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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις που σηµειώνονται σήµερα στις Χώρες µιας
διευρυνόµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν τον αγροτικό χώρο πεδίο σηµαντικών
αλλαγών.
Ειδικότερα, οι µεταβολές λόγω της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ, η επεκτεινόµενη
παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η ένταξη των προϊόντων σε διεθνή ανταγωνισµό, οι
αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα και η ανάγκη σύγκλισης του
επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου µε το αντίστοιχο των αστικών περιοχών
αποτελούν τις σηµαντικότερες προκλήσεις, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο αγροτικός
χώρος.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή και µε δεδοµένη την ανάγκη διατήρησης µιας ζωντανής και
παραγωγικής υπαίθρου απαιτείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενεργειών που στηρίζουν τη
“διαφοροποίηση της παραγωγής και των µέσων”.
Αυτήν ακριβώς την πολιτική βούληση εκφράζει και η AGENDA 2000 όπως εξειδικεύτηκε από
τον Κανονισµό 1260/99, στα πλαίσια του οποίου θεσπίζεται πρωτοβουλία για την αγροτική
ανάπτυξη: "LEADER+".
Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία θα εφαρµοσθεί την περίοδο 2000-2006, αποτελεί
ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και II και έχει ως βασικό σκοπό την
προώθηση της εφαρµογής ολοκληρωµένων, πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης
στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.
Οι γενικές κατευθύνσεις για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας καθορίζονται µε την αριθ.
Ε(2000)946/14.04.2000 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ε.Ε., βάσει των οποίων καταρτίσθηκε το
παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+.
Πέραν της ανωτέρω Ανακοίνωσης, λήφθηκαν υπόψη οι Κανονισµοί: 1260/1999 "περί γενικών
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία", 1257/1999 "για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το ΕΓΤΠΕ-Π" και οι εφαρµοστικοί τους. Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), της Εurostat, έρευνες και µελέτες του Υπουργείου
Γεωργίας, η τεχνογνωσία και εµπειρία που αποκτήθηκαν κατά την εφαρµογή των LEADER I
και LEADER II, κ.λπ.
Το παρόν πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 17 Κεφάλαια, που περιλαµβάνονται στον τόµο Α΄, ο
οποίος συνοδεύεται από παράρτηµα. Η ex-ante αξιολόγηση που αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα του προγράµµατος παρουσιάζεται στον τόµο Β’.
Ειδικότερα, στον τόµο Α΄:
Το Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή περιλαµβάνει γενική περιγραφή της διάρθρωσης της πρότασης,
τις βασικές πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή της, καθώς και συνοπτική αναφορά
των βασικών σηµείων αυτής.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται συνοπτική αναφορά της υφιστάµενης κατάστασης του αγροτικού
χώρου και του πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα.
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Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται ένας ποιοτικός απολογισµός της επίδρασης των πρωτοβουλιών
LEADER I και LEADER II. Ειδικότερα, αναφέρονται τόσο οι θετικές επιδράσεις των
πρωτοβουλιών, αλλά και οι δυσχέρειες που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρµογή, οι οποίες
λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη κατά το σχεδιασµό του παρόντος προγράµµατος πλαισίου.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης που βρίσκονται σε
εξέλιξη και συγκεκριµένα στο Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.),
στο Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006" και στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.).
Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσονται οι προοπτικές συµβολής της πρωτοβουλίας LEADER+ στην
αγροτική ανάπτυξη.
Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται η προβλεπόµενη σχέση της πρωτοβουλίας LEADER+ µε τις
υπόλοιπες παρεµβάσεις του ΚΠΣ που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν.
Στο Κεφάλαιο 7 καθορίζεται η περιοχή εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+, επιχειρείται ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης αυτής και
επισηµαίνονται οι δείκτες και προοπτικές που διαγράφονται, προκειµένου να τεκµηριωθεί ο
χαρακτήρας και το είδος των παρεµβάσεων.
Στο Κεφάλαιο 8 και µετά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης συνοψίζονται οι βασικές
παράµετροι που χαρακτηρίζουν την περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος και ειδικότερα τα
πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, οι ευκαιρίες και οι απειλές αυτής.
Στο Κεφάλαιο 9 καθορίζονται οι δύο γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+ σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους του Κ.Π.Σ. και της Ε.Ε.
Στο Κεφάλαιο 10 αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των
στόχων, στα πλαίσια της οποίας καθορίζονται και τα θέµατα συσπείρωσης του προγράµµατος.
Στο Κεφάλαιο 11 καθορίζονται, για κάθε γενικό στόχο, οι ειδικοί στόχοι.
Στο Κεφάλαιο 12 καθορίζονται οι άξονες προτεραιότητας και αναλύεται το περιεχόµενό τους.
Στο Κεφάλαιο 13 παρουσιάζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος.
Το Κεφάλαιο 14 αφορά στον καθορισµό των Φορέων Υλοποίησης (Ο.Τ.∆.), που αποτελούν τη
βασική παράµετρο επιτυχούς υλοποίησης του προγράµµατος.
Το Κεφάλαιο 15 περιλαµβάνει τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης και τις οµάδες κριτηρίων
αξιολόγησης (µε επιµέρους ενδεικτικά κριτήρια ανά οµάδα) για την επιλογή των Φορέων
Υλοποίησης (Ο.Τ.∆.) και των αντίστοιχων τοπικών προγραµµάτων LEADER+.
Στο Κεφάλαιο 16 περιλαµβάνονται οι διατάξεις εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+. Συγκεκριµένα, περιγράφονται: η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+, η διαδικασία έγκρισης
των τοπικών προγραµµάτων LEADER+, η διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων από
τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+, η αρχή πληρωµής και οι χρηµατοδοτικές
ροές, τα επίπεδα ελέγχου στο πλαίσιο της παρέµβασης, οι ενέργειες για την εξασφάλιση της
εταιρικής σχέσης, τα µέτρα που λαµβάνονται για την αξιολόγηση (ex-ante, on-going, ex-post),
τόσο στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράµµατος, όσο και στο επίπεδο των τοπικών
προγραµµάτων LEADER+, οι διατάξεις και τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, το
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ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ). Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται
κατάλογος κρατικών ενισχύσεων για το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+ Ελλάδα.
Στο Κεφάλαιο 17 αναφέρονται ορισµένες "φράσεις κλειδιά" για την επιτυχία του
προγράµµατος.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ε.Π.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

∆ΙΑΡΚΕΙΑ:

2000-2006

ΜΟΡΦΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Π.∆.Ε.:

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.∆.

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Αθηνών 58
Ταχ. Κώδικας: 104 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 - 527.5000
FAX: 210 – 520.1129

ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

ΥΠ.ΟΙ.Ο.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

σε euro

Συνολικό κόστος

368.703.211

∆ηµόσια ∆απάνη

255.788.289

Κοινοτική Συµµετοχή – ΕΓΤΠΕ-Π

186.129.877

Εθνική Συµµετοχή (Υπουργείο Γεωργίας)

69.658.412

Ίδια Συµµετοχή

112.914.921

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π:
ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδας (Κεντρικό Κατάστηµα)
– Αρ. λογαριασµού: 4071/4795

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ:

ΟΧΙ

ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ;
OXΙ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ;
ΝΑΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ;
(ΚΑΝ. 4253/88, Αρθ.16-2)

ΟΧΙ

ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ε & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ;
OXI
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΓΤΠΕ-Π

2000

2001

2002

0

55.607.984

52.035.674

σε euro
2003

2004

2005

2006

59.093.820 61.125.342 68.159.669 72.680.723

ΣΥΝΟΛΟ: 368.703.211 euro
ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 52.671.887,29 euro.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής E(2000)/946/(14/4/2000)
όλες οι αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν µία σειρά προβληµάτων τα οποία
µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την βιωσιµότητα τους. Μεταξύ των προβληµάτων που
επισηµαίνονται είναι η γήρανση πληθυσµού, η µετακίνηση προς τα αστικά κέντρα και η
απώλεια θέσεων εργασίας. Παράλληλα η διαφαινόµενη ενίσχυση του ρόλου των αστικών
κέντρων και υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων δηµιουργούν κινδύνους για την περαιτέρω
"περιθωριοποίηση" των αγροτικών περιοχών.
Η εµπειρία του παρελθόντος έδειξε ότι ορισµένες τέτοιες περιοχές µπορούν να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά αρκετά από τα προβλήµατα αυτά µέσω ειδικών πρωτοβουλιών όπως ήταν οι
κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER I και LEADER II οι οποίες απετέλεσαν την απαρχή µίας
προσέγγισης ολοκληρωµένης ανάπτυξης σε χωρικό επίπεδο.
Κάθε ολοκληρωµένη παρέµβαση αυτής της µορφής που θα δώσει νέες διεξόδους και θα
τονώσει τον κοινωνικοοικονοµικό ιστό του αγροτικού χώρου επιδρά θετικά στην εξέλιξη του
πρωτογενή τοµέα.
Σύµφωνα µε τις αρχές που θέτει τώρα η νέα Κ.Π. LEADER+, όλες οι αγροτικές περιοχές της
Ε.Ε. είναι επιλέξιµες. Εποµένως θα πρέπει να γίνει κάποιος κατά το δυνατόν σαφής
προσδιορισµός των αγροτικών περιοχών της Ελλάδος και να φανεί η υστέρηση αυτών των
περιοχών τόσο σε σχέση µε τον κοινοτικό µέσο όρο οµοειδών περιοχών, όσο και σε σχέση µε
τις αστικές περιοχές όσον αφορά δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δράσει ως καταλύτης για την εφαρµογή καινοτόµων
αναπτυξιακών προσεγγίσεων αλλά και ως "επιταχυντής" της διαδικασίας "δικτύωσης" των
αγροτικών περιοχών.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER εφαρµόζεται εν γένει στις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο η
ιδιαιτερότητα της, πλεονέκτηµα της και παράγοντας της επιτυχίας της είναι ότι δίνει τη
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων που διαχέονται σε όλες τις επιµέρους
κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους που συνθέτουν τον αγροτικό χώρο σε αντίθεση (και όχι
µόνο) µε την καθιερωµένη "τοµεακή προσέγγιση" που χαρακτηρίζει την κοινή αγροτική
διαρθρωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία παρ’ ότι εφαρµόζεται από την
δεκαετία του 1960 δεν έχει κατορθώσει, παρά τη σηµαντική συµβολή της στη "διατήρηση της
ευρωπαϊκής γεωργίας", να αντιστρέψει τη τρωθείσα ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών
σαν τόπους άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας και κατοικίας.
Η παρουσίαση των δεδοµένων και στοιχείων, που περιγράφουν την "αγροτικότητα" και τα
οποία "συνθέτουν" το πεδίο για την χάραξη- άσκηση πολιτικής, αλλά και την επιλογή των
δράσεων της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+, προαπαιτεί την οριοθέτηση του "αγροτικού
χώρου". Η παράθεση στοιχείων που σχετίζονται µε µακροοικονοµικά δεδοµένα του πρωτογενή
τοµέα αδικεί το εύρος και τη δυναµική της πρωτοβουλίας.
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Για το λόγο αυτό προτιµήθηκε η παρούσα ενότητα "ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης" να
περιλάβει δύο επιµέρους ενότητες ανάλυσης.
Η πρώτη ενότητα εστιάζεται στην παρουσίαση της διαµέρισης/κατάταξης του ελληνικού χώρου
µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν µία περιοχή ως
αγροτική.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στη παρουσίαση κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πρωτογενή τοµέα.

2.1.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ο προσδιορισµός και ο χαρακτηρισµός των αγροτικών περιοχών έχει αποτελέσει αντικείµενο
ευρύτερου προβληµατισµού τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών µελών όσο και
του ΟΟΣΑ.
Για τον ορθό προσδιορισµό των αγροτικών ή µη κοινοτήτων χρησιµοποιούνται κατά καιρούς
διάφορα κριτήρια. Το επικρατέστερο κριτήριο που χρησιµοποιείται σήµερα στην Ε.Ε. και στον
ΟΟΣΑ είναι η πυκνότητα του πληθυσµού σε επίπεδο κοινότητας (community level).
Με βάση το κριτήριο αυτό, ως αγροτικές κοινότητες χαρακτηρίζονται οι κοινότητες που έχουν
πυκνότητα πληθυσµού κάτω των 100 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Με βάση την
παραπάνω κατάταξη οι περιφέρειες τώρα µπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής:
Κυρίως Αγροτικές περιφέρειες: στις οποίες πάνω από το 50% του πληθυσµού κατοικεί σε
αγροτικές κοινότητες (όπως αυτές έχουν χαρακτηριστεί προηγουµένως).
Σηµαντικά Αγροτικές περιφέρειες: στις οποίες από 15% έως 50% του πληθυσµού κατοικούν
σε αγροτικές κοινότητες και
Κυρίως αστικές περιφέρειες: στις οποίες λιγότερο από 15% του πληθυσµού κατοικούν σε
αγροτικές κοινότητες.
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου της
Ελλάδος µε βάση την κατάταξη που ακολουθείται από την Ε.Ε. Για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να έχει ο πρωτογενής τοµέας και για το
λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να παρουσιασθούν και ορισµένα βασικά µεγέθη που
αντικατοπτρίζουν το δυναµισµό του και αναλύονται στην δεύτερη υποενότητα του παρόντος
κεφαλαίου.

2.2.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Για την "κατάταξη" των 13 περιφερειών της χώρας σε µια από τις τρεις προαναφερθείσες
κατηγορίες έγινε η επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής πληθυσµού του 1991
χρησιµοποιώντας το κριτήριο της πυκνότητας του πληθυσµού. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται,
ανά περιφέρεια ο πληθυσµός που κατοικεί σε αγροτικές και µη αγροτικές κοινότητες.
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Πίνακας 1: Πληθυσµός των Αγροτικών µια µη Αγροτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα κατά
περιφέρεια
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πληθυσµός

ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Πληθυσµός

%

%

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσµός

%

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

300.653

52.7

269.843

47.3

570.496

100

Κεντρικής Μακεδονίας

552.355

32.3

1.156.622

67.7

1.708.977

100

∆υτικής Μακεδονίας

172.649

58.9

120.366

41.1

293.015

100

Ηπείρου

194.695

57.3

145.033

42.7

339.728

100

Θεσσαλίας

339.948

46.3

394.898

53.7

734.846

100

66.070

34.1

127.664

65.9

193.734

100

∆υτικής Ελλάδος

302.335

42.7

405.352

57.3

707.687

100

Στερεάς Ελλάδας

327.403

56.2

254.877

43.8

582.280

100

Αττικής

105.632

3.0

3.417.775

97.0

3.523.407

100

Πελοποννήσου

346.725

57.1

260.703

42.9

607.428

100

Βορείου Αιγαίου

112.809

56.6

86.422

43.4

199.231

100

Νοτίου Αιγαίου

111.477

43.3

146.004

56.7

257.481

100

Κρήτης

228.032

42.2

312.022

57.8

540.054

100

1.536

100.0

0.0

1.536

100

3.162.319

30.8

69.2

10.259.900

100

Ιονίων Νήσων

Άγιο Όρος
ΣΥΝΟΛΟ

7.097.581

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία Υπ. Γεωργίας από µελέτες και έρευνες

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος πλην
της Αττικής χαρακτηρίζονται ως κυρίως ή σηµαντικά αγροτικές. Ως κυρίως αγροτικές
περιφέρειες παρουσιάζονται οι περιφέρεις: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου το
52,7% του πληθυσµού κατοικεί σε αγροτικές κοινότητες, ∆υτικής Μακεδονίας µε ποσοστό
58,9%, Ηπείρου µε ποσοστό 57,3%, Στερεάς Ελλάδας µε ποσοστό 56,2% και τέλος οι
περιφέρειες Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου µε ποσοστά αντίστοιχα 57,1% και 56,6%. Οι
περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Νοτίου
Αιγαίου, και Κρήτης χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά Αγροτικές.
Η σύγκριση των δεδοµένων της Ελλάδας µε τον µέσο όρο των 15 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η
πλέον "αγροτική χώρα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την
εξέταση των στοιχείων του πίνακα 2 όπου παρουσιάζονται συγκριτικά τα ποσοστά του
πληθυσµού που κατοικούν σε κυρίως αγροτικές, σηµαντικά αγροτικές και κυρίως αστικές
κοινότητες.
Στην Ελλάδα το 30,8% του συνολικού πληθυσµού ζει και εργάζεται στις αγροτικές περιοχές,
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον µέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 17,5% (Πίνακας 2). Από το
σύνολο του πληθυσµού της χώρας περίπου το 28% ζει και εργάζεται σε περιφέρειες που
χαρακτηρίζονται ως αγροτικές περιοχές, το 28,3% σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως
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"σηµαντικά αγροτικές" ενώ τέλος το 43,6% σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως κυρίως
αστικές.
Πίνακας 2: Ποσοστό Αγροτικού Πληθυσµού στην Ε.Ε. και την Ελλάδα
Πληθυσµός Πληθυσµός ανάλογα τον τύπο των περιοχών
στις αγροτικές
Κυρίως
Σηµαντικά
Κυρίως
κοινότητες*
αγροτικές
αγροτικές
αστικές
ΕΛΛΑΣ

30,8

28,1

28,3

43,6

Ε.Ε.-15

17,5

9,7

29,8

60,5

80,9%

47,0%

37,4%

15,6%

Ε.Ε.-15 έκταση

Πηγή: Ε.Ε. “Rural Development” CAP 2000, Working Document July 1997
* Πληθυσµός των τοπικών κοινοτήτων µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 100 κατοίκων/τ.χ.

Το σχετικά µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που ζει σε αγροτικές κοινότητες εάν
συνεξετασθεί µε την έκταση (χώρος) που καλύπτουν, αναδεικνύει µια ακόµα "προβληµατική"
παράµετρο της διάρθρωσης του Ελληνικού χώρου, που είναι η απουσία ενός ισορροπηµένου
δικτύου µικρών αστικών κέντρων.
Το 43,6% του συνολικού πληθυσµού της χώρας (στοιχεία πίνακα 2) κατοικεί στο 5,3% της
συνολικής έκτασης της χώρας (πίνακας 3). Η προβληµατική αυτή διάρθρωση και η
ανισορροπία µεταξύ πληθυσµιακών µεγεθών, αγροτικού χώρου και αστικών κέντρων
δηµιουργεί αυξηµένες ανάγκες για την δηµιουργία ενός νέου χωροταξικού προτύπου
οργάνωσης και την ανάγκη εξεύρεσης µίας νέας ισορροπίας µεταξύ "αστικού" και "αγροτικού"
χώρου. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση αυτής της ισορροπίας µπορεί να διαδραµατίσει η
Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ κυρίως µέσω τις ενίσχυσης δράσεων που σχετίζονται µε
την προώθηση της "καινοτοµίας", την υιοθέτηση των αρχών της νέας οικονοµίας, την
ενσωµάτωση των προηγµένων εφαρµογών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην
"παραδοσιακά" διαρθρωµένη τοπική οικονοµία των αγροτικών περιοχών.
Στον πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά περιφέρεια η έκταση που καλύπτουν οι
αγροτικές και οι µη αγροτικές κοινότητες.
Όσον αφορά την έκταση που καταλαµβάνουν οι αγροτικές κοινότητες στο σύνολο της
Ελλάδος, από τα στοιχεία του Πίνακα 3 διαπιστώνουµε ότι αυτό το ποσοστό είναι αρκετά
µεγάλο και πλησιάζει σχεδόν το 92% της συνολικής έκτασης της χώρας. Σε σύγκριση µε τα
στοιχεία της Ε.Ε. διαπιστώνουµε ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι
µεγαλύτερο από το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Ε.Ε. των 15 κρατών που είναι 80,9%. Οι
χαρακτηρισµένες ως κυρίως αστικές κοινότητες στην Ελλάδα καλύπτουν το 8,3% της
συνολικής έκτασης (πίνακας 3) που είναι σχεδόν το ήµισυ του αντίστοιχου ποσοστού της Ε.Ε.
των 15 που είναι 15,6% (Πίνακας 2).
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Πίνακας 3: Έκταση των Αγροτικών µια µη Αγροτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα κατά
περιφέρεια
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έκταση (τετ.
χιλ)

%

ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Έκταση (τετ.
Χιλ)

%

ΣΥΝΟΛΟ
Έκταση (τετ.
χιλ)

%

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

13412.44

94.7

745.31

5.3

14157.75

100.0

Κεντρικής Μακεδονίας

16711.94

88.8

2098.59

11.2

18810.52

100.0

∆υτικής Μακεδονίας

9049.60

95.7

401.81

4.3

9451.41

100.0

Ηπείρου

8845.36

96.1

357.86

3.9

9203.22

100.0

13131.74

93.6

904.91

6.4

14036.65

100.0

1843.17

79.9

463.77

20.1

2306.93

100.0

∆υτικής Ελλάδος

10360.43

91.3

989.74

8.7

11350.17

100.0

Στερεάς Ελλάδας

14397.20

92.6

1152.12

7.4

15549.31

100.0

2154.80

56.6

1653.29

43.4

3808.10

100.0

Πελοποννήσου

14714.55

95.0

775.41

5.0

15489.96

100.0

Βορείου Αιγαίου

3592.92

93.7

242.98

6.3

3835.90

100.0

Νοτίου Αιγαίου

4731.59

89.5

554.40

10.5

5285.99

100.0

Κρήτης

7710.81

92.5

625.08

7.5

8335.88

100.0

335.64

100.0

0

0.0

335.64

100.0

120992.20

91.7

10965.24

8.3

131957.40

100.0

Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων

Αττικής

Άγιο Όρος
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Επεξεργασµένα στοιχεία Υπ. Γεωργίας από µελέτες και έρευνες

2.3.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η µετακίνηση προς τα αστικά κέντρα είναι µια µακρόχρονη
διαδικασία που χαρακτηρίζει τη χώρα. Η εξέταση των πληθυσµιακών δεδοµένων κατά τα
τελευταία τριάντα χρόνια δείχνει εύλογα το µέγεθος του προβλήµατος και την αναγκαιότητα
λήψης µέτρων για τη συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Στον πίνακα 5 που
ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της ποσοστιαίας σύνθεσης του πληθυσµού κατά τύπο
περιοχής1 (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές) για την περίοδο 1961 – 1991. Μετά από δύο
δεκαετίες έντονης µείωσης (1961 – 1981) του αγροτικού πληθυσµού, αλλά και της
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, αρχίζει από το 1981 µια µείωση του ρυθµού της
πληθυσµιακής αποδυνάµωσης στις αγροτικές περιοχές (1981 – 1991).

1

Αστικές περιοχές: ∆ήµος άνω των 10.000 κατοίκων
Ηµιαστικές περιοχές: ∆ήµοι – Κοινότητες από 2.000-9.999 κάτοικοι
Αγροτικές περιοχές: 0 – 1999 κάτοικοι
Σύµφωνα µε τα κριτήρια της ΕΣΥΕ
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Στον πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσµού κατά κατηγορίες,
(αστικός, ηµιαστικός, αγροτικός) για την περίοδο 1961 - 1991.
Πίνακας 4: Εξέλιξη του Πληθυσµού την περίοδο 1961-1991
ΕΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΟΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1961

43,3

12,9

43,8

100

1971

53,2

11,6

35,2

100

1981

58,1

11,6

30,3

100

1991

58,8

12,8

28,4

100

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσµού 1971, 1981, 1991

2.4.

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ένα µέγεθος που δείχνει την υστέρηση του επιπέδου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών,
αλλά και τις έντονες διαφοροποιήσεις που σηµειώνονται στη χώρα µεταξύ των αγροτικών
περιοχών είναι το κατά κεφαλήν εισόδηµα.
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα στοιχεία του κατά κεφαλήν εισοδήµατος κατά περιφέρεια και
κατά τύπο περιοχής (κυρίως αγροτικές περιφέρειες, σηµαντικά αγροτικές περιφέρεις και
κυρίως αστικές περιφέρειες).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, προκύπτει ότι το κατά κεφαλή εισόδηµα είναι υψηλότερο
στις χαρακτηριζόµενες ως κυρίως αστικές περιφέρειες από το κατά κεφαλή εισόδηµα των
σηµαντικά αγροτικών και κυρίως αγροτικών περιφερειών. Η µέση τιµή του κατά κεφαλή
εισοδήµατος των κυρίως αγροτικών περιφερειών υπολείπεται κατά 21.84% αυτό των κυρίως
αστικών περιφερειών και περίπου 4% αυτό των σηµαντικά αγροτικών περιφερειών.
Αντίστοιχα, η µέση τιµή του κατά κεφαλή εισοδήµατος στις σηµαντικά αγροτικές περιφέρειες
υπολείπεται αυτό των κυρίως αστικών περιφερειών κατά 18.46%.
Πίνακας 5: Κατά κεφαλή εισόδηµα κατά Περιφέρεια
ΚΥΡΙΩΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αν. Μακεδονίας και Θράκης
∆υτικής Μακεδονίας

Εισόδηµα (σε χιλ. ∆ρχ)
41.73*
53.31

∆είκτες*
75.82
96.86

32.24
52.30
44.66
33.87
47.60
41.99
41.07

58.58
95.02
81.14
61.54
86.48
76.29
74.62

39.83
50.22
48.58
55.04

72.37
91.24
88.26
100.00

Ηπείρου
Στερεάς Ελλάδας
Πελοποννήσου
Βορείου Αιγαίου
Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων

∆υτικής Ελλάδος
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Αττικής
Πηγή: Εθνικοί Λογαριασµοί, ΕΣΥΕ
* Σε σταθερές τιµές 1970
* ∆είκτης κατά κεφαλήν εισοδήµατος (κυρίως Αστικές Περιφέρειες = 100)
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2.5.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

2.5.1.

Τα βασικά Χαρακτηριστικά του πρωτογενή τοµέα

Στη χώρα µας ο πρωτογενής τοµέας και ειδικότερα η γεωργία είχε και εξακολουθεί να έχει
σηµαντική θέση τόσο σαν τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, όσο και σαν παράγοντας
διατήρησης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων περιοχών της ελληνικής
επικράτειας.
Ο γεωργικός τοµέας συµβάλλει µε ποσοστό 8% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, απασχολεί το
19,3% του ενεργού πληθυσµού, κατέχει το 30,8% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας ενώ,
παράλληλα, δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε σηµαντικό αριθµό άλλων οικονοµικών
δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της µεταποίησης (βιοµηχανία τροφίµων και ποτών,
κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία καπνού κλπ).
Συνεπώς, η αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου, όπου δεσπόζουσα θέση
κατέχει ο γεωργικός τοµέας, αποτελεί το µοχλό για οποιαδήποτε προσπάθεια περιφερειακής
ανάπτυξης στο µεγαλύτερο µέρος του Ελλαδικού χώρου.
2.5.2.

Μορφωτικό Επίπεδο των Απασχολούµενων στο Πρωτογενή

Από στοιχειά της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (1997) διαπιστώνεται το χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο των απασχολουµένων στον πρωτογενή τοµέα. Μόλις το 0,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και
ΤΕΙ, το 6% είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης, το 61,8% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, ενώ το
32% δεν έχει καµία εκπαίδευση.
2.5.3.

Γεωργικές εκµεταλλεύσεις

Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROFARM, κατά το έτος 1997 το σύνολο των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας ανερχόταν σε 821.000 περίπου, µε συνολική έκταση 3.498.660
Ha. Το µέσο µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης στη χώρα είναι 4,3 εκτάρια, έναντι 18,2
εκταρίων που είναι ο αντίστοιχος κοινοτικός µέσος όρος. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό,
αποτελεί µία ακόµη ένδειξη των διαρθρωτικών αδυναµιών του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας.
2.5.4.

Απασχόληση

Η απασχόληση στο γεωργικό τοµέα είναι άµεσα συνυφασµένη και µε τη συγκράτηση του
πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στις ορεινές και µειονεκτικές.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια του 1980 παρατηρείται µία επιβράδυνση
του ρυθµού της µείωσης των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, ενώ η εικόνα της
δεκαετίας του 1990 δείχνει µία τάση σταθεροποίησης. Στον πίνακα 6 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η διαχρονική µεταβολή της ποσοστιαίας συµµετοχής των απασχολούµενων
στον πρωτογενή τοµέα ως προς το σύνολο των απασχολουµένων.
Πίνακας 6: Ποσοστιαία συµµετοχή απασχολουµένων στον Πρωτογενή τοµέα στο
σύνολο των απασχολουµένων.

Απασχόληση στον
Πρωτογενή Τοµέα
(% του συνόλου)

1971

1981

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

39,8

27,5

22,2

21,89

21,3

20,8

20,4

20,4

19,3

Πηγή : Στοιχεία απογραφών 1971, 1981, ερευνών εργατικού δυναµικού 1991-1997, ΕΣΥΕ.
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Πιο αναλυτικά, µε βάση στοιχεία των ερευνών εργατικού δυναµικού για την περίοδο 19881997, που παρατίθενται στο Παράρτηµα του κεφαλαίου εξάγονται τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
Ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας στο σύνολο της χώρας κατά την δεκαετία 1988-1997
αυξήθηκε συνολικά κατά 12%, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,3%, το δε εργατικό δυναµικό
παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 8,4%, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 0,9% (βλέπε
Πίνακες 1.α και1.β του Παραρτήµατος). Σε ότι αφορά όµως τις αγροτικές περιοχές, κατά την
ίδια δεκαετία, παρατηρείται µείωση του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας κατά 0,6% και του
εργατικού δυναµικού κατά 12,3%, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 1,4%.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος του παρόντος κεφαλαίου, στο σύνολο της
χώρας, το ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας,
µειώνεται κατά τη διάρκεια των ετών 1988-1997 (από 50,1% το έτος 1988 σε 48,5% το έτος
1997), µε µικρές τάσεις αύξησης κατά τα έτη 1992-1996. Στις αγροτικές περιοχές η µείωση
εµφανίζεται εντονότερη (από 56,7% το έτος 1988 σε 50,0% το έτος 1997) µε µικρές επίσης
τάσεις αύξησης κατά τα έτη 1992-1996.
Το ποσοστό συµµετοχής των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα στο σύνολο των
απασχολουµένων στην οικονοµία, βαίνει µεν µειούµενο δείχνει όµως µια τάση
σταθεροποίησης µετά το 1994. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 του
Παραρτήµατος, κατά το έτος 1988 η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα αντιπροσώπευε το
26,6% της συνολικής απασχόλησης, ενώ κατά το έτος 1997 µόλις το 19,8%.
Με άλλους όρους, κατά την περίοδο 1988-1997, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα
µειώθηκε κατά 21,3%, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 2,6% (βλέπε Πίνακες 4.α και 4.β του
Παραρτήµατος). Ο ρυθµός µείωσης ήταν πιο έντονος κατά την περίοδο 1988-1993 (µέσος
ετήσιος ρυθµός µείωσης 3,9%), ενώ κατά την περίοδο 1994-1997 παρατηρείται σχετική
συγκράτηση της απασχόλησης µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 0,9%. Από τα στοιχεία αυτά
διαφαίνεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Οι θέσεις
εργασίας µπορούν να προέλθουν, από την αύξηση της επιχειρηµατικότητας και κυρίως µέσω
της δηµιουργίας µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα παράλληλα
µε την ενίσχυση φορέων της "κοινωνικής οικονοµίας", οι οποίοι, εκτός από τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, θα συµβάλλουν και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
προσφέροντας υπηρεσίες που σήµερα κατά κύριο λόγο παρέχονται στις αστικές περιοχές.
Παρατηρείται επίσης, σηµαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά µείωσης της απασχόλησης
µεταξύ ανδρικού και γυναικείου πληθυσµού (18,4% και 24,8% αντίστοιχα) (Πίνακας 4.α και 4.β
του Παραρτήµατος) κατά την περίοδο 1988-1997, η απασχόληση των ανδρών µειώθηκε µε
µέσο ετήσιο ρυθµό 2,2%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός µείωσης των γυναικών ήταν της τάξης του
2,9%. Σηµειώνεται δε ότι η µείωση της απασχόλησης των γυναικών παρατηρείται εντονότερη
κατά την περίοδο 1989-1993, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 5,1%, ενώ στη συνέχεια
σταθεροποιείται µε µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των ετών. Κατά το 1988 οι γυναίκες
αντιπροσώπευαν το 44,8% του συνόλου των απασχολουµένων, ενώ το 1997 το 42,8%. Από
τα στοιχεία αυτά προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών και δράσεων για τη βελτίωση
των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας των γυναικών των αγροτικών περιοχών.
Ως προς την ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούµενων (Πίνακας 4.α και 4.β του
Παραρτήµατος), η εικόνα που εµφανίζεται είναι προβληµατική δεδοµένου ότι η συµµετοχή των
απασχολούµενων ηλικίας άνω των 45 ετών κυµαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης
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δεκαετίας περί το 63%. Εντονότερος ρυθµός µείωσης της απασχόλησης παρατηρείται στις
οµάδες ηλικιών 14-24 ετών και 45 – 64 ετών.
Οι τάσεις αυτές χωρίς τις κατάλληλες παρεµβάσεις, αναµένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της
ανεργίας στον αγροτικό χώρο, δυσµενή εξέλιξη της ηλικιακής διάρθρωσης της απασχόλησης
και εντονότερη επιβάρυνση των γυναικών και των νέων από το πρόβληµα της ανεργίας.
Λαµβάνοντας όµως υπόψη την έντονη υποαπασχόληση στον πρωτογενή τοµέα και την
πολυαπασχόληση που κυριαρχεί στις αγροτικές περιοχές –διαφαίνονται ευνοϊκές συνθήκες για
την ανάπτυξη παρεµβάσεων που µπορούν να αντιστρέψουν ή να µειώσουν τις
προαναφερόµενες τάσεις κυρίως µέσω της δηµιουργίας συµπληρωµατικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισµός και η αγροβιοτεχνία.
2.5.5.

