ανωτέρω 

θέµατα. 

• Ίσες ευκαιρίες µάθησης για όλους  

Με την υλοποίηση των δράσεων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Πληροφόρησης, ο 

ποσοτικός στόχος που τίθεται είναι, µε την ολοκλήρωση της 4ης Προγραµµατικής 

Περιόδου, το ποσοστό των ατόµων που εµπλέκονται στους τοµείς της γεωργίας, 
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τροφίµων και δασοκοµίας και έχουν λάβει επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

να ανέρχεται στο 8%, από το 2,9% που ήταν το 2000. 

ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µέσω της υλοποίησης ∆ράσεων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης22 , Κατάρτισης και Ενηµέρωσης - Πληροφόρησης, οι 

οποίες θα υλοποιηθούν στο σύνολο της χώρας και αφορούν τους δικαιούχους των 

Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2. Οι δράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης θα 

υλοποιηθούν µέσω προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 30 – 150 ωρών. Οι 

εκπαιδευτικές ενότητες των προγραµµάτων έχουν σχεδιαστεί, ώστε να παρέχουν 

σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόµενους, προκειµένου να 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος και ιδιαίτερα στην 

µεγιστοποίηση της συµβολής της «γεωργίας» στη διαχείριση της γης και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα συµβάλλουν στην προώθηση 

σύγχρονων πολιτικών αναδιάρθρωσης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (έµφαση 

θα δοθεί στις καλλιέργειες εκτός διατροφής και στην βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία) στη διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και στην γρήγορη ενσωµάτωση 

καινοτόµων πρακτικών και µεθόδων.  

Για το λόγο αυτό εµπεριέχουν τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες: 

• Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, τήρηση οδηγιών από την εφαρµογή 

της Νέας ΚΑΠ. 

• Προστασία περιβάλλοντος - υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας, 

αειφορική χρήση φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος, 

ευαισθητοποίηση αγροτικού πληθυσµού σε θέµατα περιβάλλοντος, 

ζωοανθρωπονόσοι κτλ. 

• Ενθάρρυνση των παραγωγών στη χρήση νέων πρακτικών και 

τεχνολογιών. 

• Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, σχετικές µε την παραγωγική 

κατεύθυνση της εκµετάλλευσής τους. 

Οι δράσεις Ενηµέρωσης – Πληροφόρησης, αφορούν στη διοργάνωση ηµερίδων, 

συνεδριών και βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών συναντήσεων (έως 3 ηµέρες), σε 

συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα. Οι καταρτιζόµενοι θα 

είναι µόνο δικαιούχοι των Μέτρων και ∆ράσεων του Άξονα 2. Από τις παραπάνω 

δράσεις θα υπάρξει διάχυση της επιστηµονικής γνώσης, ενηµέρωση για τις νέες 

τεχνολογίες στην παραγωγή και παρουσίαση των καινοτόµων πρακτικών, 

προκειµένου οι συµµετέχοντες σε αυτές να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες 

                                                

 

22
 Η παρεχόµενη Εκπαίδευση δεν υπάγεται στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
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συνεργασίας και συµµετοχής σε τέτοιες ενέργειες. Οι δράσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του µέτρου δεν σχετίζονται µε παρεµβάσεις ενηµέρωσης που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του Εθνικού Αγροτικού δικτύου.  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι είναι τα νοµικά πρόσωπα που επιλέγονται µετά από ανοικτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλαµβάνουν την υλοποίηση των σχετικών δράσεων 

: 

• γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων 

• πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών 

• πρώτης δάσωσης µη γεωργικών γαιών 

• δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων 

• ενισχύσεων για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών 

περιοχών (αφορά δράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης για την 

τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης και των ΚΟΓΕΠΕΠ, όπως 

απαιτεί η εφαρµογή της Νέας ΚΑΠ).  

• ενισχύσεων στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των 

ορεινών περιοχών (αφορά δράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης για 

την τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης και των ΚΟΓΕΠΕΠ, όπως 

απαιτεί η εφαρµογή της Νέας ΚΑΠ). 

 

Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο προγραµµάτων κατάρτισης του Ε.Π «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου (ΕΚΤ) θα υλοποιηθούν δράσεις σχετικά µε τα ακόλουθα µέτρα / δράσεις του 

Καν. 1698/2005: 

1) ΑΞΟΝΑΣ 1 

• Νέοι γεωργοί 

• Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

• Προστιθέµενη αξία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

(µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων) 

2) ΑΞΟΝΑΣ 3  

3) ΑΞΟΝΑΣ 4 

Μέσω του Ε.Π «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ 

θα υλοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης για όσους εµπλέκονται 

στο αγροτικό «δικτυωθείτε».  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

Οι ∆ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης συνδυάζονται µε την ανάπτυξη ενεργητικών 

προσεγγίσεων (ενθάρρυνση των παραγωγών για συµµετοχή σε τέτοιες ενέργειες), 

µέσω της κατάρτισης, της επανακατάρτισης (δια βίου µάθηση), της εξ αποστάσεως 

µάθησης (e-learing κατάρτιση) και της διαδικασίας µεταβιβαζοµένων δεξιοτήτων 

(transferable skills).  

Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη δια βίου µάθηση, η οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή πολιτική (από τη Στοκχόλµη και τη Βαρκελώνη µέχρι την ∆ιακήρυξη της 

Κοπεγχάγης) εδραιώνεται ως η καθοδηγητική αρχή τόσο για την εκπαίδευση, όσο και 

για την κατάρτιση. Μέσω της δια βίου µάθησης, δίνεται η δυνατότητα στις αγρότισσες 

και τους αγρότες της χώρας µας να επικαιροποιήσουν και να συµπληρώσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να ενηµερωθούν για τις νέες τεχνικές παραγωγής και 

τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας κα να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα των εκµεταλλεύσεων τους συµβάλλοντας κυρίως στην προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Προωθώντας την καινοτοµία στο χώρο της γεωργικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

υπάρχει η πρόβλεψη τα προγράµµατα κατάρτισης να γίνουν και µε την µέθοδο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου αρµόζει. Με την µέθοδο αυτή θα γίνει ευκολότερα 

και αποτελεσµατικά η κατάρτιση των αγροτισσών και των αγροτών στις νησιωτικές, 

ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, αφού η συγκεκριµένη µέθοδος δεν απαιτεί τη 

φυσική παρουσία των εκπαιδευοµένων στην αίθουσα διδασκαλίας και ταυτόχρονα 

δίνει τη δυνατότητα για κατάρτιση µεγάλου αριθµού εκπαιδευοµένων σε διαφορετικές 

περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία 

στους καταρτιζόµενους να γνωρίσουν και να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ, οι οποίες θα 

παίξουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας µας. 

Ενισχύονται : 

α) οι δαπάνες διοργάνωσης του προγράµµατος κατάρτισης (περιλαµβανοµένης της 

προµήθειας και αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των αµοιβών των 

εκπαιδευτών)  

 

β) τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των συµµετεχόντων  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Η υλοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης θα γίνει σε 

κατάλληλες δοµές σε όλη τη επικράτεια στο πλαίσιο ανοικτών διαδικασιών και 

προκηρύξεων και θα επιλεγούν φορείς που έχουν τη σχετική αρµοδιότητα 

υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων µε βάση την εθνική νοµοθεσία (Πιστοποιηµένοι 

φορείς κατάρτισης). Για την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, µέσω της εξ 

αποστάσεως µάθησης (e-learing κατάρτιση) και της διαδικασίας µεταβιβαζοµένων 
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δεξιοτήτων (transferable skills), θα χρησιµοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδοµή και ο 

εξοπλισµός δοµών που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές. Για περιορισµένο 

αριθµό προγραµµάτων κατάρτισης, σε ορισµένα µικρά νησιά, που δεν υπάρχουν 

διαθέσιµες δοµές θα χρησιµοποιηθούν οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των άλλων υποδοµών που θα υπάρχει η απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδοµή (Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο) και προσωπικό που θα 

βοηθήσει τους καταρτιζόµενους. 

Οι ∆ράσεις Ενηµέρωσης – Πληροφόρησης, για τις οποίες υπάρχει εµπειρία και 

τεχνογνωσία από την υλοποίηση αντίστοιχων ∆ράσεων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, θα 

αξιοποιηθούν οι χώροι που διαθέτει το Υπουργείο και οι εποπτευόµενοι φορείς του, 

αλλά και κατάλληλοι χώροι (συνεδριακά κέντρα, αίθουσες εκδηλώσεων κτλ.) που 

διαθέτουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

της χώρας.  

Επενδύσεις, για αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων αγορά εξοπλισµών και 

κόστος ενοικίασης δηµοσίων ή ∆ηµοτικών και Κοινοτικών κτιρίων δεν είναι επιλέξιµα.  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Φορέας εφαρµογής των ∆ράσεων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Ενηµέρωσης - 

Πληροφόρησης, θα είναι η ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι δράσεις Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης θα συγχρηµατοδοτηθούν σε 

ποσοστό 100% από ∆ηµόσια ∆απάνη (Κοινοτικοί και Εθνικοί πόροι).  

Οι δράσεις Ενηµέρωσης – Πληροφόρησης θα χρηµατοδοτηθούν από ∆ηµόσια 

∆απάνη (Κοινοτικοί και Εθνικοί πόροι) σε ποσοστό 100%. 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΚΤ) 

Τα κριτήρια διαχωρισµού παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 10) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 111  

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 17.717.885 7.281.242 24.999.127 0 24.999.127 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

∆εν υπάρχουν εκκρεµότητες για κατάρτιση δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε 

δράσεις του Γ’ ΚΠΣ και είναι Υπόχρεοι Εκπαίδευσης. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός συµµετεχόντων σε δράσεις 

κατάρτισης 
30.000 

Επιδόσεων 

Αριθµός ηµερών κατάρτισης 750.000 
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5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εγκατάσταση νέων γεωργών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. 

Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. 

Άρθρα 2(η)(ii) και 4 του Καν.1320/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

112 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της Ελληνικής Γεωργίας αλλά και των 

αγροτικών περιοχών είναι η γήρανση του πληθυσµού. Το δηµογραφικό πρόβληµα 

είναι εντονότερο στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες κατά 

τεκµήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών µειονεκτηµάτων και αποµόνωσης είναι 

δυσµενέστερες. Το γεγονός της προχωρηµένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών 

στην χώρα µας αποτελεί τροχοπέδη για διάχυση τεχνογνωσίας, υιοθέτηση νέων 

πρακτικών, εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες στη διεθνή αγορά των «γεωργικών» προϊόντων. 

Ήδη µέχρι σήµερα και µετά την εφαρµογή του µέτρου κατά την 2η και 3η 

Προγραµµατική περίοδο έχουν εγκατασταθεί περίπου 30.000 νέοι γεωργοί σε 

αγροτικές περιοχές µε ενασχόληση στην γεωργία γεγονός που συντελεί ουσιαστικά 

στην άµβλυνση των ανωτέρω προβληµάτων.  

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις 

αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους µε την γεωργία γεγονός που θα συµβάλει 

θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι «διάδοχοι» 

πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, δηµιουργώντας έτσι 

ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του µεγέθους των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση νέων πρακτικών και 

καινοτοµιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του µέτρου είναι η πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε την 

εγκατάσταση νέων γεωργών µέσω της παροχής κινήτρων προκειµένου να 

διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεων τους µε την υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου.  
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ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Γεωγραφικό πεδίο 

Το Μέτρο θα έχει εφαρµογή στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, µε δυνατότητα 

διαφοροποίησης των κινήτρων µε βάση τα φυσικά µειονεκτήµατα του τόπου µόνιµης 

κατοικίας, καθώς και την παραγωγική κατεύθυνση και το συνολικό εισόδηµα της 

γεωργικής εκµετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

∆ράση 

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 

Προβλέπεται η στήριξη νέων γεωργών για την εγκατάσταση τους στην γεωργία µε 

την µορφή χορήγησης κεφαλαίου. Το ύψος της ενίσχυσης καθώς και οι όροι και 

προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς περιγράφονται παρακάτω. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005 

δύναται να ενταχθούν στο Μέτρο γεωργοί οι οποίοι: 

είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για 

στήριξη και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως αρχηγοί της.  

Για τον υπολογισµό της ηλικίας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης του υποψηφίου νέου γεωργού. Η ατοµική απόφαση χορήγησης στήριξης για 

την εγκατάσταση νέων γεωργών εκδίδεται το αργότερο εντός 18 µηνών µετά την 

εγκατάσταση. 

∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, ή την αποκτούν εντός 3ετιας από την 

εγκατάστασή τους στη εκµετάλλευση. 

Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών 

δραστηριοτήτων τους. 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ. 

«Εγκατάσταση» Νέου Γεωργού νοείται η έναρξη λειτουργίας αγροτικής 

εκµετάλλευσης µεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 Μονάδας 

Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), της οποίας είναι νόµιµος κάτοχος και αρχηγός, φυσικό 

πρόσωπο κάτω των 40 ετών. Ως ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός 

ηµερολογιακού έτους, στην γεωργική εκµετάλλευση και αντιστοιχεί µε απασχόληση 

1.750 ωρών. Η έναρξη λειτουργίας της γεωργικής εκµετάλλευσης προσδιορίζεται 

κατά περίπτωση ως ακολούθως: 

• µε την απόκτηση ζωικού κεφαλαίου ή µελισσοσµηνών 

• µε την έναρξη µίσθωσης αγροτικών εκτάσεων 

• µε την αγορά αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν µόνιµες φυτείες 

(εφόσον δεν εκµισθώνονται σε τρίτους) 
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• µε την έναρξη καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων εκτάσεων 

µονοετούς καλλιέργειας. 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ 36 ΜΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) για την ανάπτυξη των γεωργικών 

δραστηριοτήτων των Νέων Γεωργών θα προβλέπει τη δηµιουργία εκµετάλλευσης 

προσαρµοσµένης στις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις. Το επιχειρηµατικό σχέδιο 

διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις µε βάση το χρονοδιάγραµµα των προβλεπόµενων 

ενεργειών ως ακολούθως. 

Α)Σηµείο εκκίνησης  

Στο σχέδιο δράσης θα περιγράφεται αναλυτικά η αρχική κατάσταση της γεωργικής 

εκµετάλλευσης: µέγεθος σε στρέµµατα, αριθµός ζώων, συνολικό µέγεθος της 

εκµετάλλευσης σε ΜΑΕ, κατεύθυνση της εκµετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική), 

ποιότητα παραγωγής, οικογενειακή και συνολική απασχόληση σε ΜΑΕ. Θα 

περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν, τη 

πρόθεση του υποψηφίου για προσφυγή σε υπηρεσίες παροχής συµβουλών καθώς 

επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα αναληφθεί µε στόχο την επίτευξη των στόχων 

του σχεδίου. 

Β) Ενδιάµεση φάση 

Η τήρηση των προϋποθέσεων που σχετίζονται µε τις επαγγελµατικές ικανότητες θα 

πρέπει να εκπληρώνεται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 

µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης για χορήγηση στήριξης, 

εφόσον χρειάζεται περίοδος προσαρµογής για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του 

Νέου Γεωργού ή της διαρθρωτικής προσαρµογής της εκµετάλλευσής του  

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) θα προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης 

για επενδύσεις που θα πραγµατοποιήσουν οι Νέοι Γεωργοί µε σκοπό τη 

συµµόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα όπως προβλέπονται στον Καν. 

1782/03 και εφόσον προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό του σχέδιο. Η περίοδος 

χάριτος εντός της οποίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται συµµόρφωση µε τα σχετικά 

πρότυπα δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία 

εγκατάστασης (άρθρο 26, παρ 1, εδάφιο 3 του Καν(ΕΚ) 1698/2005). 

Γ) Τελική φάση  

Κατά την τελική φάση θα ελέγχεται η επίτευξη των στόχων του επιχειρηµατικού 

σχεδίου και  θα πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου της 

δηµιουργίας γεωργικής εκµετάλλευσης συνολικού µεγέθους µεγαλύτερου της µιας (1) 

Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ ) και εισοδήµατος της εκµετάλλευσης 

µεγαλύτερου του 80% του εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) 
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εντός 5 ετών κατά ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης 

για χορήγηση στήριξης. 

Θα προβλέπεται αναθεώρηση του σχεδίου δράσης το ανώτερο τρείς φορές µέχρι την 

ολοκλήρωση του σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται ο 

στόχος και η κατεύθυνση της εκµετάλλευσης. 

Η συµµόρφωση προς το επιχειρηµατικό σχέδιο αξιολογείται από την αρµόδια αρχή 

εντός πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής 

απόφασης για τη χορήγηση στήριξης. Σε περίπτωση που τη στιγµή της αξιολόγησης 

ο νέος γεωργός δεν πληροί τα προβλεπόµενα από το επιχειρηµατικό σχέδιο 

λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου η ήδη 

χορηγηθείσα στήριξη επιστρέφεται στο σύνολό της ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Θα γίνει χρήση δυνατότητας περιόδου χάριτος µέχρι 36 µήνες για την τήρηση της 

προϋπόθεσης απόκτησης επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας. Λεπτοµέρειες για τη 

διαδικασία απόκτησης της επαγγελµατικής ικανότητας θα καθοριστούν µε απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

Η επαρκής επαγγελµατική ικανότητα θα πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία 

εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτηθεί σε διάστηµα που δεν 

υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφασης για 

χορήγηση στήριξης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

Προβλέπεται η δυνατότητα να συνδυαστούν διάφορα µέτρα του Καν(ΕΚ) 1698/2005 

µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου, δίνοντας αυτόµατη πρόσβαση του Νέου Γεωργού 

στα µέτρα αυτά. Ειδικότερα προβλέπεται η αυτόµατη πρόσβαση στα εξής µέτρα: 

 

α. Μέτρο 1.1.4 «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην 

εκµετάλλευση και παροχή δασοκοµικών συµβουλών» 

β. Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

γ. Μέτρο 1.3.2. «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων» 

δ. Μέτρο 1.3.3. «∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης» 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη στήριξη του από τα ανωτέρω 

µέτρα θα πρέπει να τα αναφέρει στο επιχειρησιακό του σχέδιο µε λεπτοµερή 

περιγραφή – τεκµηρίωση της πρότασης. 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται συνολικά σε 40.000 € και το ελάχιστο σε 

10.000€. και διαφοροποιείται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 
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Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα µε : 

α) τον τόπο µόνιµης κατοικίας (κατηγορία περιοχής: ορεινή- µειονεκτική- λοιπές) 

β) την παραγωγική κατέυθυνση της εκµατάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του 

Επιχειρηµατικού Σχεδίου (κτηνοτροφική, φυτική) 

γ) το συνολικό εισόδηµα της γεωργικής εκµετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του 

Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Φορέας Εφαρµογής είναι η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνεπικουρούµενη από τις 

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται το ανώτερο σε 3 δόσεις . 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος του Μέτρου είναι η εγκατάσταση 12.000 Νέων Γεωργών. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 112 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 216.158.196 88.831.147 304.989.343 0 304.989.343 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το συνολικό ποσό των Νοµικών ∆εσµεύσεων Νέων Γεωργών που αναλήφθηκαν έως 

31.12.2006 και θα πληρωθεί στην 4η Προγραµµατική Περίοδο εκτιµάται ότι θα 

ανέλθει στο ποσό των 30.000.000€ που περιλαµβάνονται στο ποσό των 

305.000.000€. Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 εγκριθεί 

ως ηµεροµηνία λήξης για την υλοποίησή του η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί 

αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. το ποσό 

αυτό θα αναθεωρηθεί. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. η (ii), 4 και 7, παρ. 2.β του Καν 1320/2006 για τη 

θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσων αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

που προβλέπεται από τον Καν. 1698/2005 «Οι πληρωµές θα συγχρηµατοδοτηθούν 

από το ΕΓΤΑΑ» 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυθέντων νέων 

γεωργών  
12.000 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 304.989.343 
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5.3.1.1.3. Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 

ΤΙΤΛΟΣ .ΜΕΤΡΟΥ 

Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (α) (iii) και 23 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 14 και σηµείο 5.3.1.1.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

113 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών µπορεί να συµβάλλει στην άµβλυνση 

ορισµένων διαρθρωτικών προβληµάτων της Ελληνικής γεωργίας, ιδίως αυτού της 

αντιστροφής της ηλικιακής σύνθεσης, µέσω της εγκατάστασης νέων γεωργών και 

αυτού της µεγέθυνσης των εκµεταλλεύσεων, ενώ παράλληλα έχει σηµαντική 

κοινωνική διάσταση, ιδίως για τους κατόχους µικρών εκµεταλλεύσεων στους οποίους 

εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδηµα και δυνατότητες στροφής προς άλλους τοµείς της 

οικονοµίας. 

Στη βάση των ανωτέρω το µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, το οποίο 

σηµειωτέον εφαρµόζεται από την Α΄ Προγραµµατική Περίοδο, θα πρέπει να 

συνεχισθεί και την ∆΄ Περίοδο µε τους όρους και προϋποθέσεις, που µεγιστοποιούν 

τις ανωτέρω προοπτικές, όπως στοχοποιούνται και αναλύονται στη συνέχεια. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωµένων γεωργών να αποχωρήσουν 

από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα µε στόχους: 

• Τη διαρθρωτική βελτίωση των εκµεταλλεύσεών τους, κυρίως µέσω: 

o Της εγκατάστασης νέων γεωργών και 

o Της βελτίωσης του µεγέθους τους 

• Τη διασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήµατος στον 

αποχωρούντα 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Γεωγραφικό πεδίο: Το σύνολο των αγροτικών περιοχών µε προτεραιότητα τις 

περιοχές που απειλούνται µε εγκατάλειψη λόγω γήρανσης του πληθυσµού. 

Τοµείς παρέµβασης: Το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆IKAIOYXOI NEOY METΡOY 
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Πρόωρη συνταξιοδότηση αρχηγών – γεωργών 

∆ικαιούχοι µπορούν να κριθούν γεωργοί αρχηγοί της οικογενειακής εκµετάλλευσης, 

εφόσον: 

• Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και δεν έχουν συµπληρώσει το 65ο 

έτος της ηλικίας τους 

• Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον 10 έτη πριν από 

το έτος της αποχώρησής τους 

• Μεταβιβάζουν σε διάδοχο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, το σύνολο της 

εκµετάλλευσής του ως ακολούθως:  

o τουλάχιστον το 50% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής γης µε οριστική 

παραχώρηση και  

o το υπόλοιπο µε τουλάχιστον 10ετή µίσθωση. 

Ο διάδοχος γεωργός θα πρέπει να εγκαθίσταται σαν νέος γεωργός κατά την έννοια 

του µέτρου 112 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εν λόγω µέτρου ή να είναι 

γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών και µε την µεταβιβασθείσα εκµετάλλευση αυξάνει 

το µέγεθος της εκµετάλλευσής του τουλάχιστον κατά 50%. 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι ∆ικαιούχοι αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις: 

• να παραµείνουν στο πρόγραµµα για χρονικό διάστηµα 10 ετών 

(περίοδος δέσµευσης) 

• να παύσουν οριστικά την άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής 

δραστηριότητας για εµπορικούς σκοπούς (όχι µόνο για 10 χρόνια) 

• Καθ’ όλη την περίοδο της δέσµευσής τους θα πρέπει: 

o Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής 

o Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν 

εξουσιοδοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 

Σηµειώνεται ότι η δέσµευση ισχύει µέχρι το τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου και 

η συνέχιση της καταβολής ποσοστού των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους θα 

εξαρτηθεί από το αν τα αντίστοιχα µέτρα περιλαµβάνονται και στον προγραµµατισµό 

(κοινοτικοί κανονισµοί, εθνικές προτεραιότητες) της επόµενης προγραµµατικής 

περιόδου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

α) Στο πλαίσιο του εθνικού συστήµατος ασφάλισης των Ελλήνων αγροτών 

παρέχεται ισόβια σύνταξη γήρατος σε αυτούς όταν συµπληρώνουν το 65ο έτος της 

ηλικίας τους. Υπεύθυνος ασφαλιστικός φορέας είναι ο Οργανισµός Γεωργικών 
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Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Ο ασφαλιστικός φορέας παρέχει στους εν ενεργεία και 

συνταξιούχους γεωργούς και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

β) Στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος Πρόωρης Συνταξιοδότησης η 

χορήγηση της αποζηµίωσης σε καµία περίπτωση δε λογίζεται συνταξιοδοτική 

παροχή ή άλλης µορφής παροχή. Η παροχή αυτή δεν αποτελεί λόγο στέρησης των 

προϋποθέσεων κτήσεως δικαιώµατος σύνταξης στον αγρότη από τον ΟΓΑ. Κατά τη 

διάρκεια εφαρµογής του µέτρου οι εντασσόµενοι αγρότες και µέχρι το 65ο έτος της 

ηλικίας τους λογίζονται σαν ενεργοί αγρότες όσον αφορά στα ασφαλιστικά τους 

δικαιώµατα. 

