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6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 

6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 
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6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική 

περίοδος) 

Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα στις περιφέρειες εκτός σύγκλισης 

(σε ευρώ, συνολική περίοδος) 

 

Πίνακας 6.2.2:Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα στις περιφέρειες σύγκλισης (σε 

ευρώ, συνολική περίοδος) 

 

Πίνακας 6.2.3: Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα στα νησιά Αιγαίου (σε ευρώ, 

συνολική περίοδος) 

 

Πίνακας 6.2: Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα Σύνολο (σε ευρώ, συνολική περίοδος) 
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7. Ενδεικτική κατανοµή ανά µέτρο αγροτικής ανάπτυξης 

(σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) 

 

Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στη συνολική κατανοµή 

του άξονα 4 εφαρµόζεται η κλείδα κατανοµής µεταξύ αξόνων που προκύπτει από τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
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8. Συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση ανά άξονα 

∆εν εφαρµόζεται για κανένα Μέτρο συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ και για το λόγο αυτό δεν συµπληρώνετε το παρόν Κεφάλαιο. 
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9. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίµηση της 

τήρησης των κανόνων ανταγωνισµού και ο 

κατάλογος των καθεστώτων ενίσχυσης 

Α. Για µέτρα και πράξεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 36 

της Συνθήκης 

∆εν προβλέπεται συµπληρωµατική εθνική χρηµατοδότηση για µέτρα ή πράξεις που 

εµπίπτουν εντός του πεδίου εφαρµογής του Άρθρου 36 της Συνθήκης. 

∆εν εφαρµόζεται για κανένα Μέτρο, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Άρθρου 

36 της Συνθήκης, κάτι, που δεν είναι σύµφωνο µε τον Καν. 1698/2005. 

Β. Μέτρα που προβλέπονται στα Άρθρα 25, 27, 28, 29 και 52 του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ.1698/2005 

• Ως προς το Άρθρο 25, δεν προβλέπεται ιδιωτική συµµετοχή. Το Μέτρο 

115 που προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Καν. 1698/2005 δεν 

εφαρµόζεται.  

• Ως προς το Άρθρο 27, δεν προβλέπεται συµπληρωµατική εθνική 

χρηµατοδότηση.  

• Ως προς το Άρθρο 28, οι προβλεπόµενες πράξεις εµπίπτουν εντός 

του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 36 της Συνθήκης και αφορούν 

γεωργικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. Ως προς τα 

δασοκοµικά προϊόντα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού µέχρι 

και 200.000 € θα εφαρµοστεί ο Καν. 1998/2006 για την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

Ως προς τα δασοκοµικά προϊόντα, για επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού µεγαλύτερου των €200.000 θα εφαρµοσθούν τα 

ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την 

περίοδο 1.1.2007-31.12.2013 – ΕΛΛΑ∆Α Ν 408/2006 (ΕΕ ΕΚ 

C286/23.11.2006). Ο σχετικός αριθµός καταχώρησης σύµφωνα µε τον 

Καν. (ΕΚ) 1628/2006 είναι XR 141/2007. 

• Ως προς το Άρθρο 52, και ειδικότερα τα Μέτρα 311, 312 και 313, θα 

εφαρµοσθούν τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων για την περίοδο 1.1.2007-31.12.2013 – ΕΛΛΑ∆Α Ν 

408/2006 (ΕΕ ΕΚ C286/23.11.2006). Ο σχετικός αριθµός 
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καταχώρησης σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 1628/2006 είναι XR 

140/2007. Τα λοιπά Μέτρα(321, 322, 323 του Άρθρου 52 του Καν. 

1698/2005 δεν υπόκεινται σε καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων). 

Γ. Πίνακας Κρατικών Ενισχύσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του άρθρου 36 της Συνθήκης. 

 

Κωδικός 

Μέτρου 

Τίτλος Μέτρου Τίτλος του καθεστώτος 

ενίσχυσης 

Ένδειξη νοµιµότητας του 

καθεστώτος 

∆ιάρκεια 

του 

καθεστώτος 

ενίσχυσης 

123 Προστιθέµενη αξία στα 

δασοκοµικά προϊόντα 

(για επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού 

µεγαλύτερου των 

200.000 €)  

Καθεστώς ενισχύσεων 

για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα 

µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 

για τη µεταποίηση ή/και 

εµπορία καθώς και τις 

υπηρεσίες στο πλαίσιο 

εφαρµογής του Μέτρου 

123 του Άξονα 1 του 

Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013  

XR 141/2007 1.1.2008 – 

31.12.2013 

123 Προστιθέµενη αξία στα 

δασοκοµικά προϊόντα 

(για επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού µέχρι 

και 200.000 €) 

Κανονισµός (ΕΚ) 

1998/2006 της 

Επιτροπής για την 

εφαρµογή των άρθρων 

87 και 88 της συνθήκης 

στις ενισχύσεις ήσσονος 

σηµασίας 

ΕΕ ΕΚ L379/28.12.2006 1.1.2008-

31.12.2013 

311 ∆ιαφοροποίηση προς 

µη γεωργικές 

δραστηριότητες 

Καθεστώς ενισχύσεων 

για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα 

µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 

δευτερογενούς και 

τριτογενούς τοµέα, σε 

µέλη αγροτικού 

νοικοκυριού και σε 

κατοίκους ή µη της 

υπαίθρου, στο πλαίσιο 

εφαρµογής Μέτρων του 

Άξονα 3 και του Άξονα 4 

του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013  

 

ΧR140/2007 

1.1.2008 – 

31.12.2013 

312 Ανάπτυξη πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

Καθεστώς ενισχύσεων 

για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα 

µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 

δευτερογενούς και 

 

ΧR140/2007 

1.1.2008 – 

31.12.2013 
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Κωδικός 

Μέτρου 

Τίτλος Μέτρου Τίτλος του καθεστώτος 

ενίσχυσης 

Ένδειξη νοµιµότητας του 

καθεστώτος 

∆ιάρκεια 

του 

καθεστώτος 

ενίσχυσης 

τριτογενούς τοµέα, σε 

µέλη αγροτικού 

νοικοκυριού και σε 

κατοίκους ή µη της 

υπαίθρου, στο πλαίσιο 

εφαρµογής Μέτρων του 

Άξονα 3 και του Άξονα 4 

του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013  

313 Ενθάρρυνση 

τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

Καθεστώς ενισχύσεων 

για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα 

µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 

δευτερογενούς και 

τριτογενούς τοµέα, σε 

µέλη αγροτικού 

νοικοκυριού και σε 

κατοίκους ή µη της 

υπαίθρου, στο πλαίσιο 

εφαρµογής Μέτρων του 

Άξονα 3 και του Άξονα 4 

του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013  

 

ΧR140/2007 

1.1.2008 – 

31.12.2013 

 

H ∆ιαχειριστική Αρχή δεσµεύεται ότι, για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων 

που προβλέπονται στα µέτρα του ΠΑΑ, θα τηρηθούν οι κανόνες των κρατικών 

ενισχύσεων 

Στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή των σχεδίων που περιγράφονται πιο πάνω για 

τα οποία σύµφωνα µε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων ή σύµφωνα µε τους 

όρους και τις δεσµεύσεις στην αντίστοιχη απόφαση έγκρισης κρατικών ενισχύσεων, 

χρειάζονται ξεχωριστές κοινοποιήσεις, αυτές θα κοινοποιηθούν µε βάση το άρθρο 88 

(3) της Συνθήκης. 
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10. Πληροφορίες για τη συµπληρωµατικότητα µε τα 

µέτρα που χρηµατοδοτούνται από τα άλλα µέσα της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µέσω της πολιτικής 

Συνοχής, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας 

10.1. Εκτίµηση και µέσα συµπληρωµατικότητας 

Συνάφεια του ΠΑΑ 2007-2013 µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013 

Η εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 µε τις εθνικές πολιτικές γίνεται µέσω της εξέτασης / 

αντιστοίχησης των Γενικών Στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. 

Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής που υιοθετείται από το ΕΣΠΑ, 

αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και η εξειδίκευση των αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων τόσο τοµεακά όσο και χωρικά. Η στρατηγική του ΕΣΠΑ για την 

ανάπτυξη της χώρας συµπυκνώνεται τόσο στις πέντε θεµατικές προτεραιότητες και 

στους δεκαεπτά γενικούς στόχους που αυτές περιλαµβάνουν όσο και στις χωρικές 

του προτεραιότητες. 

Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την 

αλιεία, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η προώθηση των διασυνοριακών και 

διακρατικών συνεργασιών συνθέτουν τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ.  

 

Οι θεµατικές προτεραιότητες και οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ είναι : 

 

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

o ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 

Επενδύσεων»,  

o ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας»,  

o ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»  

 

Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία  



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

 550 

o ΓΣ 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος»  

o ΓΣ 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της 

Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα 

αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην 

οικονοµία της γνώσης»  

o ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 

συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης»  

 

Απασχόληση και Κοινωνική συνοχή  

o ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 

επιχειρήσεων»  

o ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» 

o ΓΣ 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης» 

o Γ.Σ 10 «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 

συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες 

υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» 

o Γ.Σ 11«Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή 

τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή» 

 

Θεσµικό Περιβάλλον  

o ΓΣ 12 «Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η 

αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης» 

 

Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης  

o Γ Σ 13 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και 

των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας»  

o Γ.Σ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα 

την αειφορία». 

o Γ.Σ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος», 

o ΓΣ 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής»  
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o ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας»,  

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας ολοκληρώνεται και εµπλουτίζεται µε τη χωρική 

της διάσταση. Επισηµαίνονται τρεις στόχοι συνδεδεµένοι µε το χώρο και 

αναδεικνύονται τρεις χωρικές προτεραιότητες που είναι : 

• Βιώσιµη αστική ανάπτυξη  

• Ανάπτυξη της υπαίθρου  

• ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 βρίσκονται 

σε άµεση ή έµµεση συνέργια και συσχέτιση µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση των Γενικών Στόχων του 

Προγράµµατος (οριζόντιες στήλες) µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ (κάθετες 

στήλες). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

2007-2013

Γενικός στρατηγικός 

στόχος 1 : ∆ιατήρηση και 

βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της 

γεωργίας, της δασοκοµίας 

και του αγροδιατροφικού 

τοµέα

Γενικός στρατηγικός 

στόχος 2 : Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων 

Γενικός στρατηγικός στόχος 3 : 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στις αγροτικές περιοχές και 

ενθάρρυνση της 

διαφοροποίησης της αγροτικής 

οικονοµίας

Γενικός στρατηγικός στόχος 

4 :∆ηµιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις 

αγροτικές περιοχές µέσω 

της προσέγγισης Leader

1
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των

εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων
(•) (•) (•)

2
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η

αύξηση της παραγωγικότητας
• • •

3
Η διαφοροποίηση του τουριστικού

προϊόντος της χώρας
• •

4

Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης

των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο

για την αναβάθµιση του ελληνικού

εκπαιδευτικού συστήµατος

•

5

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και

η προώθηση της καινοτοµίας σε όλους

τους κλάδους ως βασικό παράγοντα

αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και

µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.

(•)

6

Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την

ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση

των τεχνολογιών πληροφορικής και

επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς

κοινωνικής και οικονοµικής

δραστηριοποίησης.

•

7
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των

εργαζόµενων και των επιχειρήσεων
(•)

8
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην

απασχόληση
(•) (•) (•)

9

Προώθηση της Κοινωνικής

Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση

της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά

εργασίας και η πρόληψη των φαινοµένων

περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.

10

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και

οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας,

που θα προσφέρει ποιοτικές και

εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες

και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των

υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας

11

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού

και αναπτυξιακού χαρακτήρα των

θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την

άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες

εθνικές πολιτικές προτεραιότητες

(ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική

συνοχή).

• •

12

Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων

πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή

τους για την αναβάθµιση της ποιότητας

ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της

επιχειρηµατικής δράσης.

13

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των

φυσικών υποδοµών και των συναφών

υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών

της χώρας.

(•)

14
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της

χώρας µε γνώµονα την αειφορία

15 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος • • • •

16
Η άσκηση αποτελεσµατικής

περιβαλλοντικής πολιτικής
•

17

Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού

παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της

χώρας.

• •

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

18 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

19 Ανάπτυξη της υπαίθρου • • • •

20
∆ιασυνοριακή, διακρατική και

διαπεριφερειακή συνεργασία 
•

Α/Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΠΑΑ 2007-2013

 

• Εκτιµώµενη άµεση συµβολή ή συνέργεια 

(•) Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή ή συνέργεια 
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Ο πρώτος Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΠΑΑ 2007 -2013 «∆ιατήρηση και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του 

αγροδιατροφικού τοµέα» εξυπηρετεί άµεσα τέσσερις Γενικούς Στόχους και µία 

χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των 

ακόλουθων Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ : 

o ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας»,  

o ΓΣ 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος», 

o ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 

συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης» 

και, 

o ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» του ΕΣΠΑ καθώς 

και στη χωρική προτεραιότητα «Ανάπτυξη της υπαίθρου». 

 

Έµµεση είναι η συµβολή του σε 4 Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στους : 

o ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 

Επενδύσεων», 

o ΓΣ 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της 

καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα 

αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της 

γνώσης», 

o ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 

επιχειρήσεων» και, 

o ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»  

Ο δεύτερος Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΠΑΑ 2007-2013 «Προστασία του 

περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» έχει άµεση συνάφεια 

µε τους Γενικούς Στόχους 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» και 16 «Η 

άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» του ΕΣΠΑ, καθώς και µε τη 

χωρική προτεραιότητα «Ανάπτυξη της υπαίθρου». 

Ο τρίτος Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΠΑΑ 2007-2013 «Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» έχει 

άµεση συνάφεια µε πέντε Γενικούς Στόχους και µία χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα, συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των ΓΣ2, «Η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας», ΓΣ11«Η ανάδειξη του οικονοµικού, 

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την 
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άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή», ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του 

περιβάλλοντος» και ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ καθώς και στη χωρική προτεραιότητα 

«Ανάπτυξη της Υπαίθρου». Έµµεση είναι η συµβολή του στην επίτευξη των ΓΣ1 «Η 

αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», ΓΣ 8 

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του ΕΣΠΑ και ΓΣ 13«Η ανάπτυξη 

και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 

συστήµατος µεταφορών της χώρας». 

Τέλος, ο τέταρτος Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΠΑΑ 2007-2013 εξυπηρετεί άµεσα 

την επίτευξη πέντε (5) Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ και δύο (2) χωρικών 

προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, έχει άµεση συνάφεια µε τους ΓΣ2, «Η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», ΓΣ3 «Η διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας» ΓΣ11 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, 

κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την 

άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή», ΓΣ15 «Η αειφόρος διαχείριση του 

περιβάλλοντος», και ΓΣ17«Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» του ΕΣΠΑ και µε τις χωρικές προτεραιότητες 

«Ανάπτυξη της Υπαίθρου» και «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή 

συνεργασία». Έµµεση είναι η συµβολή του στους ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας 

και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση» του ΕΣΠΑ. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί εξετάζεται η συµβολή των Αξόνων Προτεραιότητας του 

ΠΑΑ 2007-2013 στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-

2013

Άξονας 1: Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του 

τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας

Άξονας 2: Βελτίωση του 

περιβάλλοντος και της 

υπαίθρου

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής 

στις αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας

Άξονας 4: Εφαρµογή 

της προσέγγισης 

Leader

1
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων

Άµεσων Επενδύσεων
• (•) (•)

2
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της

παραγωγικότητας
• • •

3 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας • •

4

Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την

αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος

•

5

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση

της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό

παράγοντα αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και

µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.

•

6

Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και

τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και

οικονοµικής δραστηριοποίησης.

•

7
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και

των επιχειρήσεων
•

8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση • • •

9

Προώθηση της ΚοινωνικήςΕνσωµάτωσης. Στόχος είναι η

διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά

εργασίας και η πρόληψη των φαινοµένων

περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.

10

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου

συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και

εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει

στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και

φροντίδας

11

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και

αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των

φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες

εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη –

απασχόληση – κοινωνική συνοχή).

• •

12

Ηβελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η

αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της

ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της

επιχειρηµατικής δράσης.

13

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών

υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος

µεταφορών της χώρας.

(•)

14
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε

γνώµονα την αειφορία

15 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος (•) • (•) (•)

16 Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής •

17
Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
• •

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

18 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

19 Ανάπτυξη της υπαίθρου • • • •

20
∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή

συνεργασία 
•

Α/Α

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΑ 2007-2013

 

• Εκτιµώµενη άµεση συµβολή ή συνέργεια 

(•) Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή ή συνέργεια 

 

Μέσω των παρεµβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης εξυπηρετούνται άµεσα και έµµεσα ως ακολούθως οι Γενικοί Στόχοι του 

ΕΣΠΑ : 
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Ο Α.Π 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της Γεωργίας και της 

δασοκοµίας» του ΠΑΑ 2007 -2013 εξυπηρετεί άµεσα την επίτευξη των ακόλουθων 

επτά (7) Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ: 

o ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 

Επενδύσεων», µέσω των δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων (µέτρο 

133), 

o ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας» µέσω των µέτρων που χρηµατοδοτούν τις 

επενδύσεις στις γεωργικές (µέτρο 121) και δασικές εκµεταλλεύσεις 

(µέτρο 122) και τις ΜΜΕ πρώτης µεταποίησης και εµπορίας των 

γεωργικών και δασικών προϊόντων (µέτρο 123),  

o ΓΣ 4 « Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος», µέσω των παρεµβάσεων του µέτρου 111, 

o ΓΣ 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της 

Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα 

αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην 

οικονοµία της γνώσης» µε δεδοµένη την έµφαση που δίνεται στην 

προώθηση της καινοτοµίας και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία που προβλέπονται στα µέτρα (121, 122,123,), 

o ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους 

τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής διαφοροποίησης», µέσω των 

παρεµβάσεων για την προµήθεια Η/Υ και την διασύνδεση µε το 

διαδίκτυο που προβλέπονται στο δεύτερο υποµέτρο του µέτρου 121, 

o ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 

επιχειρήσεων», µέσω των επενδύσεων του µέτρου 121 που προβλέπει 

την παροχή ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών,  

o ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», µέσω του 

µέτρου 112 που αφορά την πριµοδότηση των νέων για την έναρξη 

άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. 