Περιβάλλον και γεωργία

Το φυσικό περιβάλλον και η γεωργία είναι άµεσα συνυφασµένα και σχετίζονται κατά βάση µε
την διαχείριση των φυσικών πόρων. Η προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος συνεπάγεται
κυρίως τη λιγότερο εντατική χρησιµοποίηση των εδαφών και έχει περιληφθεί στους
πρωταρχικούς στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Τα θέµατα περιβάλλοντος αποκτούν πλέον σηµαίνουσα θέση στη διαµόρφωση της αγροτικής
πολιτικής, τόσον ως µέσον αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
εντατικοποίησης της παραγωγής όσον και ως µέσον παροχής συµπληρωµατικών
εισοδηµατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς.
Οι επιπτώσεις της ελληνικής γεωργίας στο περιβάλλον εµφανίζουν θετικές και αρνητικές
πτυχές. Ως θετικές θεωρούνται η διατήρηση της φυσιογνωµίας της υπαίθρου και η συµβολή
της στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού που αποτρέπει την περαιτέρω πληθυσµιακή
απογύµνωση των ορεινών και µειονεκτικών περιφερειών της χώρας.
Εξάλλου το φυσικό περιβάλλον της χώρας πλαισιωµένο από πολυάριθµους παραδοσιακούς
οικισµούς µορφές ενός πλαισίου πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελεί
συγκριτικό πλεονέκτηµα του αγροτικού χώρου.
Τα προβλήµατα που οφείλονται στην εντατικοποίηση της γεωργίας συνδέονται µε την αλόγιστη
χρήση των µηχανικών µέσων στη διαδικασία της παραγωγής, την ανεξέλεγκτη χρήση
αγροχηµικών, την αλόγιστη χρήση ή/και σπατάλη του αρδευτικού νερού, την ανεξέλεγκτη και
αυθαίρετη κατασκευή έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων (ανόρυξη γεωτρήσεων, υδροληψίες
από λίµνες και ποταµούς κ.α.) και την µη ικανοποιητική πολιτική για την ορθολογική διαχείριση
των υδατικών πόρων. Τα φαινόµενα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα τη ρύπανση των φυσικών
πόρων (υφαλµύριση υδάτων, αλάτωση εδαφών), την υποβάθµιση ή και καταστροφή των
οικοσυστηµάτων, την ερηµοποίηση και την εξάντληση των υδάτινων πόρων. Τέτοια φαινόµενα
είναι πλέον έντονα σε συγκεκριµένες περιοχές, όπως στο Αργολικό πεδίο, τον κάµπο της
Βοιωτίας στην πεδιάδα της Πρέβεζας στο Θεσσαλικό κάµπο -όπου η στάθµη του υδροφόρου
ορίζονται έχει κατέβει αισθητά και η άντληση του νερού γίνεται από βάθη άνω των 300 µέτρωνκαι στα νησιά κυρίως του Αιγαίου, όπου η υφαλµύρωση των υδάτων έχει επηρεαστεί λόγω της
αλόγιστης ανόρυξης γεωτρήσεων.
Στον ορεινό και νησιωτικό χώρο έχουν εγκαταλειφθεί µεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης, οι
οποίες στη συνέχεια, µε την επίδραση της διάβρωσης ή λόγω της µετατροπής τους σε
βοσκότοπους, παρουσιάζουν έντονα συµπτώµατα ερηµοποίησης (π.χ. νησιά Αιγαίου).
Παράλληλα, η απουσία συστηµατικής πολιτικής για την καταγραφή, την προστασία και την
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ανάδειξη του εγκαταλελειµµένου γεωργικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος (µονοπάτια, καλύβια,
λοιπές κατασκευές) οδηγεί σε έντονο προβληµατισµό για τις απαραίτητες παρεµβάσεις στο
άµεσο µέλλον.
Άµεσα συνυφασµένο µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι και το πρόβληµα της µείωσης
της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις νησιωτικές,
περιαστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης οι πιέσεις για την
αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας της επέκτασης των οικιστικών και
τουριστικών χρήσεων. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τα εξής στοιχεία:
Μεταξύ των ετών 1990 και 1995 η συνολική δασική έκταση στην Ελλάδα µειώθηκε µε µέσο
ετήσιο ρυθµό 2,3% ή κατά 7.000 Km2. Ο ρυθµός αυτός χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός
δεδοµένου ότι σε σύνολο έξη χωρών της Ε.Ε (Πίνακας 5 του Παραρτήµατος), η Ελλάδα
καταλαµβάνει την δεύτερη µετά την Ιρλανδία θέση ενώ στις λοιπές χώρες ο ετήσιος ρυθµός
αποδάσωσης δεν ξεπερνά το 1,1%. Το 1999 η δασική έκταση της χώρας αποτελούσε περίπου
το 23% της συνολικής έκτασης (Πίνακας 6).
Η ένταση των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων στη Ελλάδα παραµένει συνολικά πολύ υψηλή
κυρίως οι εκποµπές των οξειδίων του θείου και των οξειδίων του αζώτου και σε µικρότερο βαθµό
των οξειδίων του άνθρακα (48,2 kg/κεφαλή, 35,1 kg/κεφαλή και 7,7 kg/κεφαλή, αντίστοιχα),
κυρίως λόγω της χρήσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας και της αύξησης των
οχηµάτων στα αστικά κέντρα (Πίνακας 7). Όσον αφορά στα αστικά λύµατα, υπάρχουν µονάδες
επεξεργασίας λυµάτων που καλύπτουν το 45% του εξυπηρετούµενου πληθυσµού (Πίνακας 9),
ενώ τα αστικά απορρίµµατα φτάνουν τα 370 kg ανά κάτοικο (Πίνακας 8).
Η Ελλάδα διαθέτει σε γενικές γραµµές αρκετούς υδατικούς πόρους, µε ανοµοιογενή όµως
κατανοµή που καθιστά τη διαχείριση και τη βιώσιµη χρήση τους δύσκολη. Οι πιέσεις που
ασκούνται προέρχονται κατά κύριο λόγο από την υψηλή κατανάλωση ύδατος για άρδευση
(35% της γεωργικής γης, ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
στις οποίες άλλωστε οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές) (Πίνακας 10).
Κύριες πηγές ρύπανσης αποτελούν τα αστικά λύµατα και η γεωργική δραστηριότητα αν και η
µέση χρήση των λιπασµάτων έχει ελαττωθεί στην Ελλάδα και διεθνώς, κατά την τελευταία
πενταετία (Πίνακας 10). Να αναφερθεί ότι η ποσότητα εφαρµοζόµενης αζωτούχας λίπανσης
είναι από τις χαµηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (7,8t/km2 στην Ελλάδα, 18,8t/km2 στο
Βέλγιο, 43,2t/km2 στην Ιρλανδία αλλά και 4t/km2 στην Πορτογαλία (Πίνακας 11).
2.5.6.

Προστατευόµενες περιοχές και δίκτυο NATURA 2000

Οι προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε την ελληνική Νοµοθεσία και τις διεθνείς συµβάσεις
για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της χλωρίδας και πανίδας, παρουσιάζονται
στους πίνακες που ακολουθούν.
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Προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε την ελληνική Νοµοθεσία (2000)
Κατηγορία

Έτος
ίδρυσης

Υπουργείο
ευθύνης

Αριθµός
περιοχών

Έκταση
(στρέµµατα)

Εθνικά πάρκα

1938

ΥΠΓΕ

11

693.000

Εθνικά θαλάσσια πάρκα

1992

ΥΠΕΧΩ∆Ε

2

2.541.000

Αισθητικά δάση

1973

ΥΠΓΕ

19

320.500

Μνηµεία της φύσης

1975

ΥΠΓΕ

51

160.700

Τοπία ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους

1950

ΥΠΠΟ

264

Ελεγχόµενες κυνηγετικές
περιοχές

1975

ΥΠΓΕ

10

12.700.000

Καταφύγια άγριας ζωής

1979

ΥΠΓΕ

700

9.500.000

Εκτροφεία θηραµάτων

1976

ΥΠΓΕ

20

316.000

Ζώνες οικιστικού ελέγχου

1987

ΥΠΕΧΩ∆Ε

40

147.000

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε & Υπ. Γεωργίας

Προστατευόµενες περιοχές σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις (1998)
Κατηγορία

Αριθµός
περιοχών

Έκταση
(στρέµµατα)

∆ιεθνής Σύµβαση

Ειδικές Προστατευόµενες
Περιοχές

9

540.000

Σύµβαση της
Βαρκελώνης

Βιογενετικά Αποθέµατα

15

1.967.000

Συµβούλιο της
Ευρώπης

Περιοχές Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς

2

826.000

Σύµβαση του
Παρισιού

Αποθέµατα Βιόσφαιρας

2

90.000

UNESCO

Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα

1

51.000

Συµβούλιο της
Ευρώπης

Υγρότοποι

11

1.687.000

Σύµβαση Ramsar

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε

Η συνολικά υπό προστασία έκταση στην Ελλάδα, παραµένει όµως µικρή παρά τους
σηµαντικούς οικοτόπους και είδη χλωρίδας και πανίδας που διαθέτει. Μόλις το 2,6% της
συνολικής έκτασης της χώρας βρίσκεται κάτω από κάποιο καθεστώς προστασίας, ποσοστά
πολύ χαµηλότερα από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (32% στην ∆ανία, 10,1% στη Γαλλία και
8,4% στην Ισπανία) (Πίνακας 6).
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Επιπλέον οι 52 περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ειδικές περιοχές προστασίας – SPA
βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (4,2% της συνολικής έκτασης της Χώρας) υπάγονται σε
προστασία µε τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλη ποικιλία οικοτόπων και υψηλή ποικιλότητα ειδών µε πολλά ενδηµικά
είδη χλωρίδας και πανίδας (Πίνακας 12). Ανάµεσα στα είδη που παρουσιάζουν ειδικό
ενδιαφέρον είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η θαλάσσια χελώνα καρέτα, η λεπτοµύτα, η φώκια
µοναχός, η οχιά της Μήλου, ο αιγαιόγλαρος κ.λπ.
Η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., συµµετέχει στη διαδικασία δηµιουργίας του
Ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών, NATURA 2000. Η επιλογή των περιοχών
βασίζεται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (Special Protection
Areas- SPA) και στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της
άγριας χλωρίδας και πανίδας.
Όσον αφορά τις περιοχές που προτείνονται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η προκαταρκτική
φάση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης µε την αναµενόµενη πραγµατοποίηση του
τελευταίου Βιογεωγραφικού Σεµιναρίου για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Ζώνη, στην οποία
ανήκει το σύνολο της χώρας. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, θα δηµιουργηθεί προκαταρκτικό
σχέδιο Καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας. Ο κατάλογος θα οριστικοποιηθεί στην
επόµενη φάση της διαδικασίας µε τον καθορισµό των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (Special
Areas of Conservation- SAC).
Οι περιοχές του Εθνικού καταλόγου NATURA 2000 (περιοχές SPA και οι προτεινόµενες
περιοχές/τόποι Κοινοτικής σηµασίας (proposed Sites of Community Importance-SCI)
ανέρχονται για την Ελλάδα σε 270 περιοχές (Φεβρουάριος 2001). Από αυτές οι 236 είναι
προτεινόµενες περιοχές/τόποι κοινοτικής σηµασίας, 52 περιοχές είναι SPA, ενώ 18 περιοχές
είναι σηµαντικές σύµφωνα µε τα κριτήρια και των δύο Οδηγιών. Αν προστατευθεί το σύνολο
των προτεινόµενων περιοχών, η έκταση υπό προστασία θα φτάνει περίπου τα 2.700.000
εκτάρια, τα οποία περιλαµβάνουν και 580.000 εκτάρια θαλάσσιας έκτασης.
Αναλυτική παρουσίαση της περιβαλλοντικής κατάστασης στις αγροτικές περιοχές της Χώρας
περιλαµβάνεται στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Σ.Α.Α.).
Η αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικο-οικονοµικών δεδοµένων για τις προτεινόµενες
περιοχές παρέµβασης του LEADER+ γίνεται στο κεφάλαιο 7.
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Πίνακας 1.α:Πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας & εργατικό δυναµικό κατά βαθµό αστικότητας
σε χιλιάδες
ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Πληθυσµός
εργάσιµης
ηλικίας

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Εργατικό
∆υναµικό

Πληθυσµός
εργάσιµης
ηλικίας
αστικών
περιοχών

Εργατικό
∆υναµικό
αστικών
περιοχών

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Εργατικό
∆υναµικό
ηµιαστικών
περιοχών

Πληθυσµός Εργατικό
εργάσιµης ∆υναµικό
αγροτικών
ηλικίας
αγροτικών περιοχών
περιοχών

Πληθυσµός
εργάσιµης
ηλικίας
ηµιαστικών
περιοχών

1988

7.907,3

3.960,8

5.013,3

2.353,9

847,9

447,2

2.046,0

1.159,7

1989

7.985,9

3.966,9

5.091,6

2.397,6

846,6

433,3

2.047,8

1.135,8

1990

8.146,0

4.000,2

5.228,2

2.435,7

876,8

449,1

2.041,1

1.115,4

1991

8.295,8

3.933,5

5.341,3

2.457,3

884,5

432,9

2.070,0

1.043,0

1992

8.361,1

4.034,3

5.429,3

2.526,0

897,5

451,6

2.034,4

1.056,7

1993

8.491,6

4.118,4

5.494,2

2.589,8

967,5

483,4

2.029,9

1.045,1

1994

8.615,6

4.193,4

5.630,5

2.663,6

974,8

487,0

2.010,2

1.042,7

1995

8.685,5

4.248,5

5.707,5

2.732,3

976,7

485,7

2.001,3

1.030,6

1996

8.770,1

4.318,3

5.757,9

2.781,2

989,0

496,0

2.023,3

1.041,1

1997

8.859,4

4.294,4

5.824,8

2.776,8

999,9

500,1

2.034,7

1.017,6

Πηγή ΕΣΥΕ: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
Πίνακας 1.β: Ρυθµός Μεταβολής
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληθυσµός Εργατικό Πληθυσµός Εργατικό Πληθυσµός Εργατικό
εργάσιµης ∆υναµικό εργάσιµης ∆υναµικό εργάσιµης ∆υναµικό
ηλικίας
ηλικίας
ηλικίας

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πληθυσµός
εργάσιµης
ηλικίας

Εργατικό
∆υναµικό

1988
1989

1,0%

0,2%

1,6%

1,9%

-0,2%

-3,1%

0,1%

-2,1%

1990

2,0%

0,8%

2,7%

1,6%

3,6%

3,6%

-0,3%

-1,8%

1991

1,8%

-1,7%

2,2%

0,9%

0,9%

-3,6%

1,4%

-6,5%

1992

0,8%

2,6%

1,6%

2,8%

1,5%

4,3%

-1,7%

1,3%

1993

1,6%

2,1%

1,2%

2,5%

7,8%

7,0%

-0,2%

-1,1%

Μέσος όρος
(1988-1993)

1,4%

0,8%

1,9%

1,9%

2,7%

1,7%

-0,2%

-2,0%

1994

1,5%

1,8%

2,5%

2,9%

0,8%

0,7%

-1,0%

-0,2%

1995

0,8%

1,3%

1,4%

2,6%

0,2%

-0,3%

-0,4%

-1,2%

1996

1,0%

1,6%

0,9%

1,8%

1,3%

2,1%

1,1%

1,0%

1997

1,0%

-0,6%

1,2%

-0,2%

1,1%

0,8%

0,6%

-2,3%

Μέσος όρος
(1994-1997)

1,1%

1,1%

1,5%

1,8%

0,8%

0,9%

0,1%

-0,7%

Μέσος όρος
(1988-1997)

1,3%

0,9%

1,7%

1,9%

1,9%

1,3%

-0,1%

-1,4%
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Πίνακας 2: Ποσοστιαία συµµετοχή εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας
κατά βαθµό αστικότητας
ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1988

50,1%

47,0%

52,7%

56,7%

1989

49,7%

47,1%

51,2%

55,5%

1990

49,1%

46,6%

51,2%

54,6%

1991

47,4%

46,0%

48,9%

50,4%

1992

48,3%

46,5%

50,3%

51,9%

1993

48,5%

47,1%

50,0%

51,5%

1994

48,7%

47,3%

50,0%

51,9%

1995

48,9%

47,9%

49,7%

51,5%

1996

49,2%

48,3%

50,2%

51,5%

1997

48,5%

47,7%

50,0%

50,0%

Πηγή ΕΣΥΕ: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
Πίνακας 3: Απασχολούµενοι ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας
σε χιλιάδες
ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α'ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

1988

3.657,4

972,0

1989

3.670,9

929,9

1990

3.719,1

889,2

1991

3.632,4

1992
1993

Β΄ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

Γ΄ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

Α' ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ %
ΣΥΝΟΛΟΥ

995,7

1.688,8

26,6%

1.011,2

1.729,2

25,3%

1.031,4

1.797,0

23,9%

806,5

1.000,7

1.825,3

22,2%

3.684,5

806,7

1.000,0

1.877,8

21,9%

3.720,2

793,9

899,9

2.026,4

21,3%

1994

3.789,6

789,7

895,2

2.104,7

20,8%

1995

3.823,8

781,9

887,1

2.154,7

20,4%

1996

3.871,9

786,1

885,8

2.199,9

20,3%

1997

3.854,0

764,9

865,6

2.223,3

19,8%

Πηγή ΕΣΥΕ: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
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Πίνακας 4.α: Απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα κατά φύλο και µείζονες οµάδες ηλικιών (σε χιλιάδες)
ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

14-24 ετών

25 - 44 ετών

45 - 64 ετών

65 ετών και άνω

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

1988

972,0

536,6

435,4

78,7

50,7

28,0

274,6

145,3

129,2

531,3

284,6

246,7

87,5

56,1

31,4

1989

929,9

515,0

414,9

82,2

52,7

29,1

268,1

140,0

128,2

507,7

276,0

231,6

71,8

45,8

26,0

1990

889,2

492,7

396,5

80,1

52,0

28,1

249,4

130,9

118,4

483,4

262,6

220,8

76,3

47,2

29,2

1991

806,5

479,2

327,3

72,2

49,7

22,5

232,0

130,7

101,3

432,7

254,1

178,7

69,5

44,7

24,8

1992

806,7

468,7

338,0

64,8

45,4

19,4

221,4

122,8

98,5

443,4

250,1

193,4

77,1

50,5

26,6

1993

793,8

463,6

330,3

73,2

47,4

25,9

232,0

135,1

96,9

416,0

232,9

183,2

72,7

48,2

24,4

1994

789,7

457,4

332,3

64,1

42,4

21,6

229,8

131,3

98,6

412,5

227,9

184,7

83,3

55,8

27,5

1995

781,9

454,1

327,9

62,6

43,5

19,1

224,4

130,7

93,7

411,3

224,3

187,0

83,7

55,6

28,1

1996

786,1

450,7

335,4

61,5

41,4

20,0

227,2

130,5

96,7

405,8

220,6

185,2

91,6

58,2

33,5

1997

765,0

437,7

327,3

57,0

38,6

18,4

228,7

131,2

97,5

396,3

212,3

184,0

83,0

55,6

27,4

Πηγή ΕΣΥΕ: Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού
Πίνακας 4.β: Ρυθµός Μεταβολής Πρωτογενή τοµέα
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

14-24 ετών
Σύνολο

Άνδρες

25 - 44 ετών
Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

45 - 64 ετών
Γυναίκες

65 ετών και άνω

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

1988
1989

-4,3%

-4,0%

-4,7%

4,4%

3,9%

3,9%

-2,4%

-3,6%

-0,8%

-4,4%

-3,0%

-6,1%

-17,9%

-18,4%

-17,2%

1990

-4,4%

-4,3%

-4,4%

-2,6%

-1,3%

-3,4%

-7,0%

-6,5%

-7,6%

-4,8%

-4,9%

-4,7%

6,3%

3,1%

12,3%

1991

-9,3%

-2,7%

-17,5%

-9,9%

-4,4%

-19,9%

-7,0%

-0,2%

-14,4%

-10,5%

-3,2%

-19,1%

-8,9%

-5,3%

-15,1%

1992

0,0%

-2,2%

3,3%

-10,2%

-8,7%

-13,8%

-4,6%

-6,0%

-2,8%

2,5%

-1,6%

8,2%

10,9%

13,0%

7,3%

1993

-1,6%

-1,1%

-2,3%

13,0%

4,4%

33,5%

4,8%

10,0%

-1,6%

-6,2%

-6,9%

-5,3%

-5,7%

-4,6%

-8,3%

Μέσος όρος
(1988-1993)

-3,9%

-2,9%

-5,1%

-1,1%

-1,2%

0,1%

-3,2%

-1,3%

-5,4%

-4,7%

-3,9%

-5,4%

-3,1%

-2,4%

-4,2%

1994

-0,5%

-1,3%

0,6%

-12,5%

-10,5%

-16,5%

-0,9%

-2,8%

1,7%

-0,8%

-2,2%

0,8%

14,5%

15,8%

12,5%

1995

-1,0%

-0,7%

-1,3%

-2,3%

2,5%

-11,8%

-2,4%

-0,4%

-4,9%

-0,3%

-1,6%

1,2%

0,5%

-0,4%

2,3%

1996

0,5%

-0,7%

2,3%

-1,7%

-4,7%

5,0%

1,2%

-0,2%

3,1%

-1,3%

-1,7%

-0,9%

9,5%

4,6%

19,2%

1997

-2,7%

-2,9%

-2,4%

-7,2%

-6,8%

-8,1%

0,7%

0,5%

0,9%

-2,3%

-3,7%

-0,7%

-9,4%

-4,4%

-18,2%

Μέσος όρος
(1994-1997)

-0,9%

-1,4%

-0,2%

-6,0%

-4,9%

-7,9%

-0,4%

-0,7%

0,2%

-1,2%

-2,3%

0,1%

3,8%

3,9%

3,9%

Μέσος όρος
(1988-1997)

-2,60%

-2,20%

-2,90%

-3,20%

-2,80%

-3,50%

-1,90%

-1,0%

-2,90%

-3,10%

-3,20%

-2,90%

0,00%

0,40%

-0,60%
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Πίνακας 5: Αποδάσωση
Χώρα

∆ασικές εκτάσεις

Mέση ετήσια αποδάσωση

000Km2

Km2

% µεταβολής

1995

1990-95

1990-95

Ελλάδα

65

-1408

-2,3

Γαλλία

150

-1608

-1,1

6

-140

-2,7

Ιταλία

65

-58

-0,1

Ισπανία

84

0

0

Πορτογαλία

29

-240

-0,9

Ιρλανδία

Πηγή: World Bank, 1999

Πίνακας 6: Ετήσια Άντληση πόσιµου νερού
Χώρα

∆ισ. κυβικών % συνόλου
µέτρων
των πόρων

Ελλάδα

5

9,1

% για την
γεωργία

% για
βιοµηχανία

% για οικιακή
χρήση

63

29

8

Γαλλία

37,7

21,3

15

69

16

Ιρλανδία

0,8

1,6

10

74

16

Ιταλία

56,2

33,7

59

27

14

Ισπανία

7,3

10,5

48

37

15

Πορτογαλία

30,8

32,6

62

26

12

Πηγή: World Bank, 1999

Πίνακας 6: Έκταση, ∆ασοκάλυψη και Προστατευόµενες περιοχές
Συνολική έκταση
(Χ1000 km2)

∆ασική έκταση (%
συνολικής έκτασης)

Προστατευόµενες
περιοχές
(% συνολικής έκτασης)

132

22,8%

2,6%

Βέλγιο

31

22,2%

2,8%

∆ανία

43

10,5%

32%

Γαλλία

ΕΛΛΑ∆Α

549

31,4%

10,1%

Ουγγαρία

93

18,9%

9,1%

Ιρλανδία

70

8,8%

0,9%

301

23,3%

7,3%

Ιταλία
Πορτογαλία

92

35,3%

6,6%

Ισπανία

506

32,3%

8,4%

Σουηδία

450

73,5%

8,1%

9.364

32,6%

21,2%

ΗΠΑ
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΟΟΣΑ, 1999
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Πίνακας 7: Εκποµπές οξειδίων του θείου, οξειδίων του Αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα.
Εκποµπές οξειδίων του
Θείου (kg/κεφαλή)

Εκποµπές οξειδίων του
Αζώτου (kg/κεφαλή)

Εκποµπές διοξειδίου του
Άνθρακα (t/κεφαλή)

ΕΛΛΑ∆Α

48,2

35,1

7,7

Βέλγιο

23,7

32,9

12

∆ανία

20,7

47

11,8

Γαλλία

16,2

29,1

6,2

Ουγγαρία

64,5

19,4

5,7

Ιρλανδία

45,1

33,9

10,3

Ιταλία

23,1

30,9

7,4

Πορτογαλία

36,2

37,6

5,2

Ισπανία

49,1

31,7

6,4

Σουηδία

10,3

38,1

6

69

79,9

20,4

ΗΠΑ
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΟΟΣΑ, 1999

Πίνακας 8: Παραγόµενα βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα

ΕΛΛΑ∆Α

Βιοµηχανικά απόβλητα
(kg/1000 δολ.ΗΠΑ του ΑΕΠ)

Αστικά απορρίµµατα
(kg/κεφαλή)

61

370

Βέλγιο

75

480

∆ανία

25

560

Γαλλία

93

590

Ουγγαρία

86

500

Ιρλανδία

70

560

Ιταλία

22

460

Πορτογαλία

4

380

Ισπανία

28

390

Σουηδία

100

360

ΗΠΑ

720

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΟΟΣΑ, 1999

Πίνακας 9: Υδροληψία και επεξεργασία λυµάτων

ΕΛΛΑ∆Α
Βέλγιο

Υδροληψία (% µικτής
ετήσιας διαθεσιµότητας)

Επεξεργασία αστικών λυµάτων
(% εξυπηρετούµενου
πληθυσµού)

12,1%

45%

42,5%

27%

∆ανία

15,7%

87%

Γαλλία

23,9%

77%

Ουγγαρία

5%

22%

Ιρλανδία

2,6%

61%

Ιταλία

32,2%

61%

Πορτογαλία

0,2%

21%

Ισπανία

1,2%

48%

Σουηδία

1,5%

93%

ΗΠΑ

19,9%

71%

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΟΟΣΑ, 1999
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Πίνακας 10: Γεωργική γη, άρδευση και χρήση λιπασµάτων
Γεωργική γη

Αρδευόµενη γεωργική γη

Μέση χρήση λιπασµάτων

Έκταση
1987 (000
εκτάρ.)

Έκταση
1997 (000
εκτάρ.)

Έκταση
1987 (%
γεωργ. γης)

Έκταση
1997 (%
γεωργ. γης)

3.942

3.915

30%

35%

178

133

681

785

3%

4%

1.531

1.475

∆ανία

2.588

2.373

16%

20%

267

167

Γαλλία

19.459

19.468

6%

9%

303

262

5.289

5.047

3%

4%

279

83

983

1.346

0

0

713

533

12.070

10.927

20%

25%

191

227

3.163

2.900

20%

22%

90

84

Ισπανία

20.390

19.164

16%

19%

95

123

Σουηδία

2.890

2.799

4%

4%

164

113

187.776

179.000

10%

12%

114

151

ΕΛΛΑ∆Α
Βέλγιο

Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Πορτογαλία

ΗΠΑ

1985-87
(kg/εκτάρ.)

1995-97
(kg/εκτάρ.)

Πηγή: FAO, (World Resources 2000-2001)

Πίνακας 11: Χρήση Αζωτούχας λίπανσης
Συνολική έκταση
(Χ1000 km2)

Χρήση αζωτούχων
λιπασµάτων (t/km2)

ΕΛΛΑ∆Α

132

7,8

Βέλγιο

31

18,8

∆ανία

43

12,3

Γαλλία

549

13,4

Ουγγαρία

93

5,4

Ιρλανδία

70

43,2

Ιταλία

301

8,4

Πορτογαλία

92

4

Ισπανία

506

5,4

Σουηδία

450

7,3

9.364

6,2

ΗΠΑ
Πηγή: FAO, (World Resources 2000-2001)
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Πίνακας 12: Στοιχεία Βιοποικιλότητας
Θηλαστικά

Πτηνά

Ερπετά

Αµφίβια

Ψάρια

Ανώτερα φυτά

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

Σύνολο
ειδών

Απειλούµενα είδη

ΕΛΛΑ∆Α

95

13

251

10

56

6

15

1

98

16

4.992

446

Βέλγιο

58

6

180

3

8

0

17

0

1

1.550

0

∆ανία

43

3

196

2

5

0

14

0

41

0

1.450

1

Γαλλία

93

13

269

7

32

3

32

2

53

3

4.630

86

Ουγγαρία

83

8

250

10

15

1

16

0

81

11

2.411

8

Ιρλανδία

25

2

142

1

1

0

3

0

25

1

950

0

Ιταλία

90

10

234

7

40

4

41

4

45

9

5.599

202

Πορτογαλία

63

13

207

7

29

0

17

1

28

9

5.050

186

Ισπανία

82

19

278

10

53

6

28

3

50

10

4.916

822

Σουηδία

60

5

249

4

6

0

13

0

51

1

1.750

3

ΗΠΑ

432

35

650

50

287

28

263

24

822

123

19.473

2.449

Πηγή: World Conservation Monitoring Centre, IUCN, FAO
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ LEADER

Οι πρωτοβουλίες LEADER I και II, οι οποίες εφαρµόσθηκαν στη Χώρα µας την τελευταία
δεκαετία επέφεραν σηµαντικά αποτελέσµατα στον αγροτικό χώρο.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER I υλοποιήθηκαν 25 προγράµµατα ολοκληρωµένης
αγροτικής ανάπτυξης από αντίστοιχες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, ύψους ∆ηµόσιας ∆απάνης 70
εκ. euro περίπου.
Συνολικά υλοποιήθηκαν 1732 έργα και δράσεις, από τα οποία τα 163 αφορούσαν ενέργειες
τεχνικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη και στους Φορείς Υλοποίησης, τα 154
επαγγελµατική κατάρτιση, τα 807 επενδύσεις αγροτουρισµού, τα 258 επενδύσεις µικρών
επιχειρήσεων και βιοτεχνιών, τα 264 επενδύσεις αξιοποίησης και εµπορίας της γεωργικής,
δασοκοµικής και αλιευτικής παραγωγής, τα 86 επενδύσεις αξιοποίησης και προστασίας
περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER ΙΙ εγκρίθηκε η εφαρµογή τοπικών προγραµµάτων 49
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και 7 θεµατικών προγραµµάτων Συλλογικών Φορέων. Συνολικά
εγκρίθηκε η υλοποίηση 3.270 έργων και δράσεων, η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη των οποίων
ανέρχεται σε 210,7 εκ. euro περίπου. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν 2 σχέδια απόκτησης ικανοτήτων,
70 δράσεις στα πλαίσια της τεχνικής στήριξης των Φορέων Υλοποίησης, 160 περίπου
καταρτίσεις, 1150 έργα αγροτικού τουρισµού και ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
508 επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών, 765 έργα αξιοποίησης και εµπορίας
γεωργικής, δασοκοµικής και αλιευτικής παραγωγής, 600 επενδύσεις προστασίας και ανάδειξης
περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς και 16 σχέδια διακρατικής συνεργασίας.
Επιχειρώντας έναν ποιοτικό απολογισµό της επίδρασης των πρωτοβουλιών αυτών
διαπιστώνουµε τα ακόλουθα:
¾ Έφεραν τις τοπικές κοινωνίες σε επαφή µε τη λογική των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και
καλλιέργησαν στον τοπικό πληθυσµό την ανάγκη ενεργοποίησής του για συµµετοχή τόσο
στο σχεδιασµό, όσο και στην εφαρµογή πρωτοβουλιών που θα του δώσουν νέες διεξόδους
απασχόλησης και εισοδηµάτων.
¾ Αφυπνίσθηκε το τοπικό επιστηµονικό δυναµικό και δηµιουργήθηκαν “τοπικοί πυρήνες” που
στην πλειοψηφία τους, επιτέλεσαν το ρόλο που τους ανατέθηκε, δηλαδή αυτόν των
αναπτυξιακών εκείνων µονάδων, που αναλαµβάνουν να εντοπίσουν τις ανάγκες της
περιοχής τους σε συνεργασία µε τον τοπικό πληθυσµό, να προτείνουν ολοκληρωµένες
λύσεις ανάπτυξης και να εφαρµόσουν τη διαδικασία της αποκεντρωµένης χρηµατοδότησης
– ενίσχυσης και παρακολούθησης των έργων µε διαφάνεια και ευελιξία.
¾ Έγινε κατανοητή η ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων µε
έµφαση στην αξιοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται
στα πλαίσια άλλων προγραµµάτων, ώστε να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις
περιοχές.
¾ ∆όθηκε η δυνατότητα “διαφοροποίησης της απασχόλησης και της παραγωγής” και
προώθησης της τοπικής παραγωγής µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία.
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¾ Αποκτήθηκε εµπειρία και αναπτύχθηκαν νέες µέθοδοι προγραµµατισµού και διοίκησης µε
κατεύθυνση την άµεση στήριξη των κοινών τοπικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών.
¾ Ενισχύθηκαν µικρές επενδυτικές πρωτοβουλίες, προωθήθηκε η τοπική αγροτική
παραγωγή, αξιοποιήθηκαν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αναδείχθηκαν αξιόλογοι
φυσικοί και ιστορικοί χώροι και δηµιουργήθηκαν προϋποθέσεις εναλλακτικού εισοδήµατος.
¾ ∆όθηκε η δυνατότητα πρόσβασης του πληθυσµού των περιοχών παρέµβασης στις νέες
τεχνολογίες για τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας παραγωγής, πληροφόρησης και
επικοινωνίας (χρήση πληροφορικής και τεχνική στήριξη) µε αποτέλεσµα να δοθούν νέες
διέξοδοι στην ανταγωνιστικότητα της κάθε περιοχής.
¾ Στηρίχθηκε η καινοτοµία και η µεταφορά της σαν "πολλαπλασιαστής" που δρα σε όλα τα
επίπεδα έκφρασης των κατοίκων της υπαίθρου.
¾ ∆ηµιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν θέσεις εργασίας σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα
ανεργίας και αυτό λειτούργησε θετικά, στο µέτρο του δυνατού, στον περιορισµό της
εσωτερικής µετανάστευσης.
¾ Έγινε κατανοητή η σηµασία της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ αγροτικών περιοχών της
Ελλάδας και άλλων αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
¾ ∆ηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για προβληµατισµό και σωστή προετοιµασία του
αγροτικού πληθυσµού µε σκοπό την αντιµετώπιση των πιθανών προβληµάτων που θα
επιφέρει η αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Ωστόσο και παρά τα παραπάνω θετικά αποτελέσµατα, η εφαρµογή των πρωτοβουλιών
συνάντησε και δυσχέρειες, οι οποίες λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη κατά το σχεδιασµό του
παρόντος προγράµµατος. Τα σηµαντικότερα από τα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν είναι:
¾ Εξαιτίας της ανάγκης κάλυψης διαπιστωµένων αναγκών πολλών περιοχών, εγκρίθηκε
σχετικά µεγάλος αριθµός τοπικών προγραµµάτων, γεγονός, που σε συνδυασµό µε τους
µικρούς σχετικά διαθέσιµους πόρους, οδήγησε στη µη αποτελεσµατική συγκέντρωση
οικονοµικών πόρων και την επιλογή Φορέων µικρής σχετικά δυναµικότητας, µε συνέπεια
την µη αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας, τη µη κινητοποίηση όλων των συντελεστών
παραγωγής και την ύπαρξη προγραµµάτων πολλών ταχυτήτων που οδήγησαν σε µείωση
της συνοχής και της ισόρροπης αποτελεσµατικότητας του Εθνικού προγράµµατος.
¾ Στην προσπάθεια κάλυψης των µεγάλων αναγκών, σε ορισµένες περιοχές, οι
υιοθετηθέντες στόχοι ήταν λιγότερο ρεαλιστικοί, ξεκάθαροι και υλοποιήσιµοι, ενώ οι δεσµοί
µεταξύ των προτεινόµενων ενεργειών ήταν χαλαροί, µε συνέπεια τη µειωµένη
αποτελεσµατικότητα και ποιοτική διαφοροποίηση στις περιοχές αυτές.
¾ Παρατηρήθηκαν ευάλωτες εταιρικές σχέσεις, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι
ορισµένοι Φορείς συγκροτήθηκαν µε στόχο µόνο την ανάληψη υλοποίησης του
συγκεκριµένου προγράµµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δηµιουργία των Φορέων αυτών
δεν αποτέλεσε προϊόν προβληµατισµού των τοπικών εταίρων για την καθιέρωση µιας
συνεχούς αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιοχή τους, πράγµα που επηρέασε σηµαντικά
τόσο τη διοικητική διάρθρωση, όσο και τον τρόπο λειτουργίας τους, ο οποίος αποδείχθηκε
λιγότερο αποτελεσµατικός.
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¾ Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην εφαρµογή των
προγραµµάτων, γεγονός που οφείλεται στη µη ετοιµότητα των φορέων υλοποίησης, στην
έλλειψη εµπειρίας στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων και στις διαδικασίες
διαχείρισης δηµόσιου χρήµατος από ορισµένους Φορείς Υλοποίησης.
¾ Η πρωτοτυπία της LEADER για αποκεντρωµένη συνολική επιχορήγηση µέσω “τοπικών
διαχειριστικών και αναπτυξιακών δοµών” είχε σαν συνέπεια να εφαρµοσθούν
διαδικασίες για την ορθολογική διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος που, κατά κανόνα, ήταν
χρονοβόρες.
¾ Η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα έγκαιρης υλοποίησης
του προγράµµατος και ιδιαίτερα στις περισσότερο µειονεκτικές περιοχές. Το γεγονός αυτό
παρατηρήθηκε κυρίως στους µικρούς ΟΤΑ.
¾ Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ήταν σαφές, είχε ως
αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών ή και την εξαίρεση έργων από το
πρόγραµµα.
¾ Καθυστερήσεις που διαπιστώθηκαν κυρίως στην υλοποίηση δηµοσίων έργων, εξαιτίας των
αναγκαίων χρονοβόρων διαδικασιών δηµοπράτησης και ανάθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ

Για την περίοδο 2000-2006, η υλοποίηση σηµαντικών προγραµµάτων στον αγροτικό τοµέα
αναµένεται να επιδράσει καταλυτικά στη βιώσιµη ανάπτυξη της Ελληνικής Υπαίθρου.
Τα προγράµµατα αυτά είναι: το Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.),
το Επιχειρησιακό πρόγραµµα: "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου" που είναι
το πρόγραµµα του Εθνικού σκέλους του Γ’ ΚΠΣ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (Π.Ε.Π).
Μέσω των προγραµµάτων αυτών επιχειρείται η επίλυση των διαρθρωτικών προβληµάτων της
Ελληνικής Γεωργίας, ενώ παράλληλα σηµατοδοτείται η διαµόρφωση µιας νέας στρατηγικής
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου µε βάση την αρχή της αειφορίας.
Βασική επιδίωξη των παραπάνω προγραµµάτων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο
επίπεδο εκµετάλλευσης και διάθεσης των προϊόντων, η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του
αγροτικού πληθυσµού, η δηµιουργία υποδοµών και υποστηρικτικών µηχανισµών για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών, η αναβάθµιση του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων, η ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσµού για τις
προοπτικές ανάπτυξης και τις νέες τεχνολογίες, η µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των αστικών
και αγροτικών περιοχών, η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων µειονεκτικών
περιοχών.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Α. δίδεται βάρος:
•

στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος,

•

στην ανάπτυξη και προστασία δασών,

•

στην ανανέωση του πληθυσµού µέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης,

•

στη διατήρηση κρίσιµης µάζας του πληθυσµού στην ύπαιθρο µέσω των ενισχύσεων της
εξισωτικής αποζηµίωσης.