γ) Στην περίπτωση συνταξιοδότησης, µε βάση το Εθνικό σύστηµα, η ενίσχυση 

για πρόωρη συνταξιοδότηση χορηγείται ως συµπληρωµατική σύνταξη µέχρι το πολύ 

το 70ο έτος, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό της Εθνικής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση σκοπεύει σε σηµαντική διαρθρωτική αλλαγή των 

µεταβιβαζόµενων εκµεταλλεύσεων (αύξηση του µεγέθους – αναστροφή της ηλικιακής 

σύνθεσης των κατόχων), αφού ο διάδοχος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει 

ηλικία κάτω των 40 ετών και είτε εγκαθίσταται για πρώτη φορά µε τους όρους του 

µέτρου 112, µεταξύ των οποίων είναι και η βελτίωση στης θέσης της 

µεταβιβασθείσας εκµετάλλευσης µέσα από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είτε είναι ήδη 

εγκατεστηµένος γεωργός και µέσω της µεταβιβασθείσας εκµετάλλευσης θα βελτιώνει 

την θέση της µέσω της αύξησης του µεγέθους της. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μέχρι 10 έτη µε όρια και µέχρι του 70ου έτους της ηλικίας. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση υπολογίζεται σε ετήσια βάση και χορηγείται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, 

υπό τον όρο ότι πιστοποιείται η τήρηση των δεσµεύσεων από τους δικαιούχους της. 

Το ύψος της ετήσιας αποζηµίωσης για τον δικαιούχο ορίζεται σε 5.000 ΕΥΡΩ. 

Όταν µια γεωργική εκµετάλλευση µεταβιβάζεται από περισσότερους του ενός 

αποχωρούντες γεωργούς, η συνολική στήριξη που χορηγείται για πρόωρη 

συνταξιοδότηση περιορίζεται στο ποσό που προβλέπεται για έναν αποχωρούντα 

γεωργό. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 113 
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 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 191.353.157 78.637.409 269.990.566 0 269.990.566 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με τον όρο παλαιά µέτρα νοούνται τα µέτρα που εφαρµόσθηκαν την Γ΄ 

Προγραµµατική Περίοδο στα πλαίσια του Άξονα I του ΕΠΑΑ και είναι: 

Α) Το µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών, όπως εφαρµόσθηκε µε 

νοµική βάση τον Καν. 2079/92 και 

Β) Το µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών όπως εφαρµόσθηκε µε 

νοµική βάση τον Καν. 1257/99. 

Τα παλαιά µέτρα (ανειληµµένες υποχρεώσεις) θα εκτελούνται από Εθνικές 

πιστώσεις. 

Συνολικό Εκτιµώµενο Ποσό Ανειληµµένων Υποχρεώσεων: 800 εκατ. ΕΥΡΩ 

∆ήλωση για τις Κρατικές Ενισχύσεις  

Οι παλαιές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα Παλαιά Μέτρα της Πρόωρης 

Συνταξιοδότησης της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου, οι οποίες θα 

εκτελούνται από εθνικές πιστώσεις είναι σύµφωνες µε το άρθρο 23 (5) του Καν. 

1698/2005. 

∆ηλαδή η ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση χορηγείται ως 

συµπληρωµατική σύνταξη λαµβάνοντας υπόψη το ποσό της εθνικής σύνταξης. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός πρόωρα συνταξιοδοτούµενων 

γεωργών 
6.000* 

Αριθµός πρόωρα συνταξιοδοτούµενων 

γεωργικών εργατών 
** Επιδόσεων 

Αριθµός εκταρίων που ελευθερώθηκαν 35.500 Ηa 

*Αφορά νέες εντάξεις δικαιούχων 

**Στο πλαίσιο του Μέτρο δεν πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργικών εργατών. 
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5.3.1.1.4. Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην 

εκµετάλλευση και παροχή δασοκοµικών συµβουλών  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συµβουλών στη γεωργική εκµετάλλευση και 

παροχής δασοκοµικών συµβουλών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20(α) (iii) και 24 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 15, και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.1.1.4 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

114 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η εφαρµογή εκ µέρους των γεωργών των κανόνων της πολλαπλής συµµόρφωσης 

αποτελεί κανονιστική υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους, προκειµένου 

να µην υποστούν τις προβλεπόµενες από τον Καν. 1782/03 συνέπειες. Η 

πολυπλοκότητα των προτύπων αυτών και κυρίως η ανάγκη της διαρκούς βελτίωσης 

της τήρησής τους και των επιδόσεων των εκµεταλλεύσεών τους προϋποθέτει τη 

χρήση του συστήµατος παροχής γεωργικών συµβουλών, η οποία συνεπάγεται για 

τον γεωργό πρόσθετες δαπάνες. Για την αντιµετώπιση ενός µέρους των δαπανών 

αυτών κρίνεται απαραίτητη η στήριξη των γεωργών στο πλαίσιο της παρούσας 

παρέµβασης. Αντίστοιχης στήριξης θα πρέπει να τύχουν και οι δασοκαλλιεργητές για 

ανάλογες υπηρεσίες. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργών και δασοκαλλιεργητών να κάνουν 

χρήση υπηρεσιών παροχής συµβουλών µε στόχους: 

• Τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων 

• Τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και 

δασικών εκµεταλλεύσεων. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η Υπηρεσία παροχής συµβουλών για τους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές 

τουλάχιστον καλύπτει: 



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

 188 

• τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και 

στα Παραρτήµατα III και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003. 

• τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Γεωργοί-κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων και δασοκαλλιεργητές οι οποίοι κάνουν 

χρήση των Υπηρεσιών παροχής συµβουλών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ 

Το σύστηµα Υπηρεσιών Παροχής Συµβουλών στις γεωργικές και δασικές 

εκµεταλλεύσεις αποτελείται από: 

1. Εποπτεύουσα Αρχή του συστήµατος που είναι η Γενική ∆/νση Φυτικής 

Παραγωγής. 

2. Τους φορείς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών που είναι επαρκώς 

στελεχωµένοι ή που θα συνεργάζονται αποδεδειγµένα µε επιστηµονικό 

προσωπικό ή φορείς βάσει καθορισµένου πλαισίου νοµικής δέσµευσης ως προς 

τη µονιµότητα, τη διάρκεια, και ότι άλλο απαιτείται για την ποιότητα και 

αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας που καλύπτει, σε ειδικότητες, το σύνολο 

τουλάχιστον των απαιτήσεων του άρθρου 24 του Καν. 1698/05. 

Οι εν λόγω φορείς υπερκαλύπτουν σε κάθε περίπτωση σε γεωγραφικό, τοµεακό 

και θεµατικό πεδίο σε συµβουλευτικές υπηρεσίες, τους γεωργούς και 

δασοκαλλιεργητές στις απαιτήσεις της πολλαπλής συµµόρφωσης, τα πρότυπα 

εργασιακής ασφάλειας και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών 

εκµεταλλεύσεων. 

3. Οι οργανισµοί επιλέγονται ως υπηρεσίες παροχής συµβουλών βάσει των κάτωθι 

κατηγοριών: 

� Έχουν αναγνωρισθεί βάσει εθνικής νοµοθεσίας 

� ∆ιαθέτουν ειδικευµένο προσωπικό 

� ∆ιαθέτουν διοικητικό και τεχνικό εξοπλισµό 

� Έχουν πείρα και αξιοπιστία στις συµβουλές για τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες όπως 

προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV του Καν(ΕΚ) 

1782/2003. 

� Επίσης έχουν πείρα και αξιοπιστία στα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει 

της κοινοτικής νοµοθεσίας. Επίσης έχουν πείρα στη διαχείριση δασικής γης. 
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o Οι οργανισµοί ως υπηρεσίες παροχής συµβουλών διαθέτουν τον απαραίτητο 

εξοπλισµό (επαγγελµατική στέγη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισµικό 

εφαρµογών, διαδίκτυο κ.λ.π.) 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Οι γεωργοί επιλέγουν έναν από τους φορείς που είναι εγγεγραµµένοι 

στο µητρώο και υποβάλλουν το σχετικό αίτηµα σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή. Στην αίτηση σηµειώνονται τα πεδία που επιθυµεί 

να τύχει συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και τα πεδία που δεν 

επιθυµεί. 

• Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από το φορέα µετά από 

προσωπική επικοινωνία κι επισκέψεις στην εκµετάλλευσή και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενηµερωτικά φυλλάδια, λογισµικά 

µοντέλα, αναλύσεις καθώς και κάθε άλλο µέσο που ο φορέας κρίνει 

πρόσφορο για την ευαισθητοποίηση του κατόχου και τη βελτίωση της 

θέσης της εξεταζόµενης εκµετάλλευσης.  

• Για κάθε συµβουλευτική υπηρεσία θα εκδίδεται ένα παραστατικό 

πληρωµής εις διπλούν, το οποίο πέραν των στοιχείων της 

φορολογικής νοµοθεσίας θα περιλαµβάνει ανάλυση των συµβουλών 

ανά πεδίο, τον σύµβουλο που την παρείχε και την αντίστοιχη αµοιβή. 

Το πρωτότυπο θα δίδεται στον γεωργό για οποιαδήποτε χρήση. 

• Η επίβλεψη των φορέων και ο έλεγχος από τις υπηρεσίες της Γενικής 

∆/νσης Εφαρµογών και Έρευνας καθώς και από την ∆.Α. και ΟΠ 

επιβεβαιώνει ότι περιλαµβάνονται το σύνολο των απαιτούµενων 

συµβουλών ως πακέτο. 

• Γεωργοί που κάνουν χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από µη 

εγκεκριµένους φορείς ή δεν τηρούν την ανωτέρω διαδικασία δεν 

µπορούν να τύχουν των ενισχύσεων του παρόντος µέτρου. 

• Η επιλογή φορέων θα γίνεται µε προκήρυξη εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος βάσει την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία που αφορά 

δηµόσιες συµβάσεις και παροχή υπηρεσιών. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

• Ενισχύεται µία φορά για το σύνολο των απαιτούµενων συµβουλών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται και δεύτερη φορά χρήσης των 

υπηρεσιών παροχής συµβουλών από τον ίδιο γεωργό ή 

δασοκαλλιεργητή.  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η Γενική 

∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για τη χρήση υπηρεσιών παροχής συµβουλών 

δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιµων δαπανών χωρίς αυτό να υπερβεί τα 

1.500 ΕΥΡΩ ανά παρεχόµενη υπηρεσία στο σύνολο των προτύπων και 

κανονιστικών απαιτήσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 114 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 35.435.770 14.562.483 49.998.253 16.670.000 66.668.253 

% 70,87% 29,13% 75,00% 25,00% 100% 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το µέτρο 5.2 του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 δεν 

έτυχε εφαρµογής και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δαπάνη. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός ενισχυθέντων γεωργών 25.000 Επιδόσεων 

Αριθµός ενισχυθέντων 

δασοκαλλιεργητών 

5.000 
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5.3.1.2. Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του 

φυσικού δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας 
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5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

121 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το παρόν µέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των «γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων». 

Με δεδοµένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

της χώρας µας έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους 

επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, το µέτρο αυτό αποτελεί 

βασικό µέσο για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στοχεύοντας 

στην αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος, στην τόνωση της γεωργικής απασχόλησης 

και στην µείωση της µακροχρόνιας τάσης απο-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον 

αγροτικό τοµέα. 

Θα προωθηθούν δράσεις εκσυγχρονισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων που αφορούν 

στη φυτική και ζωική παραγωγή µε ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, ενώ στο τοµέα της φυτικής παραγωγής 

προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της παραγωγής στους 

τοµείς του καπνού και βάµβακος. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του µέτρου είναι ο εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η 

βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, µέσω της καλύτερης χρήσης των 

συντελεστών παραγωγής συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών – 

καινοτοµιών, µε στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη 

διαφοροποίηση της εκµετάλλευσης σε τοµείς όπως τα µη εδώδιµα (non-food) και 

ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή 

διαβίωση των ζώων. 

Η κτηνοτροφία αποτελεί νευραλγικό τοµέα της αγροτικής παραγωγής αν και στην 

Ελλάδα παράγει µόλις το ¼ της ακαθάριστης αξίας της «γεωργικής» παραγωγής. Η 

ανισοµέρεια µεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής αποτελεί ένα από τα διαρθρωτικά 

προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας.  
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Η κάλυψη των αναγκών της χώρας στα κυριότερα προϊόντα ζωικής παραγωγής, από 

την εγχώρια παραγωγή, ανέρχεται περίπου σε 30% στο βόειο κρέας, 40-45% στο 

χοιρινό κρέας και σε 50% στο αγελαδινό γάλα (φρέσκο, παστεριωµένο, παγωτά, 

γιαούρτι, κλπ). Η µέση κατανάλωση ανά άτοµο όπως προκύπτει από τους κατά 

κεφαλήν δείκτες κατανάλωσης και έτος στην Ελλάδα είναι για µεν το βόειο κρέας 19 

κιλά περίπου, για το χοίρειο κρέας 30 κιλά περίπου και για το νωπό αγελαδινό γάλα 

40 κιλά περίπου, ποσοστά αρκετά χαµηλότερα από το µέσο ευρωπαίο πολίτη (ΕΕ-

15) συνεπώς υπάρχουν αρκετά περιθώρια για την αύξηση της κατά κεφαλή 

κατανάλωσης στα παραπάνω προϊόντα.  

Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την χώρα µας 

δεδοµένου ότι παρέχει εισόδηµα σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες των ορεινών και 

µειονεκτικών περιοχών της χώρας και αξιοποιεί ορεινούς και υποβαθµισµένους 

βοσκότοπους. Η αιγοπροβατοτροφία, που στο σύνολό της δεν αφορά εκτατική 

κτηνοτροφία, πάσχει από διαρθρωτικά προβλήµατα στις εκµεταλλεύσεις και χρήζει, 

ιδιαίτερα, εκσυγχρονισµού.  

Τέλος σηµειώνεται ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει την πλήρη αποδέσµευση και δεν 

υφίστανται περιορισµοί από τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς των προϊόντων, µε 

εξαίρεση την ποσόστωση του αγελαδινού γάλακτος. Σε αυτή την περίπτωση, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόµενων στα διάφορα µέτρα 

(που αφορούν το αγελαδινό γάλα) του ΠΑΑ 2007-2013, είναι η ύπαρξη ανάλογης 

ατοµικής ποσότητας αναφοράς, η οποία ελέγχεται από τον αρµόδιο φορέα 

εφαρµογής µέσω µητρώου παραγωγών µε τις αντίστοιχες ποσοστώσεις τους στο 

γάλα, το οποίο καταρτίζεται από τον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος (ΕΛ.ΟΓ).  

Κατά συνέπεια ως πρώτος διαρθρωτικός στόχος του µέτρου ορίζεται η αύξηση της 

συµµετοχής της ακαθάριστης αξίας της ζωικής παραγωγής στο σύνολο της 

γεωργικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., 

υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο 

µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία ενίσχυση για 

επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω 

περιορισµών ή ορίων. Παράλληλα οι ενισχυόµενες εκµεταλλεύσεις παράγουν 

προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά.  

Σε ότι αφορά τη Φυτική Παραγωγή, η προτεραιότητα θα δοθεί σε δυναµικούς 

κλάδους του αγροτικού τοµέα ή κλάδους που παρουσιάζουν προοπτική ανάπτυξης, 

σεβόµενοι τους κανόνες της ΚΟΑ κάθε προϊόντος.  

Κατά συνέπεια, ως δεύτερος διαρθρωτικός στόχος του µέτρου, ορίζεται η στήριξη 

των προωθούµενων καλλιεργειών υπό την προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας 

Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε 

επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία 

ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν 

των εν λόγω περιορισµών ή ορίων. 
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Προτεραιότητα ένταξης στο µέτρο των σχεδίων βελτίωσης έχουν οι παραγωγοί 

καπνού για τους οποίους η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της άσκησης της γεωργικής 

δραστηριότητας. 

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ έχει οδηγήσει στην σηµαντική µείωση των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων µε καπνό.  

Στο κεφάλαιο 5.1.3 «Τεκµηρίωση των επιλογών που αντικατοπτρίζουν την επιλογή 

των προτεραιοτήτων µε βάση τις κατά περιοχή ανάγκες και τα διαρθρωτικά 

µειονεκτήµατα που έχουν προσδιορισθεί» παρουσιάζονται αναλυτικά οι νοµοί που 

είτε εγκαταλείπεται η καλλιέργεια του καπνού αλλά και οι νοµοί στους οποίους 

διατηρείται έστω και µε µείωση η καλλιέργεια συγκεκριµένων ποικιλιών καπνού που 

διατηρούν υψηλή εµπορική αξία. Μέσω του µέτρου κατά προτεραιότητα ενισχύονται 

οι περιοχές αυτές και οι παραγωγοί είτε για την στροφή σε νέες καλλιέργειες 

(περιοχές που εγκαταλείπεται η καλλιέργεια) είτε για την περαιτέρω βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων που παραµένουν στην καλλιέργεια του 

καπνού. 

Στους νοµούς αυτούς θα διατεθούν κατά προτεραιότητα και µέσω του µέτρου του 

εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων .οι πρόσθετοι πόροι που 

µεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ. από τον πρώτο πυλώνα . 

Μικρότερης έντασης τουλάχιστον µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία όπως 

αποδεικνύεται και από τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στο σχετικό κεφάλαιο  

είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι βαµβακοπαραγωγοί.  

Στις περιοχές αυτές ιδιαίτερη πριµοδότηση θα δοθεί µόνο για τα επενδυτικά σχέδια 

που προβλέπουν αναδιάρθρωση και στροφή σε άλλες καλλιέργειες. Επισηµαίνεται 

επίσης ότι προβλέπεται σηµαντική αύξηση των διαθεσίµων πόρων του µέτρου 125 

«Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της 

δασοκοµίας» για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στις ανωτέρω περιοχές 

αξιοποιώντας τους πρόσθετους πόρους που µεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ. από τον 

πρώτο πυλώνα . 

Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας θα πρέπει να σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης, συµβάλλοντας στη διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να επικεντρωθεί 

σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας και υγιεινής. Τη τελευταία δεκαετία και 

σαν αποτέλεσµα των πρόσφατων διατροφικών κρίσεων, παρατηρείται αυξηµένη 

ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται µε γεωργικές πρακτικές 

βασισµένες σε αναγνωρισµένα πρότυπα παραγωγής και προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, ως 

τρίτος διαρθρωτικός στόχος, ορίζεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

και των επιδόσεων στον τοµέα της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίµων και η 

αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
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Όσον αφορά τις χωρικές προτεραιότητες, η έµφαση θα δοθεί στην αναγκαιότητα 

εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 

καθώς επίσης και των περιοχών οι οποίες πλήττονται από την εφαρµογή της νέας 

Κ.Α.Π.  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Ενισχύσεις δύναται να δοθούν σε υλικές (πάγια) και άυλες επενδύσεις µέσω των 

οποίων επιτυγχάνεται: 

• Βελτίωση της συνολικής επίδοσης της εκµετάλλευσης 

Το µέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

• Επενδύσεις στις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις γεωργών 

φυσικών και νοµικών προσώπων. 

• Επενδύσεις στις συνεργαζόµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

• Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις νέων γεωργών. 

• Επενδύσεις για την µετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα µετεγκατάστασης προκύπτει για 

λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

• Ανειληµµένες υποχρεώσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ∆΄ Προγραµµατικής περιόδου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

Όσον αφορά στη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

αυτή µπορεί να αφορά: 

Αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της εκµετάλλευσης είτε µέσω της 

µείωσης του κόστους παραγωγής έιτε της αύξησης της αξίας των προϊόντων είτε 

µέσω της αύξησης µέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναµικότητας της 

εκµετάλλευσης σε προϊόντα που βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά (υπό την 

προϋπόθεση ότι εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της 

παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή 

εκµεταλλεύσεων, δεν θα χορηγείται καµία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισµών ή ορίων). Η 

επίτευξη της αύξησης των καθαρών κερδών της εκµετάλλευσης θα γίνεται µε µη 

επιβαρυντικές προς το περιβάλλον µεθόδους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

έγκριση των επενδύσεων θα είναι οι επενδύσεις αυτές να τηρούν τα κοινοτικά 

πρότυπα που αφορούν σε αυτές.  

Στήριξη σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας και καλής 

διαβίωσης των ζώων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των επενδύσεων θα 
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είναι οι επενδύσεις αυτές να τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που αφορούν σε αυτές και 

να οδηγούν σε αύξηση της οικονοµικής επίδοσης των εκµεταλλεύσεων. Τα κριτήρια 

τα οποία θα χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση και µέτρηση της βελτίωσης των 

συνολικών επιδόσεων της εκµετάλλευσης θα είναι οικονοµικά και θα σχετίζονται µε 

την στοχοθέτηση του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Οι δείκτες για την ποσοτικοποίησή 

τους θα είναι οι προτεινόµενοι στο κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του κανονισµού 1974/2006. 

 

Οι στόχοι του µέτρου αναφορικά µε την βελτίωση της συνολικής επίδοσης της 

εκµετάλλευσης, για κάθε µία από τις παραπάνω µορφές εκµεταλλεύσεων, τίθενται και 

τεκµηριώνονται µέσω µελέτης η οποία θα αποτυπώνει την οικονοµική και 

περιβαλλοντική κατάσταση της εκµετάλλευσης προ και µετά την υλοποίηση της 

επένδυσης. 

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι περιορισµοί και οι απαγορέυσεις των 

αντίστοιχων ΚΟΑ. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)  

Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαµβάνουν: 

• Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµός των 

παγίων της εκµετάλλευσης 

• Αγορά ή χρονοµίσθωση νέου µηχανικού και µηχανολογικού 

εξοπλισµού και υποδοµών.  

• Εξοπλισµός πληροφορικής και επικοινωνιών µε στόχο την 

αυτοµατοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση 

καλλιεργητικών παραµέτρων και των εισροών  

• Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση 

του ηλεκτρονικού εµπορίου . Η ανωτέρω δράση δεν είναι επιλέξιµη για 

τους δικαιούχους του υποµέτρου Β του παρόντος µέτρου.  

• Γενικά κόστη συνδεόµενα µε τις προαναφερόµενες δαπάνες, όπως 

αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, µελέτες 

εφικτότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωµάτων 

πατεντών και αδειών.  

• Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριµένα συστήµατα τα οποία µειώνουν 

τις απώλειες νερού. 

• Επενδύσεις συµµόρφωσης µε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα 

όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1782/2003 

του Συµβουλίου και τα οποία θα πραγµατοποιούνται µέχρι την λήξη 
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της περιόδου χάριτος η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την 

ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για 

την γεωργική εκµετάλλευση. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των νέων γεωργών, οι επενδύσεις συµµόρφωσης 

και για τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, όταν αυτά προσδιορίζονται στο 

επιχειρηµατικό τους σχέδιο, µε την προϋπόθεση τα σχετικά πρότυπα να ισχύουν 

µέχρι την λήξη της περιόδου χάριτος, η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την 

ηµεροµηνία εγκατάστασής τους ως νέων γεωργών, είναι επιλέξιµες . 