 

Καθώς και µε τη χωρική προτεραιότητα «Ανάπτυξη της υπαίθρου». 

 

Επιπλέον, έχει έµµεση συµβολή στο ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του 

περιβάλλοντος» του ΕΣΠΑ, µέσω της υλοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων του 

µέτρου 125 αλλά και της παροχής ενισχύσεων για την µετεγκατάσταση των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (µέτρο 121).  
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Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

υπαίθρου» συµβάλει άµεσα στην επίτευξη των Γενικών Στόχων 15 «Η αειφόρος 

διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής» του ΕΣΠΑ, καθώς και στη χωρική προτεραιότητα «Ανάπτυξη της 

υπαίθρου». Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία του εδάφους, η 

προστασία των υδάτων , η µείωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η 

διατήρηση και προστασία των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών αποτελούν 

προτεραιότητες των µέτρων του Άξονα 2 του ΠΑΑ. 

 

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές 

και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» έχει άµεση συνάφεια µε τους εξής 

πέντε (5) Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ : 

o ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας», µέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων (µέτρα 

311,312,313), 

o ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», µέσω 

του µέτρου 313,  

o ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», λόγω των 

ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στα µέτρα που 

αφορούν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων του άξονα για τους 

νέους και τις γυναίκες,  

o Γ.Σ 11 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή 

τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή», λόγω των ευνοϊκότερων όρων και 

προϋποθέσεων για την ένταξη στα µέτρα που αφορούν την ενίσχυση 

των ιδιωτικών επενδύσεων του άξονα για τις γυναίκες,  

o ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας», µέσω των µέτρων 322 και 323. 

Καθώς και µε τη χωρική προτεραιότητα «Ανάπτυξη της υπαίθρου». 

 

Έµµεση είναι η συµβολή του 3ου Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Γενικών 

Στόχων 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 

Επενδύσεων», µέσω των παρεµβάσεων για την αναβάθµιση και προστασία του 

φυσικού αλλά κυρίως του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές, 

που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων είτε για 

επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε για κατοικία, ΓΣ 13 «Η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 

συστήµατος µεταφορών της χώρας» και ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του 

Περιβάλλοντος», µέσω των παρεµβάσεων του µέτρου 321. 
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Ο τελευταίος Άξονας Προτεραιότητας του ΠΑΑ που αφορά στην εφαρµογή της 

προσέγγισης Leader εξυπηρετεί άµεσα τους ακόλουθους πέντε (5) Γενικούς Στόχους 

του ΠΑΑ : 

o ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 

παραγωγικότητας», µέσω των µέτρων 411 και 413 , 

o ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», µέσω 

του µέτρου 413, 

o ΓΣ 8 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», λόγω των 

ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στα µέτρα που 

αφορούν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων του άξονα για τους 

νέους και τις γυναίκες, 

o ΓΣ 11 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 

χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή 

τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 

απασχόληση – κοινωνική συνοχή), λόγω των ευνοϊκότερων όρων και 

προϋποθέσεων για την ένταξη στα µέτρα που αφορούν την ενίσχυση 

των ιδιωτικών επενδύσεων του άξονα για τις γυναίκες, 

o ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας», µέσω των µέτρων 322 και 323. 

 

Καθώς και µε τις χωρικές προτεραιότητες «Ανάπτυξη της Υπαίθρου» και 

«∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία», µέσω των Σχεδίων 

Συνεργασίας που θα αναπτυχθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης του Άξονα.  

 

Έµµεση είναι η συµβολή του µε το ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των 

εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», µέσω των παρεµβάσεων για την αναβάθµιση 

και προστασία του φυσικού αλλά κυρίως του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στις 

αγροτικές περιοχές που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προσέλκυση 

επενδύσεων είτε για επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε για κατοικία και µε το ΓΣ 15 

«Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος»του ΕΣΠΑ, µέσω των παρεµβάσεων του 

µέτρου 321. 

 

Συµπληρωµατικότητα ΠΑΑ µε Στρατηγικές και Σχέδια ∆ράσης της ΕΕ 

 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας την 4η Προγραµµατική Περίοδο 

δρα συµπληρωµατικά µε στρατηγικές και σχέδια δράσης της Ε.Ε . Ειδικότερα : 

 



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

 559 

• Με το 6ο Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα δράσης κυρίως µέσω 

του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 3 και αναλυτικότερα µε: 

• την Κοινοτική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα – ∆ίκτυο Natura µε 

µέτρα όπως ενισχύσεις σε περιοχές Natura (Άξονας 2), 

γεωργοπεριβαλλοντικά και δασικά µέτρα (Άξονας 2) και ενισχύσεις σε 

µειονεκτικές περιοχές (Άξονας 2).  

• την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων µε µέτρα 

όπως η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου µε τον εκσυγχρονισµό των 

αρδευτικών δικτύων και υιοθέτηση βελτιωµένων τεχνικών άρδευσης 

(Άξονας 1) και προώθησης καλλιεργειών και γεωργικών πρακτικών 

για την εξοικονόµηση των υδατικών πόρων σε περιοχές εφαρµογής 

της οδηγίας για τα νερά µε την στήριξη ξηρικών ή λιγότερο υδρόφιλων 

καλλιεργειών και η αποφυγή ενδεχόµενης ρύπανσης (Άξονας 2) 

• τη στρατηγική για την προστασία του εδάφους µέσω του ειδικού 

στόχου µε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα (φυτοκάλυψη των εδαφών, 

αγραναπαύσεις κ.α.) και δασοπεριβαλλοντικά µέτρα όπως δάσωση 

γεωργικών γαιών και πρόληψη και αποκατάσταση του δασοκοµικού 

δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές (Άξονας 2) 

• το Κοινοτικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές αλλαγές και τη στρατηγική 

για τη ρύπανση του αέρα µε µέτρα για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (άξονας 1), ενθάρρυνσης της παραγωγής προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας προώθησης γεωργικών 

πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση της 

νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, και δασώσεις γεωργικής γης 

και µη γεωργικής γης κ.α. (Άξονας 2) 

• τη στρατηγική για την χρήση των φυτοφαρµάκων µε 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα όπως προώθησης γεωργικών 

πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη µείωση της χρήσης 

φυτοφαρµάκων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και η 

προώθηση της βιολογική γεωργία (Άξονας 2) και µέτρα όπως 

επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις τηρώντας τα ελάχιστα 

κοινοτικά πρότυπα (Άξονας 1) 
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• Με τη ∆ασική Στρατηγική της Ε.Ε. µέσω του Άξονα 2 αλλά και του 

Άξονα 1 και αναλυτικότερα µε : 

µέτρα υποδοµών για την ανάπτυξη της δασοκοµίας, βελτίωσης της 

οικονοµικής αξίας των δασών και χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών στον 

τοµέα (Άξονας 1) όλη την οµάδα των µέτρων για την αειφορική χρήση της 

δασικής γης (Άξονας 2). 

• Με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή και 

τρόφιµα κυρίως µέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και 

αναλυτικότερα µε : 

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα (βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) (Άξονας 2) 

Μέτρα για τη παροχή συµβουλών, συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας, 

εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κατάρτισης/εκπαίδευσης και 

αύξησης της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών προϊόντων (Άξονας 1). 

• Με την Καινοτοµία µέσω κυρίως των Άξονων 1, 3 και 4 (Leader) αλλά 

και στον Άξονα 2. Αναλυτικότερα: 

στον Άξονα 1 µε µέτρα σε γεωργικές, δασικές εκµεταλλεύσεις και 

µεταποιητικές επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτοµίας και µεταφορά 

της γνώσης µέσω της κατάρτισης στον Άξονα 2 µε µέτρα εισαγωγής 

πρακτικών διαχείρισης της γης και ενεργειακές λύσεις στον Άξονα 3 και 4 µε 

µέτρα για τη δηµιουργία µικροεπιχειρήσεων εκτός του πρωτογενή τοµέα και 

την παροχή βασικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές. 
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Συµπληρωµατικότητα ΠΑΑ µε το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2007-2013 και µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 

2007-2013  

 

Συνολικά για τον τοµέα του Περιβάλλοντος την 4η προγραµµατική Περίοδο (2007-

2013), θα διατεθούν αρκετά σηµαντικά χρηµατοδοτικά κονδύλια που περιλαµβάνουν 

Κοινοτικούς, Εθνικούς και Ιδιωτικούς πόρους, µέσω του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013, των ΠΕΠ αλλά και του ΠΑΑ 2007-2013. 

 

Συµπληρωµατικότητα ΠΑΑ µε το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2007-2013  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 έχει 

σηµαντική συνεισφορά σε θέµατα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το 

πρόγραµµα αναµένεται να δράσει συµπληρωµατικά µε το ΕΠ «Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητάς του:  

• Στους Άξονες Προτεραιότητας 1 & 6 (Προστασία Ατµοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής) του ΕΠ 

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, µέσω των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 & 2 του ΠΑΑ, µε τα µέτρα για την προώθηση της 

χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άξονας 1), την ενθάρρυνση 

της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την 

προώθηση γεωργικών πρακτικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης για 

τη µείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, τη δασώση 

γεωργικής γης και µη γεωργικής γης (Άξονας 2). Η πλειοψηφία των 

µέτρων του ΠΑΑ συµβάλει έµµεσα ή άµεσα στη µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

• Στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & 

Βιοποικιλότητας) κυρίως µέσω των µέτρων του Άξονα 2 

• Στους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 7 του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 (Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων) 

µε µέτρα όπως η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου µε τον 

εκσυγχρονισµό των αρδευτικών δικτύων και την υιοθέτηση 

βελτιωµένων τεχνικών άρδευσης (Άξονας 1), την προώθηση 

γεωργικών πρακτικών για την εξοικονόµηση των υδατικών πόρων, τη 
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µέιωση της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και τη προώθηση 

της αγρανάπραυσης συµβάλουν στη µείωση της (Άξονας 2). 

• Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 (Προστασία εδαφικών συστηµάτων – 

∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων) µε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 

(φυτοκάλυψη των εδαφών, αγραναπαύσεις κ.α.) και 

δασοπεριβαλλοντικά µέτρα όπως δάσωση γεωργικών γαιών και 

πρόληψη και αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές, την παροχή ενισχύσεων σε ορεινές 

και µειονεκτικές περιοχές για τη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής 

δραστηριότητας (Άξονας 2), που συµβάλλουν στην προστασία των 

εδαφών από φαινόµενα διάβρωσης και ερήµωσης. 

Συµπληρωµατικότητα ΠΑΑ µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

της περιόδου 2007-2013  

 

Οι αναπτυξιακοί στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος εξυπερετούνται και 

µέσω των ΠΕΠ. Η διαµόρφωση πέντε (5) προγραµµατικών / αναπτυξιακών χωρικών 

ενοτήτων, όπως υπάρχει στο κεφάλαιο της συνολικής στρατηγικής του ΕΣΠΑ, 

υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται άµεσα µε σειρά παραγόντων, που 

συνοψίζουν την εµπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό και 

την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναµένεται να ενισχύσει άµεσα την 

περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό στα πέντε ΠΕΠ, υπάρχει κοινή δοµή των θεµατικών Αξόνων 
προτεραιότητας και αντίστοιχα ένας κοινός κορµός παρεµβάσεων ως εξής: 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠ 
ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ 

Υποδοµές και υπηρεσίες 

προσπελασιµότητας 
• Έργα προσπελασιµότητας τοπικής (ή µη )κλίµακας 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ποιότητα ζωής  

• Παρεµβάσεις περιβάλλοντος τοπικής (ή µη) κλίµακας 

• Παρεµβάσεις πολιτισµού (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών 

υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς) 

• Παρεµβάσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (υποδοµές 

νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών µονάδων, 

κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος 

εξοπλισµός) 

• Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες* 

• Παρεµβάσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης 

• Παρεµβάσεις ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών 
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περιοχών  

Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηµατικότητα  

• Παρεµβάσεις Επιχειρηµατικότητας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ψηφιακής Σύγκλισης 

 

Το πρόγραµµα αναµένεται να δράσει συµπληρωµατικά µε τα ΠΕΠ της περιόδου 

2007-2013 στον κοινό Άξονα Προτεραιότητάς τους µε τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής» 

Είναι φανερή η συµπληρωµατικότητα του κοινού κορµού παρεµβάσεων των Αξόνων 

Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» των πέντε ΠΕΠ, όπως οι 

παρεµβάσεις περιβάλλοντος τοπικής (ή µη) κλίµακας και οι παρεµβάσεις ενίσχυσης 

ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών µε τα µέτρα του άξονα Προτεραιότητας 

2 του ΠΑΑ, όπως µε µέτρα όπως ενισχύσεις σε περιοχές Natura (Άξονας 2), 

γεωργοπεριβαλλοντικά και δασοπεριβαλλοντικά µέτρα (Άξονας 2) και ενισχύσεις σε 

µειονεκτικές περιοχές (Άξονας 2), µε έµφαση σε αγροτικά οικοσυστήµατα. 

 

10.2. Συµπληρωµατικότητα σε σχέση µε τα µέτρα των Αξόνων 1, 2, 

και 3 

Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων 

των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. 

Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία 

και οριοθετεί τις παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και 

του ΕΤΑ.. 

10.2.1. Γενικά 

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της 

προσπελασιµότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές 

περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας 

επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του 

συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, 

καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας 

διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους 

ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(ΕΚΤ). 
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Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων 

που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από 

«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους 

πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική 

πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος 

των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού 

των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο 

ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις 

ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα 

εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

 Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς 

παρεµβάσεων:  

∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ  

Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής 

στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, 

οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων. 

Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 

-2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, 

της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των 

παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.  

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών 

περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του 

Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο 
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διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική 

στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

(κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων 

(άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, 

κτηνοτροφικών και δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις 

επιχειρηµατικότητας και γενικότερα όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην 

πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό 

εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και 

δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το 

ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται 

στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της 

Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής51 καθώς και για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών 

µικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται 

από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.  

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών 

υδάτων και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι 

εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του 

ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές 

προβλέπονται στον Καν. 1198/200552.  

                                                

 

51
 Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων 

ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα: 
� Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

� Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. 

Ευρώ. 

� Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.  
52 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της 
Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των 
οποίων ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.  
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Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά 

από το ΕΤΠΑ. 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία 

εκφράζονται σε χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό 

της παρέµβασης (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή). 

10.2.2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

10.2.2.1. Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 

ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών 

εφαρµογής του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη 

(ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές 

εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως: 

10.2.2.1.1. Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και 

τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 

3 ΠΑΑ) 

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, 

κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 

περιοχών.  

• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της 

αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, 

βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται 

παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .  

Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

10.2.2.1.2. Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ) 

Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές - 

εκθετήρια που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική 

κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, 

ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, 

κινηµατογράφος). 
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Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 

300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού 

υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Β) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 

µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 

στολών κλπ. 

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 

300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου 

 αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  

Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

10.2.2.1.3. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη 

συνολική αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά 

βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ) σε 

εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης53 του οικισµού. Οι επιλέξιµες 

κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση 

υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία 

αισθητικής και ιστορικής αξίας 

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω 

παρεµβάσεις ο επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € . 

∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών 

οικισµών» θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

 

10.2.2.1.4. Υποδοµές πρόσβασης.  

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού 

µέχρι 500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ. 

                                                

 

53
 Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης 

αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου 
αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους 
οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά 
προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, 
αποχέτευσης) 
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10.2.2.1.5. Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ). 

Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί: 

(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις 

ελλιµενισµού και προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά 

όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013. 

(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων. 

 

10.2.2.1.6. Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών 

ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από 

το ΕΤΠΑ. 

 

10.2.2.1.7. Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ. 

 

10.2.3. Ανθρώπινο δυναµικό  

10.2.3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής 

κατάρτισης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως: 

ΕΓΤΑΑ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση 

που θα αφορά στη θεµατολογία και στους 

δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του Άξονα 

2 του ΠΑΑ 2007-2013. 

ΕΚΤ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά 

κατάρτιση που θα αφορά στη θεµατολογία 

και στους δικαιούχους των παρακάτω 

µέτρων του άξονα 1 καθώς και των µέτρων 

των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013 

211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 

στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών 

µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 

περιοχών. 

121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων  

213 Natura 2000 123 Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα 

γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα 
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214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των 

αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής 

στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση 

Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον 

Καν. 1698/05. 

215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των 

ζώων 

 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές 

επενδύσεις (γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών  

222 Πρώτη εγκατάσταση 

γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε 

γεωργική γη 

 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού 

δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης. 