Με το Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου" γίνεται προσπάθεια:
•

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας µέσω της αύξησης της βιωσιµότητας των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων,

•

ανανέωσης του πληθυσµού της υπαίθρου µε πολιτική υπέρ των νέων αγροτών,

•

αξιοποίησης προϊόντων µέσω βιώσιµων επενδύσεων και ανάπτυξης δοµών και
υποδοµών πληροφόρησης.

•

βελτίωσης του επιπέδου ζωής και της ποιότητας των προϊόντων µέσω της δηµιουργίας
δοµών και υποδοµών δηµόσιας υγείας και της ανάπτυξης ήπιων µορφών καταπολέµησης
ασθενειών και παρεµβάσεων για την προστασία, αξιοποίηση και αειφορία των
εδαφοϋδατικών πόρων.

•

εξασφάλισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών ζωνών µέσω υποστηρικτικών
ενεργειών, όπως τράπεζες γενετικού υλικού, χαρτογραφήσεις κ.λπ.
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•

υποστήριξης του αγροτικού πληθυσµού για τυχόν ζηµιές από φυσικές καταστροφές,
πυρκαγιές κ.α.

•

ολοκληρωµένης ανάπτυξης ορισµένων περιοχών που προσεγγίζουν το πνεύµα της
LEADER (η οποία επιχειρείται για πρώτη φορά στο Ε.Π.).

•

υλοποίησης παρεµβάσεων στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι µεγάλα
έργα υποδοµής, επενδυτικά προγράµµατα κοινωνικής υποδοµής, διασυνοριακές δράσεις
κ.λπ.

Τέλος, µέσω των Π.Ε.Π. και συµπληρωµατικά του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση
της υπαίθρου" επιχειρείται η αγροτική ανάπτυξη µε µορφή τοµεακή ή και ολοκληρωµένη, ενώ
επιπλέον ενισχύονται υποδοµές που συµβάλλουν στη βελτίωση της υπαίθρου.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης περιοχών, που επιχειρείται στα
πλαίσια του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου", καθώς και των
Π.Ε.Π., προβλέπεται η εφαρµογή προγραµµάτων που στοχεύουν στην αξιοποίηση του
ενδογενούς δυναµικού των περιοχών εφαρµογής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας τόσο στον γεωργικό, όσο και στον
εξωγεωργικό τοµέα, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό πόρων αφορά δηµόσια έργα υποδοµής, τα
οποία εξυπηρετούν γενικά τον αγροτικό χώρο. Στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών
προβλέπονται ενδεικτικά δράσεις που αφορούν στη δηµιουργία υποδοµών, ιδιωτικές
επενδύσεις, βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε εκµεταλλεύσεις και επιχορηγήσεις στον
αγροτικό πληθυσµό και στην ύπαιθρο, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος, βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Ο αγροτικός χώρος των κρατών µελών της Ε.Ε. αναµένεται να καταστεί πεδίο σηµαντικών
αλλαγών στα επόµενα χρόνια τόσο ως προς τα πρότυπα παραγωγής, λόγω διαφοροποίησης
της ζήτησης από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, όσο και ως προς την απασχόληση, σαν
συνέπεια της πολυδραστηριότητας και των νέων ειδικεύσεων.
Για να αντεπεξέλθει η ύπαιθρος στις νέες προκλήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη θα πρέπει να
κάνει, όπως προαναφέρθηκε, ποιοτική στροφή και να στηρίξει τη "διαφοροποίηση της
παραγωγής και των µέσων".
Η αναγκαία διαφοροποίηση της παραγωγής και των µέσων, για να είναι συµπληρωµατική και
αποτελεσµατική, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν ορισµένων βασικών αρχών και να συνδυάζει
τις παρακάτω προϋποθέσεις, που χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία LEADER:
¾ Ενεργή συµµετοχή των ανθρώπων της υπαίθρου, για τους οποίους γίνονται προσπάθειες
ανάκαµψης, στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους.
¾ ∆ιαχείριση των πόρων της πρωτοβουλίας µέσω της δηµιουργούµενης οριζόντιας εταιρικής
σχέσης σε κάθε περιοχή παρέµβασης.
¾ Ολοκληρωµένος και πολυτοµεακός σχεδιασµός µε παράλληλη διασύνδεση των ενεργειών
µεταξύ τους.
¾ Ανάπτυξη συνεργασιών σε κρατικό ή διακρατικό επίπεδο που συµβάλλει στην εξωστρέφεια
της κάθε περιοχής και της οικονοµίας της.
¾ Νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
δράσεις που στοχεύουν στην πολυαπασχόληση και στην πολλαπλή δηµιουργία
εισοδήµατος από εναλλακτική ή συµπληρωµατική απασχόληση.
¾ Ενεργοποίηση και επένδυση της τοπικής ενδογενούς ιδιωτικής αποταµίευσης, που
αποτελεί τη βάση αυτοτροφοδοτούµενης βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης.
∆εδοµένου ότι, κατά την 3η προγραµµατική περίοδο, η λογική της LEADER διαχέεται στα
mainstream αναπτυξιακά προγράµµατα, η πρωτοβουλία LEADER+ καλείται να ανακαλύψει
νέους τρόπους, διεξόδους και δεσµούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
περιοχών παρέµβασης της, ιδίως µέσω της προώθησης πιλοτικών εφαρµογών, που θα
δώσουν τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΠΣ

Παρά το πέρασµα της λογικής LEADER στα mainstream προγράµµατα, η πρωτοβουλία
LEADER+ εξακολουθεί να διαφέρει σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από
το ΚΠΣ ως προς τη προσέγγιση και το περιεχόµενο, τη µεθοδολογία σχεδιασµού και τον
τρόπο υλοποίησης. Επιγραµµατικά, οι κυριότερες διαφορές σηµειώνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ LEADER+ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Κ.Π.Σ.
Α/Α

Κ.Π.Σ.

LEADER +

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1. Πιλοτική εφαρµογή πρωτότυπων και Εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
ολοκληρωµένων στρατηγικών αειφόρου µε ισοµερή κατανοµή µεταξύ τοµεακής
ανάπτυξης υψηλής ποιότητας που και χωρικής προσέγγισης.
στρέφεται γύρω από ένα θέµα
συσπείρωσης.
δικτύωση
αφορά
2. Συστηµατική και µόνιµη δικτύωση και Η
συνεργασία κυρίως για την απόκτηση διαχειριστικό επίπεδο.
τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή
εµπειριών.
3. Μικρές επενδύσεις που δηµιουργούν
έναν παραγωγικό ιστό σε τοπικό
επίπεδο, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερες
προοπτικές παραµονής του πληθυσµού
στην ύπαιθρο.

κυρίως

το

Έργα βασικών και λοιπών υποδοµών και
επενδύσεων
µεγαλύτερου
σχετικά
προϋπολογισµού
και
συνήθως
υπερτοπικού χαρακτήρα.

4. Ο τοπικός πληθυσµός µέσω των Ο προγραµµατισµός της ανάπτυξης των
εκπροσώπων του αποφασίζει για την περιοχών εξειδικεύεται από τις κεντρικές
ανάπτυξη της περιοχής του.
ή
περιφερειακές
αρχές
µέσω
διαβουλεύσεων
µε
τοπικούς,
αναπτυξιακούς και κοινωνικούς εταίρους.
Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Σχεδιασµός
“εκ
των
κάτω”.
Σχεδιασµός από τις ∆ηµόσιες Αρχές.
5.
6. Ολοκληρωµένος και πολυτοµεακός
σχεδιασµός µε διασύνδεση τοµέων και
δράσεων µεταξύ τους σε τοπικό
επίπεδο.

Σχεδιασµός
αναπτυξιακών
παρεµβάσεων µε ισοµερή κατανοµή
µεταξύ
τοµεακής
και
χωρικής
προσέγγισης.

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
7. Πλήρως αποκεντρωµένη διαχείριση Η διαχείριση των προγραµµάτων γίνεται
των προγραµµάτων από τις Οµάδες από ∆ηµόσιους Φορείς (Κεντρικές ή
Τοπικής ∆ράσης που αναδεικνύονται Περιφερειακές Αρχές) που έχουν την
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µετά από διαδικασία προκήρυξης και αρµοδιότητα και την ευθύνη
αξιολόγησης και είναι υπεύθυνες για τις αποφάσεων και της υλοποίησης.
επιλογές των δικαιούχων και την
τήρηση των κανόνων.
Βασικότερη διαφοροποίηση της LEADER+ σε σχέση
χρηµατοδοτούνται από το ΚΠΣ είναι η "πιλοτική εφαρµογή".

µε

τις

παρεµβάσεις

των

που

Στα πλαίσια αυτά, η πρωτοβουλία:
•

ενθαρρύνει τις υποδειγµατικές τοπικές πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης,

•

στηρίζει δράσεις καινοτόµου, υποδειγµατικού και µεταβιβάσιµου χαρακτήρα, οι οποίες
παρουσιάζουν τις νέες οδούς που µπορεί να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη,

•

στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της συστηµατικής
και µόνιµης δικτύωσης και συνεργασιών.

Εξάλλου, η LEADER+ παρουσιάζει ευρύτερο πεδίο επιλεξιµότητας σε σχέση µε αυτό των
προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. και ειδικότερα των ολοκληρωµένων προγραµµάτων αγροτικής
ανάπτυξης του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου" και των Π.Ε.Π., τα
οποία στηρίζονται και υλοποιούνται µε βάση τις αρχές και τα πρότυπα της LEADER.
Έτσι, για παράδειγµα, η LEADER+ µπορεί να καλύψει θέµατα επιχειρηµατικότητας ΕΤΠΑ ή
ανθρωπίνων πόρων ή ευρύτερες ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε οικιστικό αγροτικό σύνολο,
θέµατα συνεργασιών και δικτυώσεων, παρεµβάσεις στις περιοχές NATURA 2000 εκτός
δασικών ή γεωργικών εκτάσεων, δράσεις προβολής και ανάδειξης της ποιότητας και της
συνολικής εικόνας των αγροτικών περιοχών κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΗΣ

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάσθηκε τόσο η υφιστάµενη κατάσταση του αγροτικού χώρου σε όρους
"κατάταξης – τυπολογίας" των περιοχών – περιφερειών της Χώρας, όσο και ορισµένων
κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών του πρωτογενή τοµέα.
Σύµφωνα µε τη σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής Ε.Ε. η πρωτοβουλία LEADER+ θα
µπορούσε να εφαρµοσθεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Χώρας µας, όπως ίσχυε και στις
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
Ωστόσο, µε δεδοµένη την ύπαρξη συγκεκριµένων πόρων, την ανάγκη αποφυγής διασποράς
τους και την ανάγκη "εστιασµού" των παρεµβάσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν τα
µεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήµατα, είναι αναγκαίο να περιορισθεί η έκταση τού κατ΄ αρχήν
επιλέξιµου χώρου για την εφαρµογή του LEADER+.
Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε ως περιοχή εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος
LEADER+ να αποτελέσουν οι ορεινές περιοχές της Χώρας, όπως αυτές έχουν χαρακτηρισθεί
σύµφωνα µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, νησιωτικές περιοχές, καθώς και περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. NATURA 2000).
Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η επέκταση της περιοχής εφαρµογής
µειονεκτικές περιοχές της Χώρας, εφόσον αυτές:

σε

•

είναι γεωγραφικά εφαπτόµενες µε τις ορεινές περιοχές,

•

αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα,

•

παρουσιάζουν αναπτυξιακή προοπτική και

•

συµβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της ορεινής περιοχής, αποτελώντας πόλο
έλξης και ανάπτυξης αυτής.

Κατ' εξαίρεση και σε κοµβικά σηµεία εκτός περιοχής παρέµβασης, είναι δυνατή η εφαρµογή
δράσεων οι οποίες συµβάλλουν στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής
εφαρµογής (π.χ. δράσεις προβολής-προώθησης, συνεργασίες, δικτυώσεις).
Η ανάγκη παρέµβασης στις παραπάνω περιοχές εφαρµογής αναδεικνύεται από την ανάλυση
της υφιστάµενης κατάστασης που ακολουθεί:

7.1.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ο συνολικός πληθυσµός της χώρας ανέρχεται σε 10.259.900 κατοίκους εκ των οποίων
7.302.185 (71,17%) κατοικούν σε χαρακτηριζόµενες ως δυναµικές Κοινότητες, 1.600.779
(15,6%) σε ορεινές και 1.356.936 (13,23%) σε µειονεκτικές περιοχές (ΕΣΥΕ 1991).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο ποσοστό συµµετοχής των κατοίκων των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των κατοίκων των περιφερειών, τα
αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
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Περιφέρειες

Πραγµατικός
πληθυσµός

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κάτοικοι Ορεινών
Μειονεκτικών περιοχών

Ποσοστό
%

570.496

283.086

49,62

1.708.977

476.650

27,9

∆υτική Μακεδονία

293.015

233.347

79,63

Ήπειρος

339.728

199.733

58,8

Θεσσαλία

734.846

205.337

27,9

Ιόνια Νησιά

193.734

149.487

77,1

∆υτική Ελλάδα

707.687

205.872

29

Στερεά Ελλάδα

582.280

269.636

46,3

3.523.407

21.582

0,6

Πελοπόννησος

607.428

254.827

41,95

Βορ. Αιγαίο

199.231

198.598

99,68

Ν. Αιγαίο

257.481

213.923

83

Κρήτη

540.054

244.101

45,19

10.259.900

2.957.715

28,82

Κεντρική Μακεδονία

Αττική

Σύνολο χώρας
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 1991

Η ηλικιακή κατανοµή του συνολικού πληθυσµού της χώρας κατά δυναµική, ορεινή και
µειονεκτική περιοχή, παρουσιάζεται στον Πίνακα και το ∆ιάγραµµα που ακολουθεί.
Οµάδες
Ηλικιών

Σύνολο χώρας

∆υναµικές

Ορεινές

Μειονεκτικές

0-14

17%

19,1%

15,9%

17,4%

15-64

63%

65,3%

61,3%

64,3%

65 και άνω

20%

15,64%

22,8%

18,3%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 1991

Ηλικιακή Κατανοµή - Σύνολο Χώρας
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Μειονεκτική
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Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα παρατηρείται το έντονο πρόβληµα γήρανσης που
παρουσιάζουν οι ορεινές περιοχές - χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το δηµογραφικό πρόβληµα δεν
είναι έντονο και στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, διαφοροποίηση παρατηρείται µεταξύ
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε τη δηµογραφική διάρθρωση να είναι σαφώς πιο
δυσµενής στις ορεινές περιοχές.
Αναλυτικότερα η αναλογία του πληθυσµού:
Οι ∆υναµικές περιοχές της χώρας συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό του οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού 15-64 ετών (65,3%) καθώς και του πληθυσµού ηλικίας 0-14 ετών
(19,1%), ενώ το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 64 ετών και άνω (15,6%) είναι µικρότερο του
µέσου εθνικού όρου.
Στις Μειονεκτικές περιοχές της χώρας συγκεντρώνεται το 64,3% του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού και το 17,4% του πληθυσµού ηλικίας 0-14 ετών (ποσοστά υψηλότερα από το µέσο
εθνικό όρο), καθώς και το 18,3% του πληθυσµού ηλικίας 64 ετών και άνω που υπολείπεται του
µέσου εθνικού όρου.
Στις Ορεινές περιοχές η οµάδα ηλικιών 0-14 συγκεντρώνει το 15,9% του πληθυσµού,
ποσοστό χαµηλότερο του µέσου εθνικού όρου, η οµάδα ηλικιών 15-64 το 61.3% που επίσης
υπολείπεται του µέσου εθνικού όρου, ενώ στις ηλικίες 65 και άνω συγκεντρώνεται το 22,8%
ποσοστό που υπερβαίνει το µέσο εθνικό όρο.
7.1.1.

∆ηµογραφικοί ∆είκτες

α .∆είκτης Γήρανσης
Για το σύνολο της χώρας η τιµή του δείκτη έχει την τιµή 1,17 αντικατοπτρίζοντας το συνολικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα. Σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση κατά περιοχές, για τις
ορεινές περιοχές ο δείκτης λαµβάνει την τιµή 1,43 επιβεβαιώνοντας και τους ισχυρισµούς για
το εντονότατο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ορεινές περιοχές, ενώ για τις µεν
µειονεκτικές περιοχές η τιµή του δείκτη λαµβάνει την τιµή 1,05 για τις δε δυναµικές περιοχές
την τιµή 0,81.
β. ∆είκτης Αντικατάστασης
Ο δείκτης αντικατάστασης αποτυπώνει τη δυνατότητα ανανέωσης του ενεργού πληθυσµού.
Όταν ο δείκτης λαµβάνει την τιµή 1 συνεπάγεται ότι υπάρχει πλήρης διαδοχή στο εργατικό
δυναµικό και δεν θα δηµιουργηθεί πρόβληµα ανανέωσης, δηλ. επάρκειας, του εργατικού
δυναµικού. Τιµή του δείκτη άνω της µονάδος δείχνει “πληθυσµιακό δυναµικό”. Τιµή του δείκτη
κάτω της µονάδος σηµατοδοτεί την αναγκαιότητα λήψης µέτρων.
Η τιµή του δείκτη για το σύνολο χώρας λαµβάνει την τιµή 0,85 και λαµβάνει για τις δυναµικές
περιοχές και µειονεκτικές περιοχές αντίστοιχα τις τιµές 1,22 και 0,95, ενώ στις ορεινές
περιοχές η τιµή του δείκτη υπολείπεται του µέσου εθνικού όρου λαµβάνοντας την τιµή 0,69.
γ. ∆είκτης Κοινωνικών Βαρών
Ο δείκτης δείχνει τα κοινωνικά βάρη που έχει ο ενεργός οικονοµικά πληθυσµός. Χαµηλότερη
τιµή του δείκτη δείχνει χαµηλότερη ένταση του προβλήµατος.
Για το σύνολο της χώρας η τιµή του δείκτη λαµβάνει την τιµή 0,58 για τις ορεινές περιοχές, ο
δείκτης είναι 0,63, για τις µειονεκτικές περιοχές 0,55 και για τις δυναµικές 0,53.
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7.2.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Άµεσα συνυφασµένη µε το ζήτηµα της διατήρησης του πληθυσµού στις ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές είναι και η πληθυσµιακή πυκνότητα και η διαφοροποιήσεις που
παρουσιάζονται τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά. Σύµφωνα µε στοιχεία της
ΕΣΥΕ από την απογραφή πληθυσµού 1991, σε σύνολο χώρας η πυκνότητα πληθυσµού είναι
77,75 κάτοικοι ανά km2, για τις ορεινές περιοχές είναι 20,6 κάτοικοι ανά km2 ενώ για τις
µειονεκτικές περιοχές είναι 44,47 κάτοικοι ανά km2. Η πυκνότητα πληθυσµού ανά κατηγορία
περιοχής παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί:
∆ΥΝΑΜΙΚΗ

ΟΡΕΙΝΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΘ

122,2

11,54

41,09

40

Κ.Μ.

325,9

19,92

44,19

90,85

∆.Μ.

514

14,2

47,99

31

Ηπείρου

194,4

19,4

56,12

36,91

Θεσσαλίας

113,9

18,94

31,73

52,35

Ιόνια

606

36

145

84

∆υτική Ελλάδα

176

21,85

34,37

62,35

1.125,2

40,3

11,84

925

Πελ/σος

132,1

17,82

26,13

39,2

Β.Αιγαίο

126,6

37,37

83,7

51,95

Ν. Αιγαίο

0

30,6

78,14

48,71

Κρήτη

0

30

46,53

64,79

306

20,63

44,47

77,75

Αττική

Σύνολο Χώρας

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 1991

7.3.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η διαχρονική εξέταση της µετανάστευσης προϋποθέτει την ύπαρξη συγκρίσιµων µεγεθών. Τα
µόνα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο “κοινότητας” είναι αυτά που υπάρχουν στις
“Απογραφές Πληθυσµού” οι οποίες διεξάγονται ανά δεκαετία. Συνεπώς για τις ανάγκες της
παρούσας αξιολόγησης τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία είναι αυτά της απογραφής πληθυσµού του
1991. Θα µπορούσε ενδεχοµένως να υπάρξει σύγκριση µε τα στοιχεία της απογραφής του
1981 εάν ο αριθµός των κοινοτήτων και των οικισµών παρέµεναν αµετάβλητα και εάν τα
στοιχεία ήταν διαθέσιµα για το σύνολο των κοινοτήτων, παραδοχή η οποία όµως δεν ισχύει.
Για το λόγο αυτό, εκ των πραγµάτων, η καταγραφή της “µετανάστευσης” εντός των ορεινών και
µειονεκτικών περιοχών προκύπτει από τη διαφορά δύο πληθυσµιακών µεγεθών που είναι ο
νόµιµος και µόνιµος πληθυσµός.
Για το προσδιορισµό της “µετανάστευσης” σε σχέση µε το πραγµατικό πληθυσµό των
κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, κατασκευάστηκε ο Πίνακας που ακολουθεί.
Στο Πίνακα αυτό παρουσιάζεται ο πραγµατικός πληθυσµός και ο αριθµός των “µεταναστών”
από τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Από τα στοιχεία του παρακάτω Πίνακα, προκύπτει ότι σε επίπεδο χώρας το 32,6% του
πληθυσµού των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, έχει µετακινηθεί εκτός των ορίων των
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περιοχών τους. Ο αριθµός αυτός είναι ενδεικτικός και κρύβει ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε
τις ιδιαιτερότητες της απογραφής και ενδέχεται στη πραγµατικότητα να είναι υψηλότερος.
Πραγµατικός
πληθυσµός

Περιφέρειες

ορειν./ µειον.

Μετανάστευση
από ορεινές
µειονεκτικές
περιοχές

µεταν. στον
πραγµ.
πληθυσµό

Ποσοστό %

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

283.086

67.784

23,94%

Κεντρική Μακεδονία

476.650

172.383

36,16%

∆υτική Μακεδονία

233.347

70.378

30,16%

Ήπειρος

199.733

109.835

54,99%

Θεσσαλία

205.337

99.207

48,31%

Ιόνια Νησιά

149.487

31.474

21,05%

∆. Ελλάδα

205.872

97.448

47,33%

Στερεά Ελλάδα

269.636

94.235

34,94%

Αττική

21.582

4.706

21,8%

Πελοπόννησος

254.827

98.189

38,53%

Βορ. Αιγαίο

198.598

17.964

9,03%

Ν. Αιγαίο

213.923

18.287

8,54%

Κρήτη

244.101

82.743

33,89%

2.957.715

964.452

32,6%

Σύνολο χώρας

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 1991

Σε σχέση µε τη διαφοροποίηση του δείκτη, σηµαντικά υψηλότερα βρίσκεται η περιφέρεια
Ηπείρου µε 55% και στη συνέχεια η περιφέρεια Θεσσαλίας µε 48,31% και της ∆υτικής Ελλάδας
µε 47,33%. Όσον αφορά στο Βόρειο Αιγαίο, το χαµηλό ποσοστό πρέπει να οφείλεται στην
ιδιαιτερότητες του προσδιορισµού των ζωνών από το σχετικό Κανονισµό.

7.4.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στις ορεινές περιοχές συγκεντρώνεται το 15,13% του συνόλου του ενεργού πληθυσµού και
στις µειονεκτικές το 13,21%, δηλαδή συνολικά το 28,34%, του συνόλου του ενεργού
πληθυσµού (ΕΣΥΕ 1991).
Προβληµατικότητα

Πρωτογενή

∆ευτερογενή

Εµπόριο Υπηρεσίες

Λοιποί
τοµείς

∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ

255.572

641.984

1.485.652

165.151

ΟΡΕΙΝΕΣ

232.422

107.089

184.494

23.975

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

180.772

103.874

173.467

17.505

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

666.766

852.947

1.843.613

20.6631

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991
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Από τον παραπάνω Πίνακα διαπιστώνουµε ότι µεταξύ των απασχολούµενων στο πρωτογενή
τοµέα, αυτοί που κατοικούν στις ορεινές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 34,85% του συνόλου
των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, ενώ στις µειονεκτικές περιοχές αντιστοιχεί το
27,11%, συνολικά δηλαδή το 61,96% του συνόλου των απασχολούµενων στο πρωτογενή
τοµέα. Από τη διάρθρωση των στοιχείων της απασχόλησης στις ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές αναδεικνύεται η «βαρύτητα» του πρωτογενή τοµέα στις περιοχές αυτές, αλλά και
αναγκαιότητα για τη δηµιουργία ανοικτών συνθηκών για την ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα,
µε δεδοµένο ότι οι εξελίξεις στις αγορές και στους κανόνες του εµπορίου θα αναµένεται να
δράσουν καταλυτικά στις "αγροτικές τοπικές οικονοµίες". Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
πρωτοβουλίας LEADER+ καθίσταται αποφασιστικής σηµασίας.
Σε σχέση δε µε το σύνολο των απασχολούµενων στις ορεινές περιοχές, στον πρωτογενή
απασχολείται το 42,41%, στο δευτερογενή το 19,54% και στο εµπόριο-υπηρεσίες το 33,66%,
ενώ στις λοιπές κατηγορίες κατατάσσεται το 4,37%. Σε ότι αφορά στις µειονεκτικές περιοχές,
το 38% απασχολείται στο πρωτογενή τοµέα, το 21,8% στο δευτερογενή, και το 36,5% στο
εµπόριο-υπηρεσίες, ενώ στις λοιπές επαγγελµατικές κατηγορίες το 3,7%. Στον Πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση της απασχόλησης σε ορεινές, µειονεκτικές, δυναµικές
περιοχές και στο σύνολο χώρας. Η σύγκριση της σύνθεσης της απασχόλησης µεταξύ ορεινών
και µειονεκτικών περιοχών, αποτυπώνει µε το καλύτερο τρόπο τις εγγενείς διαρθρωτικές
αδυναµίες της οικονοµίας των περιοχών αυτών.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ

10,03

25,19

58,30

6,48

100

ΟΡΕΙΝΕΣ

42,41

19,54

33,67

4,38

100

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

38,01

21,84

36,47

3,68

100

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

18,72

23,88

51,61

5,78

100

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991

7.4.1.

Εξέλιξη του οικογενειακού εργατικού δυναµικού στις Ορεινές και Μειονεκτικές
περιοχές της Ελλάδος και της Ε.Ε. των 12 χωρών.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROFARM κατά την περίοδο 1990-1997 παρατηρείται µία
διαφοροποίηση όσον αφορά στο οικογενειακό εργατικό δυναµικό µεταξύ της Ελλάδος και της
Ε.Ε (στοιχεία για 12 χώρες).
Στην Ελλάδα, ο βαθµός υποαπασχόλησης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι υψηλότερος
από τον αντίστοιχο στην Ε.Ε. όπως αναλύεται στη συνέχεια.
Στην Ελλάδα, το 99.5% του συνολικού εργατικού δυναµικού στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις
(εκτός του εποχιακά απασχολούµενου προσωπικού) είναι οικογενειακό εργατικό δυναµικό, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. (των 12) είναι της τάξης του 93%. Ο βαθµός
υποαπασχόλησης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο της Ε.Ε. όπως αναλύεται παρακάτω.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος, στην Ελλάδα το οικογενειακό εργατικό δυναµικό
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων παρουσιάζει, κατά την περίοδο 1990-1997, αύξηση της
τάξεως του 3,22%. Συγχρόνως, παρατηρείται µία µείωση κατά 16,33% της προσφερόµενης
εργασίας διαµορφώνοντας την κατ’ άτοµο ΜΑΕ σε 0.33 (περίπου 93 ηµεροµίσθια ετησίως).
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Αντίστοιχα, στην Ε.Ε των 12 χωρών παρατηρείται µία σηµαντική µείωση τόσο του
οικογενειακού εργατικού δυναµικού κατά 15,67%, όσο και της προσφερόµενης εργασίας σε
ΜΑΕ κατά 17,79% µε αντίστοιχη ΜΑΕ κατ’ άτοµο 0.40 που αντιστοιχεί περίπου σε 112
ηµεροµίσθια ετησίως.
Ειδικότερα για τις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές, κατά την ίδια χρονική περίοδο, το
οικογενειακό εργατικό δυναµικό αυξήθηκε κατά 3,21% και 2,36% αντίστοιχα, µε παράλληλη
µείωση της προσφερόµενης εργασίας κατά ποσοστό 13,84% και 13,90% διαµορφώνοντας έτσι
την κατ’ άτοµο ΜΑΕ σε 0,35 και 0,36 αντίστοιχα (περίπου 98 ηµεροµίσθια ετησίως). Στις
µειονεκτικές περιοχές της Ε.Ε., το ποσοστό του συνολικά οικογενειακού δυναµικού µειώθηκε
κατά 13,83% µε παράλληλη µείωση της προσφερόµενης εργασίας κατά 15,27%, ενώ για τις
ορεινές περιοχές η µείωση αυτή ήταν της τάξεως του 15,53% και 16,68% αντίστοιχα. Η κατ’
άτοµο ΜΑΕ διαµορφώθηκε σε 0,38 για τις µειονεκτικές περιοχές και 0,37 για τις ορεινές
(περίπου 104 ηµεροµίσθια ετησίως). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει το έντονο πρόβληµα
υποαπασχόλησης που παρατηρείται στην ελληνική γεωργία. Παράλληλα η περαιτέρω µείωση
των τιµών που απολαµβάνουν τα "αγροτικά προϊόντα" και η µείωση του διαθέσιµου
"γεωργικού εισοδήµατος" θα δηµιουργήσει σηµαντικά "κοινωνικά" προβλήµατα και
ενδεχοµένως φαινόµενα "κοινωνικού αποκλεισµού" στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, µε
δεδοµένο ότι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές το πρότυπο της "οικογενειακής
απασχόλησης" και των "συµβοηθούντων µελών" δηµιουργεί συνετότερα προβλήµατα από ότι
στις "αστικές" περιοχές ή "απώλεια" µιας θέσεως εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο "κοινωνικός αποκλεισµός" ήταν ένα
φαινόµενο που κατά βάση ήταν ταυτόσηµο µε τα µητροπολιτικά "κέντρα", ή τα µεγάλα αστικά
κέντρα γιατί εκεί ήταν περισσότερο ευδιάκριτο και εύκολο να καταγραφεί. Αντίθετα, στις
αγροτικές περιοχές λόγω της µεγάλης πληθυσµιακής διασποράς αλλά και των ιδιαίτερων
κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών είχε υποεκτιµηθεί στο µέγεθος του προβλήµατος που πλέον
είναι ορατό και στις αγροτικές περιοχές. Παραδοσιακά η "κοινή αγροτική πολιτική" είχε τοµεακό
χαρακτήρα, παράλληλα η "κοινωνική πολιτική" και οι ρυθµίσεις που αποφασίζονταν στο
πλαίσιο του "κράτους πρόνοιας" εστιαζόταν στην επίλυση προβληµάτων κοινωνικού
αποκλεισµού που αφορούσαν "διακριτές πληθυσµιακές οµάδες". Αποτέλεσµα των ανωτέρω
προσεγγίσεων ήταν να απουσιάζει η παράµετρος "χώρος" που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις
αγροτικές περιοχές για τη λήψη µέτρων η την άσκηση πολιτικών κατά του κοινωνικού
αποκλεισµού στις αγροτικές περιοχές.
Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER είχε ως θεµελιώδη προσέγγιση τη "χωρική" διάσταση και
τον "ολοκληρωµένο" χαρακτήρα των παρεµβάσεων. Κατά συνέπεια µέσω της LEADER+ θα
πρέπει να υπάρξει σαφής στοχοθέτηση µέσω της ύπαρξης συγκεκριµένων αξόνων
προτεραιότητας / µέτρων για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού στις αγροτικές
περιοχές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πληθυσµιακές εκείνες οµάδες όπως είναι οι
"γυναίκες" οι "νέοι" αλλά και οι "ηλικιωµένοι", οι οποίοι έχουν είτε τις σηµαντικότερες δυσκολίες
στην ένταξη/παραµονή στην αγορά εργασίας, διαθέτουν τα χαµηλότερα εισοδήµατα, είτε
αδυναµία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.
Η σχετική υψηλότερη υποαπασχόληση στην Ελλάδα ερµηνεύεται και από τα στοιχεία του
Πίνακα 1 του Παραρτήµατος του κεφαλαίου, που αφορούν στους αρχηγούς των
εκµεταλλεύσεων για τις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές. Η κατ’ άτοµο ΜΑΕ για τους
αρχηγούς των εκµεταλλεύσεων διαµορφώνεται σε 0,40 για τις Ορεινές και Μειονεκτικές
περιοχές της Ελλάδος που αντιστοιχεί σε 112 ηµεροµίσθια ενώ, αντίστοιχα, στην Ε.Ε. η κατ’

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΦ. 7-46

άτοµο ΜΑΕ διαµορφώνεται σε 0,42 και 0,44 που αντιστοιχεί σε 120 και 123 ηµεροµίσθια
αντίστοιχα για τις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές της Ε.Ε.
Όσον αφορά στο οικογενειακό εργατικό δυναµικό πλήρους απασχόλησης, στην Ελλάδα
παρατηρήθηκε µία µείωση κατά 36,67% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε ήταν 16,2%. Στις
Μειονεκτικές περιοχές, το οικογενειακό εργατικό δυναµικό πλήρους απασχόλησης µειώθηκε
κατά 30,68% ενώ στις ορεινές περιοχές η αντίστοιχη µείωση ήταν της τάξεως του 34,87%.
Στην Ε.Ε. η µείωση του οικογενειακού εργατικού δυναµικού ήταν µεγαλύτερη στις ορεινές
περιοχές (14,45%) παρά στις µειονεκτικές (12,82%).