Οι επενδυτικές δαπάνες που δεν δύναται να ενισχυθούν είναι: 

o Η αγορά ζωικού κεφαλαίου 

o Η αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτειών 

o Η αγορά δικαιωµάτων παραγωγής 

o Η απλή αντικατάσταση παγίων  

o Πάγια τα οποία έχουν ενισχυθεί κατά το παρελθόν  

o Εξοπλισµός πληροφορικής και επικοινωνιών ICT (Information and 

Communication Technologies) για τους γεωργούς που έχουν ενταχθεί 

στο υποµέτρο β  

o Αναλώσιµα και πάγια µε απόσβεση µικρότερη της διάρκειας 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

o Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

o Λοιπές δαπάνες όπως αυτές καθορίζονται µε σχετική Υπουργική 

Απόφαση 

Οι επενδύσεις συµµορφώνονται µε όλα τα Κοινοτικά πρότυπα που σχετίζονται 

µε αυτές.  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι του µέτρου µπορεί να είναι: 

o Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νοµικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής 

εκµετάλλευσης 

o Συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις 

o Νέοι Γεωργοί (αντίστοιχοι δικαιούχοι του µέτρου 112 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» οι οποίοι προβλέπουν στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο 

τις αντίστοιχες επενδυτικές δαπάνες) 
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

Νεοεισαχθέντα Κοινοτικά Πρότυπα 

Για τη συµµόρφωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά 

πρότυπα µπορεί να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς. Σε αυτή την περίπτωση 

µπορεί να ισχύει περίοδος χάριτος, για την εκπλήρωση του εν λόγω προτύπου, η 

οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο 

καθίσταται υποχρεωτικό για τη γεωργική εκµετάλλευση.  

1. Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ από 1-1-2006 µε καταληκτική ηµεροµηνία 

συµµόρφωσης προς το πρότυπο το αργότερο µέχρι 1-1-2009: 

o Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συµβουλίου για την απαγόρευση της 

χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε ορµονική ή θυρεοστατική 

δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για 

κερδοσκοπικούς λόγους 

o Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, 

καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών 

εγκεφαλοπαθειών 

o Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου της για τη θέσπιση κοινοτικών 

µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού 

o Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση γενικών 

κοινοτικών µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων 

καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων 

o Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 

σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού 

πυρετού του προβάτου 

2. Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ από 1-1-2007 µε καταληκτική ηµεροµηνία 

συµµόρφωσης προς το πρότυπο το αργότερο µέχρι 1-1-2010 

o Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση στοιχειωδών 

κανόνων για την προστασία των µόσχων 

o Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για 

την προστασία των χοίρων 

o Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των ζώων 

στα εκτροφεία 

Ισχύοντα Κοινοτικά Πρότυπα  

Θα πρέπει να εφαρµόζονται από όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Στήριξη µπορεί 

να χορηγηθεί µόνο σε επενδύσεις νέων γεωργών µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα 

ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, (πρότυπα του Καν. 1782/2003) όπως αυτά 
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προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή ισχύει 

περίοδος χάριτος, για την συµµόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα, η οποία δεν θα 

ξεπερνάει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης των νέων γεωργών. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση που παρέχεται έχει τη µορφή της επιδότησης κεφαλαίου και χορηγείται 

απολογιστικά σε τρεις το πολύ δόσεις. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα ένα µέρος αυτής 

να προκαταβληθεί σε ποσοστό έως 20% υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται 

εγγυήσεις από µέρους των ωφελουµένων σε ύψος 110% του ποσού της 

προκαταβολής. Τα νοµικά πρόσωπα δεν δικαιούνται προκαταβολής. 

ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α. Τα ποσοστά ενίσχυσης διαµορφώνονται κατά περίπτωση ως ακολούθως: 

1. Φυσικά - Νοµικά πρόσωπα – συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις 

Το µέγιστο ποσοστό της ενίσχυσης διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

πίνακα και θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε Κ.Υ.Α. 

2. Νέοι Γεωργοί 

Το µέγιστο ποσοστό της ενίσχυσης διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

πίνακα και θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε Κ.Υ.Α: 

Β. Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται σε 250.000€ για τα 

φυσικά πρόσωπα και σε 500.000€ για τα νοµικά πρόσωπα και τις συνεργαζόµενες 

εκµεταλλεύσεις. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 121 –  Υποµέτρο : A   

 Κοινοτική Εθνική ∆ηµόσια Ιδιωτική Συνολικό 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 75% 

ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ  50% 

ΛΟΙΠΕΣ 40% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 75% 

ΟΡΕΙΝΗ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ  60% 

ΛΟΙΠΕΣ 50% 
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Συµµετοχή Συµµετοχή ∆απάνη Συµµετοχή Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 304.747.125 125.237.151 429.984.276 430.000.000 859.984.276 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες υποστηρίζονται από τον 

προγραµµατισµό αγροτικής ανάπτυξης δυνάµει του καν. (ΕΚ) 1257/99 που δεν θα 

ολοκληρωθούν µέσα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, και συγκεκριµένα σε 

ότι αφορά στις δηµοσιοποιήσεις του Μέτρου «Επενδύσεις στις Γεωργικές 

Εκµεταλλεύσεις» του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, των ετών 2003 έως 2006, και των ΠΕΠ 

για την προκήρυξη του έτους 2006  θα ισχύσουν τα άρθρα 4 § 1 και 8 § 1α του Καν. 

(ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής. Το ποσό των ανειληµµένων υποχρεώσεων 

ανέρχεται σε 230.000.000€. Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-

2006 καθώς και στα ΠΕΠ 2000-2006 εγκριθεί ως ηµεροµηνία λήξης για την 

υλοποίησή τους η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση των 

προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. το ποσό αυτό θα 

αναθεωρηθεί. 

Η συνεχιζόµενη δράση αφορά: 

• Τους δικαιούχους, για όλη τη χώρα, του Μέτρου του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. 

2000 – 2006, 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» , οι 

οποίοι εγκρίθηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α. 637/05.  

• Τους δικαιούχους των αντίστοιχων µέτρων των 13 Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για σχέδια βελτίωσης γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής. 

Μέσω του συστήµατος διαχέιρισης και ελέγχου θα υπάρχει διακριτή διαφορά σε 

όρους φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των δικαιούχων µεταξύ τρίτης και 

τέταρτης προγραµµατικής περιόδου (άρθρο 15 Καν. 1320/2006). 

ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ 

∆εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή 

τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α των διαφόρων προϊόντων (άρθρο 5 § 6 καν (ΕΚ) 

1698/2005 Συµβουλίου). 

Ειδικότερα:  

ΖΑΧΑΡΗ  

∆εν ενισχύονται τευτλοπαραγωγοί του νοµού Φθιώτιδας , της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχουν παραιτηθεί των 
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καλλιεργητικών τους δικαιωµάτων και είναι επιλέξιµοι για ενίσχυση από το Εθνικό 

πρόγραµµα Ζάχαρης. Εξαίρεση αποτελεί ο νοµός Έβρου που συνεχίζει να παράγει 

ζακχαρότευτλα για να εφοδιάζει τη µονάδα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην 

Ορεστιάδα. 

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

1) Στον τοµέα οπωροκηπευτικών δε χορηγείται καµία ενίσχυση, στο πλαίσιο του 

παρόντος καθεστώτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

� Σε δράσεις που εφαρµόζονται από οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη 

από την Κ.Ο.Α φρούτων και λαχανικών και εµπίπτουν στις επιλεξιµότητες των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων που υλοποιούνται µε βάση το κανονιστικό 

πλαίσιο της ΚΟΑ .  

� Σε δράσεις που εφαρµόζονται από ατοµικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν ή 

όχι σε οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α φρούτων και 

λαχανικών, εφόσον τα µέτρα αυτά έχουν συλλογική διάσταση.  

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 

υφίσταται αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών, αλλά λόγω του νησιωτικού 

τους χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους 

έκτασης, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. 

Στην ανωτέρω περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο 

πλαίσιο του µέτρου θα κοινοποιούνται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής που 

χειρίζεται τα θέµατα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών 

• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 
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οµάδων παραγωγών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους 

εκµετάλλευση. 

 

ΟΙΝΟΣ  

Οι δικαιούχοι του προγράµµατος οίνου ετών 2006, 2007, 2008, εξαιρούνται και δε 

δύναται να χρηµατοδοτηθούν από τις αντίστοιχες δράσεις του µέτρου. Ο έλεγχος 

αυτός (µη δυνατότητα συµµετοχής πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Πληρωµής 

µέσω και των διασταυρωτικών ελέγχων. Στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου δεν 

επιτρέπεται η φύτευση αµπελώνων. 

Από την έναρξη εφαρµογής των επιχειρησιακών σχεδίων, που προβλέπονται στην 

νέα ΚΟΑ Οίνου, για οµοειδείς δράσεις στις περιοχές εφαρµογής των σχεδίων αυτών 

θα επανεξετασθεί η εφαρµογή του µέτρου, ούτως ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη 

των παρεµβάσεων του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ. 

 

ΚΑΠΝΟΣ 

Οι δικαιούχοι του µέτρου 3 «∆ιαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων»  που 

χρηµατοδοτείται από το ταµείο καπνού εξαιρούνται µέχρι του τέλους του 2010 από το 

µέτρο. 

 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  

Ο τοµέας µελισσοκοµίας δεν είναι επιλέξιµος στο µέτρο 121 «Εκσυγχρονισµός 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων» και το σύνολο των αναγκών για επενδύσεις θα 

καλυφθεί από τον κανονισµό 797/2004.  

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 

υφίσταται µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, αλλά λόγω του νησιωτικού τους 

χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους έκτασης, δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Στην ανωτέρω 

περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο πλαίσιο του 

µέτρου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆/νση του ΥΠΑΑΤ. 

• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 



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

 203 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 

µελισσοκοµικών συνεταιρισµών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η 

γεωργική τους εκµετάλλευση. 

 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

∆εν είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου καµία 

επένδυση από ελαιοπαραγωγό µέλος αναγνωρισµένου ΟΕΦ. 

Κατ εξαίρεση δύναται να ενταχθούν στο µέτρο οι ανωτέρω δικαιούχοι µόνο όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του δικαιούχου από τα τριετούς διάρκειας 

προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους υπέρ των ΟΕΦ. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που έλαβαν 

επενδυτική στήριξη 

8.000 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων € 859.984.276 

Οι ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος  
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (β) 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

121 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το υποµέτρο στοχεύει στην ένταση της εφαρµογής των προσπαθειών για την 

προσαρµογή στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και συγκεκριµένα 

των σχετικών Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Αγροτική 

Ανάπτυξη και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), 

µέσω  

• Της ενσωµάτωσης των αγροτών στην ψηφιακή οικονοµία µε την 

αντιµετώπιση των υφιστάµενων ανισοτήτων στην πρόσβαση και την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

• Της αύξησης στην χρήση του ∆ιαδικτύου και των συναλλαγών µέσω 

αυτού. 

• Της δυνατότητας αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς 

επίσης και η προώθηση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των Γεωργικών 

Εκµεταλλεύσεων µε τη χρήση των ΤΠΕ.  

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονοµίας για την αύξηση του ρυθµού 

προσαρµογής των εκµεταλλεύσεων στο νέο οικονοµικό περιβάλλον και η ταχύτερη 

ενσωµάτωσή τους στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Πεδίο εφαρµογής 

• Καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Καλύτερη χρηµατοοικονοµική και τεχνοπαραγωγική διαχείριση της 

εκµετάλλευσης. 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των απασχολουµένων στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 
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• Ταχύτερη διακίνηση αγαθών και εµπορευµάτων αλλά και 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών αποθήκευσής τους. 

• Αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της 

Περιφέρειας. 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και συναφών 

επιχειρήσεων. 

• Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

• Αξιοποίηση ΤΠΕ από Ωφελούµενο/Πολίτη. 

• Άρση της αποµόνωσης τους µε τη συµµετοχή τους στην παραγωγή 

και χρήση των κατάλληλων πληροφοριών µέσω των ΤΠΕ. 

• Αξιοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου σε 

παραγωγούς που η ύπαρξη εµποδίων στην φυσική διακίνηση των 

προϊόντων τους µειώνει την ανταγωνιστικότητά τους. 

• Βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

παραγωγική διαδικασία, καθώς και στις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο 

τοµέα. 

• Προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων και των αγροτουριστικών 

καταλυµάτων. 

∆ράσεις 

Αγορά εξοπλισµού, υλικού (Η/W), λογισµικού (S/W).  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Γεωργός κατά κύρια απασχόληση, µε εισόδηµα τουλάχιστον 50% από γεωργική 

εκµετάλλευση, ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη 

στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας τους δυνατότητας σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Η 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαιούχων θα γίνει µέσω του 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».  

Προτεραιότητα θα δοθεί: 

• Σε νέους γεωργούς (κάτω των 40 ετών) 

• Στους έχοντες το µεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήµατος από 

γεωργικές επιχειρήσεις 

• Σε αυτούς που διαµένουν σε ορεινές περιοχές 

• Σε αυτούς που διαµένουν σε νησιωτικές περιοχές. 

• Σε περιοχές που διαθέτουν υποδοµή σε ΤΠΕ 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)  

• Η επένδυση θα αφορά τη προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και 

επικοινωνιών καθώς επίσης και το κατάλληλο λογισµικό. 

Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 1200€ ανά δικαιούχο.  

Ισχύουν τα ποσοστά ενίσχυσης του υποµέτρου (α). 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Φορέας εφαρµογής για τα 2 υποµέτρα είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων συνεπικουρούµενη από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Γεωργικής 

Ανάπτυξης. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 121 –  Υποµέτρο : B   

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 14.174.803 5.825.197 20.000.000 20.000.000 40.000.000 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που 

έλαβαν επενδυτική στήριξη 

17.000 Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό 

επενδύσεων 

40.000.000 

Οι ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 121 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 318.921.928 131.062.348 449.984.276 450.000.000 899.984.276 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 
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5.3.1.2.2. Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (ii) και 27 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005  

Άρθρο 18 και σηµείο 5.3.1.2.2, Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

122 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Τα µη δηµόσια δάση αποτελούν το 35% περίπου των δασών της χώρας µας. 

Σε σχέση µε τη δηµόσια δασοπονία, η µη δηµόσια έχει µικρότερη πυκνότητα οδικού 

δικτύου, οι αναδασώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν είναι ελάχιστες, 

τα εκτελεσθέντα έργα για τη δασοπροστασία είναι ανεπαρκή και δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό βελτιώσεις και καλλιέργειες στα δάση. 

Τα δάση αυτά από την άποψη δασοκοµικής σύνθεσης δεν υστερούν έναντι των 

δηµοσίων, από άποψη όµως παραγωγής σε δασικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

υπολείπονται εκείνων του δηµοσίου δασοπονικού τοµέα. Η χαµηλή απόδοσή τους 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις λόγω της 

χαµηλής, µακρόχρονης και συνεπώς αβέβαιης απόδοσής τους και σε µερικά άλλα 

προβλήµατα, που αναφέρονται στο µικρό µέγεθος των δασικών ιδιοκτησιών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία για την ελληνική δασοπονία (Κριτήρια και ∆είκτες αειφορικής 

διαχείρισης των ∆ασών της Ελλάδας, 2000) η ετησίως απολαµβανόµενη ποσότητα 

ξύλου από τα δάση της χώρας υπολείπεται σηµαντικά της καθαρής ετήσιας 

προσαύξησής τους. Η ποιότητα του παραγόµενου σήµερα ξύλου δεν είναι η 

καλύτερη δυνατή εξαιτίας των επιδράσεων που δέχτηκε το ξυλώδες κεφάλαιο των 

ελληνικών δασών από τη βοσκή, τις πυρκαγιές, τις λαθροϋλοτοµίες και τέλος της 

κατά κανόνα χαµηλής παραγωγικότητας των δασικών εδαφών της Ελλάδας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Να στηρίξει τους ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων για να εφαρµόσουν µία 

πολύ-λειτουργική δασική πολιτική η οποία επικεντρώνεται µεν στην βελτίωση των 

οικονοµικών δεικτών και της ανταγωνιστικότητας, αλλά συγχρόνως διατηρεί την 

βιοποικιλότητα και ακολουθεί τις δεσµεύσεις της αειφορικής διαχείρισης. 

Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του µέτρου είναι: 

• Η βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων 

µε την ποιοτική αναβάθµισή τους µε τη λήψη κατάλληλων 

διαχειριστικών µέτρων.  
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• Η δηµιουργία έργων υποδοµής για την βελτίωση της 

προσπελασιµότητας των δασών µε πολλαπλά οφέλη (οικονοµικά, 

προστατευτικά).  

• Η αξιοποίησή τους ως φυσικό πόρο για προστατευτικούς σκοπούς της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας και για λόγους δασικής αναψυχής για 

οικονοµική εκµετάλευση. 

∆ΡΑΣΗ : Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών σε ιδιωτικά δάση  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Όλη η χώρα. 

Οι επενδύσεις, που µπορεί να υλοποιήσει ένας δικαιούχος για την βελτίωση της 

οικονοµικής αξίας των δασών στη χώρα είναι αναγκαίο να αποσκοπούν στον πολυ-

λειτουργικό ρόλο αυτών και όχι µόνο στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τεχνικής 

ξυλείας. Εξάλλου, ο πολυ-λειτουργικός ρόλος του δάσους και η εφαρµογή 

δασοπονίας πολλαπλών σκοπών δεν αποτελεί µόνο στόχο της ελληνικής 

δασοπονίας αλλά και της ∆ασικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψήφισµα 

του Συµβουλίου, 1999/C 56/01 της 15ης ∆εκεµβρίου 1998).  

Γενική προϋπόθεση για την εφαρµογή των δράσεων των µέτρων είναι η εκπόνηση 

του δασικού διαχειριστικού σχεδίου που θα καταρτίζεται σύµφωνα µε τις 

πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφορική 

διαχείριση των δασών, οι οποίες θεσπίστηκαν στο παράρτηµα 2 του ψηφίσµατος L2, 

στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης της Λισαβόνας για την προστασία των δασών 

της Ευρώπης. 

Συνεπώς οι προτεινόµενες δράσεις του µέτρου είναι οι εξής:  

• Η ποιοτική βελτίωση των παραγόµενων δασικών προϊόντων, µέσα 

από κατάλληλες δασοκοµικές επεµβάσεις, όπως η αναγωγή 

πρεµνοφυών δασών σε διφυή ή σπερµοφυή µορφή.  

• Η εισαγωγή νέων ειδών παρεµφερούς ζώνης και αραιώσεις που να 

βελτιώνουν την οικονοµική αξία των δασών. 

• Η αύξηση, ανανέωση, βελτίωση, αντικατάσταση και εµπλουτισµός του 

ξυλώδους κεφαλαίου (ξυλαπόθεµα) µε την εισαγωγή νέων 

δασοπονικών ειδών σε υποβαθµισµένες δασοσυστάδες. 

• Έργα κατασκευής, βελτίωσης δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων 

(διάνοιξη – βελτίωση δασικών δρόµων, δασοτρακτεροδρόµων, 

κορµοπλατειών, κατασκευή τεχνικών έργων σκυρόστρωσης κ.λ.π.), 

στα πλαίσια της εκµετάλλευσής του. 
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• Έργα δηµιουργίας µικρών δασικών φυτωρίων για αναπαραγωγικούς 

σκοπούς στα πλαίσια της εκµετάλλευσής του και θα είναι επιλέξιµο το 

κόστος εγκατάστασης αυτού. 

• ∆ηµιουργία ελεγχόµενων κυνηγητικών περιοχών, εκτροφείων 

θηραµάτων και εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων υποδοµών, σε 

δάση και δασικές εκτάσεις που είναι εκτός περιοχών Natura 2000 και 

περιοχών υψηλής φυσικής Αξίας (High nature value). 

• Η εκπόνηση του δασικού διαχειριστικού σχεδίου που θα καταρτίζεται 

σύµφωνα µε τις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές 

επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφορική διαχείριση των δασών, οι 

οποίες θεσπίστηκαν στο παράρτηµα 2 του ψηφίσµατος L2, στο 

πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης της Λισαβόνας για την προστασία 

των δασών της Ευρώπης, µε την προύπόθεση ότι θα αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι του επενδυτικού σχεδίου. 

• Προµήθεια υλικού και εξοπλισµού (φυτευτικού υλικού, σχετικού 

εξοπλισµού συγκοµιδής και καλλιεργητικών φροντίδων, κλπ). 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι δικαιούχοι του µέτρου αυτού θα είναι οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των 

ανωτέρω δασών και συγκεκριµένα: φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και ∆ήµοι ή Κοινότητες, καθώς επίσης και µισθωτές δασών και δασικών 

εκτάσεων . 

Το ελάχιστο µέγεθος της εκµετάλλευσης (συστάδας) καθορίζεται σε 50 Ha. Το 

σύνολο των επιλέξιµων εκτάσεων που θα ενταχθούν στην ∆ράση του Μέτρου είναι 

200.000 Ha. 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ / ΥΠΟ-ΕΘΝΙΚΑ ∆ΑΣΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ  

Το µέτρο αυτό συνδέεται µε το Κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση (COM (2006) 

302 τελικό 15.6.2006) και συγκεκριµένα συνεισφέρει στους 2 από τους 4 βασικούς 

στόχους του οι οποίοι επιγραµµατικά είναι: 

• βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος 

• συµβολή στην ποιότητα ζωής. 

Επίσης, στο 6ο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, άρθρα 2 και 6 τα 

οποία προβλέπουν την στήριξη µέτρων για την ποιοτική αναβάθµιση των φυσικών 

οικοσυστηµάτων.  

Τέλος το µέτρο αυτό λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τα ετήσια εθνικά δασικά 

προγράµµατα . 
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος / Τµήµα Ιδιωτικής 

∆ασοπονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνεπικουρούµενη 

από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ∆ασών. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το µέγιστο ύψος της ενίσχυσης δύναται να φτάσει: 

α) Στο 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις i) περιοχές µε φυσικά 

µειονεκτήµατα ορεινών περιοχών, ii) περιοχές µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 

περιοχών και iii) περιοχών Natura 2000 και ενισχύσεων που συνδέονται µε την 

οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

β) Στο 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις λοιπές περιοχές  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 122 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 10.630.483 4.368.643 14.999.126 15.000.000 29.999.126 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων που έλαβαν 

επενδυτική στήριξη 

400 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 29.999.126 € 
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5.3.1.2.3. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 19 και σηµείο 5.3.1.2.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

123 Α Γεωργικά Προϊόντα 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ο αγροδιατροφικός τοµέας της Ελλάδας παρουσιάζει σχετικά χαµηλή 

ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων, τη χαµηλή, εν γένει, προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, 

συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναµία προώθησής του στις ξένες αγορές. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΣΣΑΑ 2007-2013 είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα 

µέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων. Η 

µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων είναι δράσεις οι οποίες 

προσδίδουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. 

Ο µεταποιητικός τοµέας των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από 

τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Παρόλα αυτά εµφανίζει µια 

έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά τον αριθµό και το µέγεθος παραγωγής µεταξύ 

των µεγάλων και των µικρών επιχειρήσεων. Ένας συγκριτικά πολύ µικρός αριθµός 

200 περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της παραγωγής και του µεριδίου 

της αγοράς. Αντίθετα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός 17.000 περίπου µικρών 

επιχειρήσεων παράγει το υπόλοιπο µέρος των µεταποιηµένων γεωργικών 

προϊόντων στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και 

υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτοµίας και νέων προϊόντων, 

συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση 

των παραδοσιακών τροφίµων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. 

Στόχος του παρόντος µέτρου είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 

των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε την στήριξή τους σε θέµατα 

υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της 

ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. 
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Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2000-2006, ενισχύθηκαν επενδύσεις 

που αφορούσαν τους τοµείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, διάφορα ζώα (κυρίως 

µέλι), δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα (ελαιόλαδο), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, 

γεώµηλα και ζωοτροφές. 

Το συνολικό κόστος παρέµβασης για την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 ανήλθε 

στο ύψος, περίπου, των 1.504 εκ. € από το οποίο η ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται 

περίπου στα 722,2 εκ. € . 