 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές 

επενδύσεις (δάση) 

 

 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–

πληροφόρησης-εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις 

στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα 

προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του 

ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα: 

• Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία 

αφορούν Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική 

Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική 

στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό πρόγραµµα για 

την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, 

Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), 

στρατηγική για τα δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την 
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αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, 

βιοενέργεια, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

• Οι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για 

γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν από 

το ΕΚΤ. 

10.2.3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές 

δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.  

10.2.4. Περιβάλλον  

10.2.4.1. Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, 

πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-

πολεοδοµία).  

Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου 

και για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και 

διασφάλισης συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία 

παρατίθενται ανά τοµέα:  

Τοµέας «Φύση»:  

• Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων 

και γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου 

Natura 2000 αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής 

κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα που ακολουθεί). 

• Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων 

προϊόντων και οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην 

παραγωγή. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. 

εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των προγραµµατικών 

κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι 

της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο 

πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 
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• Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών 

και ειδικότερα θα χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που 

χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ 

προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας 

των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από 

το ΕΤΠΑ (βλ. και πίνακα που ακολουθεί)). 

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»: 

• Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από 

φυσικούς ή άλλους κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση 

ουσιών – πυρκαγιές).  

Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ως 

ανωτέρω. 

 

Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή»: 

• Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ 

(µέσω ΠΑΑ) ΠΑΑ, θα χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας 

(συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €), επενδυτικά σχέδια 

προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια 

κατανάλωση, στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ.  

Επενδύσεις στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής 

ΑΠΕ για την πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού , 

θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  

Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των 

ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από τον ‘Άξονα 

Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013. 

• Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της 

στοιβάδας του όζοντος:  

Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε 

επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) 

καθώς και των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των 

προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 

Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται 

στο ΠΑΑ, µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο 

εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

 

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»: 



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

 572 

Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ 

 

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»: 

• Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά 

παρεµβάσεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών 

και δασικών εκτάσεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, 

διαµορφώθηκε ο Πίνακας, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του 

τοµέα περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής 

και το ΕΓΤΑΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ 

ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Αντιπληµµυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής 
υδρονοµίας σε δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα
54

   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση    ♦ 

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές 
περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 2000
55

 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής αξίας, 
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, 
στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (περιοχές Nαtura 2000) 

♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦   

                                                

 

54
 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 

55
 Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του 

∆ικτύου Natura 2000 (2006) 
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Βιολογικοί καθαρισµοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριµµάτων ♦ ♦  

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 
56

 ♦  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του 
παραρτήµατος 1 της συνθήκης) 

  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος ♦   

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση   ♦ 

Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής 
προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   

10.2.4.2. Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της 

χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες 

εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), 

εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, 

καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο 

παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού. 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου 

Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που 

προορίζονται για την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας 

ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή 

των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για 

τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός 

Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της 

συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των 

διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και την αποφυγή πιθανών 

επικαλύψεων και επαναλήψεων σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους 

δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και 

χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα. 

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής: 

                                                

 

56 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως 
αποτυπώνονται στους πίνακες 3 και 4.) 
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• Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των 

περιοχών (φορείς διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) 

καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών έργων θα χρηµατοδοτηθούν 

από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ 

• Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών 

πρακτικών µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

• ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα 

χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ 

• ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής 

γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, 

συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

• Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της 

επισκεψιµότητας, δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών 

θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 4 , που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 

2000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον προσδιορισµό 

και την κήρυξη περιοχών 
+   

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης  +   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε 

Γαιοκτήµονες 
+   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων 

διαχείρισης 
+   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών +   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών  +  

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών  +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60  +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη  +  

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 

δασοπεριβαλλοντικών µέτρων 
 +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Εισβάλλοντα Ξένα Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες   +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και Περιφερειακής 

Εµβέλειας  
+   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής Εµβέλειας  +  

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση της περιοχές Natura τηςτους Φορείς ∆ιαχείρισης +   

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση 

περιοχών Natura 2000 
+   

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα ανάπτυξης +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών +   

υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών µέσω 

γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων 
 +  

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση +   
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)  +  

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για 

το συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι 

αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η 

σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την 

αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και 

συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα 

πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης. 

10.2.4.3. Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία 

και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, 

σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον. 

Ειδικότερα οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα 

χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται 

από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν: 

• Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή 

ενισχύουν το θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη 

συνήθη πρακτική στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. 

• Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση 

και ανάπτυξη του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του 

περιβάλλοντος. 

• Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των 

φυσικών πόρων και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση 

των χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών 

των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

• Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς περιορισµούς, που προκύπτουν από το 

χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000 σύµφωνα µε την Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. 

• Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των 

αλιευτικών πόρων. 
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• ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου 

Natura, εκτός λειτουργικών εξόδων. 

• Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη 

διατήρηση της ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων 

κωµοπόλεων και χωριών και προστασία και βελτίωση της φυσικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

• Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας, στους φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόµος 2742/1999 & αριθ 

Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη 

προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για 

την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για 

αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών 

µελετών κλπ.  

• Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα 

διαχείρισης στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για:  

o τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να 

χαρτογραφηθούν οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia 

oceanica)(άρθρο 4 του Κανονισµού),  

o τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική 

ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές 

προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο 

του άρθρου 7 του Κανονισµού, και  

o την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού. 

10.2.5. Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 

3 του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία 

περιλαµβάνουν : 

o διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

o στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων 

(όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

o ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 
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Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κυρίως για 

παρεµβάσεις από γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του 

Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία:  

10.2.5.1. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες -Επενδύσεις 

από γεωργούς  

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό 

πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό 

και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες  

• Χώροι εστίασης και αναψυχής  

• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 

τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 

• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, 

βιοτεχνικές µονάδες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του 

περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

(π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 

επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 

επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 
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10.2.5.2. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες / Επενδύσεις 

από µη γεωργούς  

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη 

γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, 

υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω: 

• Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

(ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια του 

Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας 

σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα 

γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά 

σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων. 

• Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις 

στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα 

υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι 

επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε 

αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) 

χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες περιοχές αποκλειστικά από το 

ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.  

• Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους 

της µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα 5, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις 

που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
57

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 

                                                

 

57
 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας. 
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Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
57

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 

σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί 

και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 
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Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
57

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

 

10.2.6. Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών 

περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων 

Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας 

Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας 

µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των 

δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη 

Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών 

Ανάπτυξης που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των 

κάτω προς τα άνω προσέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και 

στον Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής 

Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 

Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013. 

Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται 

σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του 

ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω 

κριτήρια διαχωρισµού: 

• Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του 

ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία 

αναφέρονται ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα στα Τοπικά 
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Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα 

Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν 

να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ 

«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της 

Αγροτικής Οικονοµίας» 

• Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται 

κατά προτεραιότητα από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και 

µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού, που αναλογεί από το 

Μέτρο 4.1, για κάθε περιοχή παρέµβασης. 

10.2.7. Οριζόντια ∆ιάταξη 

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου 

προϋπολογισµού (µε βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων 

στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που 

παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης 

του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το 

µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κατά 

περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια 

διαχωρισµού µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο.  

10.3. Σε Σχέση µε τα Μέτρα του Άξονα 4  

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη 

Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013 υλοποιούνται 

µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής 

∆ράσης στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον 

Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, υλοποιούνται σχέδια διατοπικής και διακρατικής 

συνεργασίας τα οποία αφορούν τουλάχιστον µία Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, 

επιλεγµένης στο πλαίσιο του Άξονα 4. Τα εν λόγω σχέδια µπορούν να αφορούν την 

υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται µε έναν ή περισσότερους στόχους του ΠΑΑ.  



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

 583 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και των άλλων διαρθρωτικών ταµείων θα 

εξειδικευτεί στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.  

10.4. Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Για το συντονισµό των ΕΠ του ΕΣΠΑ µε τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίζεται, στο πλαίσιο 

της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, µηχανισµός προώθησης της συµπληρωµατικότητας 

των δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, χωρικά 

(περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε 

επίπεδο α) Προγραµµατισµού, β) Παρακολούθησης υλοποίησης (∆ιαχειριστικές 

Αρχές), και γ) Επανεξέτασης Στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονισµού και 

∆ιαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση 

της συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το 

πλαίσιο εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά. 

Στο δεύτερο επίπεδο, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και 

του ΕΠΑΛ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για 

την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής 

και χωρικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, 

εξετάζει την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη 

αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, 

συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις 

συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ε∆ΙΠ. 
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11. Προσδιορισµός αρµόδιων αρχών και υπευθύνων 

φορέων 

11.1. Αρµόδιες Αρχές και Φορείς 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 74 (2) του Καν. 1698/2005, για την εφαρµογή του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 που εφαρµόζεται σε εθνικό 

επίπεδο καθορίζονται οι ακόλουθες αρµόδιες αρχές: 

• η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) 

• ο ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ) 

• ο Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ/Σ) 

Οι αρµόδιες αρχές και οι αρµοδιότητες τους περιγράφονται συνοπτικά στις παρακάτω 

παραγράφους και στο επισυναπτόµενο οργανόγραµµα.  

11.1.1. ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 75 του Καν. 1698/2005 ορίζεται η 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική 

Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΥ∆ του ΕΠΑΑ-ΑΥ). 

Η διαχειριστική αρχή είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΕΣΣΑΑ και 

του ΠΑΑ, µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα: 

α) είναι ο κύριος συνοµιλητής της χώρας µε την Επιτροπή για θέµατα του ΕΣΣΑΑ και 

του ΠΑΑ  

β) παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία εφαρµογής του ΠΑΑ και συντάσσει 

προτάσεις αναθεώρησής τους τις οποίες, µετά την έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή 

γ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 

Προγράµµατος. Εποπτεύει την αποτελεσµατική εφαρµογή του και την προσαρµογή 

του, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει 

κατευθύνσεις σχετικές µε την διαχείριση προς τους φορείς που εξουσιοδοτεί για την 

άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 2 του 

1698/2005 . Στις περιπτώσεις που διατυπωθούν συστάσεις από τα αρµόδια όργανα 

για τροποποιήσεις του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε), 

επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις καθώς και τις οικονοµικές επιπτώσεις τους, σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

δ) εξασφαλίζει ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έχει συσταθεί µε τρόπο που 

εξασφαλίζει την αποτελεσµατική του λειτουργία και τη σαφή κατανοµή και 
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διαχωρισµό των καθηκόντων µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και άλλων οργανισµών 

και φορέων. 

ε) εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύστηµα για την καταγραφή και τήρηση σε µηχανογραφική 

µορφή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την εφαρµογή, κατάλληλων για τους 

σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. 

ζ) εξασφαλίζει και συντονίζει την εφαρµογή των αποφάσεων της Ετήσιας ∆ιάσκεψης 

Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας. 

η) συντάσσει την έκθεση στρατηγικής παρακολούθησης του άρθρου 13 του 

κανονισµού 1698/2005.  

θ) διασφαλίζει από κοινού µε την αρχή Εθνική Αρχή Συντονισµού και την ΕΥ∆ του 

Ε.Π Αλιείας και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, το 

συντονισµό της συνδροµής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 

Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) και 

το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας  Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων . 

ι) µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζοντας τις 

αποφάσεις της αρµόδιας επιτροπής για το συντονισµό και την εφαρµογή των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην ισχύουσα νοµοθεσία για τη ∆ιαχείριση τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013 σχετικά µε 

την εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων του ΠΑΑ.  

ια) επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

εφαρµόζονται στο ΠΑΑ και διασφαλίζει τη συµµόρφωση τους µε τους ισχύοντες 

κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης των πράξεων . 

ιβ) εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί οργανισµοί που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση των πράξεων: 

• ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τη 

χορηγούµενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, 

είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που 

σχετίζονται µε την πράξη 

• είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων 

στη διαχειριστική αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των 

αποτελεσµάτων 

 

ιγ) θεσπίζει κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, µε την επιφύλαξη των ειδικών όρων 

που προβλέπονται από τον κανονισµό 1698/2005 για ορισµένα µέτρα αγροτικής 

ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη συµπληρωµατικότητα µε τα προβλεπόµενα στις ΚΟΑ. 
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ιδ) οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ και διασφαλίζει τη 

διεξαγωγή τους εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στον κανονισµό 

1698/2005, σύµφωνα µε το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

υποβάλλει τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις αρµόδιες εθνικές αρχές και 

στην Επιτροπή και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των 

συµπερασµάτων τους. 

ιε) εξασφαλίζει ότι ο Οργανισµός Πληρωµών λαµβάνει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες ιδίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και οιουσδήποτε 

ελέγχους διενεργούνται σε σχέση µε τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για 

χρηµατοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωµές. Η επικοινωνία µεταξύ ∆ιαχειριστικής 

Αρχής και Οργανισµού Πληρωµών γίνεται µε την ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων 

.Επισηµαίνεται επίσης ότι στο ΟΠΣΑΑ υπάρχει διαβαθµισµένη πρόσβαση τόσο της 

∆ιαχειριστικής Αρχής όσο και του Οργανισµού Πληρωµών.  

ιστ) συντάσσει και, µετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, υποβάλλει 

στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση του ΠΑΑ. 

ιη) εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιότητα που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 του Κανονισµού 1698/2005. 

ιθ) επιβεβαιώνει την διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων πριν ληφθεί απόφαση 

ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ. 

κ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά 

τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης  

κα) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων 

προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση , καθώς και των 

λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ. Είναι υπεύθυνη για την 

ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.    

κβ) ηγείται της Επιτροπής Παρακολούθησης και της διαβιβάζει τα αναγκαία έγγραφα 

για την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΑΑ σε σχέση µε τους ειδικότερους 

στόχους του. 

κγ) προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της 

πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσµα ελέγχου ή επαλήθευσης και ενηµερώνει 

τον Οργανισµό Πληρωµών προκειµένου να προβεί στις σχετικές ενέργειες ανάκτησης 

των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.   

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος δύναται να εκχωρήσει µέρος των 

αρµοδιοτήτων της σε άλλες υπηρεσίες, διατηρώντας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 75 του Καν.1698/2005, την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την 

αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό η 

∆ιαχειριστική Αρχή συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των 
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φορέων που ασκούν µέρος των καθηκόντων της και φέρει την τελική ευθύνη έναντι 

της Επιτροπής. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα εκχώρησης των αρµοδιοτήτων ε, ια, ιβ, ιε, ιη ιθ, 

κ, κα, κγ ανωτέρω, σε φορείς του δηµοσίου, που στο εξής αναφέρονται ως « Φορείς 

∆ιαχείρισης»/ (ή Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές). Οι Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζονται 

µε κατάλληλες κανονιστικές πράξεις και αναλαµβάνουν µέρος των αρµοδιοτήτων της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ ενεργώντας υπό την ευθύνη της σε σχέση µε τους 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση πράξεων. 

Στις σχετικές κανονιστικές πράξεις καθορίζονται: 

• Ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση συγκεκριµένων µέτρων 

• Τα µέτρα που αναλαµβάνει και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών 

• Οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την κατάλληλη 

εξειδίκευση ανάλογα µε το είδος των µέτρων 

• Οι υποχρεώσεις των Φορέων ∆ιαχείρισης / Ενδιάµεσων 

∆ιαχειριστικών Αρχών και της ∆ιαχειριστικής Αρχής  

• Το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

 

Στην ίδια κανονιστική πράξη ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας διαχείρισης.  

Για συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 δύνανται να ορισθούν ως 

Φορείς διαχείρισης («Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές») οι 13 υφιστάµενες ΕΥ∆ των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006. 

Για συγκεκριµένα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2 ορίζεται ως Φορέας ∆ιαχείρισης 

η ΕΥ∆ του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 (ΕΥ∆ του 

ΕΠΑΑ) για περιβαλλοντικές και λοιπές δράσεις. 

Για τα µέτρα του Άξονα 4 ορίζεται ως Φορέας ∆ιαχείρισης η ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +. 

Η διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ διατηρεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων α έως κγ 

ανωτέρω όσον αφορά στη διαχείριση των µέτρων του Άξονα 3 και ορισµένων µέτρων 

του Άξονα 1. 

11.1.2. ∆ιαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ) 

Ως Οργανισµός Πληρωµών, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Καν. 1290/2005 για τη 

χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ορίσθηκε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 3508 Νόµου (ΦΕΚ 249 Α/16-11-2006). Σε 

εφαρµογή του άρθρου 6 του καν 1290/2005, η εκτέλεση καθηκόντων του 

Οργανισµού Πληρωµών µπορεί να γίνει κατ’εξουσιοδότησή του, µε εξαίρεση την 
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καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Οργανισµός Πληρωµών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 

παρέχει για τις πληρωµές στις οποίες προβαίνει καθώς και για τη γνωστοποίηση και 

διατήρηση των στοιχείων, επαρκή εχέγγυα ότι: 

α) η επιλεξιµότητα των αιτήσεων και, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η 

διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς και η συµφωνία τους προς τους 

κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή πληρωµής ελέγχονται· 

β) οι εκτελούµενες πληρωµές καταχωρίζονται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά 

βιβλία· 

γ) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία 

δ) τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσµιών και µε τη µορφή 

που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες 

ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιµα και διατηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την 

πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητά τους διαχρονικώς, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών 

κανόνων. 