7.5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

7.5.1.

Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις

Κατά το 1997 το σύνολο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας όπως φαίνεται στον
Πίνακα που ακολουθεί, ανερχόταν σε 821.000 περίπου, µε συνολική έκταση 3.498.660 Ha. Το
µέσο µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης στη χώρα είναι 4,3 εκτάρια, έναντι 18,2 εκταρίων
που είναι ο αντίστοιχος κοινοτικός µέσος όρος. Αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές το σύνολο
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 350.000 περίπου καλύπτοντας µία έκταση
1258440 Ha. Το µέσο µέγεθος αγροτικής εκµετάλλευσης ανέρχεται στα 4.35 Ha και
υπολείπεται κατά πολύ τον κοινοτικό µέσο όρο που είναι 10.93 Ha. Η ίδια περίπου εικόνα
παρουσιάζεται και στις ελληνικές µειονεκτικές περιοχές όπου το µέσο µέγεθος των
εκµεταλλεύσεων (4.753 Ha) υπολείπονται από τον κοινοτικό µέσο όρο (17.747 Ηa).
ΕΛΛΑ∆Α
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Πηγή: Στοιχεία EUROFARM

Τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων στο σύνολο και στις
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές µειώθηκε κατά την περίοδο 1990-1997 ο ρυθµός όµως
µείωσης ήταν κατά πολύ µεγαλύτερος στην Ε.Ε (από 5.9% έως 17.5%) από ότι στις
αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδος (3.4% έως 5.3%). Η έκταση που κάλυπταν οι γεωργικές
εκµεταλλεύσεις µειώθηκαν στις υπό εξέταση περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά ο
ρυθµός µείωσης ήταν µεγαλύτερος για την Ελλάδα από ότι στην Ε.Ε. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα την αύξηση του µέσου µεγέθους γεωργικής εκµετάλλευσης στην Ευρώπη ενώ
αντίθετα στην Ελλάδα το ίδιο µέγεθος µειώθηκε τόσο στο σύνολο όσο και στις ορεινές και
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µειονεκτικές περιοχές. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, αποτελεί µία ακόµη ένδειξη των
διαρθρωτικών αδυναµιών του αγροτικού τοµέα στη χώρα. Παράλληλα, από τα στοιχεία του
πίνακα προκύπτει ότι, στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές η µείωση του αριθµού των
εκµεταλλεύσεων τόσο ως αριθµός όσο και ως καλυπτόµενη έκταση ήταν πιο έντονη από ότι
στο σύνολο της χώρας, δείχνοντας ότι η τάση εγκατάλειψης της "υπαίθρου" και η έξοδος από
το "γεωργικό επάγγελµα" συνεχίζεται.
7.5.2.

Παραγωγικότητα Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών

Κάποια πρώτα συµπεράσµατα όσον αφορά την παραγωγικότητα των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων κατά περιοχή προβληµατικότητας µπορούν να εξαχθούν από την
επεξεργασία των στοιχείων RICA για τη χρονική περίοδο 1989-1995. Σε αυτό το σηµείο πρέπει
να τονιστεί ότι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε ένα δείγµα γεωργικών εκµεταλλεύσεων και δεν
αποτελούν απογραφή του συνόλου των εκµεταλλεύσεων των συγκεκριµένων περιοχών.
Ωστόσο, µέσα από αυτά τα στοιχεία µπορεί να στηριχτεί η εξαγωγή συµπερασµάτων όσον
αφορά στις τάσεις και όχι στις απόλυτες τιµές (επακριβή µέτρηση) των οικονοµικών
αποτελεσµάτων τόσο διαχρονικά όσο και κατά περιοχή προβληµατικότητας.
Από τα στοιχεία των Πινάκων 3 και 4 του παραρτήµατος του κεφαλαίου και τα παρακάτω
διαγράµµατα, φαίνεται καθαρά η ύπαρξη της διαφοροποίησης µεταξύ των περιοχών
προβληµατικότητας τόσο όσον αφορά στην καθαρή προστιθέµενη αξία ανά ΜΑΕ πλήρους
απασχόλησης (µέσος όρος περιόδου 1989-1995 2058,84 χιλ. δρχ. στις δυναµικές, 1782,74
χιλ. δρχ στις µειονεκτικές και 1824,21 χιλ. δρχ στις Ορεινές περιοχές) όσο και στο οικογενειακό
γεωργικό εισόδηµα ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης (µέσος όρος περιόδου 1989-1995
2879,73 χιλ. δρχ, 2050,84 χιλ. δρχ στις µειονεκτικές περιοχές και 1983,690 χιλ. δρχ στις
Ορεινές περιοχές) Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των Ορεινών, κυρίως, περιοχών και λιγότερο
αυτές των Μειονεκτικών περιοχών παρουσιάζουν αρκετά χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα
και προστιθέµενη αξία παραγωγής ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης σε σύγκριση µε τις
εκµεταλλεύσεις των δυναµικών και ‘µη χαρακτηριζόµενων’ περιοχών καθ’ όλη την χρονική
περίοδο 1989-1995.
Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα ανα ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης κατά περιοχή
προβληµατικότητας
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Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι και η διαφοροποίηση των δύο αυτών µεγεθών µεταξύ των
εκµεταλλεύσεων που ανήκουν στην ίδια ζώνη προβληµατικότητας. Η τυπική απόκλιση από το
µέσο όρο είναι αρκετά υψηλή και, ιδίως όσον αφορά στην προστιθέµενη αξία πολλές φορές
µεγαλύτερη του µέσου όρου.
Τόσο το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης, όσο και η καθαρή
προστιθέµενη αξία ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης ακολουθούν µία αυξητική τάση από το
1989 µέχρι το 1994 ενώ το 1995 µειώνονται σηµαντικά, ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα και των
δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. Η αυξητική τάση της παραγωγικότητας των
Μειονεκτικών και Ορεινών περιοχών (µε εξαίρεση το 1992 και το 1995 όπου τα στοιχεία είναι
προσωρινά), οφείλεται κυρίως στην πετυχηµένη εφαρµογή των προγραµµάτων αγροτικής
πολιτικής που εφαρµόστηκαν στις συγκεκριµένες περιοχές.
Καθαρή Προστιθέµενη Αξία ανα ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης κατά περιοχή
προβληµατικότητας
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Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων που παρουσιάζουν κέρδος ή ζηµιά κατά περιοχή
προβληµατικότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 του παραρτήµατος του κεφαλαίου. Ακόµα
και στις δυναµικές περιοχές το 65-70% των εκµεταλλεύσεων παρουσιάζουν ζηµιά ενώ το
ποσοστό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που παρουσιάζουν ζηµιά στις Ορεινές και
Μειονεκτικές περιοχές φτάνει το 75-80%. Πάνω από το 60-70% των εκµεταλλεύσεων που
παρουσιάζουν κέρδος είναι αυτές των "µη χαρακτηριζόµενων" περιοχών. Εξετάζοντας τη
διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των εκµεταλλεύσεων, κυρίως των Ορεινών και Μειονεκτικών
περιοχών, που παρουσιάζουν θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα διαπιστώνεται ότι υπάρχει
υπήρξε µία αρνητική τάση από την αρχή της υπό εξέταση περιόδου µέχρι το 1992. Από το
1993 και µέχρι το τέλος της περιόδου παρατηρείται µία αύξηση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων που παρουσιάζουν θετικό οικονοµικό ως αποτέλεσµα των επιτυχηµένων
παρεµβάσεων στον αγροτικό χώρο.
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7.6.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπως τονίσθηκε και στην περιγραφή της υφισταµένης κατάστασης του πρωτογενούς τοµέα
στο σύνολο της χώρας, η σχέση της Ελληνικής Γεωργίας µε το περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους που τη στηρίζουν εµφανίζει προβλήµατα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι τοπικού χαρακτήρα και µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις είναι σε µεγάλο βαθµό
αντιστρέψιµα.
Όσον αφορά στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές, οι επιπτώσεις της γεωργίας στο
περιβάλλον εµφανίζουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Ως θετικές θεωρούνται η
διατήρηση της φυσιογνωµίας της υπαίθρου και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού, που
αποτρέπει την πληθυσµιακή απογύµνωση των αποµονωµένων περιφερειών της χώρας.
Υπάρχουν όµως και αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διάβρωση των εδαφών, η υπερβόσκηση
των βοσκοτόπων και ερήµωση της γεωργικής γης που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της
εγκατάλειψης της άσκησης "γεωργικής" δραστηριότητας.
Στον ορεινό και νησιωτικό χώρο έχουν εγκαταλειφθεί µεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης, οι
οποίες στη συνέχεια, µε την επικράτηση διάφορων καταστάσεων (µετατροπή τους σε
βοσκότοπους, επίδραση διάβρωσης, κ.α.) παρουσιάζουν έντονα συµπτώµατα ερηµοποίησης
(π.χ. νησιά Αιγαίου).
Άµεσα συνυφασµένο µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι και το πρόβληµα της µείωσης
της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις νησιωτικές,
περιαστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης οι πιέσεις για την
αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας της επέκτασης των οικιστικών και
τουριστικών χρήσεων. Η αρχοµένη και σταδιακά εξελισσόµενη αποδάσωση και η
αποδυνάµωση της βιοποικιλότητας σε ορισµένες περιοχές αποτελούν επίσης παράγοντες
αρνητικούς για το περιβάλλον.

7.7.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΩΝ

Παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο των απασχολούµενων στον
πρωτογενή τοµέα (42,8%) είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη στο σύνολο
της οικονοµίας (36,7%), υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για την περαιτέρω αναβάθµιση του
ρόλου της γυναίκας στην κοινωνική, οικονοµική ζωή, στις αγροτικές περιοχές.
Συγκεκριµένα, από τα στοιχεία της EUROFARM που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήµατος του κεφαλαίου, στην Ελλάδα, η αύξηση των γυναικών αρχηγών
εκµεταλλεύσεων µε παράλληλη µείωση των ανδρών αρχηγών από το 1990 έως το 1997 είναι
παραπάνω από εµφανής. Αναλυτικότερα, η παρουσία των γυναικών ως αρχηγοί
εκµεταλλεύσεων στο σύνολο της χώρας αυξήθηκε κατά 17% ενώ στις Ορεινές περιοχές κατά
16% και τις Μειονεκτικές περιοχές κατά 20%. Αντίθετα από την Ελλάδα, στην Ε.Ε. (των 12) την
ίδια χρονική περίοδο, παρουσιάζεται µία µείωση των γυναικών αρχηγών εκµεταλλεύσεων τόσο
στο σύνολο (7%) όσο και επιµέρους, δηλ. στις Ορεινές (8%) και Μειονεκτικές περιοχές (5%)
Από τα αποτελέσµατα των προηγούµενων εφαρµογών LEADER I και II φαίνεται ότι η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων προβάλλει
επίσης ως µια ιδιαίτερα σηµαντική ευκαιρία για τις γυναίκες, δηµιουργώντας ενεργή
επαγγελµατική δραστηριοποίηση και συµπληρωµατική απασχόληση. Είναι ενδεικτική ότι η
λειτουργία κάποιων γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών έχουν να επιδείξουν µια
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ιδιαίτερα ικανοποιητική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση βελτιώνοντας έτσι την οικονοµική και
κοινωνική θέση των γυναικών.
Το ζήτηµα όµως των ίσων ευκαιριών λαµβάνει στον αγροτικό χώρο µια διαφορετική διάσταση
δεδοµένου ότι η απόσταση από τα αστικά κέντρα στα οποία η πρόσβαση στην πληροφόρηση
και ενηµέρωση είναι ευκολότερη, το σχετικά χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των αγροτισσών, η
έλλειψη δοµών διευκόλυνσης της επαγγελµατικής δραστηριοποίησης των γυναικών στην
ύπαιθρο καθώς και η "παραδοσιακή" λειτουργία της ελληνικής αγροτικής οικογένειας,
συντηρούν ακόµη τον "αφανή" οικονοµικό και κοινωνικό ρόλο των γυναικών.
Τέλος, οι παρεµβάσεις των τελευταίων ετών έχουν συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της
πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση και κυρίως στην επαγγελµατική κατάρτιση,
διαµορφώνοντας έτσι το κατάλληλο πεδίο για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων,
στον αγροτικό χώρο, που προωθούν ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και τη
σαφώς προσανατολισµένη προς το σκοπό της ισότητας ευκαιριών, πολιτική εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Πίνακας 1: Οικογενειακό εργατικό δυναµικό στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
Σύνολο Οικογενειακού Εργατικού ∆υναµικού
ΕΤΟΣ

Ελλάδα

1990
1997
90-97
1990

1537830 625520
1587420 523390
3,22
-16,33
15241480 6345900

1997

12852500 5217110

EU-12

ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΕ

ΧΩΡΑ

90-97

-15,67

ΜΑΕ/
ΑΤΟΜΟ
0,41
0,33
0,42
0,41

-17,79

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΑΕ
ΜΑΕ/
ΑΤΟΜΟ
923470 391970
0,42
945240 337480
0,36
2,36
-13,90
8282760 325875
0,39
0
0,39
7137020 276123
0
-13,83 -15,27

ΑΤΟΜΑ

ΟΡΕΙΝΕΣ
ΜΑΕ

549580
567200
3,21
4171790

237750
204850
-13,84
1585070

3523820

1320740

-15,53

-16,68

ΜΑΕ/
ΑΤΟΜΟ
0,43
0,36
0,38
0,37

Σύνολο απασχολουµένων αρχηγών εκµεταλλεύσεων
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

ΧΩΡΑ

ΕΤΟΣ

ΑΤΟΜΑ

ΜΑΕ

Ελλάδα

1990

849900

376250

0,44

508830

236600

0,46

1997

821220

304170

0,37

484080

194420

0,40

90-97

-3,37

-19,16

-4,86

-17,83

EU-12

ΜΑΕ/
ΑΤΟΜΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΑΕ

ΟΡΕΙΝΕΣ

ΜΑΕ/ ΑΤΟΜΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΑΕ

ΜΑΕ/
ΑΤΟΜΟ

305230

167550

0,55

289230

117720

0,41

-5,24

-29,74

1990

7903200 3624120

0,46

4271410 1849460

0,43

2101390

870560

0,41

1997

6488460 3018420

0,47

3573480 1592410

0,45

1719930

737500

0,43

-18,15

-15,28

90-97

-17,90

-16,71
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Οικογενειακό εργατικό δυναµικό πλήρους απασχόλησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

ΟΡΕΙΝΕΣ

ΧΩΡΑ

ΕΤΟΣ

ΑΤΟΜΑ

%

ΜΑΕ

%

ΑΤΟΜΑ

%

ΜΑΕ

%

ΑΤΟΜΑ

%

ΜΑΕ

%

Ελλάδα

1990

185920

0,12

185920

0,30

126010

0,14

126010

0,32

78640

0,14

78640

0,33

1997

117740

0,07

117740

0,22

87350

0,09

87350

0,26

51220

0,09

51220

0,25

90-97

-36,67

1990

2830100

0,19 2830100 0,45 1312970 0,16

1312970

0,40

543690

0,13

543690

0,34

1997

2371750

0,18 2371750 0,45 1144660 0,16

1144660

0,41

465120

0,13

465120

0,35

90-97

-16,20

EU-12

-36,67

-16,20

-30,68

-12,82

-30,68

-34,87

-12,82

-34,87

-14,45

-14,45

Πηγή: Στοιχεία EUROFARM

Πίνακας 2: Αριθµός αρχηγών εκµεταλλεύσεων κατά φύλο
ΕΛΛΑ∆Α
ΦΥΛΟ
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε.Ε. των 12

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΕΙΝΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΕΙΝΕΣ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

1990

706280

249750

417960

6422920

1631370

3434730

1997

653190

224820

34850

5113220

1288780

2776670

90-97

-0,08

-0,10

-0,92

-0,20

-0,21

-0,19

1990

143620

55480

90807

1480280

470020

836680

1997

168030

64410

109230

1375240

431150

796810

90-97

0,17

0,16

0,20

-0,07

-0,08

-0,05

Πηγή: Στοιχεία EUROFARM
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Πίνακας 3: Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης
Προβληµατικότητα
Το µεγαλύτερο τµήµα Το µεγαλύτερο τµήµα της το µεγαλύτερο τµήµα τηε
της Γ.Ε. είναι στις
Γ.Ε. είναι στις Μειονεκτικές
Γ.Ε. είναι στις Ορεινές
∆υναµικές περιοχές
περιοχές
περιοχές

Μη χαρακτηριζόµενες
Γ.Ε.

Σύνολο

ETOΣ

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

89

2185,46*

2014,56

1662,53

1741,76

1400,84

1001,18

2242,32

931,81

1813,49

1762,4

90

2392,69

2400,94

1864,53

1932,43

1612,37

1477,3

2619,79

1576,56

2027,07

2080,36

91

2963,53

3007,76

2350,7

2447,23

2181,26

1768,63

3696,89

1598,03

2562,24

2593,61

92

2935,01

3550,33

1824,08

1703,21

1809,98

1347,08

2184,9

1676,63

2278,31

2637,47

93

3436,86

3895,68

2316

3891,76

2453,79

2004,65

3120,38

1065,11

2771,4

3633,03

94

3803,95

4062,24

2638,32

2539,79

2790,22

3159,56

3190,02

2022,12

3108,73

3356,03

95

2440,61**

2518,85

1699,77

1615,77

1637,42

1234,37

2115,13

1995,81

1978,64

1992,97

* Σταθερές τιµές 1990, ** Προσωρινά στοιχεία
Επεξεργασία από στοιχεία RICA
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Πίνακας 4: Καθαρή προστιθέµενη Αξία εκµετάλλευσης ανά ΜΑΕ πλήρους απασχόλησης
Προβληµατικότητα
Το µεγαλύτερο τµήµα Το µεγαλύτερο τµήµα της το µεγαλύτερο τµήµα της
της Γ.Ε. είναι στις
Γ.Ε. είναι στις Μειονεκτικές
Γ.Ε. είναι στις Ορεινές
περιοχές
∆υναµικές περιοχές
περιοχές

Σύνολο

Μη χαρακτηριζόµενες

ETOΣ

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

Mean

Std
Deviation

89

1856,76

1692,76

1462,93

1436,63

1286,69

914,43

1805,68

671,12

1580,76

1473,67

90

2006,25

2085,11

1586,29

1625,56

1461,16

1379,97

2071,91

1232,46

1731,22

1797,12

91

2499,97

2549,24

2025,78

2077,8

1978,07

1551,71

2821,1

1035,02

2206,24

2201,56

92

2452,66

3108,52

1575,52

1504

1656,7

1241,5

1632,93

958,62

1945,39

2307,05

93

2916,94

3401,82

1991,4

3726,49

2279,76

1875,64

2680,1

486,72

2402,33

3331,18

94

3266,92

3527,49

2347,59

2232,51

2590,76

3100,41

3030,61

1842,36

2745,32

2989,63

95

2037,4

2103

1489,68

1339,37

1516,33

1140,24

1748,34

1436,96

1713,11

1669,14

Πηγή: Επεξεργασία από στοιχεία RICA, * Σταθερές τιµές 1990, ** Προσωρινά στοιχεία

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΦ. 7-57

Πίνακας 5: ∆ιάκριση εκµεταλλεύσεων µε Θετικό ή Αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα (Πρόσοδος –εµφανής και µη εµφανής ∆απάνες)
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύνολο
Το µεγαλύτερο
Το µεγαλύτερο τµήµα
Το µεγαλύτερο
Μη
τµήµα της Γ.Ε. είναι
της Γ.Ε. είναι στις
τµήµα της Γ.Ε. είναι χαρακτηριζόµενε
στις ∆υναµικές
Μειονεκτικές
στις Ορεινές
ς
περιοχές
περιοχές
περιοχές
Αριθµός
%
Αριθµός
%
Αριθµός
%
Αριθµός
%
Αριθµός
%

ETOΣ

89

90

91

92

93

94

95

Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο
Με Αρνητικό αποτέλεσµα
Με Θετικό αποτέλεσµα
Σύνολο

92561
59876
152437
101572
47946
149518
102635
44497
147132
106418
40183
146601
92436
45512
137948
97333
52488
149821
98210
56840
155050

60,73%
39,30%
100,00%
67,90%
32,10%
100,00%
69,80%
30,20%
100,00%
72,60%
27,40%
100,00%
67,00%
33,00%
100,00%
65,00%
35,00%
100,00%
63,30%
36,70%
100,00%

111477
44596
156073
104622
35688
140310
109415
35944
145359
107997
22958
130955
119706
31700
151406
119692
44151
163843
100604
42395
142999

71,40%
28,60%
100,00%
74,60%
25,40%
100,00%
75,30%
24,70%
100,00%
82,50%
17,50%
100,00%
79,10%
20,90%
100,00%
73,10%
26,90%
100,00%
70,40%
29,60%
100,00%

61256
19875
81131
63502
14512
78014
58773
17296
76069
61832
16686
78518
54478
17801
72279
60114
25089
85203
63442
29809
93251

75,50%
24,50%
100,00%
81,40%
18,60%
100,00%
77,30%
22,70%
100,00%
78,70%
21,30%
100,00%
75,40%
24,60%
100,00%
70,60%
29,40%
100,00%
68,00%
32,00%
100,00%

124
680
804
361
470
831
178
412
590
99
85
184
16
299
315
205
441
646
125
380
505

15,40%
84,60%
100,00%
43,40%
56,60%
100,00%
30,20%
69,80%
100,00%
53,80%
46,20%
100,00%
5,10%
94,90%
100,00%
31,70%
68,30%
100,00%
24,80%
75,20%
100,00%

265418
125027
390445
270057
98616
368673
271001
98149
369150
276346
79912
356258
266636
95312
361948
277344
122169
399513
262381
129424
391805

68,00%
32,00%
100,00%
73,30%
26,70%
100,00%
73,40%
26,60%
100,00%
77,60%
22,40%
100,00%
73,70%
26,30%
100,00%
69,40%
30,60%
100,00%
67,00%
33,00%
100,00%

Πηγή: Επεξεργασία από στοιχεία RICA
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Η επιλογή για την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ στις
περιοχές που προαναφέρονται (σελ.52) δε σηµαίνει ότι αυτές δεν θα πρέπει να πληρούν και τα
κριτήρια – προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα / αποδοτικότητα
των παρεµβάσεων. Οι επιµέρους αυτές προϋποθέσεις αφορούν στα:
•

Αγροτικό χαρακτήρα (σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πυκνότητα και την απασχόληση στον
πρωτογενή τοµέα).

•

Περιορισµένη έκταση.

•

Οµοιογενές σύνολο από φυσικό-οικονοµική-κοινωνική άποψη.

•

Συνοχή και επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των
χρηµατοοικονοµικών πόρων και ειδικότερα πληθυσµό κατά κανόνα µεταξύ 10.000 και
100.000 κατοίκων. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις θα µπορούσαν
να γίνουν αποδεκτές προτάσεις για περιοχές κάτω των 10.000 κατοίκων (π.χ. νησιωτικές
περιοχές).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι να για τηρηθεί η οµοιογένεια, η συνοχή και η επάρκεια της
κρίσιµης µάζας, δεν είναι απαραίτητο ο προσδιορισµός της περιοχής δράσης να συµπίπτει
υποχρεωτικά µε τη διοικητική διαίρεση της Χώρας και δεν µπορεί να είναι αντικείµενο τεχνητής
κατάτµησης ή και συνένωσης.
Οι περιοχές στις οποίες εφαρµόζεται πρόγραµµα ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης
(άξονας 7 του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006" και
Π.Ε.Π.) δεν εξαιρούνται καταρχήν από τις περιοχές εφαρµογής του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
Ωστόσο, η εφαρµογή LEADER+ σε περιοχή που καλύπτεται και από ολοκληρωµένο
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης είναι δυνατή µόνο για:
•

δράσεις που καλύπτει το ευρύτερο πεδίο επιλεξιµότητας της LEADER+ (π.χ. θέµατα
επιχειρηµατικότητας ΕΤΠΑ, παρεµβάσεις NATURA 2000 εκτός δασικών και γεωργικών
εκτάσεων κ.λπ.),

•

δράσεις και µέτρα που δε θα περιληφθούν τελικά στο σχεδιασµό του ολοκληρωµένου
προγράµµατος και

•

δράσεις που δρουν συµπληρωµατικά και ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα αυτών που
προβλέπονται στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα (π.χ. soft ενέργειες, συνεργασίες,
δικτυώσεις κ.λπ.).

•

δράσεις που εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού προγράµµατος και
αναδεικνύουν την προστιθέµενη αξία της πρωτοβουλίας.
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ΚΕΦ. 7-59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ θα
ενταχθούν περιοχές που “θέλουν και µπορούν” να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µια
ολοκληρωµένη, βιώσιµη και πιλοτική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα
αποδεικνύεται:
•

µε τη διατύπωση συγκεκριµένου Αναπτυξιακού Σχεδίου,

•

µε την στήριξη του Σχεδίου από µια ισχυρή και βιώσιµη εταιρική σχέση και

•

µε την ύπαρξη σαφούς στόχου που να αναδεικνύει και να προωθεί ένα σηµαντικό και
χαρακτηριστικό θέµα για την περιοχή.

Στο παρόν στάδιο σχεδιασµού θεωρείται χρήσιµη µία πρώτη προσέγγιση των εσωτερικών
πλεονεκτηµάτων (strengths), αδυναµιών (weaknesses), ευκαιριών (opportunities) και απειλών
(threats) των περιοχών παρέµβασης της πρωτοβουλίας (SWOT Ανάλυση).
Η καταγραφή αυτή στηρίζεται στην προηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και
στην εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή των LEADER και βοηθά στην εξαγωγή
συµπερασµάτων για την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν τις
περιοχές αυτές.
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ΚΕΦ. 8-60

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (strengths)
Â Ύπαρξη αναλλοίωτου φυσικού περιβάλλοντος και
πλούσιων φυσικών πόρων.
Â Πλούσια
πολιτιστική
κληρονοµιά
(µνηµεία,
παραδόσεις, ήθη και έθιµα).
Â Περιβάλλον λιγότερο επιβαρηµένο σε σχέση µε τις
δυναµικές περιοχές.
Â Αυξητική τάση βελτίωσης των υπηρεσιών, των
βασικών υποδοµών και των υποδοµών κοινωνικού
εξοπλισµού στην ύπαιθρο µε έµφαση στην ποιότητα.
Â Στόχος "απόδρασης" των κατοίκων των αστικών
περιοχών προς το φυσικό περιβάλλον.
Â Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την παραγωγή προϊόντων
ποιότητας.
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Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (weaknesses)
Â Ελλιπής διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων που οδηγεί τελικά
σε µειωµένη ανταγωνιστικότητα και σπατάλη.
Â Μη ένταξη του πολιτισµού στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Â Μικρή ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για τη σηµασία της
διατήρησης και ανάδειξης του περιβάλλοντος, ώστε να µην αποτελέσει
αναλώσιµο πόρο.
Â Σχετική έλλειψη υποδοµών.
Â Η γεωµορφολογική αποµόνωση έχει ως συνέπεια την κοινωνική
αποµόνωση και εποµένως τη δυσχερή προσέγγιση και αφοµείωση
των νεωτερισµών και της σύγχρονης τεχνολογίας.
Â Υψηλοί δείκτες γήρανσης του πληθυσµού, παρά την ενθαρρυντική
αλλαγή του ρυθµού εγκατάλειψης της υπαίθρου.
Â Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης – εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του
ανθρώπινου δυναµικού.
Â Μειωµένη έως ανύπαρκτη εξωστρέφεια της οικονοµίας και της
κοινωνίας.
Â Χαµηλός βαθµός συνεργασιών και συνέργειας των δράσεων.
Â Χαµηλή συγκριτικά παραγωγικότητα σε κύριες οικονοµικές
δραστηριότητες και µικρή παραγωγική δυναµικότητα σε συνδυασµό µε
το µικρό κλήρο ή τις οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις και παράλληλα
την έλλειψη κοινών δοµών παραγωγής, διαχείρισης και προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών.
Â Απουσία µακροπρόθεσµης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Â Αδύναµες εταιρικές σχέσεις.
Â ∆υσχέρεια στην αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας.
Â Μικρός βαθµός µεταποίησης–τυποποίησης της πρωτογενούς
παραγωγής.

ΚΕΦ. 8-61

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (opportunities)
Â Συνεχώς αυξανόµενη διαφοροποίηση της τοπικής
παραγωγικής δοµής και της ανταγωνιστικότητας της
τοπικής οικονοµίας.
Â ∆ηµιουργία νέων προϊόντων αγροτικού τουρισµού.
Â ∆ιαγραφόµενη ανοδική τάση ζήτησης του φυσικού
περιβάλλοντος και των ποιοτικών προϊόντων.
Ενίσχυση και ανάδειξη των εταιρικών δεσµών σε µια
περιοχή.
Â Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων
µε την επιδίωξη της συµπληρωµατικότητας µε τα έργα
υποδοµής του Κ.Π.Σ.
Â Επιτάγχυνση της ανάπτυξης µε την αξιοποίηση
κοινοτικών και εθνικών πολιτικών για την ύπαιθρο.
Â Ένταξη της τεχνολογίας στο παραγωγικό σύστηµα των
περιοχών.
Â Ανάδειξη της διαφορετικότητας των περιοχών
Â Ενίσχυση των διατοπικών, διακρατικών συνεργασιών
και της δικτύωσης για άρση της αποµόνωσης.
Â Αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών.
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ΑΠΕΙΛΕΣ (threats)
Â Μειωµένη ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέµβασης σε σχέση µε
τα αστικά κέντρα ως προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες και ευκαιρίες.
Â ∆ιεθνοποίηση των αγορών και ένταξη του ανταγωνισµού ως
συστατικό στοιχείο λειτουργίας τους (µείωση των ενισχύσεων στα
προϊόντα).
Â Επιφυλακτική στάση του τοπικού πληθυσµού στις καινοτοµίες.
Â Συνέχιση της εγκατάλειψη των περιοχών, παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλονται, µε συνέπεια την γήρανση του πληθυσµού και
εποµένως το µειωµένο ενδιαφέρον για τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Â Ένταση φαινοµένων πόλωσης εντός του αγροτικού χώρου.