Στις τρεις προσκλήσεις του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. 2000-2006, µέτρο 2.1 «Μεταποίηση & 

εµπορία γεωργικών προϊόντων» υποβλήθηκαν συνολικά 2.466 αιτήσεις επενδυτικών 

σχεδίων για ένταξη από τις οποίες θετική γνωµοδότηση ένταξης έλαβαν 1.492 

επενδυτικά σχέδια. 

Ο συγκεκριµένος τοµέας χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση όσον αφορά την 

υφιστάµενη κατάσταση και τις αναπτυξιακές προοπτικές ανάλογα µε τους επιµέρους 

τοµείς και υποτοµείς. Γενικά δεν παρέχονται ενισχύσεις για αύξηση της παραγωγής 

σε προϊόντα που υπάρχουν είτε ατοµικές έιτε περιφερειακές είτε εθνικές 

ποσοστώσεις, είτε περιορισµοί από τις ΚΟΑ : 

1. Κλάδοι Ζωικής Παραγωγής: 

• Στον Τοµέα κρέατος καλύφθηκαν σε µεγάλο ποσοστό, κατά την 

προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, οι ανάγκες για ιδρύσεις 

σφαγείων ενώ υπάρχουν περαιτέρω ανάγκες για εκσυγχρονισµούς 

ορισµένων σφαγείων και τυποποιητηρίων κρέατος καθώς και ανάγκες 

ίδρυσης, κυρίως µονάδων επεξεργασίας – διαχείρισης υποπροϊόντων 

και παραπροϊόντων σφαγής.  

• Στον Τοµέα γάλακτος καλύφθηκαν σε µεγάλο ποσοστό, κατά την 

προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, οι ανάγκες για ιδρύσεις 

τυροκοµείων και γενικότερα µονάδων επεξεργασίας γάλακτος – 

παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων (εξαιρουµένων αυτών για την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ). Υπάρχει 

ανάγκη για εκσυγχρονισµούς των µονάδων αυτών.  

• Στον Τοµέα Αυγών – Πουλερικών - Κονίκλων οι ανάγκες 

περιορίζονται, κατά κύριο λόγο, στους εκσυγχρονισµούς ιδιαίτερα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της υγιεινής αλλά 

και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.  

• Στον Τοµέα του µελιού, στα πλαίσια του 3ου Κ.Π.Σ. ιδρύθηκαν 8 νέες 

µονάδες και εκτιµάται ότι δεν υπάρχει ανάγκη ίδρυσης και άλλων 
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µονάδων, ενώ υπάρχουν ανάγκες εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων 

διότι αυτές δεν καλύφθηκαν µε τα επενδυτικά σχέδια του 3ου Κ.Π.Σ.  

• Στον τοµέα ζωοτροφών οι ανάγκες για ιδρύσεις έχουν υπερκαλυφθεί 

(εξαιρουµένων αυτών για την παραγωγή βιολογικών σύνθετων 

ζωοτροφών) και υπάρχουν ανάγκες µόνο για εκσυγχρονισµούς 

υφιστάµενων µονάδων.  

2. Κλάδοι Φυτικής Παραγωγής 

• Στον Τοµέα των ελαιούχων οι ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί πλήρως ως 

προς τις ιδρύσεις τυποποιητηρίων κυρίως για συσκευασίες του 

προϊόντος, ενώ έχουν καλυφθεί ως προς τα συµβατικά ελαιοτριβεία 

(ίδρυση και εκσυγχρονισµός). 

• Στον Τοµέα οίνου διαγράφεται η τάση, τα τελευταία χρόνια, για 

προτίµηση των ποιοτικών εµφιαλωµένων κρασιών και οι εξαγωγές 

φανερώνουν µια µεταστροφή από τη χύµα µορφή ή το µούστο προς 

το ποιοτικό εµφιαλωµένο προϊόν µε τους σχετικούς ρυθµούς ετήσιας 

αύξησης να είναι ανοδικοί. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για 

εκσυγχρονισµό µονάδων τυποποίησης – εµφιάλωσης οίνου καθώς και 

για ιδρύσεις τέτοιων µονάδων για οίνο παραγόµενο από βιολογική 

καλλιέργεια και Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης καθώς επίσης 

και µονάδων από συµβατική α’ ύλη σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές. 

• Στον Τοµέα των οπωροκηπευτικών οι ανάγκες για εκσυγχρονισµό των 

υφιστάµενων µονάδων έχουν καλυφθεί κατά 60% περίπου, κατά το 3ο 

Κ.Π.Σ. ενώ οι ανάγκες για ίδρυση νέων µονάδων έχουν σχεδόν 

καλυφθεί. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή 

των κατεψυγµένων κηπευτικών σε βάρος των κονσερβοποιηµένων και 

των χυµών µακράς διάρκειας έναντι των χυµών µικρής διάρκειας.  

• Στον τοµέα των δηµητριακών οι ανάγκες για ιδρύσεις έχουν 

υπερκαλυφθεί και υπάρχουν ανάγκες µόνο για ορισµένους 

εκσυγχρονισµούς.  

• Στον τοµέα ανθέων εκτιµάται ότι υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας 

µονάδων τυποποίησης ανθέων µε σκοπό τη µείωση των εισαγωγών.  

• Στον Τοµέα των Φαρµακευτικών και Αρωµατικών φυτών, ο οποίος 

παρουσιάζει υψηλή προστιθέµενη αξία µε χαµηλό ποσοστό 

συµµετοχής πρώτων υλών στο βιοµηχανικό κόστος, θα υπάρξει 
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ανάγκη για ίδρυση νέων µονάδων και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων 

µονάδων για την περαιτέρω προώθηση των τοπικών προϊόντων, σε 

συνδυασµό µε την ενδεχόµενη στροφή της παραγωγής, λόγω 

αναθεώρησης της ΚΑΠ, προς τα φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. 

• Ο Τοµέας των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού 

παρουσιάζει σχετικό ενδιαφέρον. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

1. Η βελτίωση στη µεταποίηση και εµπορία των πρωτογενών γεωργικών 

προϊόντων µέσω της στήριξης επενδύσεων του παρόντος µέτρου που αποσκοπούν:  

• στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης και 

εµπορίας,  

• στην προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για 

ενθάρρυνση παραγωγής και αξιοποίησης µορφών ενίσχυσης 

ανανεώσιµης ενέργειας,  

• στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας,  

• στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά 

προϊόντα,  

2. Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία 

γεωργικών προϊόντων  

3. Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, 

της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων 

4. Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και 

των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, µέσω της ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας 

τους. 

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πραγµατοποιηθεί µε την προϋπόθεση ότι για 

όλες τις δράσεις της µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων θα 

γίνονται σεβαστές οι απαιτήσεις των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς των προϊόντων. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν: 

• στην µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων που καλύπτονται από το 

παράρτηµα Ι της συνθήκης (εξαιρουµένων των αλιευτικών) 
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• στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών που 

συνδέονται µε προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτηµα Ι της 

συνθήκης (εξαιρουµένων των αλιευτικών) και  

• στην τήρηση των κοινοτικών προτύπων που εφαρµόζονται στη 

συγκεκριµένη επένδυση. 

Σε περίπτωση που γίνονται επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση προς κοινοτικά 

πρότυπα, στήριξη µπορεί να παρέχεται µόνο σε επενδύσεις που πραγµατοποιούν 

πολύ µικρές επιχειρήσεις (σύµφωνα µε την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) µε 

σκοπό τη συµµόρφωση προς νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

Όσον αφορά το είδος των δικαιούχων, αυτοί µπορεί να είναι:  

o Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

o Φυσικά πρόσωπα δεν γίνονται δεκτά 

Όσον αφορά το µέγεθος των δικαιούχων:  

Για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων επιλέξιµες είναι µόνο: 

• πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το 

µέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα µε την περιφέρεια που ανήκουν 

(σύµφωνα µε το Παράρτηµα του καν (ΕΚ) 1698/05 του Συµβουλίου 

«Ποσά και Ποσοστά στήριξης»).  

• όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου µεγέθους, της περιοχής των 

µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) 

αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το µέγιστο ποσοστό 

στήριξης  

• επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 

1 της εν λόγω σύστασης (2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), και 

απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 

εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται 

µείωση κατά το ήµισυ των µέγιστων ορίων της ενίσχυσης που 

προβλέπεται. 

Για ίδρυση νέων µονάδων επιλέξιµες είναι µόνο όσες αφορούν µέγεθος και κύκλο 

εργασιών που ανήκουν στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις.  
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∆εν παρέχεται στήριξη σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την 

διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/1-10-04) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Για τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των επιχειρήσεων απαιτείται να εξαλειφθούν 

υφιστάµενες αδυναµίες που αποτρέπουν την ανάπτυξη του τοµέα µεταποίησης και 

εµπορίας γεωργικών προϊόντων και εντοπίζονται κύρια στο υψηλό κόστος 

µεταποίησης και διάθεσης προϊόντων, στη χαµηλή προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε 

συσκευασία, τυποποίηση και στη µη δυνατότητα προώθησής τους σε ξένες αγορές.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, έµφαση θα δοθεί στους τοµείς που σχετίζονται µε το 

εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων αλλά και το περιβάλλον δραστηριοποίησής 

τους. Οι κυριότεροι τοµείς µε τους επιµέρους στόχους τους εντοπίζονται στα 

παρακάτω σηµεία:  

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι περιορισµοί και οι απαγορέυσεις των 

αντίστοιχων ΚΟΑ. 

Επιχειρησιακή Λειτουργία 

• Επενδύσεις για την εισαγωγή Συστηµάτων Ποιότητας (ISO, HACCP) 

• Ανασχεδιασµός ∆ιαδικασιών και Οργανωτικού Μοντέλου 

• Εισαγωγή και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για την βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(ηλεκτρονικές παραγγελίες, παρακολούθηση µεταφοράς προϊόντων 

(χρόνοι παράδοσης, συνθήκες µεταφοράς, κ.λπ.) 

• Εισαγωγή µεθόδων µεταποίησης χαµηλού κόστους, περιβαλλοντικά 

φιλικών και κοινωνικά αποδεκτών.  

• Ανάπτυξη δικτύου µεταποίησης και εµπορίας βιολογικών προϊόντων 

και προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ. 

• ∆εν είναι επιλέξιµο το κόστος των επιθεωρήσεων. 

Καινοτοµία 

• Στήριξη για θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και 

τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής 

και ασφάλειας των προϊόντων στον τοµέα της µεταποίησης 

• Ενίσχυση προστιθέµενης αξίας στο προϊόν σε συσκευασία, 

τυποποίηση και της δυνατότητας προώθησής του στις ξένες αγορές 
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ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ο κλάδος της µεταποίησης ή / και εµπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί 

συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τοµέα, ως ακολούθως:  

1. ΚΡΕΑΣ  

o Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις:  

Ο εκσυγχρονισµός έχει καλυφθεί κατά µεγάλο ποσοστό. Περαιτέρω, εκσυγχρονισµού 

χρήζουν τα υφιστάµενα σφαγεία έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την 

βιολογική κτηνοτροφία και να µπορούν να πιστοποιηθούν ανάλογα τα βιολογικά 

παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

∆εν υπάρχει ανάγκη ίδρυσης νέων σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, ούτε σε 

αντικατάσταση ακατάλληλων, µε εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και 

Εύβοιας), όπου, αποδεδειγµένα, δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή.  

o Τεµαχισµός – Τυποποίηση – Κρεαταγορές:  

Ίδρυση σε περιπτώσεις καθετοποίησης εκµεταλλεύσεων θηραµατικών ειδών καθώς 

και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή µε στόχο την προστασία της 

δηµόσιας υγείας και εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 

µονάδων. 

o Επεξεργασία και µεταποίηση κρέατος (Αλλαντοποιία): Μόνο 

εκσυγχρονισµοί και µετεγκαταστάσεις υφιστάµενων µονάδων.  

o Μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων: Ίδρυση, επέκταση – 

εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων αδρανοποίησης 

παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής, σαν συµπλήρωση 

µονάδων σφαγής, συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για την 

παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας.  

2. ΓΑΛΑ  

• Μονάδες επεξεργασίας ή/και µεταποίησης γάλακτος 

o Βιοµηχανίες Γάλακτος: Μόνο εκσυγχρονισµοί - µετεγκαταστάσεις 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε απασχολούµενο δυναµικό µικρότερο ή 

ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. €, 

έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι.  

o Τυροκοµεία: Εκσυγχρονισµοί, µετεγκαταστάσεις ώστε να τηρούνται οι 

βασικές προδιαγραφές υγιεινής και περιβαλλοντικών όρων καθώς 

επίσης και να διασφαλιστούν και προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, της χώρας µας. Ίδρυση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος. Ιδρύσεις µικρών µονάδων 

παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, 

εκσυγχρονισµός – επέκταση – µετεγκατάσταση αυτών. 
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• Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδων αξιοποίησης 

παραπροϊόντων γάλακτος (τυρόγαλα), που στοχεύουν στην βελτίωση 

του περιβάλλοντος.  

3. ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΚΟΥΝΕΛΙΑ 

o Αυγά: Ενίσχυση τυποποίησης – συσκευασίας αυγών µε ιδρύσεις, 

εκσυγχρονισµούς– επεκτάσεις – µετεγκαταστάσεις µονάδων. Ιδρύσεις 

µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση 

τα αυγά, τηρώντας τα όρια των ατοµικών, περιφερεικών και εθνικων 

δικαιωµάτων. Πτηνοσφαγεία: Ιδρύσεις πτηνοσφαγείων µόνο σε 

νησιώτικες και ορεινές περιοχές, σε ειδικές ζώνες που θα προκύψουν 

από σχετικές µελέτες προσδιορισµού των χωρικών αναγκών και των 

χρήσεων γής, καθώς και αυτών µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητα και 

ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΟΚ) 

1906/90 και Καν. 1538/91 όπως αυτοί ισχύουν. Ιδρύσεις, εντός 

υφιστάµενων πτηνοσφαγείων, γραµµών σφαγής ινδιάνων και 

κουνελιών των οποίων στερείται σε µεγάλο βαθµό η χώρα µας 

προβλέποντας την ανάλογη χωροταξική κατανοµή τους καθώς επίσης 

και εκσυγχρονισµοί των υφιστάµενων µονάδων. Γενικά για τα 

πτηνοσφαγεία εκσυγχρονισµοί ή/και µετεγκαταστάσεις µονάδων και 

ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόµενα 

σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

o Τεµαχισµός-τυποποίηση κρέατος πουλερικών - κουνελιών: Ίδρυση, 

εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση µονάδων κοπής – 

τυποποίησης – συσκευασίας, κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων 

µονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.  

4. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ  

o Μέλι: Μόνο εκσυγχρονισµοί, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µονάδων 

τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης µελιού. Ίδρυση – 

εκσυγχρονισµός – επέκταση – µετεγκατάσταση µονάδων για 

παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κ.λ.π. 

Ιδρύσεις µικρών µονάδων τυποποίησης µελιού, µόνο στα νησιά και σε 

ορεινές περιοχές λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετή α΄ ύλη µε 

προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – 

µεταποίησης βιολογικού µελιού.  

o Άλλα ζώα: Ίδρυση, εκσυγχρονισµός – επέκταση – µετεγκατάσταση 

µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  

o Ίδρυση - Εκσυγχρονισµός - βελτίωση – επέκταση υφισταµένων 

µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

5. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  
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Λόγω της επάρκειας της υφιστάµενης δυναµικότητας των µονάδων παραγωγής 

ζωοτροφών θεωρούνται αναγκαίοι µόνο εκσυγχρονισµοί µονάδων παραγωγής 

πλήρως τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, που θα εφαρµόσουν HACCP.  

o Ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί - µετεγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων 

ζωοτροφών µε δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου, µόνο σε ορεινές 

και νησιώτικες περιοχές και ιδιαίτερα για αποθήκευση βιολογικών 

ζωοτροφών.  

o Ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί – µετεγκαταστάσεις µονάδων παραγωγής 

ζωοτροφών οικιακών ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP καθώς 

επίσης και ιδρύσεις µονάδων που θα παράγουν βιολογικές ζωοτροφές.  

Για τις παραγόµενες ζωοτροφές οι οποίες προέρχονται από κόκαλα, αίµα και άλλα 

υποπροϊόντα ισχύει η κοινοτική νοµοθεσία: 

• Καν. (ΕΚ) 1234/2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των 

παραρτηµάτων I, IV, και XI του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1326/2001 της Επιτροπής όσον αφορά στις µεταδοτικές 

σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές» του οποίου τα µέτρα 

εφαρµογής αναφέρονται στην ΚΥΑ αριθ. 275751/2004 (ΦΕΚ 

1276/Β΄/20.8.2004) 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1292/2005 της Επιτροπής, ο οποίος 

τροποποιεί το παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Για τον εν λόγω 

Κανονισµό έχει ήδη υπογραφεί από το ΥΠΑΑΤ και το Υπουργείο 

Οικονοµικών και προωθείται για δηµοσίευση, σχέδιο ΚΥΑ για την 

τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. 275751/2004.  

Από το 2004 εφαρµόζεται στη χώρα µας Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου Ζωοτροφών 

στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η ανάλυση 300 δειγµάτων ζωοτροφών για την 

ύπαρξη µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών, λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένα 

κριτήρια και συστάσεις της Επιτροπής. Τα δείγµατα είναι κατανεµηµένα σε όλη την 

Ελλάδα και λαµβάνονται σε όλο το φάσµα διακίνησης και χρησιµοποίησης των 

ζωοτροφών (εισαγωγές, παρασκευαστήρια µε δύο γραµµές παραγωγής για 

µηρυκαστικά και άλλα είδη ζώων, σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε µηρυκαστικά, 

σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που χρησιµοποιούν ιχθυάλευρα και σε ενδιαµέσους 

(εµπόρους) που έχουν ζωοτροφές για µηρυκαστικά και άλλα είδη ζώων). Η σύσταση 

της Επιτροπής που λήφθηκε υπόψη για το 2006 (που είναι και η πιο πρόσφατη για 

το θέµα) είναι η 2005/925/ΕΚ.  
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Επιπλέον, η χώρα µας έχει επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις ζωοτροφές 

το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε περίπτωση διατροφικής κρίσης και να την 

αντιµετωπίσει. 

Μέσα από το σύστηµα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιµα και ζωοτροφές (RASFF) 

ενηµερωνόµαστε για τυχόν παραβάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας σε ζωοτροφές 

που διακινήθηκαν στην κοινότητα ώστε να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για να διασφαλιστεί η υγιεινή των ζωοτροφών.  

6. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  

o Αποθηκευτικοί χώροι – Ξηραντήρια: Μόνο εκσυγχρονισµοί καθέτων 

αποθηκευτικών χώρων καθώς και οριζόντιων παλαιών, αποθηκών. 

Ίδρυση ξηραντηρίων καθώς επίσης και εκσυγχρονισµός – 

µετεγκατάσταση υφιστάµενων. Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε 

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων 

διαµετακοµιστικών κέντρων.  

o Μονάδες επεξεργασίας ρυζιού: Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων 

µονάδων αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, 

χρωµατοδιαλογής και υδροθερµικής επεξεργασίας, µε ή χωρίς 

µετεγκάτασταση. Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης και 

επεξεργασίας – τυποποίησης. Συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό των 

υφιστάµενων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση 

συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης και ψύξης χωρίς αύξηση της 

δυναµικότητας.  

7. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

o Ελαιοτριβεία: Ιδρύσεις ελαιοτριβείων σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές από βιολογική α’ ύλη. Εκσυγχρονισµός – µετεγκατάσταση 

ελαιοτριβείων που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη, συγχωνεύσεις 

ελαιοτριβείων.  

o Ραφιναρίες – Τυποποιητήρια: Εκσυγχρονισµός – µετεγκατάσταση 

λειτουργούντων ραφιναριών. Εκσυγχρονισµός – µετεγκατάσταση 

τυποποιητηρίων ελαιόλαδου. Ίδρυση τυποποιητηρίων ελαιόλαδου για 

την παραγωγή επώνυµων, ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών µε 

άµεσο στόχο την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.  

8. ΟΙΝΟΣ  

o Οινοποιεία: Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση, συγχώνευση 

οινοποιείων για παραγωγή οίνων ποιότητας, χωρίς αύξηση της 

δυναµικότητας. Ίδρυση οινοποιείων που επεξεργάζονται σταφύλια από 

βιολογικές καλλιέργειες και συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Ίδρυση οινοποιείων σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές για 
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επεξεργασία της τοπικής σταφυλικής παραγωγής. Εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισµού. 

Στο πλαίσιο της δράσης δεν επιτρέπεται φύτευση αµπελώνων. 

9. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

Συσκευαστήρια νωπών:  

o Εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση και κατά περίπτωση 

ίδρυση νέων µονάδων, διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας – 

συντήρησης – ψύξης – κατάψυξης και αποθήκευσης νωπών οπωρ/κών 

και πατάτας, συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής νέων 

προϊόντων καινοτόµων προηγµένης τεχνολογίας (π.χ. παραγωγή 

οικολογικών συσκευασιών) µε τελικό στόχο την αύξηση της 

προοπτικής διεξόδων στην αγορά. Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών 

ψυγείων και κατασκευή µικρής δυναµικότητας συσκευαστηρίων 

κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτοκίνητων) ψυγείων 

µόνο σε νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας). ∆εν είναι 

επιλέξιµες οι επενδύσεις σε µεταφορικά µέσα εξοπλισµένα µε ψυκτικό 

εξοπλισµό ή µέσα µεταφοράς υπό ελεγχόµενη ατµόσφαιρα από 

Οµάδες Παραγωγών προαναγνωρισµένες και αναγνωρισµένες 

σύµφωνα µε τον Καν. 2200/96 όπως αυτός ισχύει. Εξαιρέσεις και 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε κατωτέρω «Συνοχή µε τον Πυλώνα 

1 – Οπωροκηπευτικά» του παρόντος µέτρου. 

Μονάδες µεταποίησης (χυµοί, κονσέρβες):  

o Εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 

οπωρ/κών, βιοµ. ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 

λαχανικών, µονάδων παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών, 

µονάδων αποξήρανσης σύκων (υπάρχει περιθώριο για επέκταση των 

µονάδων µεταποίησης ξηρών σύκων και διατήρηση της βιωσιµότητάς 

τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το θετικό εµπορικό µας 

ισοζύγιο σε αυτό το προϊόν), επεξεργασίας ξηρών καρπών, σταφίδας, 

οσπρίων και µεταποίησης πατάτας. Επίσης εκσυγχρονισµός και 

µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας (βλέπε 

απαγορεύσεις και εξαιρέσεις κατωτέρω στο σηµείο «Συνοχή µε τον 

Πυλώνα 1 – Οπωροκηπευτικά» του παρόντος µέτρου) για παραγωγή 

νέων προϊόντων. Εκσυγχρονισµός και µετεγκατάσταση µονάδων 

αποξήρανσης βερίκοκων, δαµάσκηνων, µήλων και αχλαδιών καθώς 

επίσης και µονάδων χυµοποίησης εσπεριδοειδών.  

o Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης οπωρ/κών πλην βιοµηχανικής 

τοµάτας, βιοµηχανικών ροδάκινων και αχλαδιών, σταφίδας και σύκων 

στις οποίες υπάρχει επάρκεια δυναµικότητας, χυµοποίησης οπωρών 

(µε εξαίρεση τα εσπεριδοειδή), ξηρών καρπών και οσπρίων.  
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o Ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί, µετεγκαταστάσεις µονάδων παραγωγής 

µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.  

o Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.  

Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς: 

o Εκσυγχρονισµοί – µετεγκαταστάσεις µονάδων. Ιδρύσεις – επεκτάσεις 

µόνο για συσκευασία καταναλωτή και παραγωγή νέων προϊόντων.  

10.  ΑΝΘΗ  

o Ανθαγορές – Τυποποίησης – ∆ιακίνηση: Ιδρύσεις – εκσυγχρονισµοί και 

εφαρµογή τυποποίησης. Εξυγίανση εµπορίας µε την ίδρυση νέων 

εγκαταστάσεων εµπορίας (Ανθαγορές), από συλλογικούς φορείς 

ανθοπαραγωγών.  

11. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  

o Ιδρύσεις – εκσυγχρονισµοί – επεκτάσεις – µετεγκαταστάσεις µονάδων 

επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.  

12. ΣΠΟΡΟΙ 

o Ιδρύσεις – εκσυγχρονισµοί – επεκτάσεις – µετεγκαταστάσεις µονάδων 

επεξεργασίας, τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Οι µετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις 

δράσεις των ανωτέρω τοµέων γίνονται λόγω: 

α) προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές 

µετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός οικισµών ή σε ΖΟΕ) 

β) από ενοικιαζόµενους χώρους σε ιδιόκτητους 

γ) από ιδιόκτητους ακατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους 

ιδιόκτητους κατάλληλους 

Με την έγκριση της µετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της 

επιχείρησης στην αρχική θέση. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)  

Η ενίσχυση θα αφορά σε υλικές ή / και άϋλες επενδύσεις και συγκεκριµένα:  

• Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος, κ.λπ.), απόκτηση νέων ή 

εκσυγχρονισµός των παγίων της επιχείρησης.  

• Αγορά ή χρονοµίσθωση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και 

υποδοµών περιλαµβανοµένου του λογισµικού υπολογιστών: Κόστη 

συνδεόµενα µε συµβόλαια χρονοµίσθωσης, αναχρηµατοδότηση 

κόστους, κ.λπ. δεν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες 
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• Γενικά κόστη συνδεόµενα µε τα παραπάνω, όπως δαπάνες 

µηχανικών, αρχιτεκτόνων, συµβουλευτικών υπηρεσιών, µελετών, 

κατοχύρωσης πατεντών, κ.λπ. 

Οι επενδύσεις και δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση 

αφορούν: 

• ∆απάνες που αφορούν την αύξηση δυναµικότητας σε τοµείς όπου 

υπάρχει περιορισµός στην παραγωγή, από τις ΚΟΑ γεωργικών 

προϊόντων 

• ∆απάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση  

• ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις 

µετεγκατάστασης  

• Επενδύσεις σε περιοχές όπου η δυναµικότητα του τοµέα έχει ήδη 

υπερκαλυφθεί και οι συνθήκες παραγωγής δεν ευνοούν την ίδρυση 

αντίστοιχων µονάδων. 

• Επενδύσεις για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που 

προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. 

• Επενδύσεις παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

• Επενδύσεις στο επίπεδο λιανικού εµπορίου 

• Επενδύσεις που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τήρηση νεοεισερχόµενων κοινοτικών προτύπων που εφαρµόζονται στη 

συγκεκριµένη επένδυση και αφορούν: 

• Στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία όπως αυτή πηγάζει από την 

Νέα Κοινοτική Στρατηγική για την «υγεία και ασφάλεια στην εργασία» 

όπως ισχύει για τον τοµέα µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. 

• Στην ασφάλεια στα Τρόφιµα, βάσει του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό των 

γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και τις 

ζωοτροφές, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια 

των τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας 

των τροφίµων και των ζωοτροφών στην Κοινότητα αλλά και σε εθνικό 
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επίπεδο, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1-1-2006. Η καταληκτική 

ηµεροµηνία συµµόρφωσης µε το ανωτέρω νεοεισαχθέν πρότυπο είναι 

το αργότερο µέχρι 1-1-2009 βάσει οδηγιών της Ε.Ε. όπως 

περιγράφονται στον Κανονισµό 1782/2003, Παράρτηµα ΙΙΙ και στο 

Παράρτηµα IV και αφορούν επενδύσεις του συγκεκριµένου µέτρου.  

Σε περίπτωση που γίνονται επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση προς κοινοτικά 

πρότυπα, στήριξη µπορεί να παρέχεται µόνο σε πολύ µικρές επιχειρήσεις που 

πραγµατοποιούν επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφωση προς νεοεισαχθέν κοινοτικό 

πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να δίδεται περίοδος χάριτος για την 

εκπλήρωση του προτύπου, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 36 µήνες από την 

ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για την επιχείρηση. 

Η εν λόγω στήριξη θα βασίζεται στο µέγιστο ποσοστό που καθορίζεται στο πλαίσιο 

του Μέτρου και το Παράρτηµα του Καν. 1698/2005. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση, περιλαµβανοµένης και της χρονοµίσθωσης (leasing), για κάθε οριστικά 

ενταγµένο επενδυτικό σχέδιο – έργο θα καταβάλλεται σε ισάριθµές δόσεις οι οποίες 

θα προσδιορίζονται από την απόφαση ένταξης, απολογιστικά και ανάλογα µε την 

πρόοδο κατασκευής του έργου.  

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α) Για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσειςκατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής  

• 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που 

είναι επιλέξιµες για τον στόχο σύγκλισης, 

• 40% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες, 

• 65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στα µικρά νησιά του 

Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. 

Β) Για επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο 

εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. ευρώ ενισχύονται µε το µισό του µέγιστου 

ποσοστού που προβλέπεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του Καν. 1698/2005 

Τα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το 

Παράρτηµα I της Συνθήκης. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 για τη θέσπιση µεταβατικών 

κανόνων όσων αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από 

τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 οι πληρωµές δύναται να βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ. 

Θα υπάρξει επενδυτικό έργο στον τοµέα εµπορίας κρέατος που υποστηρίζεται από 

τον προγραµµατισµό αγροτικής ανάπτυξης δυνάµει των Καν. (ΕΚ) 1257/99 και θα 

ολοκληρωθεί µέσα στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο (2007 – 2013) και αφορά 

σε 4.000.000 €. 

Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 εγκριθεί ως ηµεροµηνία 

λήξης για την υλοποίησή του η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση των 

προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. το ποσό αυτό θα 

αναθεωρηθεί. 

 

ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ 

∆εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή 

τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α, καθώς και µέτρων για την υγεία ζώων και φυτών 

(άρθρο 5 § 6 καν (ΕΚ) 1698/2005 Συµβουλίου).  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις που αφορούν : 

o Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων δύο φάσεων 

και µονάδων επιτραπέζιας ελιάς,  

o Εγκατάσταση συστηµάτων HACCP  

o Εξοπλισµός ιχνηλασιµότητας .και προµήθεια και εγκατάσταση και 

λειτουργία συσκευών µέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας  

o Οι ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων είναι επιλέξιµες για 

χρηµατοδότηση από τα τριετή προγράµµατα δράσης των ΟΕΦ που 

χρηµατοδοτούνται από τους πόρους των ΟΕΦ. 

o Κατ’ εξαίρεση οι ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν από το µέτρο όταν εξαντληθούν οι διαθέσιµοι πόροι 

για τα τριετή προγράµµατα δράσης. Επισηµαίνεται ότι οι πόροι για την 

πρώτη περίοδο έχουν εξαντληθεί και η έναρξη υποβολής νέων 

αιτήσεων (δεύτερη περίοδος) θα είναι τον Απρίλιο του 2009.   

 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  

∆εν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου επενδυτικά 

σχέδια που υποβάλλονται από αναγνωρισµένες από την ∆ιεύθυνση ΠΑΠ 

∆ενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ Οµάδες Παραγωγών. 
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Επίσης δεν είναι επιλέξιµοι για δράσεις στο εν λόγω µέτρο, συνεταιρισµοί ή/και ΕΑΣ 

καθώς επίσης και εταιρείες Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ οι οποίες έχουν ανεγνωρισµένη ή 

προαναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών, σύµφωνα µε τον Καν. 2200/96 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε. Στην Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

(∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής) υπάρχει µητρώο αναγνωρισµένων Οµάδων 

Παραγωγών µέσω του οποίου µπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι αναγνωρισµένης 

Οµάδας στους ανωτέρω φορείς. 

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 

υφίσταται αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών, αλλά λόγω του νησιωτικού 

τους χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους 

έκτασης, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. 

Στην ανωτέρω περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο 

πλαίσιο του µέτρου θα κοινοποιούνται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής που 

χειρίζεται τα θέµατα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών 

• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 

οµάδων παραγωγών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η γεωργική τους 

εκµετάλλευση. 

ΜΕΛΙ 

Στο πλάισιο του παρόντος µέτρου δεν είναι επιλέξιµη καµία επενδυτική δαπάνη που 

εµπίπτει στα πεδία επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004.  

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια : 

• Σε περιοχές που λόγω ιδιαίτερων γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών όπως 

είναι τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους που 
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υφίσταται µελισσοκοµικός συνεταιρισµός, αλλά λόγω του νησιωτικού τους 

χαρακτήρα και της µικρής και αποµονωµένης γεωγραφικής τους έκτασης, δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Στην ανωτέρω 

περίπτωση οι υποβαλλόµενοι φάκελοι για να ενισχυθούν στο πλαίσιο του 

µέτρου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆/νση του ΥΠΑΑΤ. 

• Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

ύψους µέχρι τις 500.000€.. Η χρήση του οικονοµικού αυτού ανωτάτου ορίου 

κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 

προβλεποµένων δράσεων και να επιτευχθούν µεγέθη κλίµακος από την ΚΟΑ 

ενώ παράλληλα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των µικρότερων επενδυτικών 

σχεδίων αποφεύγοντας έτσι οποιδήποτε κίνδυνο επικάλυψης και 

επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα µε στόχο την πλήρη εξασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης, έχει 

συσταθεί ειδική υπηρεσία, θα θεσπιστούν διοικητικοί κανόνες και έχουν 

προβλεφθεί όπου ενδείκνυται διασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Οργανισµού Πληρωµών. 

• Τελος δύναται να χρηµατοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια νέων 

γεωργών του µέτρου 112 µε δεδοµένο ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν µέλη 

µελισσοκοµικών συνεταιρισµών γιατί δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η 

γεωργική τους εκµετάλλευση. 

 

ΟΙΝΟΣ 

Ο νέος Κανονισµός για τον οίνο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα, µετά την έναρξη 

εφαρµογής του θα υπάρξει σχετική τροποποίηση των επιλεξιµοτήτων του µέτρου, 

οπότε και θα θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού για να διασφαλιστεί η επίτευξη 

συµπληρωµατικότητας και η βελτιστοποίηση και η αποφυγή επικαλύψεων µεταξύ 

των δράσεων της σχετικής ΚΟΑ και του µέτρου. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Α (ΓΕΩΡΓΙΑ) 

Μέτρο : 123 –  Υποµέτρο : A   
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 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 212.622.048 87.377.952 300.000.000 300.000.000 600.000.000 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων 

επιχειρήσεων 
900 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 600.000.000 

 



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

 230 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 19 και σηµείο 5.3.1.2.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

123 Β ∆ασικά προϊόντα 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η ανταγωνιστικότητα στον δασικό τοµέα της χώρας παρουσιάζει µία στασιµότητα τα 

τελευταία χρόνια ως προς την παραγωγή δασικών προϊόντων ενώ οι εισαγωγές 

ξυλείας είτε πρώτης ύλης (στρογγυλής ξυλείας) είτε προϊόντων πρωτογενούς 

επεξεργασίας, αυξάνονται διαρκώς για να ικανοποιήσουν την εγχώρια ζήτηση.  

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας στον δασικό τοµέα 

είναι κυρίως οικονοµικής αλλά και κοινωνικής φύσεως. Από τους πιο σηµαντικούς 

λόγους είναι η µετακίνηση του πληθυσµού από τις παραδασόβιες ορεινές περιοχές, 

όπου κυρίως λαµβάνει χώρα η δασική δραστηριότητα αφού τα παραγωγικά δάση της 

χώρας βρίσκονται σε υψηλά υψόµετρα. Συνεπώς, ελαττώνεται σταδιακά ο αριθµός 

των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τα επαγγέλµατα του δασικού τοµέα 

(υλοτόµοι, µετατοπιστές και παραγωγοί ξυλανθράκων).  

Επιπλέον, οι εργασίες στο δάσος είναι εποχιακές (µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες 

επιτρέπουν την πρόσβαση στο δάσος) και απαιτούν σκληρή προσπάθεια αφού η 

επιλογική υλοτοµία που εφαρµόζεται στην δασοκοµία σύµφωνα µε τους κανόνες 

αειφορικής διαχείρισης που προβλέπονται από την ∆ασική Νοµοθεσία απαιτεί ως επί 

το πλείστον χειρονακτικές εργασίες.  

Γίνεται έτσι σαφές ότι καταρχήν υπάρχει ανάγκη στήριξης των επενδύσεων, φυσικών 

και νοµικών προσώπων, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής και του 

σχετικού εξοπλισµού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία αποµάκρυνσης των 

δασικών προϊόντων (υλοτοµία, µετατόπιση και µεταφορά) µέχρι την βιοµηχανική 

επεξεργασία τους. 

Ο δεύτερος λόγος για την έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τοµέα είναι η 

έλλειψη εκσυγχρονισµού των µονάδων µεταποίησης σε όλη τη φάση της 

παραγωγικής διαδικασίας (εξοπλισµός µεταποίησης, έργα υποδοµής, εισαγωγή 

τεχνολογίας, πιστοποίηση ΙSO κλπ) που συνεπάγεται την διοχέτευση της αγοράς µε 

µη ανταγωνιστικά προϊόντα σε ποιότητα και σε τεχνικές προδιαγραφές (διαστάσεις, 

θερµική επεξεργασία κλπ). Συνέπεια των ανωτέρω είναι η σχεδόν µηδενική 

εξαγωγική δραστηριότητα στον δασικό τοµέα και η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης 

τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων από εισαγωγές.  
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Εποµένως, χρειάζεται ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών µονάδων µεταποίησης και της εµπορίας των 

πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τοµέα της εµπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη 

η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία τους όταν 

αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιµη ξυλεία πολύ µικρών και µικρών διαστάσεων) και την 

διάθεσή τους στην αγορά. 

Επίσης, η µεταποιητική διαδικασία έως και την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να 

ενθαρρύνεται ώστε να διοχετεύονται τα υπολείµµατα για ενέργεια, και για την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. Η καινοτοµία θα πρέπει να στοχεύει 

τόσο στην οικονοµικότητα του αποτελέσµατος όσο και στην περιβαλλοντική 

προστασία. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών 

προϊόντων µέσω επενδύσεων που αφορούν στην διατήρηση και αύξηση της 

προµήθειας πρώτης ύλης, στον εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών µονάδων 

µεταποίησης και στην βελτίωση της εµπορίας των προϊόντων. 

Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του µέτρου είναι: 

1. Εκσυγχρονισµός των µέσων παραγωγής σε όλη την παραγωγική διαδικασία 

έως και την πρωτογενή επεξεργασία των δασοκοµικών προϊόντων. 

2. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.  

3. Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των δασοκοµικών προϊόντων.  

4. ∆ιατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην δασοπονία, σε 

ορεινές περιοχές. 

5. Αύξηση της δασικής παραγωγής. 

6. Ενθάρρυνση της µεταποίησης της δασικής παραγωγής για ανανεώσιµη  

ενέργεια. 

7. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας και διεύρυνση νέων ευκαιριών 

εµπορίας για δασικά προϊόντα. Σηµειώνεται ότι το Μέτρο για την συνεργασία 

διαγράφτηκε προς το παρόν, λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες ωρίµανσής του. 

8. Ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής και συγκεκριµένα βελτίωση του 

ποσοστού παραγωγής τεχνικής ξυλείας σε σχέση µε την καύσιµη. 

9. Προστασία του περιβάλλοντος. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Όλη η χώρα 

Η ∆ράση 1 θα εφαρµοστεί µε προτεραιότητα στις Περιφέρειες Ανατολ. Μακεδονίας 

και Θράκης, Κεντρ. Μακεδονίας, ∆υτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτ. Ελλάδας, 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας . 
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Η ∆ράση 2 θα εφαρµοστεί σε όλη τη χώρα. 

∆ράση 1 

Οι δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις (επιλέξιµες δαπάνες), είναι: 

• Η προµήθεια εξοπλισµού όπως: υλοτοµικά εργαλεία, εργαλεία 

αποφλοίωσης και τεµαχισµού, εργαλεία αποκοµιδής και µεταφοράς 

δασικών προϊόντων και λοιπά. 

• Τα έργα υποδοµής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων 

και υλικών υλοτοµίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση 

στρογγυλής ξυλείας, η δηµιουργία και εκσυγχρονισµός πολύ µικρών 

επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου. 

∆ράση 2 

Ειδικά για τον εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία πολύ µικρών επιχειρήσεων δύναται 

να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) και για δαπάνες που αφορούν: 

• τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

• την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων. 

• την προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, 

τεχνολογικού εξοπλισµού και λογισµικών. 

• τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, σαν επιλέξιµη δαπάνη στο 

επενδυτικό σχέδιο νέων µονάδων. 

• την αγορά ειδικού τύπου οχηµάτων, (φορτωτές, πλατφόρµες) 

αναγκαίων για την µεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος 

προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης. 

• τα γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις 

µελέτες, συµβούλων, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας και άδειες 

ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 

12% του συνόλου. 

• την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς 

(ISO 9000 κλπ) που αφορά µόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους. 

• Στις ανωτέρω µεταποιητικές µονάδες, αποτελεί επιλέξιµη δράση η 

ίδρυση µονάδων για αξιοποίηση υπολειµµάτων ξυλείας σαν 

εναλλακτική µορφή ενέργειας µόνο για ιδία χρήση τηρουµένης της 

αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισµού σε 

σχέση µε το σύνολο της επένδυσης. 
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Οι παραπάνω δράσεις είναι επιλέξιµες µέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του 

ξύλου. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τη Σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η αίτηση που υποβάλλει ο ωφελούµενος για ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει 

να συνοδεύεται από ∆ελτίο Τεχνικής και Οικονοµικής Σκοπιµότητας (∆Ε.Τ.Ο.Σ.), 

όπου θα γίνεται λεπτοµερής ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου, θα αναφέρονται 

τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα τεκµηριώνεται η βελτίωση της επίδοσης της 

επιχείρησης. 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα Κοινοτικά Πρότυπα που ορίζονται στον 

Κανονισµό 1782/2003 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

• Η ενίσχυση για κάθε οριστικά ενταγµένο επενδυτικό σχέδιο – έργο θα 

καταβάλλεται σε ισάριθµές δόσεις οι οποίες θα προσδιορίζονται από 

την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εφαρµογής του Μέτρου, απολογιστικά 

και ανάλογα µε την πρόοδο κατασκευής του έργου.  

• Χρονοµίσθωση (leasing) 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού µέχρι και 200.000 €, το ύψος ενίσχυσης θα 

είναι τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα του Καν. 1698/05, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

• 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που 

είναι επιλέξιµες για τον στόχο σύγκλισης, 

• 40% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες, 

• 65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στα µικρά νησιά του 

Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. 

Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 200.000 €, το ύψος 

ενίσχυσης θα είναι το αναφερόµενο ανά περιφέρεια στον περιφερειακό χάρτη 

ενισχύσεων Ν. 408/2006 – Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Τα προτεινόµενα 
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ανώτατα όρια του περιφερειακού χάρτη µπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες 

µονάδες για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω: 

1. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR11 Ανατολική Μακεδονία, 

Θράκη, GR21 Ήπειρο, GR23 ∆υτική Ελλάδα το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 

40% + 20% = 60% και ισχύει για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013. 

2. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR14 Θεσσαλία, GR22 Ιόνια νησιά, 

GR43 Κρήτη το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50% και ισχύει 

για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013. 

3. Για τις ακόλουθες περιφέρειες σύγκλισης: GR25 Πελοπόννησος, GR41 

Βόρειο Αιγαίο το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 40% + 20% = 60% και ισχύει 

από 1-1-2007 µέχρι 31-12-2010. Από την 1-1-2011 και µετά το ποσό θα 

µειωθεί στο 30% + 20% = 50%. 

4. Για τις ακόλουθες περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου: GR12 Κεντρική 

Μακεδονία, GR13 ∆υτική Μακεδονία και GR30 Αττική το ανώτατο όριο 

ενίσχυσης είναι 30% + 20% = 50% και ισχύει από 1-1-2007 µέχρι 31-12-2010. 

Το 2010 θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση βάσει του τότε διαθέσιµου τριετούς 

µέσου όρου κατά κεφαλή ΑΕΠ. Εάν το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κατώτερο του 

75% του µέσου όρου της ΕΕ25, τότε οι περιφέρειες θα παραµείνουν 

επιλέξιµες βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α) µε 

ανώτερο όριο ενίσχυσης 30%+20%=50% και εάν όχι, τότε θα καταστούν 

επιλέξιµες βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παρ.3 στοιχείο γ) µε 

ανώτερο όριο ενίσχυσης 20%+20%=40%. 

5. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρεια οικονοµικής ανάπτυξης): GR42 Νότιο 

Αιγαίο το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30%+20%=50% και ισχύει έως 31-12-

2010. Από 1-1-2011 το ανώτατο όριο ενίσχυσης θα µειωθεί σε 15%+20% = 

35%. 

6. Στην ακόλουθη περιφέρεια (περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης): GR24 

Στερεά Ελλάδα (GR 241 Βοιωτία, GR242 Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα, GR243 

Ευρυτανία, GR245 Φωκίδα), το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι 30%+20%= 

50% και ισχύει µέχρι 31-12-2010. Από 1-1-2011 το ανώτατο όριο θα µειωθεί 

στις τρεις από τις υποκείµενες περιφέρειες NUTS III (GR 241 Βοιωτία, GR242 

Εύβοια, GR244 Φθιώτιδα) στο 15%+20%=35% και στο ποσό των 

20%+20%=40% για τις άλλες 2 περιφέρειες NUTS III (GR243 Ευρυτανία, 

GR245 Φωκίδα).  
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Αξιοποίησης ∆ασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Β (∆ΑΣΗ) 

Μέτρο : 123 –  Υποµέτρο : B   

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 35.428.589 14.559.532 49.988.121 50.000.000 99.988.121 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων 

επιχειρήσεων 
250 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 99.988.121 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΑ +∆ΑΣΗ) 

Μέτρο : 123 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 248.050.637 101.937.484 349.988.121 350.000.000 699.988.121 

% 70,87% 29,13% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων 

επιχειρήσεων 
1.150 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 699.988.121 



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

 236 

 

5.3.1.2.5. Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 

προσαρµογή της γεωργίας  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (v) και 30 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.1.2.5 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

125 Α Γεωργικός Τοµέας 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

∆ράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο εισαγωγικό κεφάλαιο 3.1.3 για την υφιστάµενη 

κατάσταση, η Ελλάδα έχει σχετικά επαρκείς – µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά - 

ποσότητες υδατικών πόρων αλλά εντοπίζονται σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά 

στην αξιοποίησή τους και τη βέλτιστη διαχείρισή τους. Μερικοί από τους κυριότερους 

λόγους που προκαλούν προβλήµατα στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων της 

χώρας είναι: η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο και στο χρόνο, η 

άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή της 

προσφοράς, η γεωµορφολογία της χώρας, η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις 

επιφανειακές απορροές ποταµών που προέρχονται από γειτονικά κράτη, τα πολλά 

άνυδρα ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που προέρχονται από το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και 

Προστασίας των Υδατικών Πόρων (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2007) σε 5 από 

τα 14 υδατικά διαµερίσµατα της χώρας (Αν. Πελοποννήσου, Αν. Στερεάς Ελλάδας, 

Θεσσαλίας, Κρήτης, Ν. Αιγαίου) παρατηρούνται ελλείψεις µεταξύ προσφοράς και 

της ζήτησης ανά υδατικό διαµέρισµα, ενώ στο µακροπρόθεσµο σενάριο αναµένονται 

προβλήµατα και σε άλλα 2 υδατικά διαµερίσµατα. 