11.1.3. Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ/Σ) 

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης , σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του Καν. 1290/2005, δύναται 

να είναι οντότητα του δηµοσίου η του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος επιλέγεται µετά από 

ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις εν ισχύ 

ρυθµίσεις για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτός των περιπτώσεων που είναι ∆ηµόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆.  

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασµών του 

διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την 

ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.  

Ο Οργανισµός Πιστοποίησης των λογαριασµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τα 

οικονοµικά έτη 2006, 2007 και 2008, είναι η εταιρεία «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί 

Λογιστές -Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (Σ.Ο.Λ. -Α.Ε. Ο.Ε.), ο οποία 

ορίσθηκε µε διαδικασίες ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την οδηγία 

Ε.Κ.18/2004. 

Ο διαγωνισµός διεξήχθη µε τη διακήρυξη υπ’ αριθ. 3280/Χ∆/2006 της 14-2-2006 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών του διαγωνισµού, µε το υπ’ αριθ. 46974/22-6-2006 έγγραφο του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκδόθηκε η έγκριση 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού, µε την οποία ανεδείχθη η εταιρεία Σ.Ο.Λ. -Α.Ε. 

Ο.Ε. ως ο οργανισµός για ανάθεση των προβλεπόµενων εργασιών Πιστοποίησης 

σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς. 
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Στις 10-7-2006, υπεγράφη η υπ’ αριθ. 5538/Χ∆/2006 σύµβαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την Σ.Ο.Λ. -Α.Ε. Ο.Ε. , µε την οποία η 

τελευταία ορίζεται και αναλαµβάνει Οργανισµός Πιστοποίησης των λογαριασµών του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τα οικονοµικά έτη 2006, 2007 και 2008 και για τα ταµεία ΕΓΤΠΕ 

(2006), ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ (2007 και 2008), σύµφωνα µε τις προβλέψεις των σχετικών 

κοινοτικών κανονισµών. 

 

11.1.4. Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού και Εφαρµογής 

Για τον συντονισµό της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, την έκδοση του θεσµικού και 

κανονιστικού πλαισίου και την παρακολούθηση κρίσιµων παραµέτρων που 

σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συνίστανται οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες εφαρµογής 

και συντονισµού των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι Ειδικές 

υπηρεσίες Συντονισµού και εφαρµογής δύνανται να ασκούν αρµοδιότητες της 

∆ιαχειριστικής Αρχή ς που τους εκχωρούνται κατά περίπτωση. 

Α Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο έλεγχος της συµβατότητας, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των επιλέξιµων για 

χρηµατοδότηση πράξεων του ΠΑΑ µε τα προβλεπόµενα στα Επιχειρησιακά Σχέδια 

των ΚΟΑ και το πρόγραµµα των µικρών νησιών του Αιγαίου για την µεγιστοποίηση 

της προστιθέµενης αξίας του συνόλου των παρεµβάσεων. Ως ειδική υπηρεσία 

συντονισµού των οριζόντιων πολιτικών ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία «Συντονισµού και 

Παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ –Π» που συστήθηκε δυνάµει του Ν.3156/03, 

η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Οριζόντιων Πολιτικών 

Αγροτικής Ανάπτυξης  

Β Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του ΠΑΑ. 

Η ειδική υπηρεσία έχει τις εξής αρµοδιότητες :  

α) προετοιµασία και έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων µετά από το 

σύµφωνο της γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ (Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις) µε τις οποίες θα προσδιορίζεται το πλαίσιο 

εφαρµογής συγκεκριµένων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ και ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

υπαγωγή των υποψηφίων δικαιούχων στα καθεστώτα αυτά, η διαδικασία υποβολής 

των αιτήσεων ενίσχυσης, η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, η σύνθεση των 

γνωµοδοτικών επιτροπών, η έκδοση του συνόλου των εντύπων (φάκελος 

υποψηφιότητας, εγχειρίδια αξιολόγησης κλπ) καθώς και έκδοση οδηγιών σχετικά µε 

την αξιολόγηση, παρακολούθηση, και επαλήθευση φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου (αναγνώριση δαπανών) σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών. 

β) εφαρµογή και υλοποίηση συγκεκριµένων µέτρων των αξόνων 1 και 3 ως Φορέα 

Εφαρµογής.  
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Ως Ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων 

Ενεργειών του ΠΑΑ ορίζεται η ΕΥ «Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών 

από το ΕΓΤΠΕ-Π» η οποία συστήθηκε δυνάµει του νόµου Ν.3156/03. 

Γ Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης  

Η ειδική υπηρεσία έχει διττή αρµοδιότητα που ασκείται από σαφώς διακριτά της 

τµήµατα. Η «πρώτη» αρµοδιότητα αφορά  την υποβοήθηση των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον προγραµµατισµό, την ωρίµανση προς δηµοπράτηση 

και την παρακολούθηση και έλεγχο των µικρών δηµόσιων έργων των περιοχών 

εφαρµογής του άξονα 3  και συγκεκριµένα των µέτρων :  

321 Βασικές υπηρεσίες,  

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών  

323 ∆ιατήρηση της Αγροτικής κληρονοµιάς 

ως προς τις δράσεις αυτών που αφορούν σε δηµόσια έργα. 

 

Η «δεύτερη αρµοδιότητα» αφορά τις εκχωρούµενες από την ∆ιαχειριστική Αρχή 

αρµοδιότητες που δύναται να αφορούν επιµέρους µέτρα του Άξονα 1 και 3 και 

κυρίως οι ακόλουθες.: 

 

ιη) εξετάζει την ∆ιαχειριστική επάρκεια αλλά και την εµπειρία των Οργανισµών 

Τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων πριν ληφθεί απόφαση 

ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 

 

ιθ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά 

τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης  

 

κ) διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων 

προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση , καθώς και των 

λογιστικών εγγράφων για κάθε πράξη στο πλαίσιο των µέτρων 321, 322,323 του 

ΠΑΑ ως προς τα δηµόσια έργα. Είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και πληρότητα των 

στοιχείων που καταχωρούνται.    

 

Η διάρθρωση του Σ∆Ε αποτυπώνεται στο οργανόγραµµα που ακολουθεί 
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11.2. ∆ιατάξεις Εφαρµογής / Πορεία Εντάξεων/ Σύστηµα διαχείρισης 

και Ελέγχου 

11.2.1. Πορεία ένταξης πράξεων και πληρωµών 

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει την πορεία ένταξης και πληρωµής των πράξεων 

του ΠΑΑ. Τα στάδια έχουν ως εξής: 

1. Πρόσκληση από την ∆ιαχειριστική Αρχή (∆.Α.) προς τον Φορέα Εφαρµογής 

Υλοποίησης (Φ.Υ.) για την υποβολή πρότασης πράξης ανάλογα µε τους όρους 

και προϋποθέσεις του κάθε µέτρου  

2. Τελικές προτάσεις έργων, οι οποίες αξιολογούνται σύµφωνα µε τα Κριτήρια 

Επιλογής, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. 

Παρ.) 

3. Απόφαση ένταξης ή απόρριψης έργων από την ∆.Α. και κοινοποίησή τους στον 

Φορέα Εφαρµογής. Η ένταξη πράξης στο Πρόγραµµα σηµαίνει και την εγγραφή 

του έργου στο Π∆Ε ή Τακτικό ΠΥ µέσω της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 

Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων ή άλλης αρµόδιας υπηρεσίας  

4. Ενηµέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις οριστικά ενταγµένες πράξεις και των 

αντιστοίχων ΣΑΕ προκειµένου να ζητά την µεταφορά συγκεκριµένων ποσών ανά 

ΣΑΕ από το Π∆Ε στον ΕΛΈΓΕΠ  σύµφωνα µε τις προβλέψεις χρηµατοδότησης 

ΣΑΕ Μεταφορά των προβλεπόµενων ποσών από το λογαρισµό Π∆Ε στον 

ΕΛΕΓΕΠ σε µηνιαία βάση  

5. Ο Φ.Υ. υλοποιεί τις δράσεις, και ανάλογα µε τους όρους ένταξης συντάσσει 

αιτήµατα πληρωµών δικαιούχων προς τον Οργανισµό Πληρωµών  

6. Ο Οργανισµός πληρωµών διενεργεί την έγκριση και εκτέλεση της πληρωµής  

7. Ο Οργανισµός Πληρωµών δύναται να αναθέσει την εκτέλεση καθηκόντων του σε 

άλλους φορείς σύµφωνα µε την κείµενη κοινοτική νοµοθεσία . 

8. Ο Οργανισµός πληρωµών. ενηµερώνει την ∆ιαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη 

των πληρωµών  

9. Ο Οργανισµός Πληρωµών (ΟΠΛ) συντάσσει κατά µέγιστο 4 φορές τον χρόνο 

αίτηµα πληρωµής στο Ταµείο (ΕΓΤΑΑ) για την είσπραξη της Κοινοτικής 

Συνδροµής µέσω της υποβολής των δηλώσεων δαπανών   

10. Ο Οργανισµός Πιστοποίησης (ΟΠ) ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καν. 

885/2006. Μετά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους και προκειµένου να γίνει 

εκκαθάριση των λογαριασµών του ΟΠΛ, ο ΟΠ βεβαιώνει ότι οι λογαριασµοί που 

τηρεί ο Οργανισµός Πληρωµών είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και οι 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν ικανοποιητικά. Εκφράζει γνώµη 

προς την ∆ήλωση Αξιοπιστίας του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύµφωνα µε την 

οποία δηλώνει ότι έχει θεσπίσει ένα σύστηµα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα 
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εχέγγυα για τη νοµιµότητα και κανονικότητα των υποκείµενων συναλλαγών, και 

παράλληλα διασφαλίζει ότι η επιλεξιµότητα των αιτήσεων και όσον αφορά την 

αγροτική ανάπτυξη η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης αποτελούν αντικείµενο 

διαχείρισης ελέγχου και τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες   

11.2.2. Έλεγχοι  

Το σύστηµα ελέγχων υλοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες, που ορίζονται στον Καν. 

1975/2006.  

A. Έλεγχοι /επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 

ΠΑΑ 

Οι έλεγχοι / επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ή 

άλλο αρµόδιο ∆ιαχειριστικό Φορέα/Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή στην οποία έχουν 

εκχωρηθεί αρµοδιότητες διαχείρισης µέτρων του ΠΑΑ, έχουν ως αντικείµενο την 

επαλήθευση της συµµόρφωσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους 

ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης των 

πράξεων (αρµοδιότητα (ια) της παρ. 1.1.Α ανωτέρω) 

Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι/επαληθεύσεις καλύπτουν ανά περίπτωση τις 

ενδεικνυόµενες διοικητικές, οικονοµικές και φυσικές πτυχές των πράξεων και 

αφορούν: 

• ∆ιοικητικές επαληθεύσεις πριν από την ένταξη και κατά την υλοποίηση 

και ολοκλήρωση των πράξεων, στις οποίες επιβεβαιώνεται η τήρηση 

των προβλεπόµενων διαδικασιών και ιδίως των εθνικών και 

κοινοτικών κανόνων που διέπουν την υλοποίηση και 

συγχρηµατοδότηση των πράξεων. 

• Επιτόπιοι έλεγχοι/επαληθεύσεις σε επιµέρους πράξεις (ή δικαιούχους 

που λαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις) προκειµένου να επιβεβαιωθούν 

τα ανωτέρω. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ, ή ο αρµόδιος ∆ιαχειριστικός Φορέας / Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή, τηρεί στο ΟΠΣΑΑ αρχεία σχετικά µε τους ελέγχους που 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήµατος 

διαχείρισης και ελέγχου. Για τις περιπτώσεις ελέγχων /επαληθεύσεων που 

διενεργούνται δειγµατοληπτικά τηρούνται αρχεία που περιγράφουν τη µέθοδο 

δειγµατοληψίας και καθορίζουν τις πράξεις που επιλέγονται . 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ή ο αρµόδιος ∆ιαχειριστικός Φορέας / Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού 

δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις 

δηµοσιονοµικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση µέρους ή του 

συνόλου της χρηµατοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ προβαίνοντας στις 

αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣΑΑ και ενηµερώνοντας σχετικά τον 
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Οργανισµό Πληρωµών προκειµένου να προβεί σε ανάκτηση των αντίστοιχων 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ή ο αρµόδιος ∆ιαχειριστικός Φορέας / Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων του 

εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου 

ελέγχου/επαλήθευσης, ενηµερώνει τον Οργανισµό Πληρωµών και όπου απαιτείται 

ζητά την αναστολή της χρηµατοδότησης. Εφόσον κατά τον επιτόπιο έλεγχο/ 

επαλήθευση διαπιστωθεί παράβαση εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην 

προηγούµενη παράγραφο .  

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισµός Πληρωµών λαµβάνει γνώση των συµπερασµάτων 

των διενεργούµενων ελέγχων/ επαληθεύσεων. 

Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω εξειδικεύονται στις αντίστοιχες 

κανονιστικές πράξεις και οδηγίες. 

Επίσης, η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της σχετικά µε 

την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης 

και ελέγχου και τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και την αρτιότητας της διαχείρισης 

και εκτέλεσης καθηκόντων αυτής που έχει εκχωρήσει σε Φορείς ∆ιαχείρισης / 

Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές δύναται να διενεργεί συστηµένους ελέγχους σε 

ενδεικνυόµενους φορείς που εντάσσονται στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και 

σε κατάλληλο δείγµα πράξεων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προβλήµατα 

και παραλήψεις, η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ προβαίνει τις κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες.  

B. Έλεγχοι που διενεργούνται από τον Οργανισµό Πληρωµών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 36, παρ. 3 του Καν(ΕΚ)1975/06 ο οργανισµός πληρωµών έχει 

το δικαίωµα να επαληθεύει την ποιότητα των ελέγχων που διενεργούνται από άλλους 

φορείς.  

Στα πλαίσια αυτά ο Οργανισµός Πληρωµών διενεργεί ανεξάρτητους 

δευτεροβάθµιους ελέγχους (εποπτείας), ελέγχοντας δειγµατοληπτικά τις αιτήσεις 

πληρωµής των δικαιούχων για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί διοικητικός και για τις 

επενδυτικές ενέργειες πρωτοβάθµιος επιτόπιος έλεγχος. Οι έλεγχοι αυτοί είναι 

δειγµατοληπτικοί επί των ήδη διενεργηθέντων πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων σε 

ποσοστό µέχρι 5% αυτών, κατά περίπτωση. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ύστερα 

από την εξαγωγή µηχανογραφικού δείγµατος, διεξάγονται µετά τους πρωτοβάθµιους 

διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και έχουν ως σκοπό να διαπιστωθεί η 

πληρότητα και η ποιότητα των πρωτοβάθµιων ελέγχων. 

∆ιασταυρωτικοί έλεγχοι  

Ο Οργανισµός πληρωµών έχει την ευθύνη διενέργειας διασταυτρωτικών ελέγχων 

µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣ∆Ε)  Ειδικότερα 

για τα µέτρα 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών και 121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων του άξονα 1 και άξονα 2 αντίστοιχα µε εξαίρεση κάποιων µέτρων 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καν(ΕΚ)1975/06, η επαλήθευση των κριτηρίων 
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επιλεξιµότητας των αιτήσεων πληρωµής καθώς και της τήρησης της πολλαπλής 

συµµόρφωσης, περιλαµβάνει διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους οι οποίοι 

διενεργούνται σύµφωνα µε τη εφαρµοζόµενη διαδικασία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για 

το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου ( ΟΣ∆Ε)που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1782/2003. 

Επί πλέον το τµήµα Audit της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργεί ελέγχους τήρησης των εφαρµοζόµενων διαδικασιών 

διαχείρισης και ελέγχου, προκειµένου να εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τους 

κοινοτικούς κανόνες.  

11.2.3. Χρηµατορροές  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) 

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα. 

2. Υποβολή αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου προς τον Οργανισµό Πληρωµών 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

3. Μεταφορά των προβλεπόµενων ποσών από το λογαριασµό Π.∆.Ε. στον 

ΕΛΕΓΕΠ σε µηνιαία βάση. 

4. Εκτέλεση πληρωµών από την τράπεζα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός πέντε 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία χρέωσης του ποσού στο ΕΓΤΑΑ, µε 

πίστωση της δηµόσιας δαπάνης στο ακέραιο στον τραπεζικό λογαριασµό 

επιλογής του αιτούντος ή του εντολοδόχου του. 

5. ∆ήλωση ∆απανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

6. Πίστωση µε το ποσό των προκαταβολών (Έσοδα-Επιστροφές) από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή του λογαριασµού του ΕΛΕΓΕΠ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 

µεταφορά των αντίστοιχων ποσών στο λογαριασµό του Π.∆.Ε. που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και οι πληροφορίες καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ σε 

κάθε στάδιο, µετά την επαλήθευσή τους από τις αρµόδιες αρχές.  

Οι τόκοι σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. 498/2007 ή τυχόν τόκοι σύµφωνα µε το 

άρθρο 81 του Καν. 1198/2006 θεωρούνται πόροι για το Κράτος-Μέλος. 

11.2.4. ∆ιαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

1. Όταν διαπιστωθεί αχρεώστητη καταβολή σε βάρος του Ε.Γ.Τ.Α.Α. η αρµόδια για 

την έγκριση Υπηρεσία καλεί µε έγγραφη πρόσκληση τον υπόχρεο να πληρώσει 

το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ή να διατυπώσει µέσα σε προθεσµία 20 

ηµερών που µπορεί να παραταθεί µέχρι 10 ηµέρες ακόµη τις έγγραφες 
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παρατηρήσεις του και να προσκοµίσει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία. Η 

ειδοποίηση αυτή αποστέλλεται στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως 

Καταβληθέντων του ΟΠΕΚΕΠΕ για εγγραφή στο Βιβλίο οφειλετών και στο Τµήµα 

Λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για ενηµέρωση. 

2. Μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας και αφού εξεταστούν οι έγγραφες 

παρατηρήσεις και τα τυχόν προσκοµισθέντα δικαιολογητικά η αρµόδια Υπηρεσία 

συντάσσει Έκθεση Ελέγχου. Η Έκθεση Ελέγχου µε συνηµµένα  εισηγητική 

έκθεση προς τον Υπουργό/Γεν. Γραµµατέα/Νοµάρχη και σχέδιο Απόφασης 

Καταλογισµού διαβιβάζονται στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο Γενικό Γραµµατέα ή αρµόδιο Νοµάρχη µε 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως 

Καταβληθέντων και στο Τµήµα Λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για ενηµέρωση. 

3. Εφόσον βάση του περιεχοµένου της έκθεσης ελέγχου συντρέχει περίπτωση 

αδικαιολόγητης πληρωµής ο Υπουργός/Γενικός Γραµµατέας/Νοµάρχης εκδίδει 

απόφαση µε την οποία διατάσσεται επιστροφή των αδικαιολογήτως 

καταβληθέντων ποσών, προσαυξηµένων µε τους προβλεπόµενους τόκους σε 

προθεσµία τριάντα ηµερών. 

4. Στην περίπτωση µη καταβολής του οφειλόµενου ποσού, αυτό βεβαιώνεται στην 

αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος ∆ΟΥ του οφειλέτη και εισπράττεται κατά 

τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 

5. Κάθε σχετικό έγγραφο κοινοποιείται στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως 

Καταβληθέντων του ΟΠΕΚΕΠΕ για ενηµέρωση. 

6. Το Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων του ΟΠΕΚΕΠΕ 

ενηµερώνει την ∆/νση Νοµοπαρασκευαστικού Έργου και Νοµικών Υποθέσεων 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα προβλεπόµενα στον 

Καν(ΕΕ) 1848/06 και για την αντίστοιχη ενηµέρωση στην OLAF. 

 

(Νοµικό πλαίσιο: Άρθρο 28 του Νόµου 2520/97, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 

του Νόµου 2732/99 και το άρθρο 23 του Νόµου 2945/01.) 
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12. Περιγραφή των Συστηµάτων Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης, καθώς και προβλεπόµενη σύνθεση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης 

12.1. Περιγραφή του Συστήµατος Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης 

Για την περίοδο 2007-2013, η προσέγγιση παρακολούθησης και αξιολόγησης 

βασίζεται στις ρυθµίσεις που ίσχυαν κατά τις προηγούµενες περιόδους κατάλληλα 

τροποποιηµένες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 

1698/2005 και Καν. (ΕΚ) 1974/2006 για την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του προγράµµατος.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, οι διαδικασίες παρακολούθησης 

του προγράµµατος διενεργούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες 

επιδόσεων και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα του 

προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 80 και 81 του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες του προγράµµατος έχουν αναπτυχθεί µε βάση την προτεινόµενη από την 

Επιτροπή µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, «Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης: Έγγραφο Καθοδήγησης». Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράµµατος ανταποκρίνονται 

στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, στους στόχους του καθώς και στις 

κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό 

πεδίο εφαρµογής. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των 

δεικτών κατά την υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και 

µέτρου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 

της υλοποίησης του προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης τα δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης 

και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων. Για τη συλλογή αξιόπιστων 

χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την υλοποίηση του 

προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο 

οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το 

πρόγραµµα. 
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Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική Αρχή 

συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην 

Επιτροπή µετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 82 παρ. 

1 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του εφαρµοστικού του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 παράρτηµα VII. Στο 

παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά για τη συνεχή παρακολούθηση και 

βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του προγράµµατος. 

Στην ετήσια έκθεση θα περιλαµβάνεται ειδική αναφορά για το φυσικό αντικείµενο, τις 

νοµικές δεσµεύσεις και τις πληρωµές σε επίπεδο µέτρου για τους νοµούς που 

υπήρχε ή εξακολουθεί να υπάρχει καλλιέργεια καπνού και βάµβακος, έτσι ώστε να 

ελέγχεται µε αποτελεσµατικό τρόπο η απορρόφηση των πόρων που µεταφέρθηκαν 

από τον πρώτο πυλώνα στο ΠΑΑ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, κάθε χρόνο µετά την υποβολή 

της ετήσιας έκθεσης, η ∆ιαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την 

πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν 

κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και 

οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης 

προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Για οποιοδήποτε σχόλιο 

διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η ∆ιαχειριστική 

Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα 

που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά. 

Το άρθρο 86 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ορίζει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να 

δηµιουργήσουν ένα σύστηµα παράλληλης αξιολόγησης για κάθε πρόγραµµα 

αγροτικής ανάπτυξης. Η διενέργεια των αξιολογήσεων του προγράµµατος µέσω του 

συστήµατος αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων και εκ των 

υστέρων αξιολογήσεων του προγράµµατος, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές 

που αποτελούν µέρος του “Εγχειριδίου σχετικά µε το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης 

και αξιολόγησης”. Η αξιολόγηση εξετάζει τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των 

προγράµµατος – αποτιµώντας την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά του 

και την καταλληλότητα των µέτρων – και συµβάλλει στη χάραξη και στον 

επαναπροσανατολισµό των πολιτικών. Για τον σκοπό αυτό, η αξιολόγηση βασίζεται 

σε πολύ µεγάλο βαθµό στα δεδοµένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται µε την 

παρακολούθηση, η οποία υποδηλώνει ότι οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι εξ αρχής 

αλληλένδετες. 

Η παράλληλη (on going) αξιολόγηση περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες 

αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια 

προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των εκ των προτέρων, των ενδιάµεσων 

και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων, καθώς και των άλλων αξιολογήσεων που η 

αρµόδια για το πρόγραµµα αρχή (∆ιαχειριστική Αρχή) µπορεί να κρίνει χρήσιµες για 
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τη βελτίωση της διαχείρισης του προγράµµατος. Συµπεριλαµβάνονται οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, η συγκέντρωση και η 

βελτίωση δεικτών, και η συλλογή δεδοµένων. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θέτει 

τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήµατος αξιολόγησης, στο οποίο 

προσδιορίζονται οι γραµµές βάσης του προγράµµατος, οι στόχοι και τα επιδιωκόµενα 

επίπεδα. Αυτό σηµαίνει ότι η παράλληλη αξιολόγηση θα ξεκινά από την αρχή της 

περιόδου προγραµµατισµού. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 86 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισµού 1698/2005 του 

Συµβουλίου, από το 2008 και εφεξής η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ θα υποβάλλει 

αναφορά σχετικά µε τις δραστηριότητες της παράλληλης αξιολόγησης, στο πλαίσιο 

της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου. 

Στην πρώτη έκθεση, το 2008, θα περιγράφονται οι διατάξεις για τη δηµιουργία του 

συστήµατος αξιολόγησης στο εθνικό/περιφερειακό πλαίσιο (δείκτες, διοικητικές 

ρυθµίσεις, διατάξεις συλλογής δεδοµένων). Το 2009 και από το 2011 έως το 2014, οι 

εκθέσεις θα περιγράφουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης που έχουν αναληφθεί, 

αναφερόµενες µεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στις µεθοδολογικές 

εργασίες, τη συλλογή δεδοµένων και τις δυσκολίες που ανέκυψαν.  

Όταν χρειάζεται, οι ετήσιες εκθέσεις θα αναφέρονται στις ανάγκες αναπροσαρµογής 

των ειδικών κατά πρόγραµµα δεικτών και οµάδων δεδοµένων. Επιπλέον, οι εκθέσεις 

αυτές πρέπει να βοηθούν την Επιτροπή να προσδιορίζει τις ανάγκες διενέργειας 

συνοδευτικών/θεµατικών οριζόντιων αξιολογήσεων σε σχέση µε συγκεκριµένα µέτρα 

/ άξονες / προκλήσεις. 

Μια πλήρης αξιολόγηση των µέτρων και των προγραµµάτων θα λάβει χώρα το 2010 

(ενδιάµεση αξιολόγηση) και το 2015 (εκ των υστέρων αξιολόγηση). Η έκθεση 

ενδιάµεσης αξιολόγησης και η έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης θα παρέχουν 

απαντήσεις σε όλα τα κοινά και ειδικά για το ΠΑΑ ερωτήµατα αξιολόγησης, που 

έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας 

και της καταλληλότητας των µέτρων. Οι εκθέσεις επίσης θα αποτιµούν τον βαθµό 

στον οποίο τα µέτρα και το ΠΑΑ συνολικά επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις εθνικές στρατηγικές 

καθώς και στην κοινοτική στρατηγική. Με βάση τα πορίσµατα της αξιολόγησης, η 

έκθεση ενδιάµεσης αξιολόγησης επίσης θα επισηµαίνει τις τυχόν αναγκαίες 

τροποποιήσεις. 

12.2. Προβλεπόµενη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης συστήνεται, εντός τριών µηνών από την έγκρισή του από την Ε.Ε., 

Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος µε αποστολή την παρακολούθηση 

της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας υλοποίησής του.  
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Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ ορίζεται µε τη σύµφωνη 

γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης 

στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια 

υλοποίησης του προγράµµατος. 

Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Ειδικός Γραµµατέας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ενδεικτικά, συµµετέχουν οι εξής: 

• Ο προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος 

• Εταίροι Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως αυτοί έχουν ορισθεί µε Υ.Α. στο 

σηµείο 14.1) 

• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Συντονισµού (ΕΥΑΣ)  

• Εκπρόσωπος του Οργανισµού Πληρωµών 

• Εκπρόσωπος του Φορέα Πιστοποίησης  

• Εκπρόσωποι των φορέων εφαρµογής και των φορέων διαχείρισης του 

προγράµµατος, εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα 

κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας 

και καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση 

που οι τελευταίες συνεισφέρουν στο ΠΑΑ (µε συµβουλευτικό ρόλο) 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η 

ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν 

µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, 

κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης. 

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλαµβάνει η 

διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία 

της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της 

ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος καταρτίζει τον εσωτερικό 

κανονισµό λειτουργίας της στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός 

λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, 

ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που 

απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005. Στην πρώτη συνεδρίασή της η 

Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 
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Η Επ. Πα. θα έχει κυρίως τις εξής αρµοδιότητες: 

• Να γνωµοδοτεί, εντός τεσσάρων µηνών από την απόφαση για την 

έγκριση του προγράµµατος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις 

χρηµατοδοτούµενες πράξεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται 

ανάλογα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού. 

• Να εξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σηµειώθηκε προς την επίτευξη 

των ειδικότερων στόχων του προγράµµατος, µε βάση τα έγγραφα που 

υποβάλλει η ∆ιαχειριστική Αρχή. 

• Να εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των 

στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε άξονα καθώς και τις 

παράλληλες αξιολογήσεις. 

• Να εξετάζει και να εγκρίνει την ετήσια έκθεση προόδου και την 

τελευταία έκθεση προόδου πριν από την αποστολή τους στην Ε.Ε. 

• Να µπορεί να προτείνει στην ∆ιαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε 

προσαρµογή ή αναθεώρηση του προγράµµατος, η οποία αποβλέπει 

στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που ορίζονται στο άρθρο 4 του 

Καν. 1698/2005 ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

• Να εξετάζει και να εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την 

τροποποίηση του περιεχοµένου της απόφασης της Ε.Ε. σχετικά µε 

την συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ. 

Όσον αφορά στις διαδικασίες παρακολούθησης ισχύουν τα εξής: 

1. Η ∆ιαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθούν την 

ποιότητα της εφαρµογής του προγράµµατος. 

2. Η ∆ιαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης ασκούν την 

παρακολούθηση του προγράµµατος µέσω οικονοµικών δεικτών, καθώς και 

δεικτών επιδόσεων και αποτελεσµάτων. 
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13. ∆ιατάξεις που διασφαλίζουν ότι δίνεται δηµοσιότητα 

στο πρόγραµµα 

13.1. Γενικά 

Η υλοποίηση δράσεων «Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας» σχετικά µε τις παρεµβάσεις 

του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος όπως αυτή απορρέει από τους 

Κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (Καν. 1698/2005 και 1974/2006) και την 

Εθνική Νοµοθεσία αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή και επιτυχή 

υλοποίηση του Προγράµµατος. 

Με βάση τη διάρθρωση του Προγράµµατος σε Άξονες προτεραιότητας αλλά και τους 

χρηµατοδοτικούς του πίνακες προκύπτει εύλογα η αναγκαιότητα για την 

κινητοποίηση και ενεργό συµµετοχή ιδιωτικών πόρων στην υλοποίηση των µέτρων / 

πράξεων του Προγράµµατος. 

13.2. Ενηµέρωση και δηµοσιότητα σχετικά µε τη συνδροµή του 

ΕΓΤΑΑ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 58, παρ.3 του καν. 1974/2006, η ∆ιαχειριστική Αρχή λαµβάνει 

µέτρα ενηµέρωσης για τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους καθώς και 

για το κοινό. 

13.2.1. Υποχρεώσεις ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη δηµοσιότητα του ΠΑΑ ως εξής : 

• διασφαλίζει την ευρεία δηµοσίευση του προγράµµατος µε λεπτοµερή 

στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του ΕΓΤΑΑ και εν συνεχεία τη 

διανοµή του σε όλους τους ενδιαφερόµενους 

• παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς, λεπτοµερείς και 

επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες που 

πρέπει να τηρηθούν, περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των 

αιτήσεων χρηµατοδότησης, τους όρους ή/και τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας για την επιλογή και αξιολόγηση των έργων προς 

χρηµατοδότηση, τα ονόµατα των υπευθύνων ή των σηµείων 
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επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την 

παροχή επεξηγήσεων σχετικά µε το πρόγραµµα 

• κατευθύνει, στηρίζει και εποπτεύει τους τελικούς δικαιούχους των 

πράξεων και τους ενηµερώνει για τους κανόνες δηµοσιότητας καθώς 

και για τις υποχρεώσεις τους  

• παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων 

σχετικά µε τη δηµοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις 

πράξεις που εκτελούν 

• διασφαλίζει τη συµµετοχή των οργανισµών που µπορούν να 

ενεργήσουν ως κέντρα αναµετάδοσης πληροφοριών στα µέτρα 

ενηµέρωσης για δυνητικούς δικαιούχους και ιδίως περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, επαγγελµατικών οργανώσεων, οικονοµικών και 

κοινωνικών εταίρων, µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως 

προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και 

οργανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος), κέντρων 

ευρωπληροφόρησης και αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη-

µέλη. 

13.2.2. Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων 

Ο δικαιούχος, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ.3 του καν. 1974/2006, προκειµένου να 

τηρηθούν οι αρχές διαφάνειας, αντικειµενικότητας και δηµοσιότητας, υποχρεούται να 

ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους/ αποδέκτες/ ωφελούµενους, ανάλογα µε το 

είδος της πράξης που ανέλαβε να εκτελέσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 1159/00 

και τις σχετικές µε την πληροφόρηση και δηµοσιότητα διατάξεις εφαρµογής του ΠΑΑ. 

Επιπλέον, ο τελικός δικαιούχος έχει την υποχρέωση για την ενηµέρωση του κοινού 

για την οικονοµική συνδροµή που έλαβε µέσω του ΠΑΑ, µε τη συγχρηµατοδότηση 

του ΕΓΤΑΑ και του κράτους και συγκεκριµένα οφείλει : 

Όταν µία πράξη στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης καταλήγει σε 

επένδυση το συνολικό κόστος της οποίας υπερβαίνει τα 50.000 ΕΥΡΩ, ο δικαιούχος 

τοποθετεί επεξηγηµατική πινακίδα. 

Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος των οποίων 

υπερβαίνει τις 500.000 ΕΥΡΩ τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 

Επεξηγηµατικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης από τον Άξονα 4. 

Οι πινακίδες θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

Την ευρωπαϊκό έµβληµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 

Παράρτηµα IV του καν. 1974/2006, το λογότυπο του ΠΑΑ σε συνδυασµό µε µια 
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επεξήγηση του ρόλου της Επιτροπής, µέσω του ακόλουθου µηνύµατος : 

«Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές». 

Για τις δράσεις και τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα Leader, 

χρησιµοποιείται το λογότυπο Leader. 

13.3. ∆ράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

του ΠΑΑ προβλέπεται ένα Σχέδιο Επικοινωνίας το οποίο εξειδικεύει τα ακόλουθα : 

• Στόχους και κοινό-στόχος 

• Το περιεχόµενο και τη στρατηγική επικοινωνίας καθώς και τα µέτρα 

ενηµέρωσης που πρόκειται να ληφθούν 

• Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του 

• Τα διοικητικά τµήµατα ή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρµογή του 

• Τα κριτήρια που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση 

των επιπτώσεων των µέτρων ενηµέρωσης και δηµοσιότητας ως προς 

τη διαφάνεια, την αναγνωρισιµότητα του ΠΑΑ και τον ρόλο που 

διαδραµατίζει η Κοινότητα. 