ΚΕΦ. 8-62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Με βάση τη SWOT Ανάλυση, το επιχειρησιακό πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+ της
Χώρας µας διαρθρώνεται σε δύο γενικούς Αναπτυξιακούς Στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι η "Ολοκληρωµένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της
Υπαίθρου µέσω πιλοτικών εφαρµογών".
Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών µέσω της διαφοροποίησης της οικονοµικής
βάσης, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων και της µείωσης των διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ των κατοίκων των αγροτικών
και αστικών περιοχών, καθώς και τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Με το στόχο αυτό, επιδιώκεται η ενσωµάτωση των περιοχών εφαρµογής σε µία ολοκληρωµένη
προσπάθεια δηµιουργίας µιας ζωντανής και εξελισσόµενης υπαίθρου µε προοπτικές
ανάπτυξης, η συµβολή στην προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών δηµογραφικών
εξελίξεων, η δηµιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης, η προώθηση ίσων ευκαιριών µεταξύ
των δύο φύλων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η δηµιουργία δυνατοτήτων αξιοποίησης των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων µε ρυθµούς που θα επιτρέψουν τη διατήρηση του φυσικού
χώρου και τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την πειραµατική εφαρµογή νέων µορφών που αφορούν, όχι
µόνο στο παραγωγικό σύστηµα µε τη στενή έννοια, αλλά επιπρόσθετα στον πολιτισµό και στο
περιβάλλον και θα αντλεί δυνάµεις από την ικανότητα των τοπικών κοινωνιών να
αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής τους.
Ο δεύτερος είναι η "ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των
περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής".
Ο στόχος αυτός σχετίζεται άµεσα µε τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για ανάπτυξη του ενδογενούς
δυναµικού των αγροτικών περιοχών, διατήρηση και ενίσχυση ενός βιώσιµου κοινωνικού ιστού,
βελτίωση των όρων εργασίας και εισαγωγή νέων τεχνολογιών, µέσω της εφαρµογής
κατάλληλων ενεργειών για άρση της αποµόνωσης των αγροτικών περιοχών.
Ο στόχος θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασιών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό
ή και ευρύτερο επίπεδο, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών, καθώς και για δηµιουργία
κρίσιµης µάζας για την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Με το στόχο αυτό ενισχύεται η προστιθέµενη αξία των παρεµβάσεων της πρωτοβουλίας.
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ΚΕΦ. 9-63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και τη SWOT ανάλυση έχουν σηµειωθεί τα
κυριότερα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τις περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος, όπως
είναι: το έντονο πρόβληµα γήρανσης, η µετακίνηση του πληθυσµού εκτός των ορίων των
περιοχών, η µείωση της προσφερόµενης εργασίας, ο "αφανής" οικονοµικός και κοινωνικός
ρόλος των γυναικών, η εγκατάλειψη εκτάσεων γεωργικής γης και τα έντονα συµπτώµατα
ερηµοποίησης, η απουσία συστηµατικής πολιτικής για την προστασία – ανάδειξη του
περιβάλλοντος, το χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα και προστιθέµενη αξία παραγωγής κ.λπ.
Οι στόχοι που έχουν υιοθετηθεί παραπάνω εξυπηρετούν την ανάκαµψη των σχετικών
υστερήσεων των περιοχών αυτών.
Για την επίτευξη των στόχων, η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να εξασφαλίζει τον
ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό σχεδιασµό και τη συµπληρωµατικότητα ενεργειών και έργων,
τη συγκέντρωση Φορέων, πόρων και προσπαθειών σε ένα σηµαντικό θέµα, το οποίο αποτελεί
θέµα συσπείρωσης για κάθε περιοχή, τη συνοχή των αξόνων ανάπτυξης κάθε περιοχής µε την
κοινωνικοοικονοµική παράµετρο, τη βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας, την αειφορία των
πόρων, την πιλοτική διάσταση, τη µεταβιβασιµότητα των εµπειριών µέσω συνεργασιών και
δικτύωσης, τη συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε εκείνες των κύριων προγραµµάτων
που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην περιοχή, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην αγορά
εργασίας για όλες τις οµάδες του πληθυσµού.
Ειδικότερα, η πρόταση θέµατος συσπείρωσης, γύρω από το οποίο πρέπει να είναι
διαρθρωµένη η αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού προγράµµατος LEADER+, αποτελεί
προϋπόθεση έγκρισής του.
Το θέµα συσπείρωσης θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό για την ταυτότητα ή και τους πόρους
ή και της τεχνογνωσίας της περιοχής και να µπορεί να συσπειρώσει το σύνολο των φορέων
και των σχεδίων διαφόρων τοµέων που συντελούν στην αναπτυξιακή στρατηγική.
Θέµατα συσπείρωσης µπορούν να αντληθούν από τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος,
όπως αυτοί καθορίζονται στο επόµενο κεφάλαιο.
Ως ενδεικτικά θέµατα συσπείρωσης µπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:
•

η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρµογής,

•

η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών,

•

η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές µε
την ενδυνάµωση διακλαδικών και διατοµεακών σχέσεων, κυρίως για µικρές παραγωγικές
µονάδες,

•

η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων,
συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης των τοποθεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος
NATURA 2000.
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ΚΕΦ. 10-64

Με σκοπό τη συγκέντρωση των πόρων και την αύξηση της συνοχής και της
αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης, η αναπτυξιακή στρατηγική κάθε τοπικού
προγράµµατος διαρθρώνεται γύρω από ένα συγκεκριµένο θέµα συσπείρωσης. Σε εξαιρετικές
και κατάλληλα αιτιολογηµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η ενισχυµένη στοχοθέτηση
περισσοτέρων θεµάτων συσπείρωσης.
Η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πλούσιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς της υπαίθρου οδηγεί στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος και την ανάπτυξη
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως του αγροτικού τουρισµού, κατάλληλα προσαρµοσµένων
στις περιοχές.
Ο αγροτικός τουρισµός, ως µία από τις βασικές διεξόδους εναλλακτικής απασχόλησης για τις
αγροτικές περιοχές, απαιτεί, µεταξύ των άλλων, τις εξής βασικές προϋποθέσεις:
α) υπηρεσίες ποιότητας για τη διαµονή και κατευθυνόµενη κίνηση των επισκεπτών
β) διαφοροποίηση προσφερόµενου προϊόντος και
γ) σύγχρονη προώθηση της τοπικής παραγωγής.
Η πρώτη προϋπόθεση διασφαλίζεται, όχι µε γνώµονα την αποκλειστική αποκόµιση
βραχυπρόθεσµου κέρδους, αλλά µε τη συστηµατική επιµόρφωση και προσπάθεια για
επαγγελµατική αντιµετώπιση των επισκεπτών, που θα δώσει προοπτικές µακροχρόνιας
ανάπτυξης της περιοχής.
Ακόµη, µε τη δηµιουργία υποδοµής (γραφεία εναλλακτικών δραστηριοτήτων, συστηµατική
προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος κ.λπ.) δηµιουργούνται προϋποθέσεις
κατευθυνόµενης κίνησης των επισκεπτών προς επιθυµητές κατευθύνσεις, έτσι ώστε να
υπάρχει ποικιλία ενδιαφερόντων και σωστός χρονικός προγραµµατισµός των διαδροµών, που
οδηγεί τελικά στην αύξηση του χρόνου παραµονής των τουριστών στις περιοχές
ενδιαφέροντος.
Η δεύτερη και τρίτη προϋπόθεση είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε την επιλογή τοπικών
προϊόντων φυτικής, ζωϊκής, οικοβιοτεχνικής παραγωγής, τα οποία, µέσα από τυποποίηση ταυτοποίηση µε την περιοχή είναι δυνατόν να προωθηθούν στους επισκέπτες αυξάνοντας το
τοπικό εισόδηµα.
Η προώθηση τοπικών προϊόντων θα πρέπει να συνδυάζεται και µε την εισαγωγή νέων
µεθόδων marketing που αποτελούν στοιχεία καινοτοµίας για πολλές περιοχές του αγροτικού
χώρου.
Αν τα παραπάνω συνδυασθούν µε την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων και τη δηµιουργία
επιχειρήσεων καινοτόµου χαρακτήρα που στηρίζονται στην σύγχρονη τεχνολογία και
τεχνογνωσία, το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι η αύξηση της απασχόλησης που µε τη σειρά
της οδηγεί στην αύξηση των εισοδηµάτων στην περιοχή που λειτουργούν σαν κίνητρο για
παραµονή στην ύπαιθρο.
Οποιαδήποτε δραστηριοποίηση δεν θα πρέπει να αφήνει στο περιθώριο την περιβαλλοντική
προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η οποία διαχέεται οριζόντια σε όλα
τα τοπικά προγράµµατα, που µε την εφαρµογή τους δηµιουργούν νέες προοπτικές για την
παραπέρα αξιοποίηση των περιοχών της LEADER+.
Αναφερόµενοι στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον αγροτικό τοµέα, ιδιαίτερα όσον αφορά
στις γυναίκες, πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτή η οριζόντια πολιτική επιδιώκεται από το
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Υπουργείο Γεωργίας και έχει αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα µέχρι σήµερα, όπως
αποδεικνύεται και από τα προαναφερθέντα στοιχεία (Κεφ. 7).
Ωστόσο, η επιδίωξη αυτή εντατικοποιείται και ανάγεται σε σηµαντικό στόχο προτεραιότητας
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER+, δεδοµένου ότι:
•

Η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης των γυναικών στην ύπαιθρο θα συµβάλει θετικά
στο στόχο της συγκράτησης του τοπικού πληθυσµού.

•

Πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες του αγροτικού χώρου αναπτύσσονται γύρω από τον
τοµέα των υπηρεσιών, όπου η γυναικεία παρουσία είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική.

•

Η ενασχόληση των γυναικών µε τον τουρισµό µπορεί να δώσει το στίγµα της οικειότητας,
της ζεστής φιλοξενίας και της ανάπτυξης φιλικών δεσµών µε τους επισκέπτες.

•

Η αυξηµένη κοινωνική θεώρηση της τοπικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής έχει σαν γνώµονα τη γυναικεία προσφορά εργασίας µε τις ιδιοµορφίες που µπορεί
να έχει (µερική, εποχιακή ή κατ΄ οίκον απασχόληση κ.λ.π).

•

Οι τεχνικές και πολιτισµικές αλλαγές, η περισσότερο ποιοτική προσέγγιση της ανάπτυξης,
η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος αποτελούν θέµατα
που µπορούν να στηρίξουν, να προωθήσουν και να βελτιώσουν οι γυναίκες.

•

Η ενηµέρωση και η κατάρτιση των γυναικών γύρω από ποικίλα αναπτυξιακά θέµατα έχει
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, αφού απευθύνεται, όχι µόνο στον υποψήφιο επενδυτή,
αλλά και στο συνδετικό κρίκο των γενεών.

Αντίστοιχη µε αυτή των γυναικών, αποτελεί στόχο του προγράµµατος και η οµάδα των νέων
της υπαίθρου.
Η αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετείται έχει σαφώς πολυτοµεακό χαρακτήρα. Επιπλέον, οι
διάφοροι τοµείς και οι δράσεις, που εντάσσονται στο πρόγραµµα, αποτελούν ένα συνεκτικό
πλαίσιο αλληλεξάρτησης, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και
εποµένως η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.
Η επιτυχία του προγράµµατος στηρίζεται στη δηµιουργία ισχυρών δοµών που θα αναλάβουν
την ευθύνη συντονισµού της κοινής προσπάθειας και ευαισθητοποίησης και εµψύχωσης της
τοπικής κοινωνίας. Το επίπεδο διοίκησης των δοµών αυτών θα πρέπει να έχει αντιληφθεί το
ρόλο του σε σχέση µε την αναπτυξιακή διαδικασία που έχει αναλάβει στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας. Επιπλέον, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συγκρότηση µιας ισχυρής υπηρεσιακής
µονάδας µε κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό, το οποίο θα µπορεί να ανταγωνισθεί αντίστοιχες
ιδιωτικές δοµές, να συνεργάζεται µε πληθώρα υπηρεσιών, µε τοπικούς παράγοντες, αλλά και
µε αντίστοιχες δοµές του εξωτερικού, να διαθέτει γνώσεις και εµπειρία στην αγροτική
ανάπτυξη, να έχει ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων µε τον τοπικό πληθυσµό, να έχει ορίζοντες
και φαντασία, ώστε να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του πληθυσµού και των περιοχών, να
εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές εργασιακές συνθήκες, ώστε να δηµιουργηθεί ικανό
περιβάλλον για µονιµότερη συνεργασία µε την εταιρεία.
Η γεωγραφική εφαρµογή της πρωτοβουλίας θα πρέπει να καλύπτει τέτοια έκταση, ώστε
αφενός µεν να διασφαλίζεται η εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων και αφετέρου να
αποτρέπεται η διασπορά των πόρων, προκειµένου να εκτιµηθεί η συµβολή της στην
αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Παράλληλα πρέπει να εξασφαλισθεί ο καλύτερος
δυνατός συντονισµός των Φορέων Υλοποίησης. Για τους λόγους αυτούς, ο αριθµός των
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προγραµµάτων και αντίστοιχα των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος
των 40.
Για να επιτευχθεί η διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των περιοχών
απαιτείται η δηµιουργία πλέγµατος µικρών παρεµβάσεων, οι οποίες θα συµβάλλουν στην
αυτοτροφοδότηση της τοπικής οικονοµίας και εποµένως στη συγκράτηση του πληθυσµού. Για
το λόγο αυτό, θα πρέπει οι επενδύσεις να είναι αποτελεσµατικές, µικρού ύψους και κατά
κανόνα όχι µεγαλύτερου από 440 χιλ. €.
∆εδοµένου ότι µέσω των mainstream προγραµµάτων επιδιώκεται η δηµιουργία υποδοµών
που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, η πρωτοβουλία εστιάζεται κυρίως σε έργα του ιδιωτικού
τοµέα, ενώ η δυνατότητα υλοποίησης ∆ηµοσίων έργων δίδεται σε εξαιρετικές µόνο
περιπτώσεις και σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 15% του συνολικού κόστους του
προγράµµατος. Τα έργα αυτά µπορούν να αφορούν µικρές υποδοµές (π.χ. οδοποιία,
ύδρευση, αποχέτευση, εξηλεκτρισµό, πλατείες, κλπ) που κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια της
ολοκληρωµένης παρέµβασης στην περιοχή. Στον περιορισµό εντάσσονται επίσης οι
αντίστοιχες µικρές βασικές υποδοµές που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης
οικιστική αναβάθµιση περιοχών.
Εξάλλου, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα αφορά στον τοπικό πληθυσµό της περιοχής
παρέµβασης, οι εταίροι του Φορέα Υλοποίησης δεν µπορούν να συµµετέχουν σε επενδύσεις
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισµού του τοπικού
προγράµµατος.
Επιπλέον, τα άτοµα που αποτελούν το ∆.Σ. ή το επίπεδο λήψης αποφάσεων ή τον
υπηρεσιακό πυρήνα του Φορέα Υλοποίησης δεν µπορούν να συµµετέχουν σε επενδύσεις του
προγράµµατος οι ίδιοι ή µέσω παρένθετων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Η στρατηγική του προγράµµατος θα υλοποιηθεί µέσω των δράσεων που εντάσσονται στα
πλαίσια των ειδικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Η επίτευξη των προαναφερθέντων γενικών στόχων θα επιδιωχθεί µέσω των ακόλουθων
ειδικών στόχων:
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο γενικό αναπτυξιακό στόχο:
¾ ∆ιαφοροποίηση του οικονοµικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση και βελτίωση του
κοινωνικοοικονοµικού ιστού των περιοχών παρέµβασης.
¾ Προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού.
¾ Ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
¾ Βελτίωση των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µε την αξιοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας και τη χρήση ειδικών αναπτυξιακών τεχνικών.
¾ Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο γενικό αναπτυξιακό στόχο:
¾ Ενδυνάµωση των διακλαδικών και διατοµεακών σχέσεων της τοπικής οικονοµίας.
¾ Χρήση νέας τεχνολογίας για την καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά.
¾ Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύµφωνα µε τη σχετική Ανακοίνωση, η πρωτοβουλία LEADER+ αρθρώνεται γύρω από 4
σκέλη, τα οποία συνιστούν τους άξονες προτεραιότητας του προγράµµατος.
Οι άξονες αυτοί είναι:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "Ολοκληρωµένες, πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές
αγροτικής Ανάπτυξης".
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "Στήριξη συνεργασίας µεταξύ αγροτικών περιοχών".
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "∆ικτύωση".
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "∆ιαχείριση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση του
Προγράµµατος".
Κάθε άξονας προτεραιότητας εξυπηρετείται από µέτρα και κάθε µέτρο από δράσεις, οι οποίες
εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα έργα που συνδράµουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας-Σκελών:

12.1.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ":

ΚΑΙ

ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Στόχος του άξονα αυτού είναι η εφαρµογή αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο:
•

στηρίζεται σε συγκεκριµένη αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα πρέπει να είναι
ολοκληρωµένη, βιώσιµη και πιλοτική,

•

βασίζεται σε µια αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση,

•

αρθρώνεται γύρω από ένα σηµαντικό θέµα, χαρακτηριστικό για την ταυτότητα ή και τους
πόρους και τις τεχνογνωσίες της περιοχής, το οποίο µπορεί να συσπειρώσει το σύνολο
των φορέων και των σχεδίων διαφόρων τοµέων που συντελούν στην αναπτυξιακή
στρατηγική.

Το σκέλος αυτό εξυπηρετείται από µέτρα, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συνοχής,
ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι και η στρατηγική του προγράµµατος. Αυτό συνεπάγεται ότι ο
βαθµός επιτυχίας των αποτελεσµάτων του κάθε µέτρου εξαρτάται σε σηµαντικό ποσοστό από
την προώθηση και την πορεία εφαρµογής των άλλων µέτρων.
Τα µέτρα, που εξυπηρετούν αυτόν τον άξονα προτεραιότητας – σκέλος 1, καθορίζονται ως
ακολούθως:
ΜΕΤΡΟ 1:

"Τεχνική στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Οµάδων Τοπικής ∆ράσης)".

ΜΕΤΡΟ 2:

"Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα".

ΜΕΤΡΟ 3:

"Υποστηρικτικές ενέργειες".

ΜΕΤΡΟ 4:

"Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς".
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Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 καθορίζεται στο 91,7% περίπου της συνολικής κοινοτικής
συµµετοχής, που αντιστοιχεί σε 170,83 εκ. euro.
Τελικοί δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ:
Σε καθένα από τα παραπάνω µέτρα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
12.1.1.

Μέτρο 1: "Τεχνική στήριξη φορέων υλοποίησης (Ο.Τ.∆.)"

Το µέτρο αυτό έχει σαν στόχο τη στήριξη των Φορέων σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής
αγροτικής ανάπτυξης (των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης), οι οποίοι αφενός µεν είναι
υποχρεωµένοι να διαθέτουν αποτελεσµατικό επίπεδο λήψης αποφάσεων και αφετέρου ισχυρό
υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα στην
αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους.
Ο προϋπολογισµός του µέτρου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού κόστους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος LEADER+ (συµπεριλαµβανοµένου και των δαπανών
εξοπλισµού, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 3%).
Στα πλαίσια του µέτρου αυτού µπορούν να περιληφθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ενδεικτικές∆
ράσεις:

¾ Στελέχωση και
οργανόγραµµα.

λειτουργία

της

Ο.Τ.∆.

µε

βάση

συγκεκριµένο

¾ Αξιολόγηση του προγράµµατος (on-going, επενδυτικών προτάσεων κ.λ.π).
¾ Εξοπλισµός – µηχανοργάνωση της Ο.Τ.∆.

Η συνδροµή των Ο.Τ.∆. στο ∆ίκτυο και τα έξοδα συµµετοχής τους στις συνόδους του δικτύου,
καθώς και στις ενηµερωτικές εκδηλώσεις που οργανώνει η Μ.Ε.∆. (βλ. παρακάτω άξονα 3)
βαρύνουν το παρόν µέτρο.
12.1.2.

Μέτρο 2: "Ενισχύσεις σε επενδύσεις – Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα"

Στα πλαίσια του µέτρου αυτού µπορούν να ενισχύονται παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού
ολοκληρωµένης προσέγγισης, µικρές επιχειρήσεις που αφορούν στον αγροτικό τοµέα άµεσα ή
έµµεσα, καθώς και στους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας και επενδύσεις που ενισχύουν τη
συλλογική, τοµεακή και διατοµεακή δράση µε τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας
και νέων τεχνικών.
Όσον αφορά στις παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού θα πρέπει αυτές να εξυπηρετούν µία
προκαθορισµένη στρατηγική ανάπτυξης του τοµέα, η οποία θα στηρίζεται στις ανάγκες, τη
δυναµική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής. Είναι απαραίτητο, η στρατηγική
αυτή να συγκεκριµενοποιείται σε διαδροµές, προορισµούς και ενδιαφέροντα, λαµβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη και την καλύτερη δυνατή εµπλοκή της προώθησης των προϊόντων και
υπηρεσιών των υπόλοιπων τοµέων της τοπικής οικονοµίας.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, η
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής µέσω των συγκεκριµένων
παρεµβάσεων και η διάθεση του προϊόντος τόσο µέσω του ίδιου του µέτρου όσο και στα
πλαίσια του συνολικού προγράµµατος κάθε περιοχής. Θα λαµβάνεται επίσης υπόψη η
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"φέρουσα ικανότητα" κάθε περιοχής σε χώρους διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής, ώστε
να αποφεύγονται φαινόµενα κορεσµού, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται, στις περιοχές που
θα αναπτυχθούν δραστηριότητες αγροτουρισµού, η ύπαρξη των κατάλληλων υποδοµών,
κυρίως επικοινωνιών, διαχείρισης απορριµµάτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ή η παράλληλη
κατασκευή τους µε άλλα προγράµµατα.
Όσον αφορά στις µικρές επιχειρήσεις σηµειώνουµε ότι στο πρόγραµµα LEADER+ δεν
µπορούν να ενταχθούν επενδύσεις πρωτογενούς παραγωγής του αγροτικού τοµέα, παρά
µόνο αξιοποίηση της ήδη υφιστάµενης παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να θεωρηθεί
επιλέξιµη και η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής για την παραγωγή παραδοσιακών
προϊόντων οικοτεχνικού ή βιοτεχνικού επιπέδου.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του στόχου προώθησης ίσων
ευκαιριών για οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού (γυναίκες, νέοι κ.λπ.), στην παραγωγή
προϊόντων ποιότητας, στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση της
ανταγωνιστικότητας, στην αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στα πλαίσια του µέτρου αυτού θα µπορούσαν να περιληφθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές
δράσεις:
Ενδεικτικές
∆ράσεις:

¾ ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών διανυκτέρευσης για τη
συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής.
¾ ∆ηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών εστίασης για τη
συµπλήρωση της δυναµικότητας της περιοχής
¾ Ανάπτυξη αγροτουρισµού (επισκέψιµα αγροκτήµατα µε πρόβλεψη
υποδοµής διανυκτέρευσης)
¾ Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών µορφών αγροτικού τουρισµού
(ιαµατικός, ορεινός, κατασκηνωτικός κ.λπ.)
¾ Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισµού.
¾ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού
τουρισµού
(παραδοσιακά
καφενεία,
κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης επισκεπτών κλπ).
¾ Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισµού για προσαρµογή
στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης.
¾ Βιοτεχνικές µονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης κ.λπ).
¾ Επιχειρηµατική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων.
¾ Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής
παραγωγής.
¾ Επιχειρήσεις µεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής
παραγωγής.
¾ Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών
σε πρωτότυπες εφαρµογές.
¾ Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη
µεταποίηση.
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¾ Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια
κελάρια, επισκέψιµα οινοποιία).
¾ Εκτροφεία θηραµάτων και γουνοφόρων ζώων.
¾ Επιχειρήσεις αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας εκτός πρωτογενούς παραγωγής.
¾ Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας
περιβάλλοντος.
¾ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της
κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης (παιδικοί
σταθµοί, κλπ).
¾ Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρµογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης.
¾ Εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και
HACCP).
¾ ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων (Clusters).
¾ Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ
(π.χ. website).
¾ Ανάπτυξη συστήµατος τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού
εµπορίου.
¾ Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κ.λπ.).
12.1.3.

Μέτρο 3: "Υποστηρικτικές Ενέργειες"

Στο µέτρο αυτό εντάσσονται δράσεις και ενέργειες που δρουν υποστηρικτικά και
συµπληρωµατικά στις παρεµβάσεις των λοιπών µέτρων του προγράµµατος.
Ως υποστηρικτικές ενέργειες θεωρούνται οι:
Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού – κατάρτιση, σε θέµατα
που δρουν συνοδευτικά στα επενδυτικά σχέδια του προγράµµατος. Μέσω της κατάρτισης θα
επιχειρηθεί, εκτός των άλλων και η µορφοποίηση και συστηµατική διάδοση των εµπειριών, των
µεθόδων και των διαθέσιµων εργαλείων στα πλαίσια των δικτύων και των πολιτικών τοπικής
ανάπτυξης, που οι διοικήσεις προωθούν κ.λ.π.
Η υλοποίηση των καταρτίσεων προϋποθέτει το σχεδιασµό συγκεκριµένου business plan, το
οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ανάλυση αναγκών και συσχέτιση µε το περιεχόµενο του
προγράµµατος, ορισµό των στόχων και της στρατηγικής, κανόνες εφαρµογής, φορείς
υλοποίησης, πιθανούς αποδέκτες.
Οι καταρτίσεις θα γίνονται, από αναγνωρισµένες από το Κράτος δοµές και θα δρουν
συµπληρωµατικά µε εκείνες που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή από άλλα προγράµµατα. Για
το λόγο αυτό, οι Φορείς Υλοποίησης θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία µε
τους υπόλοιπους Φορείς (∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς) που υλοποιούν προγράµµατα κατάρτισης
στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. Επιπλέον θα τηρούνται οι
κανόνες του ΕΚΤ και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας.
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Μελέτες εξειδίκευσης τοµεακών στρατηγικών του τοπικού προγράµµατος, τοµεακές µελέτες και
έρευνες αγοράς, µελέτες σχεδιασµού νέων προϊόντων, µελέτες διαχείρισης και αξιοποίησης
των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, µελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών
εφαρµογών στην παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών του τριτογενή τοµέα κ.λπ., οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων των λοιπών µέτρων του
τοπικού προγράµµατος. Ο αριθµός των µελετών θα πρέπει να είναι περιορισµένος και η
αναγκαιότητα υλοποίησης, οι προδιαγραφές και το κόστος τους θα τελούν υπό την έγκριση της
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του προγράµµατος µε την υποστήριξη της Ελληνικής Μονάδας
Εµψύχωσης ∆ικτύου (Μ.Ε.∆.) ή άλλων Υπηρεσιών µε αντίστοιχες αρµοδιότητες, εφόσον αυτό
κριθεί σκόπιµο.
Προβολή – Προώθηση – Ευαισθητοποίηση: αφορά προβολή και προώθηση τοµέων και
περιοχών από συλλογικούς φορείς. Η προβολή – προώθηση συµβάλλει στην εξωστρέφεια της
περιοχής, η οποία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες βελτίωσης της βιωσιµότητάς της.
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν τέτοιου είδους ενέργειες στο
πρόγραµµα, οι επιλέξιµες δαπάνες των οποίων θα είναι σύµφωνες µε όσα ορίζουν οι σχετικοί
Κανονισµοί. Σηµειώνεται ότι, εξαιρείται η προώθηση – προβολή γεωργικών προϊόντων.
Παράλληλα, στο µέτρο αυτό µπορούν να ενταχθούν ενέργειες ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης του πληθυσµού που υλοποιεί η ΟΤ∆ στο πλαίσιο σχεδιασµού και υλοποίησης του
τοπικού της προγράµµατος.
Στα πλαίσια του µέτρου αυτού περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ενδεικτικές
∆ράσεις:

¾ Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση ανθρώπινου
δυναµικού.
Ενδεικτικά έργα: Προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα:
• οργάνωσης
και
διαχείρισης
τουριστικών
µονάδων,
• οργάνωσης και διοίκησης µικρών µονάδων στους
τοµείς της βιοτεχνίας, του τουρισµού και των
λοιπών υπηρεσιών,
•
•
•
•
•

διαχείρισης φυσικών πόρων,
ανάδειξης και προβολής πολιτιστικών πόρων,
σχετικά µε τη διατήρηση παραδοσιακών
επαγγελµάτων και τεχνών,
σχετικά µε την εισαγωγή και εφαρµογή
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
ανάπτυξης και ενίσχυσης εταιρικών σχέσεων,

• επιχειρηµατικής δράσης γυναικών και νέων.
¾ Μελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες.
¾ Προβολή –Προώθηση - Ευαισθητοποίηση:
Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση πληθυσµού για το τοπικό
πρόγραµµα
Προβολή – προώθηση τοµέων και περιοχών από
συλλογικούς φορείς
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12.1.4.

Μέτρο 4: "Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς"

Στο µέτρο αυτό εντάσσονται παρεµβάσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης
του αγροτικού τουρισµού και συνεπώς χωροθετούνται κατά κανόνα στις περιοχές που
επιλέγονται για την ανάπτυξη του τοµέα. Ακόµη µπορούν να αφορούν σε προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι
παρεµβάσεις θα αναδεικνύουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. ∆εδοµένου
ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παρεµβάσεις αφορούν σε έργα ∆ηµοσίων Φορέων, για
αυτά θα λαµβάνεται υπόψη η δέσµευση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 σχετικά µε το
ανώτερο δυνατό ποσοστό ένταξης ∆ηµοσίων έργων στο πρόγραµµα.
Στα πλαίσια του µέτρου αυτού µπορούν να περιληφθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ενδεικτικές
∆ράσεις:

¾ Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους,
τοπιών και περιοχών Natura 2000.
¾ Συστήµατα προστασίας περιβάλλοντος.
¾ Βελτίωση καταφυγίων.
¾ ∆ιαδροµές πρόσβασης, µονοπάτια, γεφύρια.
¾ Οικιστική αναβάθµιση περιοχών (οικισµών, γειτονιών κ.λπ.) µε
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου
οικιστικής ανάπτυξης.
¾ Ανάδειξη µνηµείων και κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς.
¾ Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις.
¾ Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
¾ Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων
¾ Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς.

Ειδικότερα, για περιοχές δικτύου NATURA 2000 θα διασφαλίζεται συµπληρωµατικότητα µε
αντίστοιχες δράσεις στο ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, στο Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της
υπαίθρου" και στα ΠΕΠ, καθώς και µε τις παρεµβάσεις του προγράµµατος LIFE.

12.2.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Κατά την εφαρµογή της LEADER II τέθηκαν σηµαντικές βάσεις στην προσπάθεια συνεργασίας
µεταξύ Ο.Τ.∆.
Στη Χώρα µας εγκρίθηκε η εφαρµογή 16 σχεδίων διακρατικής συνεργασίας, τα οποία
αφορούσαν κυρίως θέµατα όπως:
Αγροτικό τουρισµό, οργάνωση κοινών εκδηλώσεων στα πλαίσια εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, τοπικά προϊόντα και τοπική κουζίνα, δικτύωση κ.λπ.
Κύριο αντικείµενο της συνεργασίας απετέλεσαν:
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•

η από κοινού υλοποίηση και συµπληρωµατική δράση σε κάποιο κοινό θέµα που
απασχολούσε δυο ή περισσότερες Ο.Τ.∆. και περιοχές,

•

η ανταλλαγή απλών εµπειριών,

•

η διαµόρφωση συνθηκών µακροπρόθεσµης συνεργασίας, εστιασµένης σ’ ένα σηµαντικό
ζήτηµα και

•

η συνεργασία και από κοινού υλοποίηση ενέργειας, µε την αξιοποίηση µιας µόνιµης
διάρθρωσης για την εξασφάλιση προστιθέµενης αξίας για την περιοχή.

Συµπερασµατικά, ενώ οι συνεργασίες αύξησαν την κινητικότητα µεταξύ των Ο.Τ.∆. και των
περιοχών δράσης και είχαν διακρατικό χαρακτήρα, εν τούτοις δε βοήθησαν σηµαντικά στην
διασφάλιση συνέχειας και στη διαµόρφωση συνθηκών κοινής προοπτικής των
συνεργαζόµενων περιοχών.
Τελικά δεν εξασφάλισαν την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία για τις περιοχές εφαρµογής.
Με άλλα λόγια, οι συνεργασίες ήταν χαλαρές και δεν απετέλεσαν δράσεις µε προοπτική
ανταποδοτικότητας, µε συνέπεια να µην έχουν προδιαγραφές βιωσιµότητας.
Άλλες φορές, υλοποιήθηκαν µε γνώµονα την αξιοποίηση απλώς των κονδυλίων που
προβλέφτηκαν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης των Ο.Τ.∆.
Παρ’ όλα αυτά, συνέδραµαν θετικά στην εξωστρέφεια περιοχών και Ο.Τ.∆. που µε τη
σειρά της βελτίωσε τους όρους λειτουργίας τους και ενίσχυσε τα ερεθίσµατα των
τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη µε την ενσωµάτωση
πετυχηµένων πρακτικών.
Εξάλλου, η εφαρµογή στη LEADER II θεµατικών διατοπικών και διαπεριφεριακών
προσεγγίσεων µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελούν µία χρήσιµη εµπειρία για την
εφαρµογή τέτοιων συνεργασιών που, για πρώτη φορά, υιοθετούνται στα πλαίσια του σκέλους
2 της LEADER+.
Με βάση τα παραπάνω, κατά την εφαρµογή της LEADER+, οι συνεργασίες που θα
πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του σκέλους αυτού πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
•

την επίτευξη της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα ενός σχεδίου και

•

την αναζήτηση συµπληρωµατικότητας.

Προκειµένου να έχουµε την καλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα στις ενέργειες που
εντάσσονται στο σκέλος αυτό, είναι απαραίτητο αυτές να µην στηριχθούν την απλή ανταλλαγή
εµπειριών, αλλά να επιδιώκεται η εξασφάλιση πραγµατικής προστιθέµενης αξίας για την
περιοχή, η συγκέντρωση τεχνογνωσίας για την καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού
και χρηµατοδοτικών πόρων σε κάθε περιοχή και η ανάπτυξη περισσότερο σταθερών
διαρθρωτικών δοµών κατά την υλοποίηση των κοινών ενεργειών, όπου αυτό είναι δυνατό.
Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης ενεργειών συνεργασίας είναι η ύπαρξη σαφούς,
συγκεκριµένου και πλήρους σχεδίου δράσης, το οποίο θα εντάσσεται στη γενική στρατηγική
του προγράµµατος της Ο.Τ.∆. και στο οποίο θα διατυπώνονται συγκεκριµένοι στόχοι και
στρατηγικές συνεργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις που θα έχουν προκύψει από
την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στη συγκεκριµένη περιοχή και τις δυνατότητες και
προοπτικές υποστήριξης νευραλγικών τοµέων.
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Η διερεύνηση συνεργασιών µπορεί να στηριχθεί σε στοιχεία:
•

Του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγροτικών Περιοχών

•

Της Εθνικής Μονάδας Εµψύχωσης ∆ικτύου (ΜΕ∆) LEADER

•

Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (EURADA)

•

Του Ελληνικού ∆ικτύου LEADER (Ελληνικό ∆ίκτυο αγροτικών περιοχών)

•

Προηγούµενων συνεργασιών στα πλαίσια της LEADER II ή άλλων προγραµµάτων π.χ.
PHARE, ECOS OUVERTURE, INTERREG, Αρθρο 10 ΕΤΠΑ κ.λπ.

•

Τραπεζών πληροφοριών.

Τα σχέδια συνεργασίας εντάσσονται στα ακόλουθα 2 µέτρα:
12.2.1.

ΜΕΤΡΟ 1: "Συνεργασία µεταξύ
διαπεριφερειακή συνεργασία"

περιοχών

της

Ελλάδας:

διατοπική-

Το µέτρο αφορά συνεργασίες µεταξύ:
•

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του σκέλους 1 της LEADER+,

•

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του σκέλους 1 της LEADER+ και Οµάδων Τοπικής ∆ράσης
LEADER I και LEADER II, που δεν έχουν ενταχθεί στο σκέλος 1 της LEADER+,

•

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του σκέλους 1 της LEADER+ µε Αναπτυξιακούς Φορείς άλλων
περιοχών, αναγνωρισµένης προσέγγισης LEADER περιλαµβανοµένων και των λοιπών
συλλογικών φορέων κατά την έννοια της LEADER II.

Στο µέτρο αυτό επιλέξιµες είναι οι ενέργειες που υλοποιούνται στις περιοχές που έχουν
ενταχθεί στα πλαίσια του σκέλους 1 της LEADER+, καθώς και η στήριξη των προκαταρκτικών
ενεργειών όλων των εµπλεκοµένων φορέων στο σύνολό τους. Ωστόσο, εφόσον τεκµηριωµένα
απαιτηθεί, µπορεί να εξετασθεί η επιλεξιµότητα ενεργειών εκτός της περιοχής παρέµβασης
των Ο.Τ.∆. του σκέλους 1 της πρωτοβουλίας (περιλαµβανοµένων κατά περίπτωση και
περιοχών των άλλων φορέων τύπου LEADER που συµµετέχουν στο κοινό σχέδιο δράσης),
ώστε να στηριχθεί ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά η διατοπική ενέργεια.

12.2.2.

ΜΕΤΡΟ 2: "Συνεργασία µεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών:
διακρατική συνεργασία"

Το µέτρο αφορά συνεργασίες µεταξύ Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του σκέλους 1 της LEADER+:
•

µε αντίστοιχες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης άλλου Κράτους µέλους,

•

µε Αναπτυξιακό Φορέα οργανωµένου βάσει της προσέγγισης LEADER υπό ένταξη
Χωρών, καθώς και τρίτων χωρών.