Η έλλειψη αρδευτικών έργων και κυρίως φραγµάτων και ταµιευτήρων για τη 

συγκράτηση των επιφανειακών απορροών, οι ελλείψεις σε αρδευτικά δίκτυα αλλά και 

οι µεγάλες απώλειες που παρουσιάζονται στα υφιστάµενα δίκτυα στρέφουν τους 

παραγωγούς στην εγκατάσταση γεωτρήσεων, που δηµιουργούν εκτός των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σηµαντικό κόστος στους παραγωγούς. 
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Αποτελεί λοιπόν βασικό στόχο του ΠΑΑ η προώθηση της ορθολογικής χρήσης των 

υδατικών πόρων αφενός µέσω εγγειοβελτιωτικών έργων για εξοικονόµηση νερού 

άρδευσης (Άξονας 1), αφετέρου µέσω εφαρµογής γεωργικών πρακτικών που 

αποσκοπούν σε µειωµένη χρήση νερού (άξονας 2). 

 

Στο σύνολο της Χώρας οι αρδευόµενες γεωργικές εκτάσεις ανέρχονται σε 1.174.875 

Ha. σε σύνολο 3.425.800 Ηα που είναι η συνολική έκταση της καλλιεργούµενης 

γεωργικής γής (34,3%). Το ποσοστό αυτό διατηρείται σταθερό τα τελευταία χρόνια 

παρά τις παρεµβάσεις που υλοποιούνται µέσω των διαδοχικών ΚΠΣ, και οι οποίες 

δεν στόχευαν στην αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων και την µετατροπή των 

ξηρικών εκτάσεων σε αρδευόµενες, αλλά σε µείωση των γεωτρήσεων (κλείσιµο 

παλιών και αντικατάσταση µε αρδευτικά δίκτυα), καθώς και εκσυγχρονισµό των 

πεπαλαιωµένων δικτύων. 

Αναλυτικότερα η κατανοµή αυτών των εκτάσεων ανά Περιφέρεια είναι η ακόλουθη:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ (Ha) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 168.027 

Κεντρική Μακεδονία 282.252 

∆υτική Μακεδονία 36.694 

Θεσσαλία  231.507 

Ήπειρος 40.470 

Ιόνιοι Νήσοι 2.932 

∆υτική Ελλάδα 105.165 

Στερεά Ελλάδα 116.648 

Πελοπόννησος 85.181 

Αττική  9.066 

Βόρειο Αιγαίο 6.013 

Νότιο Αιγαίο 6.196 

Κρήτη 84.718  

Σύνολο Χώρας 1.174.875 

Από το σύνολο των ανωτέρω αρδευόµενων εκτάσεων το 35-40% αρδεύονται µε 

βαρύτητα (κατάκλιση, ανοικτοί αύλακες, κ.λ.π.), το 50-55% µε συστήµατα τεχνητής 

βροχής και 10% µε σύγχρονα συστήµατα άρδευσης όπως στάγδην και λοιπά 

συστήµατα µικροαρδεύσεων. 

Στο πλαίσιο της 3η Προγραµµατικής Περιόδου και κατά την εφαρµογή του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανασυγκρότησης της 

Υπαίθρου 2000-2006 (ΕΠΑΑ-ΑΥ) υλοποιούνται 39 έργα, που αφορούν στην 

κατασκευή αρδευτικών δικτύων σε 52.100 αρδευόµενα εκτάρια. 
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Η κατασκευή υποδοµών εγγειοβελτιωτικών έργων κρίνεται απαραίτητη και στην 4η 

Προγραµµατική Περίοδο σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα επάρκειας υδατικού 

δυναµικού και στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση αυτού µε δεδοµένη και την 

επιδείνωση που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή και τα φαινόµενα λειψυδρίας. Η 

κατασκευή των φραγµάτων και εξωποτάµιων λιµνοδεξαµενών, ο εκσυγχρονισµός 

των αρδευτικών δικτύων και η αντικατάσταση των γεωτρήσεων και ανοικτών 

διωρύγων µε υπόγεια άρδευση εκτός της σηµαντικής βελτίωσης που επιφέρει στην 

ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την µείωση του κόστους για 

τον παραγωγό (δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος η ντήζελ που που 

απαιτείται για την λειτουργία των γεωτρήσεων) έχει φιλικό προς το περιβάλλον 

χαρακτήρα, διότι στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής τους αναπτύσσεται ένα νέο 

οικοσύστηµα, µειώνονται οι υπεραντλήσεις των υπόγειων νερών, περιορίζονται οι 

απώλειες των δικτύων και αντιµετωπίζεται το πρόβληµα στις παράκτιες ζώνες. 

Επίσης αναδεικνύονται ως τόποι προσέλκυσης επισκεπτών οι συγκεκριµένες 

περιοχές, αποτελώντας νέους οικοτουριστικούς προορισµούς ενώ παράλληλα ο 

αστικός πληθυσµός εξοικειώνεται µε την βιοποικιλότητα της χώρας µας, που είναι 

µοναδική στην Ευρώπη.  

Τα προγραµµατιζόµενα έργα είναι συµβατά τόσο µε τις νέες πολιτικές που ασκεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα των υδάτων και διέπονται από τις αρχές της Οδηγίας 

2000/60 Ε.Κ, όσο και µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τα Νερά.  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ηµιουργία έργων για την ταµίευση και εκµετάλλευση επιφανειακών απορροών, 

τεχνητό εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων, εκσυγχρονισµό και βελτίωση 

συνθηκών άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης καθώς και υποδοµών που αφορούν 

στην παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδροφορέων. 

Η υλοποίηση των δικτύων θα έχει ως κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση των 

υδάτων για την εξοικονόµηση ύδατος και την αποφυγή απωλειών στις ήδη 

αρδευόµενες εκτάσεις της Χώρας χωρίς καµία αύξηση αυτών. Τα αρδευτικά δίκτυα 

θα εκτείνονται µέχρι τα όρια των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  

Κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν αντίστοιχα 

29 έργα, που αφορούν στην κατασκευή αρδευτικών δικτύων σε 53.200 αρδευόµενα 

εκτάρια, τα οποία σε συνδυασµό µε τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ αφορούν στην κάλυψη του 

10% των συνολικών αναγκών της Χώρας.  

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μελέτες για την επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων. 
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• Μελέτες και οι αντίστοιχες κατασκευές έργων ταµίευσης και διανοµής 

νερού µε την αξιοποίηση χειµερινών απορροών (φραγµάτων, 

λιµνοδεξαµενών, κ.λ.π). 

• Μελέτες ή υπηρεσίες ή κατασκευές έργων παρακολούθησης της 

συµπεριφοράς φραγµάτων, ταµιευτήρων, λιµνοδεξαµενών, monitoring 

των παραµέτρων λειτουργίας των έργων αυτών (απόδοση 

παροχετευτικότητας, διαρροές, ασφάλεια κα) και έλεγχος από κεντρική 

βάση. 

• Κατασκευή έργων υδροληψίας (φράγµατα εκτροπής, ανάσχεσης, 

καλλιέργεια πηγών κλπ). 

• Κατασκευή έργων προσαγωγών κυρίων διωρύγων. 

• Έργα κατασκευής πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος 

αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου.  

• Κατασκευή αντλιοστασίων, δεξαµενών αναρρύθµισης και ηµερησίας 

εξίσωσης. 

• Κατασκευή οδών προσπέλασης. 

• Έργα διευθέτησης χειµάρρων. 

• Πραγµατοποίηση εργασιών αναδασµού (αφορά σε υποχρεωτικούς 

αναδασµούς και είναι µέρος του προϋπολογισµού του εκάστοτε 

εγγειοβελτιωτικού έργου ενώ  αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

ολοκλήρωση του έργου) 

• Επίταξη (αθροιστικά µε τις απαλλοτριώσεις δεν µπορεί να 

υπερβαίνουν το 10% το συνολικού προϋπολογισµού του έργου)  

• Αποζηµιώσεις ηρτηµένης εσοδείας, καθώς και κάθε άλλη εργασία που 

προβλέπεται από τις εγκεκριµένες µελέτες για την εκτέλεση των 

έργων. 

• Μελέτες και κατασκευές έργων εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων. 

• ∆ηµιουργία δικτύων γεωτρήσεων για παρατήρηση της ποιοτικής και 

ποσοτικής κατάστασης των υδάτων εντός περιµέτρου των 

εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης υπόγειων υδάτων και 

ψηφιοποίηση του υδρογεωλογικού αρχείου, η οποία συνδέεται µε την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων του έργου  
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Σηµειώνεται ότι έργα συνολικού κόστους µέχρι 500.000€ και για δηµοτικά 

διαµερίσµατα µέχρι 3.000 κατοίκους των περιοχών παρέµβασης του άξονα 3 δεν θα 

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης αυτής. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Σχεδιασµού, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών 

Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A  -  ∆ράση : 1 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 320.333.219 131.642.323 451.975.542 0 451.975.542 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 63* 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 451.975.542.€ 

* Στην τιµή στόχο του δείκτη συµπεριλαµβάνονται είκοσι εννέα (29) νέα έργα και τριάντα τέσσερα (34) 

έργα γέφυρες, ο αριθµός των οποίων δύναται να µεταβληθεί σε είκοσι τρία (23) στην περίπτωση που τα 

διαρθρωτικά Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ και ΠΕΠ) λήξουν στις 31/12/2009, οπότε συνολικά η 

τιµή στόχος του δείκτη θα διαµορφωθεί σε πενήντα δύο (52). 

 

∆ράση 2. Έργα αναδασµών  

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ότι οι 

περισσότερες από αυτές αποτελούνται από µικρά αγροτεµάχια (µέσο µέγεθος 

αγροτεµαχίου 0,7 Ha), τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους. Η 

υλοποίηση της δράσης των εκούσιων αναδασµών κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου 

να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στις 

περιοχές που θα εφαρµόζονται αναδασµοί µέσω της µείωσης των εισροών και την 

αύξηση της παραγωγικότητας.  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η συγκέντρωση της διάσπαρτης ιδιοκτησίας µε την παράλληλη κατασκευή έργων 

που θα καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηµατικό καθεστώς και θα αντιµετωπίσουν 

µία από τις σηµαντικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες του γεωργικού τοµέα στην 

Ελλάδα, που είναι ο µικρός και κατακερµατισµένος κλήρος.  

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

• Εκούσιοι αναδασµοί (µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελέτη 

αναδασµού, µελέτη παράλληλων έργων αναδασµού) 

• Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασµών (µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παράλληλων έργων και µελέτη των 

παράλληλων έργων, απαραίτητο αγροτικό οδικό δίκτυο και στοιχειώδη 

αποστραγγιστικά έργα). 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ συνεπικουρούµενη από τις ∆/νσεις Γεωργίας των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A  -  ∆ράση : 2 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 85.048.819 34.951.181 120.000.000 0 120.000.000 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 50 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 120.000.000 € 
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∆ράση 3. Αγροτικός εξηλεκτρισµός  

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εκµετάλλευσης και γενικά των γεωργικών 

υποδοµών, βελτίωση του περιβάλλοντος µε την αποφυγή χρήσης ρυπογόνων πηγών 

ενέργειας (πετρέλαιο), ασφάλεια και εργονοµία για τους χρήστες του 

τροφοδοτούµενου εξοπλισµού. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η ηλεκτροδότηση ή και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου µε σκοπό την βελτίωση της 

βιωσιµότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων καθώς και των 

επιχειρήσεων της πρώτης µεταποίησης. Οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιούνται µε 

απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο της υπαίθρου, ώστε αυτό να 

παραµείνει αναλλοίωτο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων είναι 

η αδειοδότηση τους από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Τα έργα εξηλεκτρισµού (επέκταση δικτύων) σταµατούν εκτός των ορίων της 

αγροτικής εκµετάλλευσης.  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το έργο αφορά δηµόσια υποδοµή µέχρι τα όρια των γεωργικών εκµεταλλέυσεων 

(όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θερµοκήπια) το κόστος αφορά τα αναγκάια 

έργα υποδοµής και τον απαραίτητο εξοπλισµό (όπως στύλοι, µετασχηµατιστές, 

καλώδια) 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχ. Εξοπλισµού του ΥΠΑΑΤ. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A  -  ∆ράση : 3 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 21.262.205 8.737.795 30.000.000 0 30.000.000 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 380 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 30.000.000 € 
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∆ράση 4. Βελτίωση βοσκοτόπων  

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Βελτίωση βοσκοτόπων κυρίως σε ορεινές µειονεκτικές περιοχές προς όφελος της 

κοπαδιάρικης (εκτατικής) αιγοπροβατοτροφίας και της κρεοπαραγωγικής, ελεύθερης 

βοσκής βοοτροφίας. Βασική επιδίωξη είναι η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων 

µε σκοπό τη διατήρηση-ανάκτηση της αειφορίας τους ώστε να προαχθεί η οικονοµική 

βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των δύο προαναφεροµένων κλάδων που 

αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα δύο 

σηµαντικών υποκλάδων της, που είναι η ποιµενική αιγοπροβατοτροφία και η εκτροφή 

ελεύθερης βοσκής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας. Οι παραπάνω τοµείς είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικοί για την ελληνική κτηνοτροφία, καθώς συνδράµουν κατά µεγάλο ποσοστό 

στην κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

σχετικά µε τις κλιµατολογικές συνθήκες, που διασφαλίζουν µακρά παραµονή των 

ζώων στους βοσκοτόπους µειώνοντας σηµαντικά το κόστος για την προµήθεια 

ζωοτροφών. Ως εκ τούτου ενισχύεται περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της 

κτηνοτροφίας µε έµφαση στην αιγοπροβατοτροφεία µέσω της µείωσης του κόστους 

παραγωγής και της µείωσης της εξάρτησης των παραγωγών από τις ζωοτροφές.  

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδοµής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των 

βοσκοτόπων (στέγαστρα για την προστασία - προφύλαξη των ζώων, οικίσκοι για 

τους βοσκούς, υδροµαστεύσεις και ποτίστρες, βροχοδεξαµενές, περιφράξεις χώρων, 

διάνοιξη κτηνοτροφικών δρόµων προς και µέσα στους βοσκοτόπους για τη 

διευκόλυνση της κίνησης των ζώων, διάφορα µικρά τεχνικά και άλλα έργα 

υποδοµής). Οι παρεµβάσεις αφορούν αποκλειστικά κοινόχρηστους βοσκοτόπους και 

η δράση εφαρµόζεται οριζόντια σε όλη τη Χώρα. Εκτιµάται ότι οι εκρεµότητες που 

παραουσιάστηκαν την Τρίτη Προγραµµατική Περίοδο θα διευθετηθούν µέχρι το τέλος 

του έτους 2007 καθιστώντας εφικτή την έναρξη υλοποίησης της δράσης την 

1/1/2008. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A  -  ∆ράση : 4 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 10.631.102 4.368.898 15.000.000 0 15.000.000 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 75 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 15.000.000 € 

 

∆ράση 5. Βελτίωση προσπελασιµότητας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

(Αγροτική οδοποιία) 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στη χώρας µας, τόσο λόγω της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας που παρουσιάζει (ορεινοί 

όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας) όσο και της διασποράς των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, υπάρχει ανάγκη κατασκευής αλλά και βελτίωσης της 

προσβασιµότητας προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µέσω της βελτίωσης της 

αγροτικής οδοποιίας. Το υπάρχον αγροτικό δίκτυο εµφανίζει προβλήµατα βατότητας, 

ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, ενώ απαιτείται και η διάνοιξη νέου. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου για την 

βελτίωση της προσβασιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε στόχο τη µείωση 

του κόστους µεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των 

γεωργικών µηχανηµάτων, την ταχύτερη και ασφαλέστερη µεταφορά των ευπαθών 

προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιµότητας στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ όλη την διάρκεια του χρόνου 

και η βελτίωση και εκσυγχρονισµός των καλλιεργητικών µεθόδων (πρόσβαση 

µηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.ο.κ) συµβάλλει στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων µε θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό 

εισόδηµα.  
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

• Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας  

• Χωµατουργικές εργασίες (όπως διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις 

χειµάρρων) 

• Τεχνικά έργα (όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις) 

• Στρώση του οδοστρώµατος για την εξασφάλιση της βατότητας περιλαµβανοµένης 

και της ασφαλτοτσιµεντόστρωσης. 

Σηµειώνεται ότι έργα συνολικού κόστους 500.000€ και για δηµοτικά διαµερίσµατα 

µέχρι 3.000 κατοίκους των περιοχών παρέµβασης του άξονα 3 δεν θα 

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης αυτής. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A  -  ∆ράση : 5 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 23.388.425 9.611.575 33.000.000 0 33.000.000 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 35 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 33.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : A   

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
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€ 460.663.770 189.311.772 649.975.542 0 649.975.542 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 
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ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την ανάπτυξη και 

προσαρµογή της δασοκοµίας 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (β) (v) και 30 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.1.2.5 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

125 Β ∆ασοκοµικός Τοµέας 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

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

εκµετάλλευση δασών  

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το δασικό οδικό δίκτυο εντός των υπό εκµετάλλευση δηµοσίων δασών αποτελεί τη 

βάση για την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση 

αυτών. Η απαραίτητη προσπέλαση και διάνοιξη των δασών µε δασοδρόµους - 

συµβάλλει αφενός στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου στην αειφόρο ανάπτυξη 

και καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Πέραν αυτού εξασφαλίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των δασικών οικοσυστηµάτων, 

η υλοποίηση των αναγκαίων αναδασώσεων καθώς και η πρόσβαση σε αισθητικά 

τοπία µε συνέπεια την οικοτουριστική ανάπτυξη.  

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση (µε την ευρύτερη έννοιά της) των δασών και 

δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού 

πληθυσµού και η ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Tο δασικό οδικό δίκτυο που έχει 

διανοιγεί ή πρόκειται να διανοιγεί στα δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας και το 

οποίο για να είναι προσπελάσιµο απαιτείται η διαρκής βελτίωσή του, εξυπηρετεί έναν 

ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς: 

• Την εκµετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων, µε την ευρύτερη 

έννοιά της, που περιλαµβάνει όλες τις συναφείς φάσεις από την 

αναδάσωση και καλλιέργεια των δασοσυστάδων µέχρι την συγκοµιδή 

των δασικών προϊόντων. 

• Την πρόσβαση προς στις υφιστάµενες τεχνικές εγκαταστάσεις 

(∆ασοφυλάκεια, παρατηρητήρια, δασικοί οικισµοί, εγκαταστάσεις 

µεταποίησης δασικών προϊόντων, δασικά φυτώρια, εκτροφεία 

θηραµάτων, κ.λ.π). 
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• Την εκµετάλλευση των λειτουργιών του δάσους που αναφέρονται τόσο 

στον τουρισµό και στην αναψυχή, όσο και την εξυπηρέτηση των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός των δασικών 

περιοχών. 

• Την πρόσβαση για την εκτέλεση δασικών έργων (φραγµάτων, 

δεξαµενών, υδραυλάκων, ποτιστρών, έργων σταθεροποίησης 

εδαφών, κ.λ.π). 

• Την αποκόµιση (παραλαβή και µετατόπιση) των προϊόντων και κυρίως 

του ξύλου και ρητίνης και τη µεταφορά τους από το υλοτόµιο µέχρι 

τους τόπους συγκέντρωσης ή τα κέντρα επεξεργασίας ή κατανάλωσής 

τους. 

• Την διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται µε την επιτήρηση και 

άλλες δασικές εργασίες των δασών και δασικών εκτάσεων. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Όλη η χώρα. 

Επιλέξιµες δράσεις: 

Μελέτες και έργα ∆ιάνοιξης νέων δασικών οδών στα δηµόσια δάση και δασικές 

εκτάσεις, που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων σκοπών 

που αναφέρονται παραπάνω καθώς και έργα Βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού 

οδικού δικτύου στα δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις,που περιλαµβάνουν εργασίες 

όπως: 

• Μελέτη δρόµου – Τεχνικών έργων 

• Χάραξη δρόµου (κατά µήκος τοµή - κατά πλάτος τοµές - Τεχνικά έργα) 

• Χωµατουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις) 

• Κατασκευή Υποδοµών - Υπόστρωσης - Ασφαλτικών 

• Τεχνικά έργα ( Οχετοί – Γέφυρες - Τοίχοι αντιστήριξης – 

∆ανειοθάλαµοι – Τάφροι – Κόµβοι σύνδεσης) 

• Έργα Ασφάλειας – Σήµανσης (Πινακίδες- ∆ιαγράµµισης κ.λ.π.) 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τροφίµων. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 350 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 50.000.000 € 

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρο : 125 –  Υποµέτρο : B   

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 35.437.008 14.562.992 50.000.000 0 50.000.000 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 για τη θέσπιση µεταβατικών 

κανόνων όσων αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από 

τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 οι πληρωµές δύναται να βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ. 

Το συνολικό ποσό των ανειληµµένων υποχρεώσεων  των Νοµικών ∆εσµεύσεων για 

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και ∆ράσεις (∆ράση 1 – Υποµέτρο Α – Γεωργικός Τοµέας) 

που  αναλήφθηκαν κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και θα 

ολοκληρωθούν στην 4η Προγραµµατική Περίοδο ανέρχεται σε 151.000.000 € και 

αφορά 34 έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στο συνολικό ποσό των 649.975.542 € 

του Υποµέτρου Α- Γεωργικός Τοµέας. Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-

ΑΥ 2000-2006 καθώς και στα ΠΕΠ 2000-2006 εγκριθεί ως ηµεροµηνία λήξης για την 

υλοποίησή τους η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση των 

προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. τα έργα θα ανέλθουν σε 23 

και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός τους, που µεταφέρεται ως ανειληµµένη 

υποχρέωση, θα ανέρχεται στο ύψος των 100.000.000 € περίπου. Αναλυτικός 

πίνακας για τα έργα αυτά παρατίθεται στο υποκεφάλαιο 5.1.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Μέτρο : 125 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 496.100.778 203.874.764 699.975.542 0 699.975.542 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

Σηµειώνεται ότι για το σύνολο των δράσεων θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες 

που προβλέπονται για της δηµόσιες συµβάσεις µε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 953* 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 699.975.542 

*στην περίπτωση που τα διαρθρωτικά προγράµµτα του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠΑΑΥ και ΠΕΠ) 

λήξουν στις 31-12-2009, η τιµή στόχος του δείκτη θα διαµορφωθεί σε 942 επειδή 

στην τιµή του δείκτη συµπεριλαµβάνονται έργα γέφυρες εγγειοβελτιωτικών έργων. 
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5.3.1.2.6. Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων 

δράσεων πρόληψης 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές 

καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρο 20 (β) (vi) του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.1.2.6 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

126 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι ζηµιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσµενή 

καιρικά φαινόµενα ή κλιµατικά γεγονότα κλονίζουν σοβαρά την οικονοµία των 

παραγωγών, οι οποίοι µη έχοντας τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν τις δαπάνες 

αποκατάστασής τους και να συνεχίσουν οµαλά την παραγωγική τους δραστηριότητα 

έχουν ανάγκη από την κάλυψη και συµπαράσταση της πολιτείας, µέσω της 

χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων. 

Ως φυσικές καταστροφές νοούνται εκείνες που προκαλούνται από σεισµούς, 

χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, πληµµύρες κ.ά. Ως έκτακτα γεγονότα θεωρούνται οι 

πυρκαγιές, που έχουν ως αποτέλεσµα εκτεταµένες απώλειες. Ως ζηµιές από 

δυσµενή καιρικά φαινόµενα ή κλιµατικά γεγονότα µπορούν να θεωρηθούν αυτές που 

προκαλούνται π.χ. από παγετό, χαλάζι, πάγο, βροχή ή ξηρασία.  

Οι ανωτέρω ζηµιές, για να εµπίπτουν στο Μέτρο, θα πρέπει από το συγκεκριµένο 

συµβάν να έχει καταστραφεί άνω του 30% είτε της µέσης ετήσιας παραγωγής του 

γεωργού κατά την προηγούµενη τριετή περίοδο, είτε του µέσου όρου τριετίας που 

έχει υπολογισθεί µε βάση την προηγούµενη πενταετία, αφαιρουµένων της 

υψηλότερης και χαµηλότερης τιµής.  