Ειδικότερα : 

1. Στόχοι και Κοινό - στόχος 

1.α. Οι δύο κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι των Μέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας 

είναι : 

• Στόχος Α : Η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής διαφάνειας των 

δράσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η 

µεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των φορέων του δηµόσιου και του 

ιδιωτικού φορέα των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και η µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των δυνητικά ωφελούµενων για την πλήρη και 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι δράσεις 

του ΠΑΑ 

• Στόχος Β : Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης (τόσο της ελληνικής όσο 

και της ευρωπαϊκής) για τις παρεµβάσεις του ΠΑΑ, τις δυνατότητες, τα 

οφέλη και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονοµία και τον 

πληθυσµό µε ένα σύνολο αλληλοσυµπληρούµενων δράσεων σε 
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όλους τους τοµείς και τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας µας. 

Επίσης στόχος είναι η ενηµέρωση για το ρόλο που διαδραµατίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγµατοποίηση του προγράµµατος. 

Σηµειώνουµε ότι ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην προβολή της στήριξης και συµβολής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και στην ανάδειξη της κοινής προσπάθειας και 

συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 

προγράµµατος. 

1.β. Κοινό - Στόχος :   

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης απευθύνεται και στοχεύει σε µία ευρύτατη 

οµάδα αποδεκτών που περιλαµβάνει: 

• άµεσα και έµµεσα ωφελούµενους,  

• τελικούς δικαιούχους, 

• επίπεδα της διοίκησης που εµπλέκονται ως µηχανισµοί εφαρµογής. 

Άµεσα Ωφελούµενοι 

• ∆υνητικοί τελικοί δικαιούχοι αλλά και αποδέκτες των δράσεων όπως 

για παράδειγµα:  

• Αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων που είναι οι άµεσοι αποδέκτες 

των δράσεων των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

• Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής στον τοµέα της 

πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 

• Οι δασεργάτες, δασικοί συνεταιρισµοί αλλά και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην υλοτόµηση, µεταποίηση και εµπορία των 

δασοκοµικών προϊόντων 

• Νέοι ηλικίας έως 40 ετών που θα ήθελαν να λάβουν χρηµατική 

ενίσχυση για την έναρξη της άσκησης της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας ως «γεωργοί»  

• Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις, οµάδες παραγωγών, οργανισµοί, 

επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

εµπορίας – προβολής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων  

• Οι ειδικές Οµάδες πληθυσµού  

• Ο αγροτικός πληθυσµός των περιοχών εφαρµογής των Μέτρων που 

αφορούν στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στην 

προσέγγιση LEADER, και ιδιαίτερα ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 

των περιοχών αυτών που θα µπορεί να υλοποιήσει επενδύσεις:  
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o ∆ιαφοροποίησης προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

o ∆ηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

o για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

o για τη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

o για τη βελτίωση της υποδοµής - υλοτόµησης - µεταποίησης δασικών 

προϊόντων,  

o για τη δηµιουργία αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων,  

Έµµεσα Ωφελούµενοι 

Στην ενότητα των έµµεσα ωφελούµενων εντάσσεται µία σηµαντική κατηγορία 

δικαιούχων που είναι: 

• Οι εκπαιδευόµενοι-καταρτιζόµενοι, φοιτητές, επιστήµονες αλλά και 

ευρύτερα κάθε ενδιαφερόµενος που θέλει να έχει πρόσβαση σε 

θεµατολογία που αφορά τον αγροτικό χώρο αλλά και την πρωτογενή 

παραγωγή  

• Οι παραγωγοί, επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές που θα 

ωφεληθούν έµµεσα από την ανάπτυξη νέων τεχνικών για την φιλική 

προς το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία φυτοπροστασία αλλά και 

τον εκσυγχρονισµό και  

• Ο αγροτικός πληθυσµός, επιστήµονες ερευνητές, γεωτεχνικοί, 

µαθητές, φοιτητές και λοιπός πληθυσµός της Χώρας  

• Οι κτηνοτρόφοι µέσω της παραγωγής και χρησιµοποίησης του 

κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωϊκού αναπαραγωγικού κεφαλαίου  

• Οι παραγωγοί αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι των περιοχών στις 

οποίες θα υλοποιηθούν τα έργα για την ορθή διαχείριση των υδατικών 

πόρων  

• Οι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής των έργων εγγείων βελτιώσεων, 

της παροχής βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσµό, της 

ανακαίνισης των χωριών, των έργων διαχείρισης των υδατικών πόρων 

αλλά και των έργων για τη βελτίωση της αγροτικής υποδοµής  

Λόγω της µεγάλης γεωγραφικής διασποράς του ανωτέρω «κοινού – στόχος» (άµεσα 

και έµµεσα ωφελουµένων) που καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο της Ελληνικής 

Επικράτειας στην υλοποίηση του προγράµµατος εµπλέκεται το σύνολο των 

δηµόσιων αρχών και των τριών επιπέδων διοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου 

και δεύτερου βαθµού, περιφερειακή διοίκηση, κεντρική διοίκηση). 
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13.3.1. Περιεχόµενο της Στρατηγικής του Σχεδίου ∆ράσης 

Η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης - πληροφόρησης για ένα τόσο µεγάλο κοινό 

στόχο (που περιλαµβάνει κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, συλλογικούς ή 

µεµονωµένους παραγωγούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κατοίκους συγκεκριµένων 

γεωγραφικών ενοτήτων, κλπ. αλλά και την άµεση εµπλοκή των τριών επιπέδων της 

διοίκησης) απαιτεί την εκπόνηση ενός πολυεπίπεδου επικοινωνιακού σχεδίου, που 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις επιµέρους ιδιαιτερότητες του κοινού - στόχος. 

Η πληροφόρηση της κοινής γνώµης για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος, 

την επίτευξη των στόχων του αλλά και τις άµεσες επιπτώσεις από την εφαρµογή του 

σε συνδυασµό µε την ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε. αλλά και των Ελληνικών αρχών 

θα πρέπει να αποτελέσουν ένα διακριτό τµήµα στην ενότητα των δράσεων 

πληροφόρησης-ενηµέρωσης, την ευθύνη εφαρµογής των οποίων έχει η ∆ιαχειριστική 

Αρχή του προγράµµατος. 

Σηµειώνεται ότι για την υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

είναι απαραίτητο να ζητηθούν οι υπηρεσίες ενός Συµβούλου Επικοινωνίας, ο 

οποίος σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή θα αναλάβει τον σχεδιασµό, την 

εφαρµογή και τις µετρήσεις αποτελεσµατικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής 

των δράσεων του Ε.Π. 

Θεµελιώδη στοιχεία του σχεδίου δράσης ενηµέρωσης - πληροφόρησης είναι ο 

επακριβής προσδιορισµός των αναγκών του κοινού - στόχου και η ταξινόµησή του σε 

επιµέρους κατηγορίες δικαιούχων που είναι: 

(α) Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι για ένταξη στις δράσεις του Προγράµµατος, 

(β) οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποίησης, 

(γ) οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης (επιχειρηµατικοί, κοινωνικοί) των εν 

δυνάµει τελικών αποδεκτών των δράσεων του Προγράµµατος, 

(δ) περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισµοί για την προώθηση της ισότητας των 

δύο φύλλων, 

(ε) ευρύ κοινό. 

Οι ανωτέρω πέντε κατηγορίες «κοινού – στόχος» αποτελούν τους βασικούς 

αποδέκτες του σχεδίου δράσης πληροφόρησης - ενηµέρωσης. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της Επικοινωνίας και για την εφαρµογή των 

δράσεων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας του ΠΑΑ προβλέπεται η επικοινωνία να 

πραγµατοποιηθεί σε τρεις φάσεις : 

Α΄ φάση : Γενική Πληροφόρηση. 

Β΄ φάση : Απόκτηση γνώσης για το πρόγραµµα και τις δράσεις του για τη δηµιουργία 

ευκαιριών χρηστικής δηµοσιότητας. 

Γ΄ φάση : Πληροφόρηση και δηµοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα από το 

έργο που υλοποιήθηκε. 
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Οι ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας ανά φάση για δυνητικούς δικαιούχους 

και δικαιούχους πιο αναλυτικά θα περιλαµβάνουν : 

1. Α΄ φάση : Γενική Πληροφόρηση 

Η πρώτη φάση επικοινωνίας αφορά τη γενική πληροφόρηση σχετικά µε το ΠΑΑ και 

καλύπτει το σύνολο της κοινής γνώµης. Στη φάση αυτή ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 

στην ενηµέρωση των δικαιούχων και του κοινού για το βασικό περιεχόµενο του 

προγράµµατος (στρατηγική, στόχοι, προτεραιότητες), το περιεχόµενο των Αξόνων 

Προτεραιότητας και Μέτρων, στην εκτίµηση των πρώτων αποτελεσµάτων, κλπ.  

Για το σκοπό αυτό η ∆ιαχειριστική Αρχή : 

• δηµοσιοποιεί όλα τα σχετικά µε το ΠΑΑ έγγραφα στους άµεσα 

ενδιαφερόµενους 

• εκδίδει ενηµερωτικό οδηγό µε την περίληψη του προγράµµατος 

• ενηµερώνει το κοινό σχετικά µε την έγκριση του προγράµµατος από 

την Επιτροπή, και τις επικαιροποιήσεις του 

• από το 2008 η ∆ιαχειριστική Αρχή δηµοσιεύει τουλάχιστο ετησίως, µε 

ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο, τον κατάλογο των δικαιούχων στήριξης από 

το ΠΑΑ, τους τίτλους πράξεων και τα ποσά της δηµόσιας δαπάνης 

που κατανέµεται σε αυτές τις πράξεις. 

• διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις, ηµερίδες και συνεντεύξεις 

τύπου  

2. Β΄ φάση : Απόκτηση γνώσης για το πρόγραµµα και τις δράσεις του για τη 

δηµιουργία ευκαιριών χρηστικής δηµοσιότητας 

Ενηµέρωση της κοινής γνώµης για όλες τις δυνατότητες και τα οφέλη που δίνονται 

µέσω των παρεµβάσεων του ΠΑΑ καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στην ελληνική 

οικονοµία και κοινωνία. 

Η πληροφόρηση στη φάση αυτή απευθύνεται σε επιλεγµένες οµάδες (target group) 

που αποτελούν τους άµεσα ενδιαφερόµενους δηλαδή τους «εν δυνάµει» υποψηφίους 

προς ένταξη στο πρόγραµµα και παρέχει τις πλέον σαφείς, λεπτοµερείς και επίκαιρες 

πληροφορίες σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, την 

περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηµατοδότησης, τους όρους 

ή/και τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την επιλογή και αξιολόγηση των έργων προς 

χρηµατοδότηση καθώς και τα ονόµατα υπευθύνων ή/και σηµείων επικοινωνίας. 

Η υλοποίηση των δράσεων της φάσης αυτής προαπαιτεί µια ουσιαστική διερεύνηση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε επιµέρους «οµάδας», το σαφή 

προσδιορισµό του είδους και του µέσου που θα χρησιµοποιηθεί, της «δυναµικής» 

των συλλογικών φορέων (επιµελητήρια κ.λ.π.) σαν «πολλαπλασιαστών» της 

πληροφορίας. 
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Η φάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσιότητας και 

διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ, ενέργειες προώθησης, γραφείου τύπου και 

δηµοσίων σχέσεων όπως περιγράφονται παρακάτω. 

3. Γ΄ φάση : Πληροφόρηση και δηµοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα 

από το έργο που υλοποιήθηκε. 

Προβολή του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Η φάση αυτή αφορά την περίοδο κατά την οποία το πρόγραµµα θα βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη οπότε θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην προβολή του έργου που έχει 

ήδη υλοποιηθεί από την εφαρµογή του και θα περιλαµβάνει κυρίως την προβολή 

«καλών πρακτικών»  

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται ενέργειες που αφορούν: 

• Την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

• Τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του 

Προγράµµατος 

• Ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα βασικά επιτεύγµατα στην 

υλοποίησή του και οτιδήποτε σχετικό µε την περάτωσή του 

Η ενηµέρωση στη φάση αυτή απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στους αποδέκτες της Β’ 

φάσης, στους τελικούς δικαιούχους, και στους φορείς υλοποίησης. Καλύπτει δηλαδή 

το σύνολο του κοινού-στόχος. 

Η φάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσιότητας και 

διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ, ενέργειες προώθησης, γραφείου τύπου και 

δηµοσίων σχέσεων όπως περιγράφονται παρακάτω. 

13.3.2. Σχέδιο Επικοινωνίας 

Όλα τα παραπάνω θα εξειδικευθούν σε ένα Σχέδιο Επικοινωνίας το οποίο θα 

περιλαµβάνει ενέργειες ανά φάση που εντάσσονται, ενδεικτικά, στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

Α. Ενέργειες πληροφόρησης. 

Β. Ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

Γ. Ενέργειες προώθησης. 

∆. Ενέργειες Γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων 

Για τα τµήµατα αυτά προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Α. Ενέργειες πληροφόρησης  

Η ∆ιαχειριστική Αρχή, ιδιαίτερα στην Α’ και Β’ φάση της επικοινωνίας, θα διασφαλίσει 

την ευρεία δηµοσίευση του ΠΑΑ µε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 

του ΕΓΤΑΑ.  
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Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες : 

• Σχεδιασµός προϊοντικής ταυτότητας 

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο µε όλες τις πληροφορίες σχετικά 

µε το πρόγραµµα 

• Έκδοση Ενηµερωτικών ∆ελτίων (Newsletter) µε πληροφόρηση 

σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος και αποστολή τους σε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς 

• Οργάνωση και λειτουργία Info desk, το οποίο θα παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόµενο 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού (cd-rom, κλπ.) µε όλα τα σχετικά µε 

το πρόγραµµα έγγραφα  

• Εκδόσεις έντυπου υλικού πληροφόρησης (προσκλήσεις, προκηρύξεις, 

οδηγοί, κλπ.) 

• ∆ηµοσιοποιήσεις – ανακοινώσεις – προσκλήσεις στον τύπο 

• ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων, ηµερίδων, συνεντεύξεων 

τύπου κλπ. 

• ∆ιενέργεια α’ φάσης έρευνας αξιολόγησης της επικοινωνίας 

προκειµένου να ερευνηθεί η γνώση που έχει το κοινό στόχος για το 

πρόγραµµα 

Β. Ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

• Εµφανίσεις στον τύπο (εφηµερίδες – περιοδικά) µε διαφηµιστικές 

καταχωρήσεις, ένθετα και αφιερώµατα / αρθρογραφία / συνεντεύξεις 

• Ραδιόφωνο µε µετάδοση ραδιοφωνικών µηνυµάτων και συµµετοχή σε 

εκποµπές διαλόγου 

• Τηλεόραση µε µετάδοση τηλεοπτικών µηνυµάτων, ενηµερωτικά video 

και συµµετοχή σε εκποµπές διαλόγου 

Γ. Ενέργειες προώθησης. 

• Συµµετοχή σε εκθέσεις σχετικές µε το αντικείµενο του προγράµµατος 

• ∆ιοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, σεµιναρίων, workshops, κλπ. 

∆. Ενέργειες Γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων 

• Συνεντεύξεις τύπου 

• Έκδοση δελτίων τύπου 
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• Ανακοινώσεις στον τύπο 

• Προσέγγιση και συνεργασίες µε φορείς πληροφόρησης ώστε να 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας θα εξειδικεύεται σε όρους: 

• χρόνου (συχνότητα, διάρκεια), 

• είδους επικοινωνίας (έντυπη, ηλεκτρονική),  

• µέσου (έντυπα Μ.Μ.Ε, ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., ∆ιαδίκτυο), 

• περιεχοµένου (γενικό, ειδικό, συνοπτικό, αναλυτικό) της 

επικοινωνιακής πολιτικής. 

Ε. Χρονοδιάγραµµα 

Η έναρξη των ενεργειών δηµασιότητα και πληροφόρησης ταυτίζεται µε την 

ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος και την ανάρτησή του στο δικτυακό τόπο 

της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Παράλληλα εντός του πρώτου διµήνου από την έγκριση 

του προγράµµατος θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία του info desk 

και την έναρξη των ενεργειών προώθησης όπως το ανωτέρω Γ΄. Οι ακριβείς 

ηµεροµηνίες για τις ενέργειες δηµοσιότητας και διαφηµιστικής προβολής στα ΜΜΕ 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο) και η συχνότητά του θα προσδιοριστούν στο σχέδιο 

επικοινωνίας ενώ εκτιµάται ότι οι πρώτες ενέργειες δηµοσιότητας µέσω εφηµερίδων 

θα υλοποιηθούν εντός του 2008. Οι ενέργειες πληροφόρησης που αφορούν τη 

δηµιουργία και αναπαραγωγή ηλεκτρονικού υλικού µε τα σχετικά µε το πρόγραµµα 

έγγραφα θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου διµήνου από την έγκριση του 

προγράµµατος. 

Οι ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσιότητας και προώθησης θα είναι συνεχείς, θα 

καλύψουν το σύνολο της προγραµµατικής περιόδου και θα ολοκληρωθούν το 2014. 

13.3.3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός για τις δράσεις δηµοσιότητας 

πληροφόρησης ανέρχεται σε 8 εκατ. ΕΥΡΩ, ποσοστό δηλαδή 5% του συνολικού 

προϋπολογισµού του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας. 

13.3.4. ∆ιοικητικά τµήµατα / φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή 

του 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει την ευθύνη για την 

υλοποίηση των ενεργειών Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και ορίζει ως υπεύθυνο των δράσεων δηµοσιότητας στέλεχός της. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται µε τους τελικούς δικαιούχους του Προγράµµατος 

και τους έχει γνωστοποιήσει τις υποχρεώσεις τους για την δηµοσιότητα των έργων 
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του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπως για παράδειγµα για την υποχρέωση 

σήµανσης (τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια των έργων υποδοµής κ.λ.π.). 