Στα σχέδια διακρατικών συνεργασιών µπορούν επίσης, να συµµετέχουν και Οµάδες Τοπικής
∆ράσης LEADER I και LEADER II, που δεν έχουν ενταχθεί στο σκέλος 1 της LEADER+,
καθώς και άλλοι Αναπτυξιακοί Φορείς αναγνωρισµένης προσέγγισης LEADER,
περιλαµβανοµένων και των λοιπών συλλογικών φορέων κατά την έννοια της LEADER II.
Στο µέτρο αυτό επιλέξιµες είναι οι ενέργειες που αφορούν ή υλοποιούνται σε περιοχές που
έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του σκέλους 1 του ελληνικού προγράµµατος LEADER+, καθώς και
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η στήριξη των προκαταρκτικών ενεργειών, εφόσον προβλέπονται, όλων των εµπλεκόµενων
φορέων στο σύνολό τους.
Ενδεικτικά θέµατα συνεργασιών µπορούν να είναι:
Â Συνεργασίες σε θέµατα αγροτικού τουρισµού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων,
διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού, αξιοποίηση γυναικείας
επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών προβληµάτων µε την προώθηση
ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αγορές κ.λπ.),
Â Συνεργασίες σε θέµατα µικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τοµέων της
οικονοµίας (αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, µε έµφαση στα επώνυµα προϊόντα
ποιότητας, αξιοποίηση δεξιοτήτων, νέων µορφών απασχόλησης, γυναικείας
επιχειρηµατικότητας, αντιµετώπιση οµοειδών προβληµάτων µε την προώθηση
ενδεδειγµένων λύσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αγορές κ.λπ)
Â Συνεργασίες σε θέµατα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας (ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και τεχνογνωσίας, ανάπτυξη συστηµάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού
εµπορίου, δικτυώσεις – clusters κ.λπ.)
Â Συνεργασίες σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς (αξιοποίηση κοινών
ή οµοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων και άλλων στοιχείων που αποτελούν το
απόθεµα των αγροτικών περιοχών, αντιµετώπιση κοινών θεµάτων/προβληµάτων για
περιοχές, όπως Natura 2000).
Κατά κανόνα και εφόσον το αναπτυξιακό σχέδιο των ΟΤ∆ περιλαµβάνει σαφή και
ολοκληρωµένη πρόταση συνεργασίας, η έγκριση της συνεργασίας αυτής είναι δυνατόν να
δοθεί ταυτόχρονα µε την έγκριση του σχεδίου του άξονα 1. Σε αντίθετη περίπτωση τα σχέδια
υποβάλλονται σταδιακά προς έγκριση από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 καθορίζεται στο 4% περίπου της Κοινοτικής Συµµετοχής, που
αντιστοιχεί σε 7,31 εκ. euro.
Τελικοί δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης.

12.3.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "∆ΙΚΤΥΩΣΗ"

Από τις βασικές και καινοτόµες δράσεις της πρωτοβουλίας LEADER αποτέλεσε η δικτύωση,
που είχε στόχο τη διάχυση και ανταλλαγή πετυχηµένων πρακτικών, καθώς και την προώθηση
εµπειριών και τεχνογνωσίας µεταξύ όλων των περιοχών ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης
µε βάση τη LEADER.
Χρήσιµα εργαλεία προς την κατεύθυνση αποτέλεσαν:
¾ το Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER, στο οποίο συµµετείχε το σύνολο των Ο.Τ.∆. και Λοιποί
Συλλογικοί Φορείς της Ελλάδας,
¾ η Μονάδα Εµψύχωσης ∆ικτύου (Μ.Ε.∆.) LEADER Ελλάδας και
¾ το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο.
Οι Ο.Τ.∆., γενικά, ανταποκρίθηκαν θετικά στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της δικτύωσης
και συνεργάστηκαν για αυτό το σκοπό στενά µε τους παραπάνω φορείς.
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Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και ενίσχυσαν περαιτέρω τη µεταβιβασιµότητα και
εφαρµοσιµότητα καινοτόµων πρακτικών µεταξύ αγροτικών περιοχών της Ελλάδας και των
άλλων χωρών.
Η πρωτοβουλία LEADER+ δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τοµέα της δικτύωσης και για το λόγο
αυτό καθιερώνει ειδικό Άξονα Προτεραιότητας.
Η δικτύωση, επιδιώκεται να εφαρµοσθεί µε περισσότερο συστηµατικό τρόπο, µε τη χρήση
έντυπων, τηλεµατικών και ανθρώπινων µέσων.
Στα πλαίσια αυτά, η δικτύωση θα περιλαµβάνει:
α)

Το σύνολο των αγροτικών περιοχών, ανεξάρτητα από το εάν τις αφορά ή όχι
η LEADER +.

β)

Το σύνολο των Οργανώσεων που εµπλέκονται στην διαδικασία της τοπικής
ανάπτυξης π.χ. αγροτικά forum.

γ)

Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών που εµπλέκονται στην διαδικασία της
τοπικής ανάπτυξης.

Στόχοι της δικτύωσης των Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:
¾ Η ανταλλαγή και µεταφορά εµπειριών και πετυχηµένων πρακτικών.
¾ Η τόνωση και ολοκλήρωση της συνεργασίας µεταξύ περιοχών.
¾ Η πληροφόρηση και αποκόµιση διδαγµάτων για την αγροτική ανάπτυξη.
¾ Η ανάπτυξη κατάλληλης µεθοδολογίας και διάχυση αυτής στις αγροτικές
περιοχές.
¾ Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και η διάχυση τεχνογνωσίας.
Στο συγκεκριµένο άξονα προτεραιότητας περιλαµβάνονται δύο µέτρα:

12.3.1.

ΜΕΤΡΟ 1: "Λειτουργία δικτύου LEADER"

Στα πλαίσια του µέτρου αυτού µπορούν να περιληφθούν οι εξής ενδεικτικές δράσεις:
•

Λειτουργικές δαπάνες δικτύου.

•

∆απάνες οργάνωσης των συνόδων του δικτύου.

Κατά την εφαρµογή της LEADER+ θα επιδιωχθεί η διεύρυνση του δικτύου και µε άλλους
Φορείς Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να εµπλουτισθεί το εύρος των εµπειριών και να επιτευχθεί
η µεγαλύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης για την αγροτική ανάπτυξη.

12.3.2.

ΜΕΤΡΟ 2: "Λειτουργία Ελληνικής Μονάδας Εµψύχωσης ∆ικτύου LEADER
(Μ.Ε.∆.)"

Στα πλαίσια του µέτρου αυτού και προκειµένου να επιλεγεί ο Φορέας που θα αναλάβει την
υποστήριξη του δικτύου (Μ.Ε.∆.), το Υπουργείο Γεωργίας θα προβεί σε µία σειρά ενεργειών,
όπως προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισµούς της Ε.Ε.
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Συγκεκριµένα, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισµός, αξιολόγηση των
προσφορών και ανάθεση του έργου και τέλος υπογραφή σύµβασης µε τον Ανάδοχο.
Το αντικείµενο της Μ.Ε.∆. συνοπτικά θα είναι το εξής:
¾ Εντοπισµός, ανάλυση και πληροφόρηση σε Εθνικό επίπεδο, για τις
µεταβιβάσιµες ορθές πρακτικές.
¾ Εµψύχωση του δικτύου αγροτικών περιοχών.
¾ Οργάνωση της ανταλλαγής εµπειριών και τεχνογνωσίας, ιδίως προς
όφελος των λιγότερο προηγµένων περιοχών, από τις πεπειραµένες
Ο.Τ.∆.
¾ Υποστήριξη των Ο.Τ.∆. για την ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας

Ενδεικτικές δράσεις του µέτρου είναι:
•

Ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια.

•

Εκδόσεις.

•

Σχεδιασµός και λειτουργία βάσεων δεδοµένων.

•

Αξιοποίηση του Internet.

•

Πρότυποι φάκελοι για µεταφορά των πιλοτικών και πετυχηµένων πρακτικών.

•

Μεθοδολογικοί οδηγοί.

•

Οργάνωση θεµατικών συναντήσεων εργασίας.

•

Συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
και την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος.

•

κ.λ.π.

Προς το σκοπό αυτό, η Μ.Ε.∆. θα συνεργάζεται µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος,
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER (Ελληνικό ∆ίκτυο Αγροτικών
Περιοχών), τις Ο.Τ.∆. και γενικά τις αγροτικές περιοχές, τους φορείς, τις οργανώσεις και τις
διοικητικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, η σχέση της Εθνικής Μ.Ε.∆. µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα πρέπει να
είναι άµεση και αµφίδροµη, µε στόχο τη µεταφορά εµπειριών από τα λοιπά κράτη µέλη προς
την Ελλάδα και αντίστροφα.
Τα δύο παραπάνω µέτρα είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους και εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη
δυνατή αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου άξονα.
Η συµµετοχή στο ∆ίκτυο θα είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους Φορείς
(Ο.Τ.∆.) της Πρωτοβουλίας LEADER+, ενώ δε θα είναι υποχρεωτική για τους λοιπούς
συµµετέχοντες στην διαδικασία της αγροτικής ανάπτυξης.
Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του δικτύου η εµπειρία, η τεχνογνωσία και το
περιεχόµενο των τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων.
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Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 καθορίζεται στο 1% της συνολικής Κοινοτικής Συµµετοχής, που
αντιστοιχεί σε 1,83 εκ. euro.
Τελικός δικαιούχος του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι η ∆/νση Προγρ/σµού & Γ.∆. του
Υπουργείου Γεωργίας.

12.4.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

–

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

–

Για την επιτυχία των στόχων και την έγκαιρη υλοποίηση της παρέµβασης, καθώς και την
εξασφάλιση της µέγιστης αποτελεσµατικότητας, συµπληρωµατικότητας και χρηστής
διαχείρισης των πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι νέοι
διαρθρωτικοί Κανονισµοί, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ειδική µονάδα διαχείρισης της
πρωτοβουλίας και εθνική επιτροπή παρακολούθησης αυτής.
Επιπλέον, η επιτυχία του προγράµµατος θα εξαρτηθεί και από άλλες ενέργειες τεχνικής
υποστήριξης, όπως φαίνεται στη συνέχεια, ενώ παράλληλα, υπάρχει υποχρέωση διεξαγωγής
αξιολογήσεων του προγράµµατος για τον επαναπροσδιορισµό της πορείας σε σχέση µε τους
στόχους της παρέµβασης.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο, είναι
επιφορτισµένη µε πληθώρα υποχρεώσεων, όπως συντονισµό και παρακολούθηση ενεργειών,
φορέων, συνεργασιών και δικτύων του προγράµµατος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
εξυπηρέτηση των πληροφοριακών συστηµάτων, συνεργασία µε εµπλεκόµενες αρχές,
διενέργεια εσωτερικών ελέγχων κ.λπ.
Με στόχο λοιπόν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέµενων κοινοτικών και εθνικών πιστώσεων
στον αγροτικό χώρο, θα πρέπει η διαχειριστική αρχή να έχει πλήρη διάρθρωση και στελεχιακό
δυναµικό, ώστε να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις του προγράµµατος.
Με βάση τα παραπάνω, η επιλεξιµότητα των δράσεων του άξονα αυτού καθορίζεται από το
φύλλο 11 του Κανονισµού 1685/2000 της Επιτροπής.
Η βαρύτητα του άξονα 4 καθορίζεται στο 3,3% περίπου της συνολικής κοινοτικής συνδροµής,
που αντιστοιχεί σε 6,16 εκ. euro.
Τελικός δικαιούχος του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. κοινοτικής
πρωτοβουλίας LEADER+.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περαιτέρω εξειδίκευση των τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+ θα γίνει στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού.

12.5.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράµµατος χρησιµοποιούνται φυσικοί και
δηµοσιονοµικοί δείκτες σύµφωνα µε το άρθρο 36 του κανονισµού 1260/1999.
Οι δείκτες που καθορίζονται στη συνέχεια είναι προσωρινοί και σε επίπεδο προγράµµατος,
ενώ η οριστικοποίηση και εξειδίκευση τους σε επίπεδο µέτρου θα πραγµατοποιηθεί στα
πλαίσια του συµπληρώµατος προγραµµατισµού.
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Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+
αναλαµβάνει να συµπεριλάβει στο σύστηµα παρακολούθησης του Ε.Π. τους κοινούς δείκτες
παρακολούθησης που θα παρασχεθούν από την Επιτροπή Ε.Ε. και οι οποίοι είναι κατάλληλοι
για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα δράσεις. Οι δείκτες αυτοί µπορούν να
συµπληρωθούν µε πρόσθετους δείκτες στο επίπεδο του προγράµµατος.
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ΕΚΡΟΗ
Περιγραφή
Αριθµός τοπικών
προγραµµάτων

Αριθµός
παρεµβάσεων
(Άξονας 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
∆είκτης

2.600

700

Νέοι (<30 ετών)
δικαιούχοι
επενδυτικών σχεδίων

900

Αριθµός σχεδίων
διακρατικής
συνεργασίας

Ελληνικό ∆ίκτυο
LEADER+

Φορέας Υποστήριξης
∆ικτύου Μ.Ε.∆.

∆είκτης

Περιγραφή

∆είκτης

40

Γυναίκες δικαιούχοι
επενδυτικών σχεδίων

Αριθµός σχεδίων
διατοπικής
συνεργασίας

Περιγραφή

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

20

∆ιατοπικές
συνεργασίες που
εξακολουθούν
µετά την
ολοκλήρωση των
σχεδίων

18

10

∆ιακρατικές
συνεργασίες που
εξακολουθούν
µετά την
ολοκλήρωση των
σχεδίων

8

1

Αριθµός
εκδηλώσεων
(συνόδων)
δικτύου
LEADER+

20

Πλήθος
ενεργειών
διάδοσης

60

Πλήθος
συµβουλευτικών
υπηρεσιών

90

Βάση
πληροφοριών
και τηλεµατικό
σύστηµα

1

1

Νέες µόνιµες
θέσεις εργασίας

1.350

Νέες εποχικές
θέσεις εργασίας

1.165

∆ιατήρηση
θέσεων εργασίας

1.115
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ΚΕΦ. 13-83

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΣΕ EURO
ΑΞΟΝΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

2=3+9

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

ΑΞΟΝΑΣ 1

346.149.547

235.378.401

68,00%

170.829.877

49,35%

64.548.524

18,65%

110.771.146

32,00%

ΑΞΟΝΑΣ 2

11.890.441

9.746.666

81,97%

7.310.000

61,48%

2.436.666

20,49%

2.143.775

18,03%

ΑΞΟΝΑΣ 3

2.440.000

2.440.000

100,00%

1.830.000

75,00%

610.000

25,00%

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ 4

8.213.333

8.213.333

100,00%

6.160.000

75,00%

2.053.333

25,00%

0

0,00%

368.693.321

255.778.400

69,37%

186.129.877

50,48%

69.648.523

18,89%

112.914.921

30,63%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΣΕ EURO
ΕΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2=3+9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

2000

0

0

2001

60.106.666

38.453.333

63,98%

28.000.000

46,58%

10.453.333

17,39%

21.653.333

36,02%

2002

56.877.777

36.392.888

63,98%

26.500.000

46,59%

9.892.888

17,39%

20.484.889

36,02%

2003

64.613.333

41.337.333

63,98%

30.100.000

46,58%

11.237.333

17,39%

23.276.000

36,02%

2004

59.428.332

42.292.593

71,17%

30.761.411

51,76%

11.531.182

19,40%

17.135.739

28,83%

2005

63.460.264

47.095.333

74,21%

34.254.654

53,98%

12.840.679

20,23%

16.364.931

25,79%

2006

64.206.949

50.206.920

78,20%

36.513.812

56,87%

13.693.108

21,33%

14.000.029

21,80%

368.693.321

255.778.400

69,37%

186.129.877

50,48%

69.648.523

18,89%

112.914.921

30,63%

ΣΥΝΟΛΟ

0

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

0

0
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ EURO
ΕΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2=3+9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

2000

0

0

0

0

0

0

0

2001

56.000.000

34.720.000

62,00%

25.200.000

45,00%

9.520.000

17,00%

21.280.000

38,00%

2002

52.977.778

32.846.222

62,00%

23.840.000

45,00%

9.006.222

17,00%

20.131.556

38,00%

2003

60.200.000

37.324.000

62,00%

27.090.000

45,00%

10.234.000

17,00%

22.876.000

38,00%

2004

56.308.355

39.482.593

70,12%

28.653.911

50,89%

10.828.682

19,23%

16.825.762

29,88%

2005

59.984.358

43.967.000

73,30%

31.908.404

53,19%

12.058.596

20,10%

16.017.358

26,70%

2006

60.679.056

47.038.586

77,52%

34.137.562

56,26%

12.901.024

21,26%

13.640.470

22,48%

346.149.547

235.378.401

68,00%

170.829.877

49,35%

64.548.524

18,65%

110.771.146

32,00%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΕΦ. 86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΕ EURO
ΕΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2=3+9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

2000

0

0

0

0

0

0

0

2001

1.866.666

1.493.333

80,00%

1.120.000

60,00%

373.333

20,00%

373.333

20,00%

2002

1.766.666

1.413.333

80,00%

1.060.000

60,00%

353.333

20,00%

353.333

20,00%

2003

2.000.000

1.600.000

80,00%

1.200.000

60,00%

400.000

20,00%

400.000

20,00%

2004

1.923.310

1.613.333

83,88%

1.210.000

62,91%

403.333

20,97%

309.977

16,12%

2005

2.120.906

1.773.333

83,61%

1.330.000

62,71%

443.333

20,90%

347.573

16,39%

2006

2.212.893

1.853.334

83,75%

1.390.000

62,81%

463.334

20,94%

359.559

16,25%

11.890.441

9.746.666

81,97%

7.310.000

61,48%

2.436.666

20,49%

2.143.775

18,03%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΕΦ. 87

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 3: ∆ΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΕ EURO
ΕΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2=3+9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

2000

0

0

0

0

0

2001

373.333

373.333

100,00%

280.000

75,00%

2002

360.000

360.000

100,00%

270.000

2003

400.000

400.000

100,00%

2004

400.000

400.000

2005

440.000

2006
ΣΥΝΟΛΟ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0

0

0

93.333

25,00%

0

0,00%

75,00%

90.000

25,00%

0

0,00%

300.000

75,00%

100.000

25,00%

0

0,00%

100,00%

300.000

75,00%

100.000

25,00%

0

0,00%

440.000

100,00%

330.000

75,00%

110.000

25,00%

0

0,00%

466.667

466.667

100,00%

350.000

75,00%

116.667

25,00%

0

0,00%

2.440.000

2.440.000

100,00%

1.830.000

75,00%

610.000

25,00%

0

0,00%
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΕ EURO
ΕΤΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2=3+9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

3=5+7

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

9

10=9/2

2000

0

0

0

0

0

2001

1.866.667

1.866.667

100,00%

1.400.000

75,00%

466.667

25,00%

0

0,00%

2002

1.773.333

1.773.333

100,00%

1.330.000

75,00%

443.333

25,00%

0

0,00%

2003

2.013.333

2.013.333

100,00%

1.510.000

75,00%

503.333

25,00%

0

0,00%

2004

796.667

796.667

100,00%

597.500

75,00%

199.167

25,00%

0

0,00%

2005

915.000

915.000

100,00%

686.250

75,00%

228.750

25,00%

0

0,00%

2006

848.333

848.333

100,00%

636.250

75,00%

212.083

25,00%

0

0,00%

8.213.333

8.213.333

100,00%

6.160.000

75,00%

2.053.333

25,00%

0

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.

ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

ΤΟΠΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε το σηµείο 12 της Ανακοίνωσης, Φορείς Υλοποίησης των τοπικών προγραµµάτων
της πρωτοβουλίας LEADER+ είναι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.), τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται στο άρθρο 27, παρ. 1 του Καν.1260/99.
Οι Οµάδες αυτές θα πρέπει να αποτελούν τη σύγκλιση του προβληµατισµού των
κοινωνικών, οικονοµικών και λοιπών εταίρων µιας περιοχής στα πλαίσια ισχυρής και
διευρυµένης βάσης συνεργασίας και να αποτυπώνουν τη συµφωνία όλων για την
ανάγκη συντονισµένης προώθησης ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής τους, µε
βάση την από κοινού εφαρµογή συγκεκριµένης αναπτυξιακής στρατηγικής.
Ως νοµική µορφή της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης ορίζεται αυτή της Ανώνυµης Εταιρείας, της
οποίας µέλη αποτελούν συλλογικοί φορείς του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού
τοµέα.
Ως ενδεικτικοί εταίροι - µέτοχοι θα µπορούσαν να αναφερθούν: η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου
και δεύτερου βαθµού, Σύλλογοι, Παραγωγικά και Επιστηµονικά Επιµελητήρια, Συνεταιρισµοί και
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών, επιστηµονικοί φορείς, περιβαλλοντικές και λοιπές
οργανώσεις, εκπρόσωποι εργαζοµένων, ιδιώτες (ΝΠΙ∆, φυσικά πρόσωπα) και άλλοι ως
απόδειξη της ενεργοποίησης και συµµετοχής του τοπικού πληθυσµού.
Μια τέτοια σύνθεση έχει διπλό χαρακτήρα ήτοι:
•

ποιοτικό,

µε την έννοια της συµµετοχής εταίρων που θεσµικά έχουν σαν στόχο την προώθηση της
τοπικής ανάπτυξης και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδοµής, καθώς επίσης
εταίρων που υλοποιούν δράσεις που συµβάλλουν σε νέες µορφές αγροτικής ανάπτυξης και
•

ποσοτικό,

µε την έννοια της µέγιστης συµµετοχής διαφορετικών εταίρων στην εταιρική σχέση και άρα
υιοθέτησης στο σύνολό της, όχι µόνο της αναπτυξιακής στρατηγικής, αλλά επιπρόσθετα των
µέσων και του τρόπου επίτευξής της.
Στην ουσία η Ο.Τ.∆. θα πρέπει να αποτελεί έναν αναπτυξιακό πυρήνα και εργαλείο στα
χέρια των τοπικών φορέων και προϊόν κοινής συµφωνίας όλων των δυνάµεων του
τόπου.
Ειδικά για την εφαρµογή του προγράµµατος LEADER+ είναι απαραίτητο να καθορισθεί το
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, στο οποίο, σύµφωνα µε το σηµείο 12 της Ανακοίνωσης, οι
οικονοµικοί εταίροι και οι ενώσεις πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής
εταιρικής σχέσης.
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων µπορεί να συµπίπτει µε το ∆.Σ. της Ο.Τ.∆., εφόσον αυτό
καλύπτει την ανωτέρω αναγκαία σύνθεση.
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Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης αποφάσεων ορίζεται ειδική επιτροπή: "Επιτροπή
∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER+–Ε.∆.Π. L+", µε απόφαση του ∆.Σ. και µε την έγκριση
της Γ.Σ. της Ο.Τ.∆., στην οποία καθορίζονται:
•

Η σύνθεση της, η οποία πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό που ορίζει η
Ανακοίνωση, ενώ παράλληλα, η συµµετοχή φορέων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα σε
αυτήν, να µην είναι µικρότερη του 30%.

•

Όλες οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην Ε.∆.Π. L+, προκειµένου να επιτευχθεί η
αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος.

Τα φυσικά πρόσωπα, που θα συµµετέχουν στην επιτροπή αυτή, θα πρέπει να καθορίζονται µε
αποφάσεις των αρµοδίων αποφασιστικών οργάνων των αντίστοιχων φορέων και τυχόν
αντικατάστασή τους θα τίθεται υπόψη της διαχειριστικής αρχής του προγράµµατος, µε πλήρη
τεκµηρίωση, προκειµένου να δοθεί σχετική έγκριση.
Η προβλεπόµενη σύσταση και λειτουργία της παραπάνω επιτροπής είναι νόµιµη µε βάση την
ελληνική νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών (Ν. 2190/30). Ειδικότερα, µε σχετική πρόβλεψη
στο καταστατικό των ανωνύµων εταιρειών, τµήµα των αρµοδιοτήτων του ∆.Σ. µπορεί να
εκχωρείται σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεσµεύουν µε τις αποφάσεις τους τη Γ.Σ. και έχουν
έναντι αυτής την ίδια ευθύνη όπως τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας.
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων κάθε Ο.Τ.∆. πρέπει να καθορίζεται στο σχέδιο τοπικού
προγράµµατος και αποτελεί ελάχιστο κριτήριο ένταξης.
Η εταιρική σχέση, το ∆.Σ. της Ο.Τ.∆. ή και η Ε.∆.Π. L+ θα πρέπει να διασφαλίζουν:
•

την επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής που έχουν υιοθετηθεί,

•

τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και το διαχειριστικό έλεγχο των πράξεων, τόσο στο
στάδιο προγραµµατισµού, όσο και στο στάδιο εφαρµογής,

•

την αποτελεσµατικότητά των επιλογών,

•

τη δυνατότητα αντιµετώπισης των οικονοµικών υποχρεώσεών
οποιεσδήποτε συνθήκες (ικανή οικονοµική επιφάνεια),

•

την εγκατάσταση στη περιοχή παρέµβασης ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον
εξασφαλίζεται η ευχερής καθηµερινή πρόσβαση στην περιοχή παρέµβασης,

•

ικανό υπηρεσιακό πυρήνα, που θα διαθέτει εµπειρία, διαχειριστικές ικανότητες,
σταθερότητα, διάρκεια και ειδικότητες, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους τρεις βασικούς
τοµείς του τοπικού προγράµµατος, δηλαδή την αναπτυξιακή διαδικασία του αγροτικού
χώρου (Γεωπόνος), την τεχνική παρακολούθηση (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός)
και την οικονοµική παρακολούθηση (Οικονοµολόγος). Ιδιαίτερα για τις Ο.Τ.∆., που
δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, στον υπηρεσιακό τους
πυρήνα θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη ατόµων µε αντίστοιχη εµπειρία και
τεχνογνωσία.

•

τον αξιόπιστο τρόπο λειτουργίας µέσω του σαφούς προσδιορισµού των ρόλων και
αρµοδιοτήτων της υπηρεσιακής δοµής, του επιπέδου λήψης αποφάσεων και της
διοίκησης,

•

την αυτονοµία του επιπέδου λήψης αποφάσεων για την πρωτοβουλία LEADER+.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο.Τ.∆.)

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ θα εγκριθεί η
εφαρµογή τοπικών προγραµµάτων LEADER+.
Η επιλογή των τοπικών προγραµµάτων LEADER+ θα στηριχθεί (αποκλειστικά) στην
αξιολόγηση της ποιότητας της πρότασης και της αξιοπιστίας του υποψήφιου φορέα
υλοποίησης (υποψήφιας Ο.Τ.∆.).
Αυτό σηµαίνει ότι τυχόν ένταξη φορέων στις προηγούµενες εφαρµογές LEADER I και LEADER
II δεν θα αποτελέσει "κεκτηµένο", αλλά θα αξιολογηθεί ίσοις όροις µε όλους τους υποψήφιους
φορείς.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων θα χρησιµοποιηθούν
ελάχιστα κριτήρια ένταξης και οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης µε συγκεκριµένη βαρύτητα.
Ως ελάχιστα κριτήρια ένταξης καθορίζονται τα ακόλουθα:
−

η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης να ανήκει στις περιοχές εφαρµογής του
προγράµµατος, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 7.

−

η ύπαρξη συνοχής και επαρκούς κρίσιµης µάζας στην περιοχή παρέµβασης από την
άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών πόρων και ειδικότερα, ο
πληθυσµός της περιοχής παρέµβασης να είναι µεταξύ των 10.000 και 100.000 κατοίκων.
Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις (π.χ. νησιωτικές περιοχές)
µπορούν να γίνουν αποδεκτές προτάσεις για περιοχές κάτω των 10.000 κατοίκων.

−

ο καθορισµός θέµατος συσπείρωσης, περί το οποίο αρθρώνεται και αναπτύσσεται το
αναπτυξιακό σχέδιο και η σχέση του µε την ταυτότητα ή και τους πόρους ή και την
τεχνογνωσία της περιοχής,

−

η ύπαρξη ex-ante αξιολόγησης,

−

η νοµική µορφή της εταιρικής σχέσης, η οποία πρέπει να είναι αυτή της Α.Ε.,

−

η εγκατάσταση της Ο.Τ.∆. στην περιοχή παρέµβασης ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον
εξασφαλίζεται ευχερής καθηµερινή πρόσβαση προς και από την περιοχή παρέµβασης,

−

ο καθορισµός του επιπέδου λήψης αποφάσεων και η τήρηση του όρου της Ανακοίνωσης
για συµµετοχή σε αυτό ιδιωτικών συλλογικών φορέων σε ποσοστό όχι µικρότερο του 50%.

Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης, σε δεύτερο στάδιο,
εξετάζονται οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν σχέση µε:
1. Την περιοχή παρέµβασης.
2. Το περιεχόµενο του σχεδίου.
3. Τη συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµό
προγράµµατα και πολιτικές στη συγκεκριµένη περιοχή.

µε

άλλα

εφαρµοζόµενα

4. Την εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της Ο.Τ.∆.
5. Το χρηµατοδοτικό πλάνο.
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Επιµέρους κριτήρια για κάθε οµάδα κριτηρίων αξιολόγησης µπορούν να αναφερθούν:
1. Όσον αφορά στην περιοχή παρέµβασης:
Η αξιολόγηση αυτής της οµάδας κριτηρίων έχει σχέση µε:
•

την ύπαρξη αγροτικού χαρακτήρα και περιορισµένης έκτασης στην περιοχή
παρέµβασης,

•

την ύπαρξη οµοιογένειας από φυσικο-οικονοµική-κοινωνική άποψη,

•

το βαθµό ορεινότητας,

•

το συνολικό και τον αγροτικό πληθυσµό,

•

τις τάσεις γήρανσης,

•

τις προοπτικές ανανέωσης του ενεργού πληθυσµού,

•

την απασχόληση,

•

την προοπτική συµπληρωµατικής ανάπτυξης δεσµών µεταξύ των τοµέων της τοπικής
οικονοµίας,

•

την τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριµένης περιοχής παρέµβασης.

2. Όσον αφορά στο περιεχόµενο του σχεδίου:
Το περιεχόµενο θα αξιολογηθεί, µε βάση:
•

την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης µε αξιόπιστα και συγκεκριµένα στοιχεία και
δείκτες,

•

την ανάπτυξη της ανάλυσης SWOT που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη
συγκεκριµένη περιοχή,

•

τον σαφή καθορισµό στόχων, την ποσοτικοποίησή τους και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του προγράµµατος,

•

τους τρόπους και µεθόδους εξυπηρέτησης των στόχων του εθνικού προγράµµατος
LEADER+ και των γενικότερων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και ιδιαίτερα της
ισότητας ευκαιριών (γυναίκες και νέοι), απασχόλησης, περιβάλλοντος,

•

την ποιότητα συγκεκριµένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων
και τη συσχέτιση µε τις προτεινόµενες δράσεις,

•

τη συσχέτιση του σχεδίου µε τα αποτελέσµατα (θετικά ή αρνητικά) προηγούµενων
εφαρµογών LEADER (εφόσον υπάρχουν),

•

τη µεταβιβασιµότητα των ενεργειών.

•

τον πιλοτικό χαρακτήρα του σχεδίου και ειδικότερα την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
µεθόδων, τεχνικών και υπηρεσιών για την αξιοποίηση των φυσικών, οικονοµικών και
ανθρώπινων πόρων, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του τοπικού πληθυσµού
και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής,
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•

τον καθορισµό σαφών στόχων συνεργασίας και τη σχέση τους µε τους στόχους του
συνολικού προγράµµατος,

•

την ποιότητα των συνεργασιών (αριθµός και αξιοπιστία εταίρων, οικονοµική
υποστήριξη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι άλλοι εταίροι δεν είναι φορείς ενταγµένοι
στη LEADER+, ανάπτυξη κοινών δράσεων που συµπληρώνουν ή ενισχύουν αυτές
άλλων προγραµµάτων ή πρωτοβουλιών κ.λπ.) την τεκµηρίωση της σπουδαιότητας
τους, το πρακτικό τους αποτέλεσµα (αριθµός ή εύρος των ωφελούµενων κ.λ.π) και τον
προβλεπόµενο τρόπο εφαρµογής τους,

•

τις προοπτικές, στόχους, αναµενόµενα αποτελέσµατα προτεινόµενων διατοπικών ή
διαπεριφερειακών δικτυώσεων και εκτίµηση του κόστους,

•

την ποιότητα της ex-ante αξιολόγησης του σχεδίου, την περιγραφή του µηχανισµού και
την οικονοµική επιβάρυνση του σχεδίου για την on-going αξιολόγηση, τον καθορισµό
δεικτών φυσικού αντικειµένου και επιπτώσεων,

•

το βαθµό προετοιµασίας της εφαρµογής και την ετοιµότητα παρεµβάσεων,
µηχανισµών, ενεργειών.

3. Όσον αφορά στη συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµό µε άλλα εφαρµοζόµενα
προγράµµατα και πολιτικές στην περιοχή παρέµβασης:
Η εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των παρεµβάσεων είναι ένα ζητούµενο,
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα πόρων και παρεµβάσεων. Έτσι, θα αξιολογηθεί:
•

η καταγραφή και συσχέτιση των λοιπών παρεµβάσεων που προγραµµατίζονται ή
πραγµατοποιούνται στην περιοχή,

•

η ανάπτυξη δικτύου δράσεων,
προγραµµάτων και πολιτικών,

•

η διαφοροποίηση των δράσεων σε περίπτωση επικάλυψης προγραµµατικών
περιοχών που θα προσδώσουν προστιθέµενη αξία στις ήδη πραγµατοποιούµενες
παρεµβάσεις,

•

η αξιοποίηση ή στήριξη µηχανισµών που εξυπηρετούν άλλα προγράµµατα ή
πρωτοβουλίες στις συγκεκριµένες περιοχές,

•

ο βαθµός συνεργασίας µε τους κρατικούς φορείς για την επίτευξη της ολοκληρωµένης
ανάπτυξης της περιοχής.

που

εξασφαλίζουν

τη

συµπληρωµατικότητα

4. Όσον αφορά στην εταιρική σχέση και οργανωτική δοµή της Ο.Τ.∆.
Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα εκτίµησης της σοβαρότητας και της αποτελεσµατικότητας
της εταιρικής σχέσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η διάρκεια της σχέσης, η
διαφάνεια των αποφάσεων και ενεργειών, η προοπτική ανάλυσης της αναπτυξιακής
διαδικασίας της περιοχής παρέµβασης. Εξάλλου, η υπηρεσιακή δοµή της Ο.Τ.∆. έχει
άµεση σχέση µε τη δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων και πρέπει να εξασφαλίζει τις
γνώσεις, την ικανότητα, το απαραίτητο δυναµικό και τη διάρκεια µέσα από ένα αξιόλογο
στελεχιακό πυρήνα. Έτσι, τα κριτήρια αξιολόγησης θα εξετάσουν:
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•

τον αριθµό, το είδος και την αξιοπιστία των εταίρων,

•

το βαθµό κινητοποίησης των τοπικών φορέων και το βαθµό εκπροσώπησης του
τοπικού πληθυσµού µέσω συλλογικών (επαγγελµατικών, κοινωνικών, κλπ.) φορέων
στην εταιρική σχέση,

•

την εξασφάλιση, µέσω του καταστατικού, του κοινωφελή σκοπού της Ο.Τ.∆. τόσο στον
τρόπο λειτουργίας, όσο και στους τοµείς παρέµβασής της.