Το συµβάν πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσης από χωρική και χρονική έκταση ικανή 

για την δηµιουργία των καταστροφών σε γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και 

υποδοµές. Να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ ορεινών – 

µειονεκτικών και άλλων περιοχών, από την άποψη ποσοστού ζηµιών που 

λαµβάνονται υπόψη και ότι, σε κάθε περίπτωση, δαπάνες για τις οποίες δύναται να 

παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες) θεωρούνται εκείνες που 

πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία των καιρικών φαινοµένων που 

προκάλεσαν τις ζηµιές. 
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Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν µερικώς την δυνατότητα των γεωργών και των 

κτηνοτρόφων, που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και να 

παραµείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας ζώντας αξιοπρεπώς και 

συνεχίζοντας την οικονοµική τους δραστηριότητα. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το Μέτρο αποσκοπεί στην επαναφορά της εκµετάλλευσης στην προ της ζηµίας 

κατάσταση, χωρίς σοβαρές, µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο εισόδηµα του γεωργού 

ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη τέτοιων ζηµιών, συµβάλλοντας έµµεσα 

στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η αποκατάσταση των ζηµιών, µε τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων, αφορά 

αναλυτικά και εξειδικευµένα φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο (γεωργοκτηνοτροφικά 

κτίσµατα, θερµοκήπια, µηχανολογικό και γεωργικό εξοπλισµό, γεωργικά 

µηχανήµατα, περιφράξεις, τοίχους αντιστήριξης, σωλήνες άρδευσης και µεταφοράς 

νερού για ύδρευση ζώων, δίκτυα άρδευσης, σταφιδόπανα, υποστυλώσεις 

καλλιεργειών, ζώα, κ.λ.π.).  

Η διάρκεια εφαρµογής του Μέτρου ταυτίζεται µε την διάρκεια της 4ης Προγραµµατικής 

Περιόδου, αλλά η ζηµιά προς αποκατάσταση είναι δυνατόν να έχει προκληθεί και 

κατά τα προηγούµενα τρία (3) έτη. Σε κάθε περίπτωση όµως, για να 

πραγµατοποιηθεί η αποκατάσταση µέσω του Μέτρου, δεν θα πρέπει να έχει 

παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) ετών από την πρόκληση της 

ζηµιάς και βέβαια αυτή δεν θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί από το ΕΠΑΑ-ΑΥ. 

Λόγω του συγχρόνου της εφαρµογής του ΕΠΑΑ-ΑΥ, τυχόν περίοδοι επιλεξιµότητας 

ζηµιών εντός της 3ης Προγραµµατικής Περιόδου θα προσδιορισθούν σε επόµενη 

φάση. 

Βασική ανάγκη του Μέτρου αποτελεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών, 

µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους πληγέντες 

να προβούν στην αποκατάσταση των ζηµιών των εκµεταλλεύσεών τους, ώστε να τις 

επαναφέρουν στην παραγωγή. 

Επειδή το Μέτρο δεν περιλαµβάνει νέες επενδύσεις στη γεωργία, αλλά ακριβώς 

έρχεται αρωγός σε αναφυόµενα προβλήµατα στο ήδη υφιστάµενο καθεστώς της, 

σηµειώνεται υπογραµµισµένα η σηµαντικότητά του, όπου µέσα από την επίτευξη του 

στόχου: 

• θα προκύψουν θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, γιατί µε το 

κίνητρο των οικονοµικών ενισχύσεων, οι ζηµιωθέντες παραγωγοί που 

εντάσσονται στο πρόγραµµα θα προβαίνουν σε ανασύσταση του 

πάγιου φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, 

• θα επανέλθουν οι συνθήκες εργασίας των ζηµιωθέντων αγροτών, 
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• θα συνεχισθεί οµαλά όλο το φάσµα των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

∆ράσεις Πρόληψης: 

∆ράσεις πρόληψης είναι η τήρηση προτύπων ασφαλείας στην εργασία, η ενεργητική 

προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, η προστασία από το χαλάζι, από την 

ξηρασία και από πυρκαγιές. Οι παρεµβάσεις πρόληψης θα πραγµατοποιηθούν µέσω 

σχετικών επενδύσεων στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων». 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Γεωργοί και κτηνοτρόφοι που οι γεωκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώνονται 

από φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα (πυρκαγιές) και από δυσµενή καιρικά 

φαινόµενα ή κλιµατικά γεγονότα, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.  

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Η αποκατάσταση των ζηµιών αναφέρεται αποκλειστικά σε κάλυψη δαπανών της 

επένδυσης και όχι σε απώλεια εισοδήµατος ή απώλεια παραγωγής.  

∆ιευκρινίζεται ότι οι οικονοµικές ενισχύσεις στόχο έχουν την υποβοήθηση των 

παραγωγών για ανασύσταση του ζηµιωµένου κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων τους 

και δεν σχετίζονται κατά κανένα τρόπο µε ασφάλιση του φυτικού, ζωικού και παγίου 

κεφαλαίου. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (ΕΛΓΑ). 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της ∆ηµόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί 

αφορά ∆ηµόσια Υποδοµή. 

Από 1η Ιανουαρίου 2010 το ποσοστό ενίσχυσης θα µειωθεί στο 50% και οι γεωργοί 

πρέπει να έχουν συνάψει ασφαλιστική σύµβαση, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το 

50% της µέσης ετήσιας παραγωγής ή του σχετικού µε την παραγωγή εισοδήµατος. 

Από αυτή την προϋπόθεση µπορεί να γίνει παρέκκλιση µόνο εάν το κράτος-µέλος 

µπορεί να δείξει µε πειθώ ότι παρά τις όλες λογικές προσπάθειες που έγιναν, δεν 

ήταν διαθέσιµη συµφέρουσα ασφάλεια κατά τη στιγµή που συνέβη η ζηµιά. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 126 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 
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€ 7.087.154 2.912.497 9.999.651 0 9.999.651 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

* Ο προϋπολογισµός είναι καθαρά ενδεικτικός, καθώς δεν έχουν εξατοµικευθεί ακόµη οι ζηµιές, οπότε και 

θα αναπροσαρµοστούν οι πιστώσεις σε µεταγενέστερη φάση του Προγράµµατος. Επιπλέον, είναι γνωστό 

ότι στην περίπτωση ζηµιών δεν επιτρέπεται η πρόβλεψή τους στο Πρόγραµµα. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων 
Στηριζόµενη περιοχή πληγεισών 

γεωργικών εκτάσεων 
400* ha 

 

* Ο τιµή στόχος του δείκτη είναι καθαρά ενδεικτική, καθώς δεν έχουν εξατοµικευθεί ακόµη οι ζηµιές, 

οπότε και θα αναπροσαρµοστούν οι πιστώσεις σε µεταγενέστερη φάση του Προγράµµατος. Επιπλέον, 

είναι γνωστό ότι στην περίπτωση ζηµιών δεν επιτρέπεται η πρόβλεψή τους στο Πρόγραµµα. 
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5.3.1.3. Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής 

παραγωγής και των προϊόντων 
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5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά 

αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (γ) (i) και 31 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 21 και σηµείο 5.3.1.3.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

131 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην ελληνική 

νοµοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη 

∆ηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και 

την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εµπλέκει σηµαντικό αριθµό γεωργών.  

Για τα πρότυπα αυτά επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς 

νέες υποχρεώσεις που οδηγούν σε µείωση του εισοδήµατός τους είτε άµεσα είτε 

µέσω του πρόσθετου κόστους απαιτείται για να διευκολυνθούν οι γεωργοί ώστε να 

προχωρήσουν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεών τους προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου, κρίνεται απαραίτητο 

να δοθούν ενισχύσεις. 

Το µέτρο θα καλύψει τµήµα των δαπανών και το διαφυγόν εισόδηµα µε στόχο την 

ταχύτερη εφαρµογή και τήρηση των προτύπων αυτών. 

Το µέτρο αφορά πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων του προτύπου 

«Ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων».  

ΤΥΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση παρέχεται ετησίως µε φθίνουσα µορφή για µέγιστο διάστηµα 5 ετών από 

την ηµεροµηνία που το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό σύµφωνα µε την κοινοτική 

νοµοθεσία κατά περίπτωση επιλεχθέντος προτύπου. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Το µέτρο αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις. 
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∆ικαιούχοι της ενίσχυσης δύνανται να κριθούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι 

αιγοπροβάτων εφόσον: 

• Πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά µε το Μητρώο Αιγοπροβάτων και 

τις υγειονοµικές διατάξεις και προβαίνουν ή έχουν προβεί σε σήµανση 

των ζώων τους µε ενώτια (συµβατική σήµανση) σύµφωνα µε τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης και καθ’ όλη την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης: 

o Να διατηρούν εκµετάλλευση αιγοπροβάτων 

o Να προβαίνουν στη συµβατική και ηλεκτρονική σήµανση των ζώων 

τους σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στις εθνικές διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά. 

o Να τηρούν τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας. 

o Να παραµείνουν στο πρόγραµµα µέχρι τη λήξη της σύµβασής τους. 

o Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής / δήλωση εφαρµογής. 

o Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν 

Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 

• ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης 

όσοι είναι δικαιούχοι του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1698/2005, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2. Ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων. 

Τεκµηρίωση επιλογής. 

Ο αριθµός των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα είναι µεγάλος 14 εκατ. περίπου και 

απαιτείται ηλεκτρονική σήµανση για να αρθούν και τα προβλήµατα υγειονοµικού 

ελέγχου και οι επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, υγεία ζώων, µετακινήσεις ζώων, 

εµπόριο ζώων. 

Το σύστηµα µε την τεχνολογία της ηλεκτρονικής αναγνώρισης καθιστά δυνατή την 

ατοµική αναγνώριση των ζώων και τις εκµ/σεις στις οποίες γεννήθηκαν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

Η στήριξη παρέχεται στα πρότυπα που αφορούν τους τοµείς της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της ∆ηµόσιας υγείας, της υγείας ζώων και φυτών, των συνθηκών 

καλής διαβίωσης των ζώων και της εργασιακής ασφάλειας εφόσον: 

Έχουν εισαχθεί πρόσφατα στην Εθνική νοµοθεσία κατ’ εφαρµογή της Κοινοτικής 

∆ηµιουργούν σηµαντική επίπτωση στο τυπικό λειτουργικό κόστος της εκµετάλλευσης 

Αφορούν σηµαντικό αριθµό γεωργών. 

Η προµήθεια και η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισµού (ηλεκτρονικών 

ποµποδεκτών) η οποία επιβάλλεται στον κάτοχο αιγοπροβάτων από τον Καν. 

21/2004, από την 1.1.2008, προκαλεί µια σηµαντική δαπάνη για τον κάτοχο της 

εκµετάλλευσης και συνεπώς απώλεια εισοδήµατός. Σκοπός του µέτρου είναι η 

κάλυψη της απώλειας του εισοδήµατος του παραγωγού µε µια εφάπαξ ενίσχυση, την 

οποία θα λάβει µετά την πρώτη τοποθέτηση της ηλεκτρονικής σήµανσης στο κοπάδι 

του.  

ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ 

ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Ηλεκτρονική Σήµανση Αιγοπροβάτων 

Α. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση υπολογίζεται από τη σχέση: 

Α = Β x 26,17 ΕΥΡΩ 

Όπου: 

Α = το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση 

Β = Ο αριθµός των αιγοπροβάτων, ηλικίας άνω των 6 µηνών, του έτους ένταξης 

26,17 = η συνολική ενίσχυση ανά αιγοπρόβατο στην 5ετία. Στο ποσό αυτό  

περιλαµβάνονται η αγορά κι εγκατάσταση microchip σε µικρά και 

µεγάλα ζώα και το ανάλογο απόθεµα.  

Β. Το κατά τον ανώτερο τρόπο υπολογισθέν ποσό χορηγείται σε πέντε ετήσιες 

δόσεις το ύψος της καθεµιάς υπολογίζεται µε βάση τη συνολική ενίσχυση (Α) και τα 

ακόλουθα ποσοστά κατά περίπτωση δόσης:  
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Ποσά ενίσχυσης 

Ηλεκτρονική Σήµανση – Ύψος ενίσχυσης ΕΥΡΩ / αιγοπρόβατο / έτος 

Ποσά σε € 

Σύνολο  1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

26,17 7,234 6,234 5,234 4,234 3,234 

 

Αιτιολόγηση του ύψους ενίσχυσης 

Υπολογισµός λειτουργικού κόστους για την Ηλεκτρονική Σήµανση ανά αιγοπρόβατο 

Ποσά σε € 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Σύνολο 

Microchip 

Μεγάλα 

Αιγοπρ. 

3,30 2,64 1,98 1,32 0,66 9,9 

Microchip 

Μικρά 

Ζώα 

4,95 3,95 2,95 1,95 0,95 14,75 

Απόθεµα 

15% 

0,33 0,32 0,3 0,29 0,28 1,52 

Σύνολο 8,58 6,91 5,23 3,56 1,89 26,17 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ι. Το συνολικό ποσό για όλα τα πρότυπα δεν µπορεί να υπερβεί τα 10.000 € 

ανά γεωργική εκµετάλλευση. 

II. Το συνολικό ποσό για την ηλεκτρονική σήµανση δεν µπορεί να υπερβεί τα 

3.000 ΕΥΡΩ ανά εκµετάλλευση 

ΙΙΙ.  Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης η οποία 

µειώνεται προοδευτικά σε ισόποσες δόσεις (µέχρι πέντε). 

ΙV.  Η ενίσχυση µπορεί να παρέχεται για περίοδο 5 ετών το πολύ από την 

ηµεροµηνία κατά την οποία το πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό στην Εθνική 

Νοµοθεσία σε συµφωνία µε την Κοινοτική Νοµοθεσία. 
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 Ειδικότερα η ενίσχυση µπορεί να παρέχεται για περίοδο πέντε ετών από την 

ηµεροµηνία ένταξης στο καθεστώς. Όσοι δικαιούχοι ενταχθούν στο καθεστώς 

από το έτος 2008 και µετά, η ενίσχυση µπορεί να παρέχεται µέχρι και το 

2012. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 131 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 21.261.462 8.737.490 29.998.952 0 29.998.952 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με νοµική βάση τον Καν. 1320/06 δικαιούχοι του παρόντος µέτρου θεωρούνται οι 

δικαιούχοι του αντίστοιχου µέτρου 5.1 του ΕΠΑΑ, εφόσον υπέγραψαν συµβάσεις 

µέχρι την 31/12/2006. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων 
Αριθµός δικαιούχων οι οποίοι 

ενισχύθηκαν για τήρηση προτύπων 
10.000 
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5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 22 και σηµείο 5.3.1.3.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

132 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά 

προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 

Επειδή η συµµετοχή στα συστήµατα αυτά επιφέρει κατά κανόνα πρόσθετες δαπάνες 

και υποχρεώσεις που δεν αντισταθµίζονται από την αγορά, θεωρείται απαραίτητη, 

τουλάχιστον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, η οικονοµική στήριξη των γεωργών. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων µε στόχους: 

• Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή 

τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

• Την επίτευξη προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά 

προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην 

αγορά. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι συµµετέχουν οικειοθελώς σε Εθνικά και 

Κοινοτικά προγράµµατα παραγωγής γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος I της 

συνθήκης που προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

• Κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας 

Βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο του Καν. 2092/91 του Συµβουλίου 

• Εθνικά καθεστώτα ποιότητας 

o Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή (AGRO 2) 

o Σύστηµα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου 

κρέατος (AGRO 3) 

Τα ανωτέρω εθνικά συστήµατα ποιότητας εισήχθησαν : 

Agro 2 στις 23/12/1999 

Agro 3 στις 04/07/2002 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Εφαρµόζονται οι προδιαγραφές και κατευθύνσεις του Καν. 2092/91. Η 

στήριξη χορηγείται µόνο σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος της βιολογικής παραγωγής µπορούν να 

κριθούν αγρότες φυσικά και νοµικά πρόσωπα εφόσον: 

o Εντάσσουν στο σύστηµα της βιολογικής παραγωγής µέρος ή το 

σύνολο της εκµετάλλευσης 

o Συνάπτουν συµβόλαιο µε ένα εγκεκριµένο Οργανισµό πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων και προσκοµίζουν στις ελεγκτικές αρχές 

βεβαίωση του Οργανισµού για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 

2092/91. 

o Εφαρµόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές όπως 

προβλέπονται στον Καν. 2092/91. 

o ∆έχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν 

εξουσιοδοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.  

 

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που είναι επιλέξιµα για 

στήριξη, εφόσον φέρουν ή προορίζεται να φέρουν ενδείξεις περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής τους. 
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• Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 

• ∆ηµητριακά 

• Βρώσιµα όσπρια 

• Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

• Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

• Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την 

παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών. 

• Έλαια – λίπη 

• Προϊόντα αλευροποιϊας, αρτοποιϊας ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά 

• Οίνος, όξος 

• Προϊόντα γαλακτοκοµίας 

• Παρασκευάσµατα κρεάτων 

 

Προσδιορισµός των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την επίβλεψη της 

λειτουργίας του συστήµατος και περιγραφή των οργανωτικών ρυθµίσεων 

για την επίβλεψη. 

 

• Την εποπτεία του συστήµατος της βιολογικής παραγωγής όπως 

προβλέπεται στον Καν. 2092/91 την έχει η ∆/νση Βιολογικής γεωργίας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

• Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων της 

βιολογικής παραγωγής όπως προβλέπεται στον Καν. 2092/91 γίνεται 

από αναγνωρισµένους ανεξάρτητους πιστοποιητικούς φορείς. 

• Ο έλεγχος των φορέων πιστοποίησης γίνεται από τον Οργανισµό 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι 

θεσµικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών 

προϊόντων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(AGRO 2) 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι  της στήριξης µπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά πρόσωπα και νοµικά 

πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης εφόσον εντάξουν µία τουλάχιστον από 

τις επιλέξιµες καλλιέργειές τους στο σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του πρότυπου Agro 2. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

H ολοκληρωµένη διαχείριση στη γεωργική παραγωγή θεωρείται ως µία από τις 

προαιρετικές, αλλά πλέον αναγκαίες µορφές παραγωγικής διαδικασίας της 

σύγχρονης γεωργικής πρακτικής, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα διαχείρισης που στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των 

φυσικών πόρων, των λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών, κατά την άσκηση 

της γεωργικής δραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί στη µείωση του κόστους 

παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Το 

σύστηµα εφαρµόζεται είτε σε συλλογική βάση από οµάδες παραγωγών, είτε από 

µεµονωµένους παραγωγούς, µε επιστηµονική υποστήριξη και παρακολούθηση από 

επιβλέποντα γεωτεχνικό σύµβουλο. 

Η εφαρµογή του Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή, 

βασίζεται στα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 που έχει εκπονήσει ο AGROCERT – 

Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι 

θεσµικός φορέας στο χώρο της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το 

Σύστηµα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς, 

εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και ανταποκρίνεται στις 

υπάρχουσες και τις µελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Η εφαρµογή του 

Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

προϊόντων ανωτέρας ποιότητας µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των 

προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους οργανισµούς ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι 

οι προδιαγραφές που περιέχονται στα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 υπερκαλύπτουν τις 

κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 

περιβάλλον, καθώς και µε τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, που 

προβλέπονται στα παραρτήµατα III KAI IV του ΚΑΝ(ΕΚ)1782/03. 

Από το 2001 µέχρι σήµερα στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο σύστηµα περισσότερα 

από 20.000 Ηα , αριθµός που αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά στο άµεσο µέλλον. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΝ. 1974/2006 
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Ειδικότερα πληρούνται τα κριτήρια του Καν. 1974/2006 ως ακολούθως : 

Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος που απορέει από τις αναλυτικές υποχρεώσεις από 

τη διαδικασία παραγωγής όπως προβλέπονται στο πρότυπο Agro 2. Εδικότερα η 

γεωργική εκµετάλλευση υποχρεούται να εφαρµόζει τις νοµικές απαιτήσεις του 

προτύπου στη βάση των οποίων είναι: 

1. Ο σπόρος θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισµένη πηγή και να 

τηρείται αρχείο ανά αγροτεµάχιο µε τον αριθµό της παρτίδας, το όνοµα 

της ποικιλίας, παραστατικά αγοράς και ποιότητας. 

2. Η διαχείριση του εδάφους θα γίνεται βάση ειδικού σχεδίου που 

συντάσσεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία µε το δικαιούχο και θα 

αφορά την καταλληλότητα και βελτίωση του αγροτεµαχίου, την αύξηση 

της οργανικής ουσίας, τη µηχανική κατεργασία, τη συµπίεση, την 

απολύµανση. 

3. Η λίπανση θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από τον 

επιβλέποντα σε συνεργασία µε τον δικαιούχο και θα περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό των απαιτήσεων των φυτών σε σχέση µε τις 

συγκεντρώσεις του εδάφους, συστάσεις για την ποσότητα και τον τύπο 

του λιπάσµατος, χρόνο και συχνότητα εφαρµογής, αποθήκευση, χρήση 

στοιχείων εφαρµογής των λιπασµάτων. 

4. Η άρδευση θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από τον 

επιβλέποντα σε συνεργασία µε τον δικαιούχο και περιλαµβάνει τον 

υπολογισµό των απαιτήσεων σε νερό σε συνδυασµό µε τις λοιπές 

επικρατούσες συνθήκες, την µέθοδο άρδευσης, την ποιότητα και την 

παροχή του αρδευτικού νερού. 

5. Η φυτοπροστασία θα γίνεται βάση σχεδίου το οποίο θα συντάσσεται από 

τον επιβλέποντα σε συνεργασία µε τον δικαιούχο και περιλαµβάνει τη 

µέθοδο και τα µέσα φυτοπροστασίας, την επιλογή του 

φυτοπροστατευτικού µέσου, την καταγραφή εφαρµογής κάθε µέσου, τα 

µέσα ατοµικής προστασίας, τον χρόνο αναµονής πριν τη συγκοµιδή, τα 

µέσα εφαρµογής, τη διαχείριση των πλεονασµάτων, αναλύσεις 

υπολειµµάτων, διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6. Ο τρόπος και ο χρόνος συγκοµιδής καθώς επίσης οι απαραίτητοι 

µετασυλλεκτικοί χειρισµοί, σε ό,τι αφορά την υγιεινή των εργαζοµένων, 

το πλύσιµο, τη χρήση χηµικών µέσων, τη συσκευασία, την αποθήκευση, 

θα γίνονται βάση σχεδίου ενώ οφείλει να παρακολουθεί µαθήµατα 

κατάρτισης για τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος και της διαχείρισης 

της εκµετάλλευσης. 

• Η τήρηση τωνπροϋποθέσεων ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα 

• Το σύστηµα είναι ανοικτό για όλους τους παραγωγούς 
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• Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και εγγυάται πλήρη 

ιχνηλασιµότητα. Ειδικότερα :  

 

Ως ιχνηλασιµότητα νοείται το σύνολο των ενεργειών που συνδέουν και 

συσχετίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τελικό προϊόν µε το 

αγροτεµάχιο από το οποίο προέρχεται (ταυτότητα αγροτεµαχίου), έτσι ώστε 

να είναι δυνατή από τον πελάτη η ανίχνευση της πορείας παραγωγής και 

προέλευσης του, µέσω των προτύπων AGRO 2.1 και AGRO2.2.  

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για τον 

εντοπισµό της προέλευσης του γεωργικού προϊόντος από τη µονάδα της 

αρχικής του παραγωγής µέχρι την παράδοση στον πελάτη.  

Η διαδικασία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Κάθε παραγωγός που είναι ενταγµένος στο σύστηµα καθώς και τα 

αγροτεµάχια του πρέπει να φέρουν κωδικοποίηση, η οποία να είναι 

µοναδική για κάθε παραγωγό και για κάθε αγροτεµάχιο του. 

• Όλες οι βασικές λειτουργίες, διαδικασίες, ενέργειες του συστήµατος 

που απαιτούν τεκµηρίωση πρέπει να βασίζονται και να 

τεκµηριώνονται µε το σύστηµα της συγκεκριµένης «µοναδικής» 

κωδικοποίησης (πχ. Οδηγίες, καταγραφές εισροών κλπ), έτσι ώστε να 

υπάρχει ιχνηλασιµότητα σε όλη την παραγωγική διαδικασία. 