Η αξιολόγηση των επιµέρους ενεργειών που επιλέγονται θα γίνεται από τη Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης µε βάση τη συµβολή των ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του 

σχεδίου επικοινωνίας και σύµφωνα µε τους προσδιορισθέντες ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους.  

13.3.5. Κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων των µέτρων ενηµέρωσης 

και δηµοσιότητας. 

Το πρόγραµµα πληροφόρησης και δηµοσιότητας επιτυγχάνει πλήρως τους στόχους 

του µόνον εάν η αποτελεσµατικότητα και η συνοχή των δράσεων υπόκεινται σε 

µόνιµη αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιπτώσεων των µέτρων 

ενηµέρωσης και δηµοσιότητας ως προς τη διαφάνεια, την αναγνωρισιµότητα του 

ΠΑΑ και τον ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα, είναι : 

• Το είδος και η ποσότητα των επικοινωνιακών υπηρεσιών που έχουν 

προσφερθεί και ο αριθµός των αποδεκτών της πληροφόρησης στα 

διάφορα επικοινωνιακά µέτρα 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί και η συµβατότητά 

τους µε τις διατάξεις τους σχετικούς κανονισµούς. 

Η αξιολόγηση πρόκειται να επικεντρωθεί σε 5 βασικά σηµεία : 

• Συνοχή και ανταπόκριση στις ανάγκες : Στο σηµείο αυτό εξετάζεται 

κατά πόσον οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

• Αποδοτικότητα : Στο σηµείο αυτό εξετάζεται εάν έγινε η βέλτιστη 

δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων 

• Αποτελεσµατικότητα : Στο σηµείο αυτό εξετάζεται η συµβολή των 

ενεργειών στην επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου 

• Χρησιµότητα : Στο σηµείο αυτό εξετάζεται κατά πόσον υπήρξαν 

χρήσιµες οι πληροφορίες που δόθηκαν και εάν ικανοποίησαν τους 

ενδιαφερόµενους 

• ∆ιάρκεια του αντίκτυπου των δράσεων : Στο σηµείο αυτό εξετάζεται το 

σύστηµα διάδοσης των πληροφοριών µπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνοµα ακόµη και µετά το πέρας της συγκεκριµένης εκστρατείας 

δηµοσιότητας. 

Τα σηµεία ελέγχου για την αξιολόγηση ενδεικτικά θα είναι τα ακόλουθα : 
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• Έρευνα αξιολόγησης επικοινωνίας µε ερωτηµατολόγια, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί σε τρείς φάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η 

ευαισθητοποίηση και η στάση του κοινού πριν και µετά το πρόγραµµα 

δηµοσιότητας 

• Αριθµός των ερωτηµάτων και επαφής του κοινού µε την υπηρεσία 

• Ρυθµός αύξησης των επισκεπτών στην ιστοσελίδα  

• Ύψος της ζήτησης πληροφοριών ή εντύπων 

• Αριθµός επαφών µε τους δηµοσιογράφους 

• Αριθµός εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν και συµµετέχοντες  

• κλπ. 
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14. Προσδιορισµός των εταίρων των οποίων ζητείται η 

γνώµη και των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης 

14.1. Προσδιορισµός των εταίρων των οποίων ζητείται η γνώµη 

Στο πλαίσιο σχεδιασµού της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, µε Υπουργικές 

Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αριθ. πρωτ. 

2035/25.05.2005, 4096/25.05.2006 και 4110/16.05.2007) ορίστηκαν οι ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ οι οποίοι είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί : 

α) στη σφαίρα  

• την οικονοµική 

• την κοινωνική 

� την περιβαλλοντική 

• άλλες σφαίρες 

β) σε επίπεδο 

• εθνικό  

• περιφερειακό και  

• τοπικό  

και είναι οι εξής : 

• Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

• Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣ∆Α) – Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

• Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

• Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 

• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 

• Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) 

• Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµών 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) 

• Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ) 
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• Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ∆ΑΣΕ) 

• Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου (ΚΕΓΥ) 

• Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA) 

• Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) 

• Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) 

• Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER PLUS (∆ίκτυο Φορέων Αγροτικής 

Ανάπτυξης) 

• Γενική Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 

• Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) 

• Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) 

• Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

• Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) 

• Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

• Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

(ΠΟΓΕ∆Υ) 

• WWF Hellas 

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

• Αγρογή ΑΕ 

• Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

• ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τµήµα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 

• 13 Περιφέρειες της Χώρας 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 



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

 616 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Πελοποννήσου 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

o Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Αττικής 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

o Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αττικής 

 

• Επιστηµονικοί Φορείς 

o Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

o Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)  

o Πανεπιστήµιο Πατρών (Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών) 

o Πάντειο Πανεπιστήµιο (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

o Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Γεωπονίας – Τοµέας 

Αγροτικής Οικονοµίας) 

o Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

o Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και 

Επιχειρήσεων Αγρινίου - Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 

Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

o Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο  
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14.2. Αποτελέσµατα της διαβούλευσης 

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που έχει οριστεί για την 4η Προγραµµατική 

Περίοδο, όσον αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη, όπως αυτή αναφέρεται στο 

προηγούµενο σηµείο 14.1, πραγµατοποιήθηκε σχετική διαβούλευση για την 

προετοιµασία τόσο του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 

όσο και την προετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-

2013. 

Οι εταίροι αγροτικής ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του πρώτου 

σχεδίου του ΠΑΑ είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν: 

Α. για την κύρια νοµική βάση κατάρτισης του ΠΑΑ 2007-2013 : 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου για τη 

χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής  

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του 

Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ 

• καθώς και οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) 

για την Αγροτική Ανάπτυξη. 

Β. αλλά και για το περιεχόµενο του ΕΣΣΑΑ, στο οποίο αποτυπώνονται οι στρατηγικές 

και γενικές κατευθύνσεις για την αγροτική ανάπτυξη γενικότερα αλλά και για την 

κατάρτιση του ΠΑΑ ειδικότερα. 

Η ενηµέρωσή τους πάνω στα προαναφερόµενα πραγµατοποιήθηκε κυρίως στο 

πλαίσιο συνεδρίων, τοπικών ενηµερωτικών συναντήσεων, τεχνικών συσκέψεων, 

συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

(Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», µέσω 

σχετικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

αυτούς αλλά και µέσω του διαδικτύου (www.agrotikianaptixi.gr). 

Ειδικότερα και όσον αφορά στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε τους 

Εταίρους και ιδιαίτερα αυτούς που αναφέρονται στην «σφαίρα» του περιβάλλοντος 

αναφέρουµε τα εξής : 

1. Η WWF Ελλάς συµµετείχε στα δύο Αναπτυξιακά Συνέδρια που 

πραγµατοποιήθηκαν στη Λαµία και στην Κρήτη (1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την 

Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 και 2ο 

∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα : 4η Προγραµµατική Περίοδος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013, Σχεδιασµός και Προοπτικές, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτοµίες, 

Περιβάλλον και Αγορές για την Αγροτική Ανάπτυξη) και τοποθετήθηκε µέσω 

εκπροσώπου της για θέµατα του Άξονα 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της 
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Υπαίθρου». Τα σχετικά σχόλια ελήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασµό του ΕΣΣΑΑ και 

του ΠΑΑ. 

2. Στα τέσσερα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) συµµετείχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε την παρουσίαση της Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Σε 

αυτά τα συνέδρια συµµετείχαν και οι εταίροι για την Αγροτική Ανάπτυξη. 

3. Με το αριθ. πρωτ. 821/20.09.2006 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα : «Καθορισµός των περιοχών Υψηλής Φυσικής 

Αξίας Γεωργικής και ∆ασικής γης και Εκτίµηση – Παρακολούθηση των 

Περιβαλλοντικών ∆εικτών» ζητήθηκαν από τη WWF Ελλάς οι απόψεις της και η 

µεθοδολογία καθορισµού των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας Γεωργικής και 

∆ασικής Γης καθώς επίσης και η εµπλοκή τους στην εκτίµηση και 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών (βιοποικιλότητα). Οι απαντήσεις 

της WWF Ελλάς λήφθηκαν υπόψη και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί αυτό η 

µελέτη από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, όπου κατά την εκπόνηση του 

προγράµµατος η WWF Ελλάς θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.  

4. Το WWF Ελλάς συµµετείχε, σε σεµινάριο που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

και στο οποίο παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων το Θέµα «Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

και χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000». Η εισήγηση επικεντρώθηκε στην 

παρουσίαση του ΕΣΣΑΑ και πιο συγκεκριµένα στη στρατηγική του Άξονα 2 όπου 

και παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγραµµατιζόµενα µέτρα που αφορούν 

κυρίως τις περιοχές Natura 2000 που θα υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013. 

5. Επιπλέον τον Απρίλιο του 2007 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην Ειδική 

Γραµµατεία Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Γ΄ ΚΠΣ, µε εκπροσώπους της 

WWF Ελλάς προκειµένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέµατα. 

Στους εκπροσώπους της WWF Ελλάς δόθηκε και αντίγραφο του ΠΑΑ για τα δικά 

τους σχόλια. 

Σε συνέχεια των προαναφερόµενων, κατά τη διάρκεια σύνταξης του πρώτου σχεδίου 

του ΠΑΑ 2007-2013 αποστάληκαν προτάσεις από διάφορους εταίρους αλλά και 

ανταλλάχθηκαν απόψεις. Αυτά λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη των Τεχνικών 

∆ελτίων των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013. 

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχουν ανατεθεί και εκπονούνται 13 (µία σε κάθε 

Περιφέρεια) Περιφερειακές Μελέτες. Οι µελέτες αυτές καλύπτουν όλους τους 

παραγωγικούς κλάδους της Περιφέρειας, µελετώντας τόσο την υφιστάµενη 

κατάσταση αυτών, όσο και τις µελλοντικές τους προοπτικές. Στις οδηγίες του 

Υπουργείου προς τους µελετητές µεταξύ των άλλων, συµπεριλαµβάνεται και η 

διενέργεια σχετικής διαβούλευσης µε τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, οι οποίοι 
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εκπροσωπούνται και από τους Εταίρους, ενώ παράλληλα συµµετέχουν και 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ανταλλαγή 

απόψεων προκειµένου να ληφθούν υπόψη για την εφαρµογή του ΠΑΑ. 

Ήδη, έχουν πραγµατοποιηθεί οι σχετικές διαβουλεύσεις και στις 13 Περιφέρειες της 

Χώρας. Η ανταλλαγή απόψεων και οι προτάσεις που θα κατατεθούν σε αυτό το 

πλαίσιο λαµβάνονται υπόψη τόσο στο σχεδιασµό του ΕΣΣΑΑ όσο και του ΠΑΑ.  

Η διαδικασία διαβούλευσης µε του Εταίρους θα συνεχισθεί έως την τελική έγκριση 

του ΠΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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15. Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη 

διακρίσεων 

Η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η αποφυγή κάθε 

διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, αποτελούν 

οριζόντιες προτεραιότητες της Ε.Ε αλλά και των Εθνικών πολιτικών. Οι εθνικές 

προτεραιότητες πολιτικής για την ισότητα των φύλων (2004-2008) επικεντρώνονται 

σε τέσσερις άξονες δράσης, την ισότητα στην αγορά εργασίας, την καταπολέµηση 

της βίας, την καταπολέµηση των στερεοτύπων και την προώθηση των γυναικών στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στον 

πρωτογενή τοµέα, αλλά και στις αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν και 

πολλές φορές η προσφορά της δεν αποτυπώνεται στις επίσηµες στατιστικές και 

«καταγράφεται» στην κατηγορία των συµβοηθούντων µελών. 

Η ποσοστιαία συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση στον πρωτογενή 

τοµέα είναι υψηλότερη από την ποσοστιαία συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο 

των απασχολουµένων στη χώρα.  

Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί Εθνικό 

στόχο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των Στόχων της αναθεωρηµένης 

στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Το Πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού µε δύο τρόπους που είναι 

η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας (είτε µεµονωµένα είτε συλλογικά 

µέσω της ενίσχυσης των γυναικείων συνεταιρισµών) αλλά και µέσω της 

χρηµατοδότησης παρεµβάσεων κυρίως µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 

συνεχίζοντας τις «επιτυχηµένες πρακτικές» στο συγκεκριµένο θέµα που 

καταγράφεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 µε την εφαρµογή της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER. 

∆ιαχρονικά η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης αποτελούσε µια βασική 

προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα όπως αναδεικνύει και η τρέχουσα εµπειρία 

του LEADER + όπου τα θέµατα ισότητας και προώθηση της γυναικείας 

απασχόλησης αποτυπώνονται σε σηµαντικό αριθµό «θεµάτων συσπείρωσης». 
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15.1. Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο πρόκειται να προωθηθεί 

η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα στάδια 

εφαρµογής του προγράµµατος (σχεδιασµός, εφαρµογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση) 

Κατά την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού εµφανίστηκε µια τάση µείωσης 

της απασχόλησης των γυναικών στον πρωτογενή τοµέα, γεγονός που οφείλεται στην 

συνολική µείωση των απασχολουµένων στον τοµέα.  

Η εµπειρία της εφαρµογής των προγραµµάτων της Γ’ Προγραµµατικής περιόδου 

αναδεικνύει ορισµένα πετυχηµένα παραδείγµατα του πως µπορεί µε τα κατάλληλα 

µέτρα να προωθηθούν οι οριζόντιες πολιτικές, που αφορούν στην ισότητα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η µέριµνα που είχε ληφθεί σε όρους κριτηρίων 

βαθµολόγησης (αυξηµένη µοριοδότηση, αν ο φορέας είναι γυναίκα) σε σηµαντικά 

µέτρα που ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα όπως η εγκατάσταση νέων 

γεωργών, οι επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, η «διαφοροποίηση», η 

ενίσχυση µικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα. 

Η πρακτική αυτή θα υιοθετηθεί και στο νέο πρόγραµµα και θα προβλέπεται αυξηµένη 

µοριοδότηση σε γυναίκες στα επενδυτικά σχέδια, είτε ατοµικά είτε συλλογικά 

(γυναικείοι συνεταιρισµοί).  

Επισηµαίνεται επίσης ότι στο πλαίσιο των µέτρων του Άξονα 3 προβλέπεται η 

παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία υποδοµών φύλαξης παιδιών.  

Κατά τη φάση του προγραµµατισµού η Γενική Γραµµατείας Ισότητας συµµετέχει 

στους κοινωνικο-οικονοµικούς εταίρους Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Σηµειώνεται επίσης ότι στην σύνθεση της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος που 

είχε την ευθύνη κατάρτισης του Προγράµµατος η πλειοψηφία των µελών είναι 

γυναίκες.  

Η σύνθεση του προσωπικού στις ∆ιαχειριστικές αρχές είναι σχεδόν ισοµερής  

Σε ότι αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενθαρρυνθεί η 

ισότητα της συµµετοχής των δύο φύλων. 

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση, το φύλο του δικαιούχου θα καταγράφεται για τα 

µέτρα που ενδείκνυται. Σύµφωνα µε το κοινό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της 

ΕΕ, οι δείκτες παρακολούθησης αποτελέσµατος /επιπτώσεων επί των διαφόρων 

µεγεθών θα συλλεχθούν µε βάση τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ανάλογα µε το φύλο, 

µε σκοπό την αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο η ισότητα έχει προωθηθεί. 

Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης µιας «στρατηγικής αξιολόγησης» το 

2014 για να εκτιµηθεί η συµβολή του προγράµµατος στην προώθηση των θεµάτων 

ισότητας. 
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15.2. Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο αποφεύγεται κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού σε όλα τα στάδια εφαρµογής του 

προγράµµατος 

Σε θεσµικό επίπεδο ενσωµατώθηκαν µε το νόµο 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», οι 

Οδηγίες 2000/43 και 2000/78 για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης. Ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι η πρόβλεψη του νόµου για τη θεσµοθέτηση του κοινωνικού διαλόγου 

σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων µέσω της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής. 
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16. Πράξεις Τεχνικής Βοήθειας 

16.1. Περιγραφή των δραστηριοτήτων της προπαρασκευής, 

διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενηµέρωσης και 

ελέγχου της συνδροµής του προγράµµατος, οι οποίες 

χρηµατοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρο 66 (2), του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005.  

Άρθρο 40, σηµείο 16.1 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

511 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το συγκεκριµένο Μέτρο στοχεύει στην αποτελεσµατική και ορθολογική εφαρµογή 

όλων των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του συνόλου 

του προγράµµατος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο της Τεχνικής Βοήθειας αφορά ∆ράσεις προετοιµασίας, διαχείρισης, 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, ελέγχων, πληροφόρησης 

δηµοσιότητας, κ.λ.π. 

Οι ανωτέρω ∆ράσεις επιτυγχάνονται µε τις εξής ενέργειες: 

• Εκπόνηση µελετών και σύνταξη εµπειρογνωµοσυνών : Οι µελέτες και 

οι εµπειρογνωµοσύνες θα καλύψουν κυρίως ανάγκες του 

Προγράµµατος, και αφορούν : 

o Έγκαιρη προετοιµασία και προσανατολισµό των επιµέρους ∆ράσεων 

των Μέτρων, και κυρίως προκαταρκτικές µελέτες που µπορεί να 

εξειδικεύουν τα µέτρα ή τις δράσεις του προγράµµατος, να διευρύνουν 

το γνωστικό τους αντικείµενο, να αναλύουν/εξειδικεύουν τη στρατηγική 

και το αντικείµενό τους. Τέτοιες µελέτες κρίνονται αναγκαίες πριν την 

έναρξη µιας δράσεως καθώς συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή της.  
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o Άλλες µελέτες που η σκοπιµότητά τους, το φυσικό τους αντικείµενο και 

τα αποτελέσµατά τους συνδέονται µε τους στόχους του ΠΑΑ.  

o Στατιστικές αναλύσεις, καινοτόµες ενέργειες, έρευνες αγοράς 

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης : Κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του Προγράµµατος, εκτιµάται ότι θα προκύψουν 

εξειδικευµένα θέµατα, τα οποία απαιτούν ειδική τεχνογνωσία για την 

επίλυσή τους και δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν υπό τις 

υπάρχουσες συνθήκες. 