•

την οικονοµική επιφάνεια (µετοχικό κεφάλαιο) της εταιρικής σχέσης,

•

την εξασφάλιση στη στελεχιακή δοµή ειδικοτήτων που εξυπηρετούν τους 3 βασικούς
τοµείς του τοπικού προγράµµατος, δηλαδή την αναπτυξιακή διαδικασία του αγροτικού
χώρου (Γεωπόνος), την τεχνική παρακολούθηση (Πολ/κός ή Αρχιτ/νας Μηχ/κός) και
την οικονοµική παρακολούθηση (Οικονοµολόγος). Στις περιπτώσεις Ο.Τ.∆. που
δραστηριοποιούνται κυρίως σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές θα πρέπει
επιπλέον να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στη στελεχιακή δοµή, ατόµων µε εµπειρία και
τεχνογνωσία σε περιβαλλοντικά θέµατα (περιβαντολόγος). Στις λοιπές περιπτώσεις
Ο.Τ.∆., η απασχόληση περιβαντολόγου θα εκτιµηθεί θετικά.

•

την ύπαρξη οργανογράµµατος, τον σαφή καθορισµό αρµοδιοτήτων και ρόλων, την
ποιότητα και σταθερότητα της εσωτερικής στελεχιακής διαρθρωτικής δοµής της ΟΤ∆,
σε σχέση µε το περιεχόµενο και τις ανάγκες του σχεδίου που πραγµατοποίησε ή/και
προτείνει να πραγµατοποιήσει,

•

τον τρόπο διασφάλισης της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της αυτονοµίας
του επιπέδου λήψης αποφάσεων,

•

τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των έργων, καθώς και τη διαδικασία
ενηµέρωσης για τα αποτελέσµατα των ενεργειών αυτών και τεκµηρίωσης των σχετικών
αποφάσεων,

•

τους τρόπους και τις ενέργειες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης του πληθυσµού και τον
τρόπο υποστήριξης του σχεδίου, των ενδιαφεροµένων ή των δικαιούχων,

•

την προηγούµενη εµπειρία υλοποίησης προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης και
άλλων οµοειδών προγραµµάτων της Ο.Τ.∆. (όπου υπάρχει), την αποτελεσµατικότητα
και το βαθµό αξιοποίησης των πόρων προηγούµενων εφαρµογών,

•

την περιβαλλοντική επίδοση και "συµπεριφορά" της Ο.Τ.∆. από την προηγούµενη
εφαρµογή (για ήδη υπάρχουσα Ο.Τ.∆),

•

τους τρόπους αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής.

5. Όσον αφορά στο χρηµατοδοτικό πλάνο:
Η εκτίµηση του κόστους των ενεργειών θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και σύµφωνα µε τις
χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που προβλέπονται στους σχετικούς κοινοτικούς Κανονισµούς.
Το χρηµατοδοτικό σχέδιο πρέπει να εξασφαλίζει τη µέγιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών
κεφαλαίων, τη βιωσιµότητα των παρεµβάσεων και την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
Η αξιολόγηση της οµάδας αυτής θα αφορά:
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•

τη ρεαλιστική εκτίµηση του συνολικού κόστους, σε σχέση µε τη δυνατότητα εφαρµογής
του σχεδίου στη συγκεκριµένη περιοχή,

•

το βαθµό κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων,

•

τη σχέση κόστους-ωφέλειας (π.χ. σε σχέση µε την απασχόληση),

•

την ισόρροπη και σύµφωνα µε συγκεκριµένο σκεπτικό κατανοµή των πόρων µεταξύ
τοµέων, µέτρων, δράσεων και ετών,

•

το κόστος τεχνικής στήριξης της ΟΤ∆ και τη συσχέτισή του µε το κόστος του σχεδίου.

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για κάθε µία από τις παραπάνω οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης καθορίζεται η ακόλουθη
βαρύτητα:
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Περιοχή παρέµβασης

20%

Περιεχόµενο του σχεδίου

20%

Συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµό µε άλλα
εφαρµοζόµενα προγράµµατα και πολιτικές στη συγκεκριµένη
περιοχή

20%

Εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της Ο.Τ.∆.

25%

Χρηµατοδοτικό πλάνο

15%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την εφαρµογή του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρωτοβουλίας LEADER+ υιοθετούνται οι ακόλουθες πράξεις,
οι οποίες είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία1999 (ΕΕ L 161 της 26.6,1999,
σ.1) και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1260/99 όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των
παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων.
Οι πράξεις αυτές δεν προδικάζουν τις ρυθµίσεις που ενδέχεται να υιοθετηθούν για την
οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο στο πλαίσιο νέων κανονισµών σε εφαρµογή του άρθρου
53 του κανονισµού 1260/99, ή άλλων ισοδύναµων ρυθµίσεων.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δύνανται να τροποποιηθούν στο πλαίσιο της εταιρικής
σχέσης, µετά από πρόταση των εθνικών αρχών ή της Επιτροπής ΕΚ.

16.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εµπειρία της LEADER I ενσωµατώθηκε κατά την εφαρµογή της LEADER II.
Η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών
δράσεων, πέραν του θέµατος της απορρόφησης των πόρων, ενισχύθηκε.
Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροπή ΕΚ συµφώνησαν σ’ ένα σηµαντικό αριθµό µέτρων για
τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας σε ό,τι αφορά τόσο την
υλοποίηση των έργων και ενεργειών, όσο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων.
Η πρόκληση για την πρωτοβουλία LEADER+ συνίσταται στο να διαφυλάξει και να ενισχύσει το
κεκτηµένο ιδίως σε ότι αφορά µια αξιόπιστη διαχείριση και στη συνέχεια,
−

να θέσει σε εφαρµογή ένα ανανεωµένο σύστηµα για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας του εθνικού συστήµατος ελέγχων, του ελέγχου της νοµιµότητας και
κανονικότητας των δαπανών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς των διαρθρωτικών Ταµείων
και τις διατάξεις για την καταπολέµηση της απάτης, και

−

να διασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίηση της αξιολόγησης.

Οι θεσµικές, οργανωτικές και λειτουργικές παρεµβάσεις της LEADER II θα ενταχθούν αρµονικά
στο νέο πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρωτοβουλίας LEADER+ σύµφωνα µε
το νέο κανονισµό 1260/1999.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρωτοβουλίας LEADER+ η Υπηρεσία
∆ιαχείρισης διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων. Σε
περίπτωση διαπίστωσης αδυναµιών, οι εθνικές αρχές υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα.
Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήµατος περιγράφονται στη συνέχεια.
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16.2.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

16.2.1.

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Πρωτοβουλίας LEADER+

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

Κοινοτικής

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρωτοβουλίας LEADER+ είναι
Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και υπάγεται απ’ ευθείας στον Ειδικό
Γραµµατέα Γ' ΚΠΣ, ο οποίος και την εκπροσωπεί έναντι της Επιτροπής Ε.Ε. και του Κράτους.
Η συγκρότηση, η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης καθορίζονται από τον κανονισµό αριθ. 1260/99, το Νόµο 2860/2000 (ΦΕΚ
251/Α/14.11.2000) και την κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αποτελεσµατικότητα και κανονικότητα της
διαχείρισης και εφαρµογής του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
Οι αρµοδιότητές της ορίζονται στο άρθρο 34 του κανονισµού 1260/1999 και είναι υπεύθυνη για
τη λήψη των ακόλουθων µέτρων:
1. Τη δηµιουργία µηχανισµού συλλογής αξιόπιστων οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων
σχετικά µε την εφαρµογή, τους δείκτες παρακολούθησης και την αξιολόγηση, καθώς και
την εισαγωγή τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και
την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην Επιτροπή ΕΚ (κανονισµός
1260/1999 αθρ. 34 παρ. 1α). Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
1.1

Μεριµνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι - για διάστηµα τριών ετών µετά την τελευταία
πληρωµή από την Επιτροπή E.Ε να τηρούν φάκελο έργου/υποέργου µε τα
απαιτούµενα στοιχεία και παραστατικά. Η προθεσµία αυτή διακόπτεται σε
περίπτωση δικαστικών διώξεων ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση της Επιτροπής
ΕΕ.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και ο τελικός αποδέκτης τηρούν φάκελο έργου/υποέργου
µε το απαιτούµενο κατά περίπτωση περιεχόµενο.

1.2.

Τηρεί αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης στο ΟΠΣ µε µηνιαία δελτία δαπανών και
τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης.

1.3.

Ελέγχει την αξιοπιστία των δηλωθέντων στοιχείων µε τυποποιηµένους ελέγχους
που διενεργεί το ΟΠΣ και η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.

1.4

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων για την
υποβολή των πληροφοριών του µηνιαίου και τριµηνιαίου δελτίου του ΟΠΣ, που
επηρεάζει τη χρηµατοδότηση των έργων από τον κρατικό προϋπολογισµό.

1.5

Αποστέλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα τυποποιηµένα αρχεία (flat files) που
προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση. Τα ανωτέρω αρχεία παράγονται
από το ΟΠΣ.

2. Τη σύνταξη και πρόταση προσαρµογής του συµπληρώµατος προγραµµατισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Καν. 1260/99 και τις απαιτήσεις που απορρέουν από την
εφαρµογή του ΟΠΣ (Κανoνισµός 1260/1999, αρθ. 34 παρ. 1β και παρ. 3).
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3. Την εφαρµογή του συµπληρώµατος προγραµµατισµού (κανονισµός 1260/1999, αρθ. 34
παρ. 1β και παρ. 3).
Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
3.1.

Εφαρµόζει τα µέτρα του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.

3.2.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ και προβαίνει
στους ελέγχους του πρώτου επιπέδου, έτσι όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 16.5.1.

4. Τη σύνταξη και υποβολή προς την Επιτροπή Ε.Ε. και το ΥΠ.ΟΙ.Ο. των ετήσιων εκθέσεων
εκτέλεσης και της τελικής έκθεσης κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ (κανονισµός 1260/1999, άρθ.34 παρ.1γ του).
Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
4.1.

Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την τελική έκθεση εκτέλεσης, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

4.2

Υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις ετήσιες εκθέσεις και
την τελική έκθεση εκτέλεσης.

4.3

Υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. και στην Επιτροπή
(συµπεριλαµβανοµένης και της ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων).

ΕΕ

5. Την προετοιµασία και οργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης (κανονισµός 1260/1999,
αρθ. 34 παρ 1δ, αρθ. 42).
Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
5.1

Συνεργάζεται µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο., την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή ΕΕ
για την οργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης αξιοποιώντας και τα στοιχεία που
παρέχονται από το ΟΠΣ (δείκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων). Η Υπηρεσία
∆ιαχείρισης συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ε.Ε. και τις Εθνικές Αρχές στο πλαίσιο
της εκ των υστέρων αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 43 του κανονισµού
1260/1999.

5.2

Μεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της ενδιάµεσης αξιολόγησης.

6. Τη χρησιµοποίηση, είτε χωριστού λογιστικού συστήµατος, είτε κατάλληλης λογιστικής
κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα
πρωτοβουλίας LEADER+ (κανονισµός 1260/1999, άρθρο 34, παρ. ε).
Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. µεριµνά ώστε:
6.1.

Οι τελικοί δικαιούχοι που µε βάση την ελληνική νοµοθεσία τηρούν το ενιαίο λογιστικό
σύστηµα να δηµιουργούν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο
έργο.

6.2

Για τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να τηρούν λογιστικό
σύστηµα, η διαχειριστική αρχή, µε την έγκριση του έργου, θα δίνει λογιστική
κωδικοποίηση, την οποία ο τελικός δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί.

7. Τη θέσπιση µέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση και
υιοθέτηση µέτρων για προσαρµογές που απαιτούνται ή ενδεχόµενες διορθώσεις.
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8. Τη διασφάλιση της κανονικότητας και της συµβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα
πρωτοβουλίας LEADER+ (κανονισµός 1260/1999, άρθ. 12, αρθ. 35 παρ. 1στ),
δεδοµένου ότι η συµµόρφωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή κοινοτικής
συνδροµής.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εφιστά την προσοχή των τελικών δικαιούχων, καθώς και των
τελικών αποδεκτών στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το κοινοτικό δίκαιο:
i.

∆ηµόσιες Συµβάσεις: η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης διασφαλίζει την τήρηση των όρων και
των γενικών αρχών της Συνθήκης ΕΚ καθώς και των οδηγιών που αφορούν την
κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων.
Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών που τυγχάνουν ή θα τύχουν κοινοτικής
συνδροµής και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. γίνεται µνεία της
ανωτέρω συνδροµής.

ii.

Περιβάλλον: η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των
παρεµβάσεων στους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, και ιδίως προς τις
οδηγίες 76/464/ΕΟΚ που αφορά τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος από
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες, την οδηγία που αφορά τα αζωτούχα άλατα, την
οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC), καθώς και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί από την οδηγία 97/11/ΕΚ, σχετικά µε την αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδοθεί:
•

Στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των απορριµµάτων σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία.

•

Στη βελτίωση της υφιστάµενης διαδικασίας για την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ), ιδίως δε, τη διάθεση στο
κοινό ικανού χρόνου διαβούλευσης.

•

Στη χορήγηση των αδειών σύµφωνα µε την οδηγία 96/61/ΕΚ.

Ως προς την εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ (“πτηνά”) και 92/43/ΕΟΚ
(“Habitats”), ειδικότερα δε, σε ό,τι αφορά τα έργα που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν σηµαντικά περιοχές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο NATURA
2000, δεδοµένου ότι ο σχετικός κατάλογος των περιοχών αυτών έχει ήδη
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Ε.Ε., οι εθνικές αρχές δεσµεύονται να µην επιτρέψουν
την υποβάθµιση της κατάστασης κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων των
διαρθρωτικών Ταµείων. Επίσης οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης παρέχουν
στην
Επιτροπή Ε.Ε. πληροφορίες για τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να αποφευχθεί η
υποβάθµιση των περιοχών που χρήζουν προστασίας στα πλαίσιο του εν λόγω
δικτύου, κατά την ένταξη και εκτέλεση των σχετικών έργων.
iii.

Κρατικές ενισχύσεις (µε την επιφύλαξη του άρθρου 51 παρ.1. του κανονισµού.
(ΕΚ)1257/99): Αυτές πρέπει να εγγράφονται σε επίπεδο µέτρων.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. υποβάλλει τις αναγκαίες πληροφορίες βάσει των
κανονισµών (τίτλος καθεστώτος, αύξων αριθµός κοινοποίησης, αριθµός εγκριτικής
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απόφασης, ηµεροµηνία λήξης εφαρµογής της έγκρισης). Στο κεφάλαιο 16.10
αναφέρονται σε πίνακα τα µέτρα που περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις µε τις
σχετικές πληροφορίες.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρέπει επίσης να συµπληρώνει και να
ενηµερώνει τους αντίστοιχους πίνακες. Επίσης µε την υποβολή του
συµπληρώµατος προγραµµατισµού ενηµερώνεται η Επιτροπή για τυχόν
τροποποιήσεις καθώς και για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση.
Θέσπιση νέου καθεστώτος ενισχύσεων οδηγεί σε τροποποίηση της σχετικής µε την
παρέµβαση απόφασης.
Όπου το Ε.Π. περιλαµβάνει κρατικές ενισχύσεις που δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, εγκρίνεται υπό τον όρο ότι συµπεριλαµβάνεται
ρήτρα αναστολής των εν λόγω µέτρων.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. θεσπίζει τους κατάλληλους µηχανισµούς
προκειµένου να τηρούνται οι κανόνες σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και
κοινοτικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα “de minimis”, καθώς και των
καθεστώτων ενισχύσεων που καλύπτονται στο πλαίσιο κανονισµών εξαιρέσεων
που στο µεταξύ εγκρίνονται.
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι, κατά το
δυνατόν, απλές, διαφανείς και φιλικές προς τους τελικούς αποδέκτες.
iv.

Ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών: πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε
τρόπο ουσιαστικό και ολοκληρωµένο κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία.
Κάθε δράση που θα αναληφθεί για το θέµα αυτό πρέπει να συµφωνεί µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
Στόχοι που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών θα πρέπει να
προσδιορίζονται σε µεταγενέστερη φάση.

v.

Κοινή Αγροτική Πολιτική: οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις πρέπει να έχουν
συνοχή και να συµµορφώνονται µε τους κανόνες της ΚΑΠ, ιδίως δε, µε εκείνους
που αφορούν τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ) και τις διεθνείς δεσµεύσεις της
Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. Κάθε εξαίρεση πρέπει να αιτιολογείται σύµφωνα µε το
άρθρο 37.3. του κανονισµού 1257/1999.

Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
8.1

Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να υποστηρίξει τους τελικούς
δικαιούχους, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

8.2

Πραγµατοποιεί ελέγχους κατά τη διαδικασία ένταξης των έργων/ενεργειών στα
προγράµµατα των τελικών δικαιούχων και ελέγχους κατά την υλοποίηση και
ολοκλήρωση των πράξεων.

9. Την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
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9.1

Συνεργάζεται µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή
Ε.Ε. για την εξειδίκευση και το συντονισµό των ενεργειών δηµοσιότητας του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+.

9.2

Παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων,
σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των έργων που υλοποιούνται.

10. Τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ µε την επιφύλαξη του εσωτερικού της κανονισµού.
11. Την οργάνωση της ετήσιας συνάντησης διαχείρισης µε την Επιτροπή και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των αιτιολογηµένων συστάσεών της (κανονισµός
1260/1999, άρθρο 34 παρ.2).
Ορισµένες από τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης µπορούν να εκχωρηθούν µε
γραπτή συµφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της
Επιτροπής Ε.Ε. παραµένει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
H Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+
στελεχώνεται σύµφωνα µε το Νόµο 2860/2000 και τις εφαρµοστικές αποφάσεις που εκδίδονται
στο πλαίσιο αυτού του νόµου, απασχολεί µέχρι 50 άτοµα, µέρος των οποίων εγκαθίσταται µε
έδρα στις Περιφέρειες.
Στα πλαίσια του προσωπικού της κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης προβλέπονται
ειδικότητες, όπως: γεωτεχνικού, µηχανικού, οικονοµολόγου, περιβαλλοντολόγου, νοµικού,
πληροφορικής κ.λπ.
Το ενδεικτικό οργανόγραµµα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+
είναι:
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η οργάνωση και οι αρµοδιότητες των ανωτέρω µονάδων είναι σύµφωνες µε τις
εφαρµοστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα πλαίσια του Ν.2860/2000 που αποτελεί το
θεσµικό πλαίσιο σε εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 1260/99 και
συγκεκριµένα του Άρθρου 34 του Τίτλου IV αυτού.
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Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ κατανέµονται
στις τέσσερις µονάδες ως εξής:
Α. Μονάδα Α’: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης:
1. Μεριµνά για την κατάρτιση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού και τις προσαρµογές
του µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα για τον προγραµµατισµό
και για την υποβολή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+. Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης
των πράξεων στα πλαίσια των προγραµµάτων των τελικών δικαιούχων.
2. Συντάσσει την ετήσια και τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας
LEADER+ και µεριµνά για την υποβολή τους στην επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+, στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Ε.Ε.
3. Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάµεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο. σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στους κανονισµούς, στους κανόνες και στα πλαίσια που ισχύουν.
Επεξεργάζεται προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης
αξιολόγησης.
4. Οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµοσιότητα του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+ σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο.
5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας
LEADER+ στα πλαίσια των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών του τοµέα, των τεθέντων
στόχων και ειδικότερα όσον αφορά στους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και των
προοπτικών εξέλιξης και εισηγείται µέτρα αναθεώρησής τους. Επίσης παρακολουθεί την
πρόοδο συναφών µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+ έργων και
ενεργειών.
6. Συνεργάζεται µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο, την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ και την Επιτροπή Ε.Ε. για την παροχή σε αυτές
κάθε πληροφορίας που ζητείται στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+. Επίσης µεριµνά για την εφαρµογή και
εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών
για τη σωστή λειτουργία της διαχειριστικής αρχής. Επίσης συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες
υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς για θέµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+.
7. Μεριµνά για την επεξεργασία, εκπόνηση και εισήγηση των θεµάτων, σε συνεργασία µε τις
υπόλοιπες µονάδες, στην επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος
πρωτοβουλίας LEADER+ στα πλαίσια του κανονισµού λειτουργίας της.
8. Μεριµνά για την αποστολή στην Επιτροπή Ε.Ε. όλων των τυποποιηµένων αρχείων (flat
files) που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση µε την Επιτροπή Ε.Ε. για το
επιχειρησιακό πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+ στα πλαίσια του προγραµµατισµού.
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Β. Μονάδα Β': Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης:
1. Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών έγκρισης των πράξεων στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ και παρακολουθεί την πορεία
εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α)

Μεριµνά για την ενηµέρωση των τελικών δικαιούχων µε βάση και τις οδηγίες του
ΥΠ.ΟΙ.Ο.

β)

Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων των πράξεων που
υποβάλλονται.

γ)

Αξιολογεί τα Τ∆Ε/Υ των πράξεων που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα κριτήρια
ένταξης πράξεων.

δ)

Μεριµνά για την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης των πράξεων του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διατύπωσης γνώµης του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και των αρµοδίων Υπουργείων/Φορέων.

ε)

Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων
(µηνιαία και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης) που υποβάλλουν οι τελικοί
δικαιούχοι και µεριµνά για την καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται µε το
ΥΠ.ΟΙ.Ο και την Αρχή Πληρωµής για το περιεχόµενο των στοιχείων που οι τελικοί
δικαιούχοι υποβάλουν στα µηνιαία και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης.

στ) Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων
που έχουν αναλάβει, καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως όσον
αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονοµικό αντικείµενο, το χρονοδιάγραµµα και τις
προοπτικές τους, καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δηµοσιότητα, την τήρηση
χωριστής λογιστικής µερίδας για το έργο και την τήρηση των πολιτικών.
2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των µέτρων και τις προοπτικές τους και
επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης.
3. Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των τοπικών προγραµµάτων
LEADER+ στις αρµόδιες για την χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες.
4. Για τα Υποέργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από τον ν. 1418/84, εξετάζει τα στάδια
εξέλιξης της υλοποίησής τους κατά την εισαγωγή του Τ∆Υ στο ΟΠΣ.
5. Προτείνει µέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιούχων, προκειµένου να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.

Γ. Μονάδα Γ': Ελέγχου:
1. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν.
2860/2000 και ειδικότερα:
α)

Ελέγχει τις Ο.Τ.∆. αν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση που έχουν να
παρακολουθούν και να ελέγχουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας από τους
τελικούς αποδέκτες τους κατά το στάδιο προετοιµασίας εκτέλεσης της πράξης ή και
µετά την ένταξή της στο τοπικό πρόγραµµα. Ειδικά για τις πράξεις (έργα), στις οποίες
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περιλαµβάνονται υποέργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από το ν. 1418/84, ελέγχει
την τήρηση της νοµιµότητας σε επίπεδο υποέργου.
β)

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων ελέγχει την νοµιµότητα και κανονικότητα
των δαπανών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονοµικών στοιχείων που
δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο στα πλαίσια των µηνιαίων και τριµηνιαίων
δελτίων παρακολούθησης, την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός
δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο πρόγραµµα του και την τήρηση των
κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

γ)

Πραγµατοποιεί ελέγχους στις πράξεις µετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον
τελικό δικαιούχο και εκδίδει την βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού
δικαιούχου.

2. Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων µέτρων
για βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και µέτρα για την
υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους.
3. Ελέγχει τις λειτουργίες της ειδικής υπηρεσίας σε σχέση µε θέµατα που θέτουν η Αρχή
Πληρωµής, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών µεριµνά
για την άµεση συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου, τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση
του σχετικού πορίσµατος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι το οριστικό κλείσιµο
του θέµατος.
5. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και µεριµνά για την καταχώριση των πορισµάτων ελέγχων στο
ΟΠΣ και την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωµής, την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου και τον τελικό δικαιούχο.

∆. Μονάδα ∆': Οργάνωσης – Υποστήριξης:
1. Μεριµνά για την κατάρτιση του προγράµµατος ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης σε
συνεργασία µε τις άλλες µονάδες και υποστηρίζει το έργο τους στην εκτέλεση των
ενεργειών αυτών µετά την έγκρισή τους. Τηρεί τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία των
ενεργειών αυτών.
2. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία µε την αντίστοιχη µονάδα
του ΥΠ.ΟΙ.Ο. έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην
Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και
λειτουργία του. Επίσης, παρέχει τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία του εξοπλισµού και
του λογισµικού καθώς και υποστήριξη στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας (εκπαίδευση
κ.λπ.)
Επίσης οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άµεσης
ενηµέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφεροµένους για θέµατα του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, µελετών, στοιχείων και απαραίτητων
βοηθηµάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
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4. Χειρίζεται τα θέµατα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά και τα θέµατα οργάνωσης
και εκπαίδευσης.
5. Μεριµνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης
των εγγράφων και την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων και του
προσωπικού της.
7. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες στον Γενικό/Ειδικό Γραµµατέα.

16.2.2.

Έγκριση τοπικών προγραµµάτων LEADER+

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ και ειδικότερα στα
πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 αυτού εγκρίνονται τοπικά προγράµµατα
LEADER+, Φορείς Υλοποίησης των οποίων είναι οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης.
Η διαδικασία έγκρισης των τοπικών προγραµµάτων LEADER+ είναι το σύνολο των ενεργειών
που απαιτούνται, προκειµένου να εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους στα πλαίσια του
επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
Η πρόταση, η επιλογή και έγκριση χρηµατοδότησης των τοπικών προγραµµάτων LEADER+
καθορίζονται µε διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης πληροφορεί τους εν δυνάµει Φορείς Υλοποίησης (εν δυνάµει Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης) για τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης στα πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης έχει την ευθύνη για την επιλογή ή την απόρριψη έγκρισης των
τοπικών προγραµµάτων LEADER+ στη βάση των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής
όπως αυτά καθορίζονται στο κεφάλαιο 15.
Οι προτάσεις τοπικών προγραµµάτων LEADER+ υποβάλλονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται
σύµφωνα µε την ανοικτή διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους.
Σε κάθε περίπτωση τοπικά προγράµµατα, που δεν έχουν αξιολογηθεί από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο θετικής αξιολόγησης, δεν εντάσσονται στο
πλαίσιο του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ και κατά συνέπεια δεν χρηµατοδοτούνται από
αυτό.
Η διαδικασία έγκρισης των τοπικών προγραµµάτων LEADER+ περιλαµβάνει τα ακόλουθα
στάδια:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάµει Φορείς υλοποίησης (εν
δυνάµει Οµάδες Τοπικής ∆ράσης) για την υποβολή σχεδίων τοπικών προγραµµάτων
LEADER+, στα πλαίσια της οποίας θα αναφέρεται ο τόπος και η προθεσµία υποβολής των
σχεδίων.
Αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν µε βάση τα καθορισθέντα (στο κεφάλαιο
15) ελάχιστα κριτήρια ένταξης και κριτήρια αξιολόγησης.
Έκδοση απόφασης για την καταρχήν έγκριση των τοπικών προγραµµάτων LEADER+ και
δέσµευσης των αναγκαίων πιστώσεων, οριστικοποίηση του τοπικού προγράµµατος και
πρόσκληση των Ο.Τ.∆. για υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων.
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∆ιαδικασία συντονισµού για την έγκριση του τοπικού προγράµµατος.
Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µεταξύ των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και του
Υπουργείου Γεωργίας.
Ειδικότερα:
1.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων τοπικών προγραµµάτων LEADER+:

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ καλεί τους εν δυνάµει Φορείς
Υλοποίησης (εν δυνάµει Οµάδες Τοπικής ∆ράσης) για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση
σχεδίων τοπικών προγραµµάτων.
Η πρόσκληση θα γίνεται είτε µε σχετική δηµοσίευση στον τύπο, είτε/και µε κάθε άλλο
πρόσφορο µέσο.
Με την πρόσκληση θα δίδεται εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο θα επιτρέψει στους
ενδιαφερόµενους Φορείς Υλοποίησης (ενδιαφερόµενες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης) να
ετοιµάσουν την πρότασή τους.
Η σύνταξη των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων θα γίνει µε βάση τυποποιηµένο πρότυπο που
θα αποτελεί παράρτηµα της πρόσκλησης, µε στόχο την καλύτερη προετοιµασία και την
πληρέστερη µορφή των σχεδίων, αλλά και τη διευκόλυνση της αξιολόγησής τους.
Το τοπικό πρόγραµµα θα πρέπει να βασίζεται και να αποτυπώνει τις ανάγκες των τοπικών
φορέων και πληθυσµού. Κατά το σχεδιασµό του τοπικού προγράµµατος, οι εν δυνάµει Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης, προβαίνουν σε ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πληθυσµού και
φορέων της περιοχής τους και εξασφαλίζουν την ενεργό συµµετοχή και τη συναίνεση αυτών
για τους στόχους, τη στρατηγική και γενικά την αναπτυξιακή διαδικασία που σχεδιάζεται για την
περιοχή τους. Τα παραπάνω περιγράφονται και αποδεικνύονται στα πλαίσια του σχεδίου
τοπικού προγράµµατος.
Μετά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µπορούν να πραγµατοποιηθούν
επόµενες προσκλήσεις, έτσι ώστε σε χρονικό διάστηµα 2 ετών από την έγκριση, από την
Επιτροπή Ε.Ε., του Επιχειρησιακού Προγράµµατος LEADER+, να έχει συµπληρωθεί ο
αριθµός των προβλεπόµενων τοπικών προγραµµάτων, εφόσον ο αριθµός αυτός δεν έχει
συµπληρωθεί από την πρώτη προκήρυξη. Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για ορισµένα σχέδια
συνεργασιών που δεν θα είναι εξ αρχής ενσωµατωµένα στα εγκεκριµένα αναπτυξιακά σχέδια
των Ο.Τ.∆.

2.

Αξιολόγηση των προτάσεων τοπικών προγραµµάτων από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+:

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ εξετάζει τα σχέδια τοπικών
προγραµµάτων µε βάση τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης και τις οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης,
που περιγράφονται στο κεφάλαιο 15.
Η µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής δηµοσιοποιούνται στα πλαίσια της
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ συγκροτείται
επιτροπή για την αξιολόγηση των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων.
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Σε ειδικά θέµατα κατά την αξιολόγηση, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µπορεί να υποστηριχθεί και µε
υπηρεσίες εξωτερικών εµπειρογνωµόνων.
Εάν το προτεινόµενο τοπικό πρόγραµµα, µε βάση τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης, κρίνεται
ανεπαρκές, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ενηµερώνει τον υποψήφιο Φορέα Υλοποίησης για την
απόρριψη, µε σχετική αιτιολόγηση. Όπου κρίνεται αναγκαίο, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης,
η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προσκαλεί τον υποψήφιο Φορέα Υλοποίησης να επανυποβάλλει
διορθωµένο σχέδιο του τοπικού προγράµµατος σε τακτή προθεσµία.

3.

Καταρχήν έγκριση / οριστικοποίηση του τοπικού προγράµµατος / Πρόσκληση για
υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων (Τ.∆.Ε)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας
απόφαση έγκρισης του Τοπικού Προγράµµατος µε αντίστοιχη κατανοµή πιστώσεων, η οποία
κοινοποιείται στην Ο.Τ.∆.
Παράλληλα, εφόσον κριθεί σκόπιµο, καλείται η Ο.Τ.∆. να αναµορφώσει το πρόγραµµα της
σύµφωνα µε την κατανοµή πιστώσεων και να συµµετάσχει, σε τακτή ηµεροµηνία, σε τεχνική
σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την
οριστικοποίηση του προγράµµατος της.
Μετά την οριστικοποίηση του τοπικού προγράµµατος, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προσκαλεί τις
Ο.Τ.∆ για υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων, τα οποία αξιολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια
ένταξης πράξεων και για τα οποία συµπληρώνονται αντίστοιχα ∆ΕΕΚ (∆ελτία ελέγχου
εκπλήρωσης κριτηρίων).
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+ και περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες κριτηρίων.
α.

Επιλεξιµότητα, στο πλαίσιο του µέτρου (κανονισµός 1260/1999, άρθρο 18 παρ.3β).

β.

Σκοπιµότητα (οικονοµική βιωσιµότητα και κοινωνικό όφελος).

Εάν το έργο δηµιουργεί έσοδα, η αξιολόγηση πρέπει επιπροσθέτως να οδηγεί σε µια σύσταση
για το ποσοστό της δηµόσιας συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού
1260/1999 και στη βάση ανάλυσης κόστους-οφέλους. Όπου απαιτείται υποβάλλεται και
µελέτη κόστους-οφέλους.
γ.
Πληρότητα, δηλ. εάν εκπληρώνονται οι στόχοι του µέτρου µε αυτοτελή τρόπο ή εάν
αποτελεί µέρος ενός ήδη ενταγµένου έργου και εάν το έργο έχει προοπτικές σωστής
λειτουργίας.
δ.
Ωριµότητα. Αξιολόγηση της ωριµότητας µε βάση την κατηγορία του έργου και τα
στοιχεία του τεχνικού δελτίου του έργου. Επιπλέον διενεργείται έλεγχος των απαιτουµένων
αδειοδοτήσεων. Ελέγχεται επίσης η ύπαρξη και η ποιότητα των απαιτουµένων µελετών και
αξιολογούνται οι δοµές για την υλοποίηση του έργου/ υποέργου.
ε.
Συνέπεια µε τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (π.χ. πολιτική απασχόλησης,
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, περιβάλλον, ΚΓΠ).
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4.

∆ιαδικασία συντονισµού για την έγκριση του τοπικού προγράµµατος:

Τα τοπικά προγράµµατα υποβάλλονται στη συνέχεια σε µια διαδικασία συντονισµού για την
έγκρισή τους, που λειτουργεί στο επίπεδο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του ΥΠ.ΟΙ.Ο., της ∆/νσης
Προγρ/σµού & Γ.∆. του Υπουργείου Γεωργίας που έχει την ευθύνη για το διαρθρωτικό ταµείο
ΕΓΤΠΕ-Π, καθώς και της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Αυτή η διαδικασία συντονισµού αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση της συµβατότητας των
τοπικών προγραµµάτων LEADER+ µε τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΚΠΣ και στην
επιβεβαίωση ή και προσαρµογή του χρηµατοδοτικού σχήµατος. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται
ώστε αυτή η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρόνο. Αυτή η διαδικασία συντονισµού
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που υιοθετεί η ∆ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ.

5.