• Η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέπει να διασφαλίζει τον ξεχωριστό 

χειρισµό «συµβατικών» και «προϊόντων ολοκληρωµένης διαχείρισης» 

από την µονάδα της αρχικής τους παραγωγής µέχρι την παράδοση 

στον πελάτη. 

• Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας πρέπει να ικανοποιεί 

τουλάχιστον τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις: 

o Πρέπει να τηρείται σύστηµα ιχνηλασιµότητας σε επίπεδο αγροτεµαχίου 

µέχρι το στάδιο της συγκοµιδής. 

o Πρέπει να τηρείται σύστηµα ιχνηλασιµότητας σε επίπεδο παραγωγού 

κατά την παράδοση της συγκοµιδής. 

o Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας από την παράδοση της 

συγκοµιδής έως και το τελικό προϊόν πρέπει να αποτελεί συνάρτηση 

των απαιτήσεων που έχουν οριστεί από την ίδια τη γεωργική 

εκµετάλλευσης, βάσει νοµοθεσίας και συµβάσεων µε πελάτες. 

o Σε εξαγώγιµα προϊόντα συνιστάται η τήρηση συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας σε επίπεδο παραγωγού. 



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

 268 

 

• Το σύστηµα συµβάλει στη µετατροπή της συµβατικής παραγωγής σε 

ποιοτική συνεπώς δεν συµβάλει στην άυξηση της παραγωγής 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ. 

 

• Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης 

• ∆ηµητριακά 

• Βρώσιµα όσπρια 

• Οινάµπελοι, σταφιδάµπελοι, επιτραπέζια 

• Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΡΧΗΣ Η ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

• Η εποπτεία του συστήµατος γίνεται από Οργανισµό Πιστοποίησης και 

Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι θεσµικός φορέας 

στο χώρο της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων. 

• Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της τήρησης των προδιαγραφών και 

κατευθύνσεων του AGRO  2 γίνεται από ανεξάρτητους 

αναγνωρισµένους πιστοποιητικούς οργανισµούς. 

• Ο έλεγχος των φορέων πιστοποίησης γίνεται από τον Οργανισµό 

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3) 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι της στήριξης µπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά πρόσωπα και νοµικά 

πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης κάτοχοι µονάδων εκτροφής χοιρινών 

εφόσον εντάξουν τη µονάδα τους στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του πρότυπου Agro 3. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση χοιρινού κρέατος σε συνδυασµό µε τις υψηλές 

απαιτήσεις των καταναλωτών, την είσοδο στην αγορά οµοειδών προϊόντων από 

άλλες χώρες, διαµορφώνουν νέες συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού κατατάσσοντας 

τον τοµέα της χοιροτροφίας ως τον πιο δυναµικό κλάδο της εντατικής κτηνοτροφίας 

στη χώρα µας. Η εφαρµογή σύγχρονων µορφών οργάνωσης της παραγωγής, µε 

ταυτόχρονη τήρηση κανόνων που αφορούν τη δηµόσια υγεία, την υγεία και τις 

συνθήκες διαβίωσης των ζώων, αναµένεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη ραγδαία 

ανάπτυξη του κλάδου και την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων χοιροτροφίας. 

Ο AGROCERT σε συνεργασία µε επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, 

εκπόνησε τη σειρά προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4, που αφορούν κάθε στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή ζωωτροφών, εκτροφή χοίρων, σφαγή, 

τυποποίηση). Η εφαρµογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην 

πιστοποίηση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος µε την απονοµή πιστοποιητικών και 

τη χορήγηση σηµάτων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1974/2006 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοίρειου Κρέατος 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς, 

εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και ανταποκρίνεται στις 

υπάρχουσες και τις µελλοντικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Η εφαρµογή του 

έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από ανεξάρτητους 

οργανισµούς ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι οι προδιαγραφές που περιέχονται στα 

πρότυπα AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4 υπερκαλύπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, που 

προβλέπονται στον ΚΑΝ(ΕΚ) 1782/03. Ειδικότερα : 

α) Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτού 

του είδους απορρέει από αναλυτικές υποχρεώσεις ως προς τις γεωργικές 

µεθόδους παραγωγής οι οποίες διασφαλίζουν: 

• ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγεται η διαδικασία 

παραγωγής ή 

• ποιότητα του τελικού προϊόντος σαφώς ανώτερη των συνήθως 

εµπορικών προτύπων όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος 
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Η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος, απορρέει από το γεγονός ότι µε την εφαρµογή 

των φιλοπεριβαλλοντικών αυτών Συστηµάτων, παράγονται πιστοποιηµένα, ποιοτικά 

και ασφαλή αγροτικά προϊόντα για τους καταναλωτές, που είναι σαφώς ανώτερα από 

τα συµβατικά παραγόµενα προϊόντα.  

Στην περίπτωση του προτύπου AGRO 3.1, AGRO 3.2, AGRO 3.3, AGRO 3.4 που 

αφορά χοίρειο κρέας αναφερόµαστε στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Συγκεκριµένα στα πρότυπα αυτά οι προδιαγραφές διαχείρισης σχετικά µε τη ν 

δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον υπερκαλύπτουν τις 

κανονιστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον Καν. 1782/03 (Μετρήσεις, 

εκµ/σεων, αναλύσεις, εκπαιδεύσεις, τεχνικό προσωπικό σε κάθε στάδιο παραγωγικής 

διαδικασίας – παραγωγή ζωοτροφών, εκτροφή χοίρων , σφαγή, τυποποίηση). Όλα 

αυτά οδηγούν στην εξασφάλιση επί πλέον βελτιωµένης ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. 

β) Τα συστήµατα επιβάλλουν ειδικές προδιαγραφές για την παραγωγή 

προϊόντων, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισµό 

ελέγχου 

Όσον αφορά τον τοµέα της χοιροτροφίας, σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς 

AGRO 3, καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και 

την ασφάλεια σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή των ζωοτροφών µέχρι τη 

συσκευασία του χοιρινού κρέατος.  

Τα πρότυπα αυτά µπορούν να εφαρµοστούν από επιχειρήσεις παραγωγής 

ζωοτροφών χοιροτροφίας (AGRO 3.1), χοιροτροφικές µονάδες (AGRO 3.2), αλλά και 

από σφαγεία (AGRO 3.1), τυποποιητήρια κρέατος και αλλαντοβιοµηχανίες (AGRO 

3.4). 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να εφαρµόσουν τα πρότυπα, ανάλογα µε τη δραστηριότητά 

τους, είτε το καθένα ξεχωριστά ή να επιλέξουν την πιστοποίηση όλων των προτύπων 

της σειράς, έτσι ώστε να ενταχθούν στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση του 

Χοίρειου Κρέατος, προκειµένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιµα, να 

αυξηθεί η προστιθέµενη αξία τους και να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών.  

Ειδικότερα,  

1. Το πρότυπο AGRO 3.1 :  

Περιλαµβάνει τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται 

οι παραγωγικές µονάδες για την υγιεινή και την ασφάλεια των ζωοτροφών 

χοιροτροφίας. 
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2. Το πρότυπο AGRO 3.2 :  

Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η καθιέρωση και πιστοποίηση συγκεκριµένων 

κανόνων για την εκτροφή των χοίρων στις χοιροτροφικές µονάδες, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η υγεία των εκτρεφόµενων ζώων και κατ΄ επέκταση η υγιεινή και η 

ασφάλεια του παραγόµενου χοιρινού κρέατος. 

3. Το πρότυπο AGRO 3.3 :  

Περιλαµβάνει ειδικές απαιτήσεις ως προς τις οποίες τα σφαγεία οφείλουν να 

συµµορφώνονται διαρκώς, προκειµένου να µπορέσουν να απολάβουν της 

πιστοποίησης και του δικαιώµατος χρήσης της ειδικής σήµανσης. 

Οι προδιαγρφές του AGRO 3.3 υπερβαίνουν εκείνες του αντίστοιχου Κοινοτικού 

Προτύπου. 

4. Το πρότυπο AGRO 3.4 :  

Το πρότυπο περιγράφει τις ειδικές προδιαγραφές και τους συγκεκριµένους κανόνες 

για τον τεµαχισµό, την αποστέωση, την επεξεργασία και τη συσκευασία του χοιρινού 

κρέατος, ως προς τις οποίες τα τυποποιητήρια οφείλουν να συµµορφώνονται.  

γ) Τα συστήµατα αυτά είναι ανοικτά σε όλους τους παραγωγούς και 

µπορούν να εφαρµόζονται ατοµικά από µεµονωµένους παραγωγούς, είτε 

συλλογικά από οµάδες παραγωγών. 

δ) Τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και εγγυώνται την 

πλήρη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων 

Η πιστοποίηση χορηγείται µετά από τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων και 

επιθεωρήσεων, δειγµατοληψιών γεωργικών προϊόντων, εργαστηριακών αναλύσεων, 

ελέγχων ιχνηλασιµότητας κλπ, από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε 

αµεροληψία, αντικειµενικότητα και διαφάνεια, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων αποτελεί την καρδιά ενός συστήµατος ∆ιασφάλισης 

Πιστοποιηµένης Παραγωγής. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και να παρέχει µε άµεσο 

τρόπο τις πληροφορίες που ζητούνται κάθε φορά. Εξάλλου, η τήρηση και 

κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών, για κάθε στάδιο της παραγωγικής και 

µεταποιητικής διαδικασίας, είναι υποχρεωτική από τον κανονισµό ΚΑΝ (Ε.Ε.) 

852/2004. 

Σύµφωνα µε την απόφαση 402669/11.12.2001 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής 

του Υπουργείου Γεωργίας, κάθε χοιροτροφική µονάδα κωδικοποιείται µε τα 

γράµµατα EL και εξαψήφιο αριθµό, από τον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία 
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υποδηλώνουν το νοµό της έδρας της εκµετάλλευσης και τα υπόλοιπα τέσσερα τον 

αύξοντα αριθµό της µονάδας.  

Αυτή είναι και η βάση για την ταυτοποίηση των παραγώγων της χοιροτροφικής 

µονάδας. Σε αυτόν τον αλφάριθµο προστίθεται τετραψήφιος αριθµός ενδεικτικός της 

µητέρας του παραγώγου (Η σήµανση των χοιροµητέρων, άρα και η τήρηση 

στοιχείων που τις αφορά είναι υποχρεωτική από τη νοµοθεσία). Ένας τριψήφιος 

αριθµός που δηλώνει τον αριθµό του κελιού πάχυνσης ακολουθούµενος από άλλον 

έναν τριψήφιο αριθµό που αντιστοιχεί στην ηµέρα του έτους, δηλωτικός της ηµέρας 

σφαγής συµπληρώνουν τα στοιχεία των παραγώγων της µονάδας.  

Για τα προϊόντα σφαγείου σήµερα απαιτείται η σφαγή να γίνεται αποκλειστικά σε 

σφαγεία που έχουν κωδικό αριθµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε τα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια.  

Στο σφαγείο γίνεται καταχώρηση των στοιχείων (µπορεί να προστεθεί και ο αύξων 

αριθµός σφαγής του ζώου ανά ηµέρα) και προστίθεται ο κωδικός αριθµός του 

σφαγείου (νέος τριψήφιος αλφάριθµος). Τέλος η ταυτότητα των τεµαχίων 

συµπληρώνεται επιπλέον και µε τον τριψήφιο κωδικό αριθµό του τυποποιητηρίου.  

ε) Τα συστήµατα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ή προβλέψιµες 

δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. 

Επειδή αφορά µετατροπή συµβατικών παραγωγών σε ποιοτικές δεν υφίσταται 

πρόβληµα διάθεσης, άλλωστε το γεγονός ότι προσφέρονται εγγυήσεις στους 

καταναλωτές δεν αντιµετωπίζονται προβλήµατα διάθεσης.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Μόνο Χοίριο Κρέας 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ. 

Η γεωργική εκµετάλλευση ή η µονάδα χοιροτροφίας επιθεωρείται και ελέγχεται σε 

τακτική βάση, από ανεξάρτητους, εγκεκριµένους, ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης για 

τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και επιβλέπεται, από τον 

AGROCERT. Η εποπτεία του συστήµατος γίνεται από Οργανισµό Πιστοποίησης και 

Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο οποίος είναι θεσµικός φορέας στο χώρο της 

ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο ((ΚΥΑ 267600, ΦΕΚ 510 Β΄/10.04.07).  
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Επισηµαίνεται ότι, θα πρέπει να εφαρµόζονται πλήρως οι απαιτήσεις των προτύπων 

και να ακολουθούνται συστηµατικά από πλήρεις καταγραφές και τήρηση σχετικών 

αρχείων, προκειµένου να αποδεικνύεται η διαχρονική τήρησή τους και η επιχείρηση 

να είναι σε θέση να επιθεωρείται από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο µέρος, είτε κατά την 

διαδικασία των αυτοελέγχων, είτε κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων του φορέα 

πιστοποίησης ή του AGROCERT.  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

∆ιαχειριστική Αρχή ΠΑΑ. 

 

ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α. Στήριξη στους γεωργούς που συµµετέχουν στον Καν.2092/91. 

Φυτική παραγωγή 

i. ∆ενδρώδη, Αµπέλι µέχρι 1700 € ετησίως ανά εκµετάλλευση 

ii. Φυτά µεγάλης καλλιέργειας µέχρι 1500 € ετησίως ανά εκµετάλλευση 

Ζωϊκή παραγωγή 

Μέχρι 1800 € ετησίως ανά εκµετάλλευση 

Β. Στήριξη στους γεωργούς που συµµετέχουν στα εθνικά προγράµµατα 

ποιότητας. 

i. Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2) 

Όλες οι καλλιέργειες µέχρι 1400 € ετησίως ανά εκµετάλλευση  

ii. Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της ποιότητας του χοιρείου κρέατος 

AGRO 3 

Μέχρι 3000 € ετησίως ανά εκµετάλλευση. 

 

Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Η ετήσια ενίσχυση στο καθεστώς ποιότητας του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 και στα εθνικά 

προγράµµατα ποιότητας υπολογίζεται µε βάση τα ακόλουθα σταθερά κόστη: 

• Τις δαπάνες που συνεπάγεται η ένταξη στο καθεστώς ποιότητας 

• Την ετήσια εισφορά συµµετοχής 
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• Τις δαπάνες ελέγχου που συνδέονται µε την τήρηση των 

προδιαγραφών που ορίζονται σε κάθε καθεστώς ποιότητας. 

Βλέπε σχετικό παράρτηµα.  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 132 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 14.174.308 5.824.993 19.999.301 5.000.000 24.999.301 

% 70,87% 29,13% 80% 20 100% 

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Γεωργοί που έχουν ενταχθεί στα µέτρα 3.1 (Βιολογική Γεωργία) και 3.2. (Βιολογική 

Κτηνοτροφία) του Άξονα 3 (Γεωργοπεριβαλλοντικά) του ΕΠΑΑ ή εντάσσονται στα 

µέτρα 2.1.4 / 1 και 2.1.4 / 2 του άξονα 2 δύναται να ενταχθούν στο παρόν µέτρο υπό 

τον όρο ότι από τις ενισχύσεις των ανωτέρω µέτρων θα αφαιρούνται τα σταθερά 

κόστη που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό της ενίσχυσης του παρόντος 

µέτρου. 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ 

Τα κριτήρια και οι κανόνες για τη διασφάλιση ότι τα καθεστώτα στήριξης που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΚ) 

1974/2006 της Επιτροπής δεν ενισχύονται από άλλα µέσα της ΚΑΠ είναι τα 

ακόλουθα : 

Οι ενισχύσεις για τη συµµετοχή των γεωργών σε συστήµατα ποιότητας 

(α) Κοινοτικά του καν. 2092/91 

(β) Εθνικά  

δεν εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του καν. 1782/2003 και στα 

καθεστώτα ενίσχυσης του Παραρτήµατος 5 του προγράµµατος. 

Στα πλαίσια του παρόντος µέτρου δεν χορηγούνται ενισχύσεις στα οπωροκηπευτικά  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

∆εν υπάρχουν νοµικές δεσµεύσεις της προηγούµενης προγραµµτικής περιόδου. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων 

Αριθµός στηριζόµενων γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που συµµετέχουν σε 

συστήµατα για την ποιότητα 

6.500 
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5.3.1.3.3. ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενηµέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα 

των τροφίµων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 20 (γ) (iii) και 33 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 23 και σηµείο 5.3.1.3.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

133 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Μετά τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις απαίτηση των καταναλωτών αποτελεί η 

ενηµέρωσή τους σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των 

προϊόντων διατροφής. Τα προϊόντα που παράγονται στο πλαίσιο Εθνικών και 

Κοινοτικών προγραµµάτων ποιότητας συνήθως έχουν υψηλότερη τιµή τυην οποία 

όµως είναι πρόθυµος να καταβάλλει ο καταναλωτής αν έχει ασφαλή εχέγγυα για το 

προϊόν που αγοράζει.  

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε «οµάδες» παραγωγών που 

παράγουν προϊόντα ποιότητας µε στόχους: 

• Την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιµότητα και 

τις προδιαγραφές των προϊόντων 

• Την προώθηση των προϊόντων αυτών 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών προϊόντων ποιότητας των καθεστώτων 

που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του µέτρου 132. Μέσω του µέτρου θα 

χρηµατοδοτηθούν δράσεις ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης που 

περιλαµβάνονται σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης µέγιστης διάρκειας τριών ετών. 

Για την εφαρµογή του καθεστώτος, οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν: 

Α) ενηµέρωση  

Β) προώθηση 

Γ) διαφήµιση 

Αναλυτικότερα οι ενέργειες: 

Α) Εκτύπωση, διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών ανά προϊόν στα οποία  
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• θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα του 

προϊόντος ιδίως σε ότι αφορά την ποιότητα και τις µεθόδους 

παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του 

περιβάλλοντος 

• θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις τις οποίες θα 

πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν 

• οδηγίες (συνταγές) χρήσης για κάθε προϊόν 

Β) ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δηµιουργία ιστοσελίδων και 

ενηµερωτικών ταινιών (video, cd, dvd) ανά προϊόν. 

Γ) ∆ιοργάνωση, συµµετοχή συνεδρίων, πανελλήνιων εκθέσεων προϊόντων 

ποιότητας και συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις  

∆) Οργάνωση επισκέψεων στις µονάδες παραγωγής, µαθητών σπουδαστών, 

οµάδων καταναλωτών κ.τ.λ. 

Ε) Προώθηση διακίνησης στην εσωτερική αγορά 

Για να κριθούν οι πιο πάνω ενέργειες επιλέξιµες θα πρέπει να συντρέχουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις : 

1) ∆εν θα γίνεται αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος εφόσον η 

αναφορά αυτή µπορεί να αποτελέσει βασικό µήνυµα για την προώθηση του. 

Αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις : 

• των προϊόντων του κανονισµού 510/2006 του Συµβουλίου καθώς και 

των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 

1493/99 

• εφόσον ο τόπος καταγωγής αποτελεί δευτερεύον στοιχείο σε σχέση µε 

το βασικό µήνυµα και συνεπώς δεν µπορεί να επηρεάσει τους 

καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριµένο προϊόν. 

2) Σε κάθε περίπτωση Κοινοτικών καθεστώτων ποιότητας, θα εµφανίζεται το 

Κοινοτικό λογότυπο που προβλέπεται κατά περίπτωση καθεστώτος. 

3) ∆εν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ενίσχυσης στα πλαίσια του 

παρόντος µέτρου, δραστηριότητες ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

• για δραστηριότητες που δεν αφορούν την Εσωτερική Αγορά 

• για δραστηριότητες όπως π.χ υλικό ενηµέρωσης το οποίο δεν είναι 

σύµφωνο µε τις Κοινοτικές Κανονιστικές διατάξεις ή δεν πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιµότητας 

• για δραστηριότητες και ενέργειες για τις οποίες δεν υπάρχει έγκριση 

από την Υπηρεσία Εφαρµογής 
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4) Οι δαπάνες για τις µελέτες και τη δηµοσιοποίηση των επιχειρησιακών 

σχεδίων δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του κόστους του προγράµµατος 

δράσεων. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Στήριξη 70% στο σύνολο των επιλέξιµων δαπανών. Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιµη 

δαπάνη. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οµάδα παραγωγών. Οµάδα παραγωγών νοείται µία οργάνωση οποιασδήποτε 

νοµικής µορφής η οποία απαρτίζεται από φορείς που συµµετέχουν ενεργά σε 

συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων στο πλαίσιο του µέτρου 132. Επαγγελµατικές 

και / ή διεπαγγελµατικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους 

τοµείς δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως οµάδες παραγωγών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 

Περιλαµβάνονται τα Βιολογικά προϊόντα του Καν.2092/91 και τα προϊόντα που 

καλύπτονται από τα εθνικά συστήµατα και περιγράφονται στο µέτρο 132. 

ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2826/2000 

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τη στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη δεν 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν ταυτόχρονα από τον Καν.2826/2000 του Συµβουλίου 

και τον Καν.2702/1999 του Συµβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί από τον 

Καν.2060/2004 του Συµβουλίου. Για τη διασφάλιση της τήρησης των δεσµεύσεων θα 

γίνεται διασταύρωση των στοιχείων µε τις δράσεις που εντάσσονται στον Καν. 

2826/2000 του Συµβουλίου και τακτική ενηµέρωση από την αρµόδια υπηρεσία 

εφαρµογής για τις δράσεις του µέτρου 133 προς την αρµόδια υπηρεσία εφαρµογής 

του Καν.2826/2000. 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΛΩΝΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2826/2000.  

Οι δραστηριότητες προώθησης και ενηµέρωσης οι οποίες είναι επιλέξιµες για στήριξη 

βάσει του άρθρου 33 του Καν. 1698/2005, πρέπει να είναι δράσεις σχεδιασµένες για 

να παρακινήσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα ή τρόφιµα τα 

οποία συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης του σχετικού 

µέτρου µε το άρθρο 32 του Καν. 1698/2005 (κωδικός µέτρου 132). 
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Προκειµένου να µην εγκριθούν δραστηριότητες και να µην χρηµατοδοτηθούν 

δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Κανονισµού 2826/00, πραγµατοποιούνται 

έλεγχοι από την Υπηρεσία Εφαρµογής, τόσο στο στάδιο του προενταξιακού ελέγχου 

(διοικητικός έλεγχος) όσο και στο στάδιο των µεταενταξιακών ελέγχων (διοικητικός 

και επιτόπιος έλεγχος). 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Ο δικαιούχος από τη στιγµή της υπογραφής της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν την 

έναρξη της κάθε δραστηριότητας, θα πρέπει να καταθέτει το συνολικό επιχειρησιακό 

σχέδιο τριετούς διάρκειας που περιλαµβάνει τις προτεινόµενες δράσεις ενηµέρωσης, 

προώθησης και/ή διαφήµισης, σύµφωνο µε τις Κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις, 

ώστε να εγκρίνεται προηγουµένως από τον Φορέα Εφαρµογής. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Επιλέξιµες κρίνονται οι δαπάνες για : 

• Μελέτες Αγοράς 

• Σχεδιασµό , εκτύπωση, διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών, 

ανά προϊόν ή οµάδα προϊόντων 

• ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

• ∆ιοργάνωση - συµµετοχή σε συνέδρια-εµπορικές εκθέσεις-εκθέσεις 

αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. 

• ∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων (µε τα ΜΜΕ, δηµοσιογράφους, 

διατροφολόγους) 

• Παράλληλες εκδηλώσεις (Γευσιγνωσίες, προβολές µικρής διάρκειας 

µέσω καταστηµάτων, οργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων 

κ.λ.π.) 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η Γενική 

∆ιεύθυνση Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Συγχρηµατοδοτούµενο µέτρο, µε συµµετοχή της οµάδας παραγωγών στο 30% του 

επιλέξιµου κόστους. Η ∆ηµόσια δαπάνη ανέρχεται στο 70% του επιλέξιµου κόστους. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 133 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 21.261.462 8.737.490 29.998.952 0 29.998.952 

% 70,87% 29,13% 100% - 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων Αριθµός στηριζόµενων πράξεων 1.500 

 