• Ενέργειες αξιολόγησης : Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξής 

αξιολογήσεις: 

α. Εκ των υστέρων αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική 

Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Leader +» του «Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006» και των 13 Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ 2000-2006) για τους άξονές τους που 

αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. 

β. Συνεχής (on going) αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

γ. Ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

δ. Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

ε. Άλλες θεµατικές αξιολογήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 4η 

Προγραµµατική Περίοδο. 

στ. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες για την αξιολόγηση προτάσεων 

που θα ενταχθούν στα Μέτρα του Προγράµµατος. Σε περιόδους πολλών 

παράλληλων προκηρύξεων ή στις περιπτώσεις υποβολής µεγάλου πλήθους 

προτάσεων και προκειµένου να επιταχυνθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες 

αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχωναπαιτείται η υποστήριξη των φορέων 

εφαρµογής για το συγκεκριµένο αντικείµενο και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η µη εµπλοκή των ατόµων που θα 

απασχοληθούν στο εν λόγω αντικείµενο είτε στο πλαίσιο υποβολής επενδυτικού 

σχεδίου είτε στο πλαίσιο σύνταξης του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου.  

Η αµοιβή τους θα ορίζεται βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

σύµφωνα µε το αντικείµενο που αναλαµβάνουν και τη χρονική διάρκεια 

απασχόλησης, όπως αυτά θα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη νοµική δέσµευση.  
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• ∆ράσεις ελέγχων: ∆ιενέργειες ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές, 

όπου κρίνεται αναγκαίο, στο σύνολο του Προγράµµατος ή σε µέρος 

αυτού, σε επίπεδο Μέτρου ή ∆ράσης και λαµβάνοντας υπόψη την 

κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. ∆ιενέργειες ελέγχων ποιότητας 

κατασκευής έργων σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές από 

εξειδικευµένους εξωτερικούς φορείς.  

• Υποστηρικτικοί Μηχανισµοί: Πρόκειται για φορείς που θα αναλάβουν 

την υποστήριξη της εφαρµογής κυρίως του Άξονα 3, θα είναι 

εγκατεστηµένοι σε νοµαρχιακό ή και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει 

να διαθέτουν επαρκή διαχειριστική ικανότητα και να έχουν τη 

δυνατότητα στήριξης του πληθυσµού σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς 

αυτοί συνιστούν αναδόχους, οι οποίοι θα επιλεγούν µετά από σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το συγκεκριµένο µέτρο θα 

καλύψει την αµοιβή τους.  

• Υποστηρικτικές ενέργειες τεχνικής φύσεως: πρόκειται για ενέργειες, οι 

οποίες συµβάλλουν στην αποδοτικότερη και ορθολογικότερη 

εφαρµογή και διαχείριση του Προγράµµατος όπως η συντήρηση και 

τυχόν επέκταση του πληροφοριακού συστήµατος, δηµιουργία 

παράλληλων εφαρµογών πληροφορικής, προµήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, λογισµικού και αναλώσιµων, δηµιουργία κόµβων 

επικοινωνίας, διαδικτυακή σύνδεση µεταξύ εµπλεκοµένων υπηρεσιών, 

συντηρήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισµού, παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

• Υποστηρικτικές ενέργειες: για την εύρυθµη λειτουργία του ΠΑΑ είναι 

απαραίτητες ενέργειες που αφορούν κυρίως οργάνωση εκδηλώσεων, 

ηµερίδων, Επιτροπών Παρακολούθησης, Οµάδες Εργασίας, 

δηµιουργία εντύπων και εκτυπώσεων, µεταφράσεις. 

• Κατάρτιση των εµπλεκοµένων φορέων του ΠΑΑ : πρόκειται για 

ενέργειες ενηµέρωσης και κατάρτισης των φορέων που εµπλέκονται 

µε την υλοποίηση του ΠΑΑ και προσωπικού της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 

µε σκοπό τη διεύρυνση του γνωστικού τους αντικειµένου ανάλογα µε 

τις αρµοδιότητές τους. 

• Πληροφόρηση και δηµοσιότητα : πρόκειται για ενέργειες δηµοσιότητας 

σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και του 

εφαρµοστικού του, Καν. (ΕΚ) 1974 /2006 άρθρο 58, Παράρτηµα VI, 

σηµεία 1, 2, 3 και 4. Οι ενέργειες αυτές θα περιλαµβάνουν κυρίως 
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οργανώσεις ενηµερωτικών εκδηλώσεων και ηµερίδων για ενηµέρωση 

τοπικών φορέων, υποψήφιων επενδυτών και κοινού σχετικά µε το 

πρόγραµµα, συµµετοχή σε εκθέσεις για την προβολή του ΠΑΑ, 

πολλαπλές εκτυπώσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο θα 

διανεµηθεί στο κοινό αλλά και στους ενδιαφερόµενους, προωθητικές 

ενέργειες, ενέργειες δηµοσίευσης των µέτρων του προγράµµατος 

προς τα ΜΜΕ, δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας. Οι ανωτέρω 

ενέργειες θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε σχετικό σχέδιο δράσεις, είτε 

από την ίδια την Υπηρεσία, είτε µέσω Συµβούλου ∆ηµοσιότητας, ο 

οποίος θα επιλεγεί µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Περισσότερες λεπτοµέρειες και ανάλυση στο σχέδιο 

δράσης της δηµοσιότητας ορίζονται στο σηµείο 13 του ΠΑΑ. 

• Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο: Θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 66, 

παράγραφος 3 και το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και το άρθρο 

41 παρ. 2 του εφαρµοστικού Καν. (ΕΚ) 1974/2006. Περιγραφή 

λειτουργίας και εφαρµογής του σχεδίου δράσης ορίζονται στο σηµείο 

16.2 του παρόντος Μέτρου. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Οι επιµέρους ενέργειες για κάθε κατηγορία ∆ράσεων θα καθορισθούν αναλυτικά σε 

Εθνικό επίπεδο µε Οδηγό ∆ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. 

Για τη διαδικασία ανάθεσης και κατάρτισης συµβάσεων µε Αναδόχους, θα 

εφαρµόζεται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Τα όρια συγχρηµατοδότησης στην Τεχνική Βοήθεια είναι 75% επειδή η πλειονότητα 

των περιοχών της χώρας είναι στον Στόχο Σύγκλισης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Οι συνολικές πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχονται στο ύψος των 

103.000.000 ΕΥΡΩ. Ποσό µέχρι 10.000.000 ΕΥΡΩ θα διατεθεί για το Εθνικό 

Αγροτικό ∆ίκτυο εκ των οποίων τα 2.500.000 ΕΥΡΩ είναι λειτουργικά έξοδα και τα 

7.500.000 ΕΥΡΩ αφορούν το Πρόγραµµα ∆ράσης του. 
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Μέτρο : 511 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

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

€ 77.250.000 25.750.000 103.000.000 0 103.000.000 

% 75,00% 25,00% 100,00% - 100% 
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16.2. Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρο 66 (3) και 68, του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005.  

Άρθρο 41, σηµείο 16.2 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ως κύριο αντικείµενο του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου, ορίζονται : 

• Η διασύνδεση των Οργανισµών και ∆ιοικήσεων που εµπλέκονται στον 

τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης και οι οποίοι αποτελούν τα µέλη του. 

• Η διευκόλυνση σε επίπεδο Κράτους – Μέλους της ανταλλαγής 

εµπειριών και η υποστήριξη της εφαρµογής και της αξιολόγησης της 

πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης και η διασφάλιση και ο 

συντονισµός της ροής πληροφοριών µεταξύ τοπικού, εθνικού και 

ευρωπαϊκού επιπέδου.  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Τα µέλη του δικτύου θα είναι : 

α) οργανισµοί που εκπροσωπούν κατηγορίες δικαιούχων του προγράµµατος ή άλλα 

µέλη που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά µε τους στόχους και αντικείµενα των 

µέτρων του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 

β) ∆ιοικητικές υπηρεσίες που εµπλέκονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε την 

εφαρµογή του Προγράµµατος 

Ενδεικτικά, στα µέλη θα περιλαµβάνονται: 

Όσον αφορά στο α) ανωτέρω: ο ΟΓΕΕΚΑ «∆ΗΜΗΤΡΑ», Πανελλήνια Συνοµοσπονδία 

Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., Ελληνικός 

Οργανισµός Γάλακτος (ΕΛΟΓ), Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), Γεωτεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β), Ένωση Εµπορικών και Βιοµηχανικών 

Επιµελητηρίων Ελλάδος, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), 

Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.), Φορείς εφαρµογής του Άξονα 3, Ελληνικό ∆ίκτυο 
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LEADER+ (∆ίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης), ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ, Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γεωπονική Σχολή, Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρική Σχολή 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

 

Όσον αφορά στο β) ανωτέρω: Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, Περιφέρειες, Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης, 

Νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆/νσεις Κτηνιατρικής, ∆/νσεις 

∆ασών, τοπικά κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιαχειριστικές Αρχές, Φορείς 

Εφαρµογής. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Οι βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Εθνικού 

Αγροτικού ∆ικτύου συνίσταται κυρίως σε:  

• εντοπισµό, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

όσον αφορά τις µεταβιβάσιµες ορθές πρακτικές για την αγροτική 

ανάπτυξη,  

• οργάνωση ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέµατα 

αγροτικής ανάπτυξης,  

• προετοιµασία προγραµµάτων κατάρτισης για τις οµάδες τοπικής 

δράσης που βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης,  

• παροχή τεχνικής στήριξης για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής 

συνεργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4,  

• διάχυση γνώσης και εµπειρίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, 

• συνεργασία και διασύνδεση µε το Ευρωπαϊκό Αγροτικό ∆ίκτυο και τα 

άλλα Εθνικά Αγροτικά ∆ίκτυα. 

Ως ενδεικτικά εργαλεία για την υλοποίηση του αντικειµένου µπορούν να αναφερθούν 

τα ακόλουθα:  

• ∆ιεξαγωγή ηµερίδων, συνεδρίων, σεµιναρίων 

• Οργάνωση θεµατικών συναντήσεων εργασίας 

• Εκδόσεις (όπως ενηµερωτικά δελτία του ΠΑΑ, θεµατικοί ή 

µεθοδολογικοί φάκελοι και οδηγοί για πεδία αγροτικής ανάπτυξης) 

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες 
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• Σχεδιασµός και λειτουργία βάσεων δεδοµένων (όπως βάση 

δεδοµένων για την παρουσίαση καλών πρακτικών του ΠΑΑ, για 

αναζήτηση διακρατικών εταίρων και σχέδια συνεργασιών του Άξονα 4, 

για αποτελέσµατα συµβουλευτικής υποστήριξης)  

• ∆ηµιουργία ιστοχώρου, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, για τις 

δραστηριότητες, τα νέα και το έργο του ∆ικτύου.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

Αρµόδια ∆οµή για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου θα είναι η 

∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Το έργο της ∆οµής συνίσταται κυρίως στα : 

- Κατάρτιση του σχεδίου δράσης του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου. Στο σχέδιο 

δράσης θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την 

επίτευξη των δραστηριοτήτων, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, καθώς 

επίσης απαιτήσεις, προϋποθέσεις και ενέργειες για τη λειτουργία του µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο (για παράδειγµα, ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων, 

θεµατικά δίκτυα, συντονιστικές οµάδες εργασίας). Κατά την εφαρµογή, το εν 

λόγω σχέδιο δράσης εξειδικεύεται ή και επικαιροποιείται, στις περιπτώσεις 

που αυτό κριθεί αναγκαίο.  

- Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν προς 

όφελος των µελών του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου. 

- Η ανάθεση σε φορέα/φορείς της υλοποίησης µέρους ή του συνόλου των 

ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης. Σηµειώνεται ότι η 

ανάθεση/αναθέσεις σε φορέα/είς, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την 

εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών του σχεδίου δράσης  

- Η διάχυση της πληροφόρησης στα µέλη του δικτύου  

 

Η ανωτέρω ∆οµή θα στελεχωθεί µε επαρκές και ικανό προσωπικό µε διεθνείς 

δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την επαφή 

µε το Ευρωπαϊκό Αγροτικό ∆ίκτυο και άλλα Εθνικά Αγροτικά ∆ίκτυα και την παροχή 

υποστήριξης στις ∆ιεθνικές Συνεργασίες.  

Στο πλαίσιο της σχετικής ∆οµής προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 

συντονιστικής επιτροπής (θα περιλαµβάνει έως 11 µέλη) η οποία θα συγκροτείται 

από µέλη του δικτύου και στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής και η οποία θα έχει ρόλο 

καθοδηγητικό και συµβουλευτικό προς τη ∆οµή του ∆ικτύου όσον αφορά στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Τα µέλη του δικτύου που 

συµµετέχουν στη συντονιστική επιτροπή θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των 

στόχων και των αντικειµένων των Αξόνων του ΠΑΑ.  
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Αντίστοιχα, οι φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση µέρους ή του συνόλου των 

ενεργειών του σχεδίου δράσης θα πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο δυναµικό, 

εµπειρία και τεχνογνωσία, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

έργου που θα αναλάβουν, καθώς και στις απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά τη 

συνεργασία τόσο µε το Ευρωπαϊκό Αγροτικό ∆ίκτυο όσο και άλλα εθνικά αγροτικά 

δίκτυα.  

Επιπλέον, κατά περίπτωση, θα πρέπει ενδεικτικά να εξασφαλίζουν εµπειρία στα 

ακόλουθα θέµατα:  

• επικοινωνιακής στρατηγικής (στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό 

της χώρας) 

• εκδόσεων και εντύπων 

• δηµοσίων σχέσεων 

• οργάνωσης εκδηλώσεων 

• υποστήριξης για ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας  

• ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης – επιµόρφωσης 

• εφαρµοσµένης έρευνας και ακαδηµαϊκής γνώσης η οποία θα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο 

• συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης 

• διοικητικά θέµατα και διαδικασίες 

Το χρονοδιάγραµµα δηµιουργίας του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου και έναρξης 

υλοποίησης του έργου του έχει ενδεικτικά ως ακολούθως :  

Νοέµβριος 2007 

Ψήφιση Νόµου για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» 

Φεβρουάριος 2008 

Έκδοση ΚΥΑ για τη σύσταση και λειτουργία της ∆ιαχειριστικής του ΠΑΑ στο πλαίσιο 

της οποίας θα λειτουργήσει η ∆οµή του ∆ικτύου 

Μάρτιος 2008 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον προσδιορισµό των µελών του ∆ικτύου  

Μάιος 2008  

Στελέχωση της ∆οµής του ∆ικτύου 

Ιούλιος 2008 

Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου  

Οκτώβριος 2008 
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Έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του σχεδίου δράσης σύµφωνα µε τη χρονική 

κατανοµή που θα προβλεφθεί σε αυτό  

 

Σε κάθε περίπτωση και σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Καν. 

1974/2006 η σύσταση του δικτύου θα πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του 2008. 

 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 

Η χρηµατοδότησή του θα γίνει στα πλαίσια της Τεχνικής Στήριξης του Προγράµµατος 

και, ανάλογα µε τη φύση και το είδος των προβλεπόµενων ενεργειών του σχεδίου 

δράσης, θα µπορεί να ανέλθει µέχρι 10 εκατ. € περίπου.  

 

Το ποσό αυτό αναλύεται ως ακολούθως : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Λειτουργικές δαπάνες για 

το εθνικό αγροτικό δίκτυο 

έως 2.500.000 € ∆απάνες των µελών του 

δικτύου για συναντήσεις και 

συµµετοχή στις επί µέρους 

ενέργειες, τεχνική 

υποστήριξη της ∆οµής του 

∆ικτύου σε εξειδικευµένα 

θέµατα όπως σύνταξη 

προδιαγραφών 

συµβουλευτικών υπηρεσιών  

Πρόγραµµα δράσης του 

εθνικού αγροτικού δικτύου  

έως 7.500.000 € Ηµερίδες, συνέδρια, 

σεµινάρια, συναντήσεις 

εργασίας, εκδόσεις, 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, 

βάσεις δεδοµένων, 

ιστοχώρος  

ΣΥΝΟΛΟ έως 10.000.000 €  

 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Καν. 1974/2006, το 

προβλεπόµενο ποσό για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου δεν 

υπερβαίνει το 25% του ποσού που προορίζεται για το δίκτυο και θα ακολουθήσει 

κατά κανόνα ισόρροπη ετήσια χρονική κατανοµή ενώ τυχόν αποκλίσεις θα 

τεκµηριώνονται επαρκώς, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µελών και του έργου του 

δικτύου.  
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Μέτρο : 511 –  Ε.Α.∆. (Λειτουργικά) 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

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

€ 1.875.000 625.000 2.500.000 0 2.500.000 

% 75,00% 25,00% 100,00% - 100% 

 

Μέτρο : 511 –  Ε.Α.∆. (Πρόγραµµα ∆ράσης) 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

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

€ 5.625.000 1.875.000 7.500.000 0 7.500.000 

% 75,00% 25,00% 100,00% - 100% 

 