Υπογραφή σύµβασης για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντονισµού εκδίδεται από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
απόφαση ένταξης πράξεων (Έργων) σε επίπεδο τοπικού προγράµµατος, η οποία µεταξύ των
άλλων συνοδεύει το αίτηµα για εγγραφή του προγράµµατος στο Π.∆.Ε.
Η Ο.Τ.∆. καλείται, στη συνέχεια, για υπογραφή σύµβασης µε το Υπουργείο Γεωργίας στην
οποία αποτυπώνονται λεπτοµερώς οι υποχρεώσεις της, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες
εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των Τοπικών προγραµµάτων LEADER+ όλες οι
αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.

6.

Εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ – Τήρηση των φακέλων:

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων του έργου/ενέργειας στο ΟΠΣ, µε την ένταξή του στο Ε.Π.
Είναι επίσης, υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου/ενέργειας, καθώς και για την τήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του ΟΠΣ
τουλάχιστον για την περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ. 6 του κανονισµού
1260/1999.

7.

Πρόσβαση στα έγγραφα:

Με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών διατάξεων για την πρόσβαση στα έγγραφα, ειδική
βαρύτητα αποδίδεται στη διαφάνεια. Τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία και τα
αποτελέσµατα της επιλογής των πράξεων τίθενται στη διάθεση της αρµόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
Επιπλέον, όλα τα έγγραφα που αφορούν την πράξη καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
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16.2.3.

Έγκριση επενδυτικών σχεδίων (υποέργων) από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης

Η αξιολόγηση, επιλογή και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων (Υποέργων) του τοπικού
προγράµµατος LEADER+ γίνεται από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης µε διαφανείς και
αντικειµενικές διαδικασίες.
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης πληροφορεί τους εν δυνάµει τελικούς αποδέκτες για τις δυνατότητες
συγχρηµατοδότησης στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER+ γενικά κατά τη
διάρκεια υλοποίησης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες.
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης έχει την ευθύνη για την επιλογή ή απόρριψη ένταξης επενδυτικών
σχεδίων στο τοπικό πρόγραµµα LEADER+ σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια
επιλογής.
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται σύµφωνα µε
την ανοικτή διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους.
Η διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην/στις οποία/ες προβαίνει η Οµάδα Τοπικής
∆ράσης, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το Υπουργείο Γεωργίας, µε σκοπό την
υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους τελικούς αποδέκτες (δηµόσιους
& ιδιωτικούς).
Αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση καθορισµένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής, τα οποία
έχουν προταθεί από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και συνοδεύουν την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης.
Έκδοση απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και ενηµέρωση των
τελικών αποδεκτών (δηµόσιων & ιδιωτικών) σχετικά µε τη ληφθείσα απόφαση.
Εξέταση ενστάσεων ενδιαφεροµένων τελικών αποδεκτών.
Υποβολή στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τεχνικών ∆ελτίων Έργων / Υποέργων για έκφραση
σύµφωνης γνώµης.
Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µεταξύ Οµάδας Τοπικής ∆ράσης και τελικών αποδεκτών
(δηµόσιων & ιδιωτικών).

1.

Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες:

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, µετά την υπογραφή σύµβασης µε το Υπουργείο Γεωργίας
προβαίνει σε δηµοσιοποίηση του προγράµµατός της, µε την οποία καλεί τους δυνητικούς
τελικούς αποδέκτες (δηµόσιους και ιδιωτικούς) για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια των εφαρµοστικών αποφάσεων που θα εκδοθούν µετά την έγκριση του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+ θα καθορισθεί το περιεχόµενο, οι ελάχιστα αποδεκτοί τρόποι και οι
προθεσµίες δηµοσιότητας των προσκλήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχει στους ενδιαφερόµενους
δυνητικούς αποδέκτες υπόδειγµα φακέλου υποψηφιότητας, βάσει του οποίου θα πρέπει να
συνταχθεί και να υποβληθεί η πρότασή τους.
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Το ελάχιστα αποδεκτό περιεχόµενο του φακέλου υποψηφιότητας καθορίζεται από την
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.

2.

Αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης:

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης αξιολογεί τις προτάσεις των δυνητικών αποδεκτών (δηµόσιων &
ιδιωτικών) µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια αποκλεισµού και αξιολόγησης.
Η µεθοδολογία και τα κριτήρια συνοδεύουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης συγκροτεί κατάλληλη
επιτροπή. Στα ειδικά θέµατα κατά την αξιολόγηση, η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης µπορεί να
υποστηριχθεί και µε υπηρεσίες εξωτερικών εµπειρογνωµόνων.

3.

Έκδοση απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης:

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης, η Ο.Τ.∆.
εκδίδει απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε πλήρη κατάλογο
επιλεγεισών, απορριφθεισών και αποκλειόµενων προτάσεων, η οποία κοινοποιείται στους
υποψηφίους. Η απόφαση περιλαµβάνει επίσης πλήρη τεκµηρίωση στις περιπτώσεις
απόρριψης και αποκλεισµού, καθώς και την προθεσµία υποβολής ενστάσεων.

4.

Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων τελικών αποδεκτών:

Οι ενστάσεις των υποψηφίων τελικών αποδεκτών εξετάζονται από επιτροπή που συγκροτείται
στο πλαίσιο της Ο.Τ.∆.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και σύµφωνα µε το πόρισµα της αρµόδιας
επιτροπής, η Ο.Τ.∆. εκδίδει σχετική απόφαση µε πλήρη τεκµηρίωση των θέσεών της, η οποία
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, όλες οι αποφάσεις και
γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.

5.

Υποβολή στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Τεχνικών ∆ελτίων Έργων / Υποέργων για
έκφραση σύµφωνης γνώµης / Υπογραφή συµβάσεων:

Στη συνέχεια, η Ο.Τ.∆. συντάσσει και αποστέλλει Τεχνικά ∆ελτία Έργων/ Υποέργων στην
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, προκειµένου αυτή να εκφράσει τη σύµφωνη γνώµη της ως προς την
τήρηση των κριτηρίων ένταξης πράξεων.
Μετά την έκφραση σύµφωνης γνώµης από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, η Ο.Τ.∆. εκδίδει τις
αποφάσεις ένταξης των τελικών αποδεκτών στο τοπικό πρόγραµµα και τους προσκαλεί για την
υπογραφή σύµβασης, στην οποία αποτυπώνονται λεπτοµερώς οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι
διαδικασίες υλοποίησης και χρηµατοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
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6.

Ένταξη Έργων / Υποέργων κατά τη διάρκεια υλοποίησης / εκτέλεσής τους:

Έργα/υποέργα, που κατά τη χρονική στιγµή της αίτησης ένταξης βρίσκονται ήδη σε φάση
υλοποίησης/εκτέλεσης, αξιολογούνται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραµµα
είναι επιλέξιµες µε την επιφύλαξη του άρθρου 30 παρ.2 και του άρθρου 52 παρ.4 του
κανονισµού 1260/1999.
Η παραπάνω ρύθµιση αφορά έργα που η εκτέλεσή τους έχει αρχίσει πριν από την λειτουργία
των διαχειριστικών αρχών - και κατ’ εξαίρεση ορισµένων άλλων έργων - κι έχει εφαρµογή
εντός του ορίου του 10% του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
Επιπλέον, λαµβάνεται υπόψη το "αποτέλεσµα µόχλευσης (leverage effect)".

7.

Υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ – Τήρηση των φακέλων:

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης είναι υπεύθυνη για την υποβολή, στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+, των σχετικών στοιχείων του Έργου/Υποέργου, που απαιτεί το
ΟΠΣ, µε την ένταξή του στο τοπικό πρόγραµµα.
Είναι επίσης, υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου, καθώς και για την υποβολή, προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, των στοιχείων του ΟΠΣ,
για επικαιροποίηση, τουλάχιστον για την περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ. 6
του κανονισµού 1260/1999.
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης τηρούν ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο θα σχεδιασθεί σε
κεντρικό επίπεδο και στο οποίο καταγράφονται πλήρη στοιχεία µέχρι και το επίπεδο του
τελικού αποδέκτη. Από το σύστηµα αυτό προκύπτουν τα στοιχεία του ΟΠΣ, τα οποία
υποβάλλονται στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας
LEADER+.

8.

Τροποποίηση Έργου/Υποέργου:

Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του Έργου και των Υποέργων του (που
καθορίζονται στις αντίστοιχες συµβάσεις) όπως εγκρίθηκε από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης
γίνεται µε βάση διαδικασία που θα καθορίσει η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας
LEADER+.
Οι τροποποιήσεις δεν µπορούν να οδηγούν σε σηµαντικές τροποποιήσεις του αντικειµένου
του κατά την έννοια του άρθρου 30 παρ.4 του κανονισµού 1260/1999.
Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος
δεν είναι επιλέξιµες για εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση.
Οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση µιας δεύτερης θετικής
έγκρισης χρηµατοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαµβάνεται η διαδικασία της αρχικής
έγκρισης (αξιολογώντας και τη συµβατότητα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία).
Ο προϋπολογισµός του έργου χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου που εγκρίθηκε από την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης και δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
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Πρόσβαση στα έγγραφα:

9.

Με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών διατάξεων για την πρόσβαση στα έγγραφα, ειδική
βαρύτητα αποδίδεται στη διαφάνεια. Τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία και τα
αποτελέσµατα της επιλογής των έργων/ενεργειών τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
Επιπλέον, όλα τα έγγραφα που αφορούν στο έργο/ενέργεια υποβάλλονται στην Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+, προκειµένου να καταχωρηθούν στο ΟΠΣ.

16.3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράµµατος
Παρακολούθησης βάσει του άρθρου 35 του κανονισµού 1260/99.
16.3.1.

συστήνεται

Επιτροπή

Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρωτοβουλίας
LEADER+

Η παρακολούθηση του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ είναι ευθύνη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+, η οποία συστήνεται εντός τριών µηνών
από την απόφαση της Επιτροπής ΕΚ για την έγκριση του Ε.Π. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνικής έννοµης τάξης.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ προεδρεύεται από τον
Ειδικό Γραµµατέα Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας.
Ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ συµµετέχουν:
−

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.

−

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών– ∆ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ.

−

Εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωµής.

−

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

−

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας.

−

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση
της υπαίθρου".

−

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.Α.Α. ("Έγγραφο Προγραµµατισµού
Αγροτικής Ανάπτυξης").

−

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. "ΑΛΙΕΙΑ".

−

Εκπρόσωποι των
Προγραµµάτων.

−

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.

−

Εκπρόσωποι αρµοδίων Υπουργείων.

−

Εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ, ΚΕ∆ΚΕ κ.λπ.).

−

Εκπρόσωποι της Επιτροπής Ε.Ε. µε επικεφαλής εκπρόσωπο της DG AGRI και ένας
εκπρόσωπος της ΕΤΕπ µε συµβουλευτική ιδιότητα.

Υπηρεσιών

∆ιαχείρισης

των

Περιφερειακών
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Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να προσκαλούνται
κατά περίπτωση εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής κοινότητας, µη κυβερνητικών οργανώσεων,
άλλων ενδιαφεροµένων φορέων καθώς και εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
1. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό σε συµφωνία µε την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+ και το ΥΠ.ΟΙ.Ο.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού 1260/99, επιβεβαιώνει ή προσαρµόζει το
συµπλήρωµα
προγραµµατισµού,
συµπεριλαµβανοµένων
των
φυσικών
και
δηµοσιονοµικών δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν στην παρακολούθηση του. Επίσης,
εγκρίνει κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού.
3. Εξετάζει και εγκρίνει εντός έξι µηνών µετά από την έγκριση του προγράµµατος τα κριτήρια
ένταξης πράξεων που χρηµατοδοτούνται βάσει εκάστου µέτρου.
4. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την
επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων του προγράµµατος.
5. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
για τα διάφορα µέτρα, καθώς και την ενδιάµεση αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο
42 του κανονισµού 1260/1999.
6. Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν
στην Επιτροπή Ε.Ε.
7. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχοµένου της
απόφασης της Επιτροπής Ε.Ε. σχετικά µε την κοινοτική συνδροµή µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ε.Ε.
8. Προτείνει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ οποιαδήποτε
τροποποίηση του προγράµµατος, που µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων
του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέµβασης,
συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής διαχείρισης. Κάθε προσαρµογή του
προγράµµατος, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 3 του κανονισµού
1260/1999.
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
Προκειµένου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+, έχει δικαίωµα πληροφόρησης για όλες τις παρεµβάσεις αυτού.
Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν αιτήµατός της, έχει δικαίωµα πρόσβασης σε
όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των Έργων/Υποέργων και την εφαρµογή τους,
τηρουµένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν θέµατα εµπιστευτικότητας (π.χ. κρατικές
ενισχύσεις).
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16.4.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

16.4.1.

Αρχή Πληρωµής

Για την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών δηµιουργείται µία
ειδική υπηρεσία πληρωµών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, σε επίπεδο Κ.Π.Σ. και
κοινοτικών πρωτοβουλιών για όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΚΠΣ και των κοινοτικών
πρωτοβουλιών και όλα τα διαρθρωτικά Ταµεία. Η ίδια υπηρεσία έχει τα ανάλογα καθήκοντα και
αρµοδιότητες για το Ταµείο Συνοχής.

Η Αρχή Πληρωµής σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 32 του κανονισµού 1260/1999 και την εθνική
νοµοθεσία:
1. Είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την υποβολή των αιτήσεων πληρωµών στην
Επιτροπή Ε.Ε. (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα
και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα µε το 32 παρ. 3. κανονισµού 1260/1999 καθώς και για
την αποδοχή των πιστώσεων της Επιτροπής Ε.Ε..
2. ∆ιασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συµµετοχής στο Π∆Ε το συντοµότερο
δυνατόν και χωρίς καµία κράτηση.
3. Υποβάλλει την πιστοποιηµένη δήλωση στην Επιτροπή (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά
µέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα µε το 32
παρ. 4 του κανονισµού 1260/1999.
4. Υποβάλλει τις προβλέψεις για µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή ΕΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.7 του κανονισµού 1260/1999.
5. Καθορίζει σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ τους κανόνες λειτουργίας του
ΟΠΣ για την επεξεργασία των πληροφοριών που χρησιµοποιεί (ελέγχει, πιστοποιεί, εγκρίνει) η
αρχή πληρωµής, κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Μεριµνά για την ορθή λειτουργία των
λογιστικών συστηµάτων στο επίπεδο των διαχειριστικών αρχών κατόπιν απόφασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ορίζει έναν
υπεύθυνο, που θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές και θα συνοµιλεί µε την αρχή
πληρωµής. Η αρχή πληρωµής υποστηρίζεται από το "Γραφείο Υποστήριξης" (help desk).
6. ∆ιενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. και στους τελικούς
δικαιούχους που προβλέπεται στην παρ. 16.5.2 (έλεγχος δευτέρου επιπέδου).
7. Προβαίνει σε αναστολή των πληρωµών σε περίπτωση βάσιµης υπόνοιας παρατυπίας,
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το τρίτο επίπεδο ελέγχου (την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών), την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., το ΟΠΣ, τον τελικό δικαιούχο και τον τελικό
αποδέκτη.
8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών πληρωµών,
αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι αποφάσεις της αρχής πληρωµής, που θα πρέπει να
είναι αιτιολογηµένες και να συµφωνούν µε την αρχή της αναλογικότητας, µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο διοικητικών ή/και δικαστικών προσφυγών.
9. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισµό των χρηµατοδοτικών ροών και την
διαχείριση των λογαριασµών που κατατίθενται οι πιστώσεις των διαρθρωτικών Ταµείων.
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Χρηµατοδοτικές ροές

16.4.2.

Α. Ροές χρηµατοδοτήσεων
Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών του ΚΠΣ και των
πρωτοβουλιών, µε την έννοια ότι η παροχή της εθνικής και της κοινοτικής συνδροµής στον
τελικό δικαιούχο θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο του Ε.Π., η χρηµατοδοτική
διαδροµή θα είναι η ακόλουθη:
i)

Η αρχή πληρωµής είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συγκεκριµένων λογαριασµών
που θα διατηρεί το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζα της Ελλάδας: τέσσερις
λογαριασµούς για το ΚΠΣ και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες (ένας λογαριασµός για κάθε
διαρθρωτικό ταµείο: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) και έναν λογαριασµό για το Ταµείο
Συνοχής.
Κάθε λογαριασµός υποδιαιρείται σε υπο-λογαριασµούς ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Οι κοινοτικές πιστώσεις κατατίθενται απευθείας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ΕΕ
στους λογαριασµούς, ανά διαρθρωτικό Ταµείο και ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ενηµερώνεται σχετικά.

ii)

Με εντολή της αρχής πληρωµής, οι κοινοτικές πιστώσεις εγγράφονται στο τµήµα
εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού - Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Στο
τµήµα δαπανών εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων (κοινοτικών και
δηµόσιων εθνικών) προς τους τελικούς δικαιούχους. Σε περίπτωση ιδιωτικής
συµµετοχής αυτή εµφαίνεται στα αντίστοιχα υποσυστήµατα του ΟΠΣ για το ΚΠΣ, τις
κοινοτικές πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής.
Οι προκαταβολές των κοινοτικών πόρων µε την αντίστοιχη εθνική συµµετοχή
χρησιµοποιούνται, προκειµένου να γίνει η χρηµατοδότηση των τελικών δικαιούχων.
Τυχόν τόκοι που θα προκύψουν από προκαταβολές θα χρησιµοποιηθούν για το
πρόγραµµα.
Στον κρατικό προϋπολογισµό υπάρχουν στοιχεία µε τα οποία καθορίζεται σαφώς η
παρέµβαση, ο τελικός δικαιούχος και το ύψος της οικονοµικής συνδροµής, όπως:
-

Η επωνυµία του τελικού δικαιούχου.

-

Ο τίτλος του προγράµµατος του τελικού δικαιούχου.

-

Ο εγκριθείς από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προϋπολογισµός κατά την έγκριση του
προγράµµατος του τελικού δικαιούχου στα πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράµµατος LEADER+.

-

Η ετήσια κατανοµή του προϋπολογισµού ∆ηµόσιας ∆απάνης.

iii) Η αρχή πληρωµής µεριµνά για την απόδοση των ετήσιων πιστώσεων (κοινοτικών και
δηµόσιων εθνικών) στους τελικούς δικαιούχους. Η απόδοση των πιστώσεων αυτών
γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού – Π.∆.Ε.
και τους ρυθµούς υλοποίησης των έργων, όπως πιστοποιούνται από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης.
Η απόδοση στους τελικούς δικαιούχους γίνεται χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών (άρθρο 32
παρ. 1 του κανονισµού 1260/1999).
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Β. Ροή χρηµατοδοτικών πληροφοριών
i)

Η απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης κοινοποιείται στον τελικό δικαιούχο.
Ο τελικός δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ τις πραγµατοποιηθείσες
πληρωµές µέσω ενός µηνιαίου δελτίου, καθώς και την εξέλιξη του φυσικού και του
οικονοµικού αντικειµένου µέσω ενός τριµηνιαίου δελτίου παρακολούθησης.
Οι πληροφορίες αυτές µετά την έγκριση και επιβεβαίωσή τους από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης
του
επιχειρησιακού
προγράµµατος
πρωτοβουλίας
LEADER+
καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
Η αρχή πληρωµής κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών µέσω του ΟΠΣ και
διασταυρώνει τα στοιχεία που βεβαιώνει η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µε τις πληρωµές του
Π∆Ε, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από κατάλληλα τραπεζικά στοιχεία.

ii)

Η αρχή πληρωµής υποβάλλει τις αιτήσεις στην Επιτροπή ΕΕ αφού:
-

ελέγξει την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και ιδίως σε ότι αφορά τις
πληρωµές που έχουν γίνει από τον τελικό δικαιούχο,

-

επαληθεύσει πιθανά ερωτήµατα που εκκρεµούν, µετά τους σχετικούς ελέγχους,

-

ελέγξει εάν το συµπλήρωµα προγραµµατισµού και οι σχετικές ετήσιες εκθέσεις της
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή ΕΕ.

Το ΟΠΣ πραγµατοποιεί ελέγχους για τις πληρωµές των σχετικών ποσών και για τα
παραστατικά των δαπανών που παρέχονται από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
επιχειρησιακού προγράµµατος LEADER+, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα
των παρεχόµενων πληροφοριών (κυρίως η ακρίβεια των καταχωρούµενων
πληροφοριών και των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών, καθώς και η τήρηση των
κανόνων επιλεξιµότητας).
Η αρχή πληρωµής διαθέτει στο ΟΠΣ αναλυτικά δεδοµένα των δαπανών που
δηλώνονται από τους τελικούς δικαιούχους και καταχωρούνται από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
Το ΟΠΣ τροφοδοτείται µε στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται
µέσω των λογαριασµών που διατηρούνται σε άλλους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς.
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16.5.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 1 του Kανονισµού 1260/99, το κράτος µέλος έχει την κύρια
ευθύνη για την άσκηση του οικονοµικού ελέγχου των παρεµβάσεων.
Ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Ε.Ε, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίσει ότι οι
κοινοτικοί πόροι χρησιµοποιούνται σωστά και αποτελεσµατικά, βάσει των αρχών της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ιδίου κανονισµού, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού
προγράµµατος είναι η κατά πρώτο λόγο υπεύθυνη αρχή για το σύννοµο των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων/ενεργειών και της εφαρµογής του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Είναι επίσης υπεύθυνη για τις αιτιάσεις και τις απαντήσεις, οι οποίες δίδονται σε παρατηρήσεις
και σε αιτήσεις λήψεως διορθωτικών µέτρων της Επιτροπής Ε.Ε. βάσει του άρθρου 38 παρ. 4,
εδ. α΄ του κανονισµού 1260/99 ή στις συστάσεις αναπροσαρµογής, οι οποίες διατυπώνονται
βάσει του άρθρου 34 παρ. 2 του ιδίου κανονισµού.
Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των
διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται σε τρία επίπεδα:
Ο έλεγχος πρώτου επιπέδου είναι εσωτερικής φύσεως και ασκείται από την Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Περιλαµβάνει τον έλεγχο όλων των πράξεων
από άποψη φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τήρησης διαδικασιών και
χρονοδιαγράµµατος τόσο στον τόπο υλοποίησής τους, όσο και στην έδρα των φορέων
(τελικών δικαιούχων) που έχουν την ευθύνη τήρησης του απαιτούµενου αρχείου της πράξης
(προκηρύξεις, µελέτες, παραστατικά δαπανών, κ.λπ.).
Ο έλεγχος του δεύτερου επιπέδου συνίσταται σε εξωτερικό διαχειριστικό έλεγχο. Ο έλεγχος
αυτός περιλαµβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση του συστήµατος ελέγχων του πρώτου
επιπέδου και υπεισέρχεται, όπου είναι απαραίτητο, στις ειληµµένες από τα διαχειριστικά
όργανα αποφάσεις, καθώς και στον έλεγχο των τελικών δικαιούχων.
Ο έλεγχος αυτού του επιπέδου ασκείται από την αρχή πληρωµής. Η αρχή πληρωµής µπορεί
να χρησιµοποιήσει προς τούτο υφιστάµενες εθνικές διοικητικές αρχές.
Ο έλεγχος του τρίτου επιπέδου αφορά το συνολικό συντονισµό των συστηµάτων ελέγχου
και ασκείται από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία διενεργεί τους
ελέγχους που αναφέρονται στο εδάφιο 4 του άρθρου 17 του Ν.2860/2000. Ειδικότερα,
διενεργεί ελέγχους επί των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης, της Αρχής Πληρωµής και των τελικών
δικαιούχων, προκειµένου να διασφαλίσει τη χρηστή και αποτελεσµατική δηµοσιονοµική
διαχείριση. Επίσης, διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε έργα/ενέργειες σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις του κανονισµού 2064/97 ή του εν ισχύ κανονισµού κατά τη στιγµή πραγµατοποίησης
των ελέγχων.
Κατά τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών ή εµπειρογνώµονες.
Όταν διαπιστώνονται από όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα ελέγχου περιπτώσεις οι οποίες
απαιτούν δηµοσιονοµική διόρθωση, ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 907/052/2-7-2003 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 878/Β/2-7-2003) περί του εθνικού συστήµατος δηµοσιονοµικών
διορθώσεων.

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΦ. 16-119

Η Επιτροπή Ε.Ε., στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότητάς της ως θεµατοφύλακα για την
ορθή εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει την
ύπαρξη και την καλή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, ώστε οι κοινοτικοί
πόροι να χρησιµοποιούνται µε τρόπο κανονικό και αποτελεσµατικό.
Προς τούτο, µε την επιφύλαξη των ελέγχων από τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και τα πορίσµατά
τους υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Επιτροπής Ε.Ε. µπορούν να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους,
και ιδίως δειγµατοληπτικούς, για όλες τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις, καθώς και των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, µε προειδοποίηση τουλάχιστον µίας εργάσιµης ηµέρας.
Η Επιτροπή Ε.Ε. πληροφορεί για αυτό την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού
προγράµµατος κατά τρόπο ώστε να έχει κάθε δυνατή βοήθεια. Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του
κράτους µέλους µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους αυτούς.
Η Επιτροπή Ε.Ε. µπορεί να ζητήσει από το κράτος µέλος να πραγµατοποιήσει έναν επιτόπιο
έλεγχο για να βεβαιωθεί για το σύννοµο ενός ή περισσοτέρων πράξεων.
Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Επιτροπής Ε.Ε. µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους
αυτούς.
16.5.1.

Ο έλεγχος στο πρώτο επίπεδο

Α. Προληπτικός έλεγχος
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ ελέγχει όλα τα στάδια
προετοιµασίας της υλοποίησης σε επίπεδο Τ.∆.Ε. Συγκεκριµένα, ελέγχει τις Ο.Τ.∆. στην
υποχρέωση που έχουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την τήρηση του νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου από τους τελικούς αποδέκτες τους.
Συγκεκριµένα διασφαλίζει ότι:
-

ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει όλα τα µέτρα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην
επιλογή αποδεκτών/αναδόχων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου,

-

έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Επίσης, ελέγχει όλους τους λοιπούς τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(Άξονες 3 & 4).
B. Έλεγχος κατά την εκτέλεση της πράξης
Ο έλεγχος των υπό εκτέλεση πράξεων διασφαλίζεται διαρκώς µε ελέγχους που
πραγµατοποιούνται µέσω του ΟΠΣ.
Επιτόπιος έλεγχος θα διενεργείται τουλάχιστον µια φορά, κατά γενικό κανόνα, για κάθε πράξη
και ενδεχοµένως στον τελικό δικαιούχο. Προκειµένου για Υποέργα χαµηλού προϋπολογισµού
και διάρκειας, ιδίως δε εκείνων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο καθεστώτος κρατικών
ενισχύσεων, ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου και
συµπληρώνεται από δειγµατοληπτικούς ελέγχους των Έργων/Υποέργων.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει:
-

Τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών.
Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.
Τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.
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-

Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας.

Κάθε έλεγχος γίνεται αντικείµενο µιας τυποποιηµένης έκθεσης ελέγχου που καταχωρείται στο
ΟΠΣ.
Γ. Έλεγχος κατά την ολοκλήρωση της πράξης
Μετά τη δήλωση ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό δικαιούχο, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο της
πράξης όσον αφορά το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, καθώς και το λειτουργικό
αποτέλεσµα, λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο και τα καταχωρηµένα στο
ΟΠΣ δεδοµένα. Υπογράφει δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων, η οποία συνοδεύει το
φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίµατος) του έργου και αυτή καταχωρείται στο ΟΠΣ.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ενηµερώνει την Επιτροπή Ε.Ε. για τα συµπεράσµατα των ελέγχων,
καθώς και για τις διοικητικές ή δικαστικές πράξεις που χρειάστηκε να πραγµατοποιηθούν
εξαιτίας τους.
16.5.2.

Ο έλεγχος στο δεύτερο επίπεδο

Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος ασκείται από την αρχή πληρωµής. Εκτός από τον
προκαταρκτικό έλεγχο κάθε πληρωµής (έλεγχος διασταύρωσης πληροφοριών), η αρχή
πληρωµής πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους παραστατικών στοιχείων στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της. Η αρχή πληρωµής είναι επιφορτισµένη µε την παροχή των
απαραίτητων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονοµικών για την υποβολή της δήλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. στ. του κανονισµού 1260/99.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αρχής πληρωµής καταχωρούνται στο ΟΠΣ και
γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+, στην
Επιτροπή Παρακολούθησης, στον τελικό δικαιούχο και στην Επιτροπή Ε.Ε.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων υπεράσπισης
του ενδιαφερόµενου µέρους και αφού ζητήσει τη γνώµη της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+, η αρχή πληρωµής µε δική της πρωτοβουλία, ή µετά από πρόταση
άλλων εµπλεκοµένων αρχών (Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, Επιτροπή Παρακολούθησης, Σ∆ΟΕ)
δύναται να προχωρήσει στην αναστολή και ενδεχοµένως στην ακύρωση της χρηµατοδότησης.
16.5.3.

Ο έλεγχος στο τρίτο επίπεδο

Αυτός ο έλεγχος περιλαµβάνει:
- Την πραγµατοποίηση ελέγχων επί των συστηµάτων ελέγχων, ελέγχων της νοµιµότητας
και κανονικότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα
πλαίσια του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+.
- Την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων του επιχειρησιακού προγράµµατος
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του κανονισµού 2064/97 ή του εν ισχύ Κανονισµού κατά τη
στιγµή πραγµατοποίησης των ελέγχων.
- Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο
και στο δεύτερο επίπεδο.
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-

-

Την αξιολόγηση των ενεργειών και των µέτρων που υιοθετήθηκαν, προκειµένου να
συµµορφωθούν οι εµπλεκόµενες αρχές µε τα συµπεράσµατα των ελέγχων.
Την παρακολούθηση των διοικητικών και δικαστικών διώξεων σε περιπτώσεις
παρατυπίας και την εντολή στην αρχή πληρωµής για την ανάκτηση των ποσών που έχουν
εισπραχθεί αχρεωστήτως.
Την ανακοίνωση, στην Επιτροπή, των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 38
παρ.1 σηµ. ε του κανονισµού 1260/1999.
Την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. στ. του
κανονισµού 1260/1999.

16.6.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η προετοιµασία του Επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ είναι προϊόν
διαδικασίας µε ευρεία συµµετοχή φορέων, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 8 του
κανονισµού 1260/1999.
Στα πλαίσια αυτά και στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρώτης έκδοσης των κατευθυντήριων
γραµµών για την εφαρµογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ και υποβολής στην Ε.Ε.
προς έγκριση του παρόντος επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+
πραγµατοποιήθηκαν:
-

Αναφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LEADER+ κατά τη διεξαγωγή συνόδων του
δικτύου LEADER, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην Κεφαλονιά, Καβάλα και Θεσ/κη, το
Νοέµβρη 1999, Ιούλιο και Σεπτέµβρη 2000 αντίστοιχα.

-

Ενηµέρωση των Φορέων της LEADER II, που έγινε στα πλαίσια διηµερίδας που
πραγµατοποιήθηκε, το Σεπτέµβρη 2000, στη Θεσ/κη ενόψει του κλεισίµατος της LEADER
II. Η ενηµέρωση αυτή περιελάµβανε τις πρώτες επισηµάνσεις για την εφαρµογή της
LEADER+.

-

Ενηµέρωση των Φορέων της LEADER II, που έγινε στα πλαίσια σεµιναρίου που
διοργανώθηκε από την Εθνική Μονάδα Εµψύχωσης ∆ικτύου (Μ.Ε.∆.) και
πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 12, 13 και 14 Οκτώβρη 2000. Η ενηµέρωση αυτή
περιελάµβανε τις βασικές αρχές, τους στόχους, τη στρατηγική, το περιεχόµενο και τα
κριτήρια επιλογής, όπως αυτά σχεδιάζονται στη φάση κατάρτισης του Εθνικού
προγράµµατος LEADER+.

Από τις ενέργειες αυτές φαίνεται η πρόθεση της Χώρας να εµπλέξει όσο το δυνατό
περισσότερους φορείς στην αναπτυξιακή διαδικασία του αγροτικού χώρου.
Για το λόγο αυτό, πέρα από την Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συµµετέχουν
εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονοµικών φορέων, επιδιώκεται η ενεργή συµµετοχή των
φορέων αυτών, τόσο στο στάδιο σχεδιασµού (επιχειρησιακού προγράµµατος και τοπικών
προγραµµάτων), όσο και στο στάδιο εφαρµογής τους.
Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της ευρείας συµµετοχής φορέων εντάσσεται η σχετική
αλληλογραφία µεταξύ Υπουργείου Γεωργίας και όλων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας για απόψεις και προτάσεις σχετικά µε το LEADER, η σύσταση
οµάδας εργασίας για την προετοιµασία του Επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας
LEADER+, στην οποία συµµετείχαν, εκτός από στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας και µη
υπηρεσιακοί παράγοντες (εκπρόσωποι των Ο.Τ.∆. LEADER II, αξιολογητής LEADER II κ.λπ),

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΕΦ. 16-122

καθώς και η έκφραση των απόψεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για το σχέδιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+.
Εξάλλου, οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατός
τους και ιδιαίτερα στη φάση σχεδιασµού του, υποχρεούνται να βρίσκονται σε διαρκή
συνεργασία και διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς φορείς.
Τέλος, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος θα εξασφαλισθεί επαρκής συντονισµός
µε τα άλλα προγράµµατα ΚΠ, INTERREG, και EQUAL, στα οποία επίσης προβλέπονται µέτρα
αγροτικής ανάπτυξης.

16.7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 5 του κανονισµού 1260/99, ο τρόπος αξιολόγησης
διευκρινίζεται στις παρεµβάσεις. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κανονισµού 1260/99
τοποθετεί την αξιολόγηση στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης και της συµπληρωµατικότητας,
ενώ τα άρθρα 41-43 του ίδιου κανονισµού καθορίζουν τις ευθύνες του κάθε µέρους.
Θα πρέπει εποµένως οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή Ε.Ε. να συµφωνήσουν σε θέµατα
δοµών, διαδικασιών, µεθόδων και χρονοδιαγράµµατος που θα χρησιµοποιηθούν για την
εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων σε θέµατα αξιολόγησης των προγραµµάτων, των
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού, καθώς και της ποσοτικοποίησης των στόχων.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους και ιδίως οι Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και η Επιτροπή ΕΕ
εξοπλίζονται µε τα κατάλληλα µέσα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα της
ποσοτικοποίησης των στόχων και η συστηµατική και έγκαιρη συγκέντρωση των δεδοµένων
των σχετικών µε τους δείκτες έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+ θα
θεσπίσει σύστηµα αξιολόγησης σύµφωνα µε τις οδηγίες Επιτροπής ΕΕ. Για το σύστηµα
αξιολόγησης ενηµερώνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος
LEADER+.

16.7.1.

Η εκ των πρότερων αξιολόγηση

(άρθρα 41 και 26 του κανονισµού 1260/1999)
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση
συµπληρώµατος προγραµµατισµού.

(ex

ante)

του

σχεδίου,

παρέµβασης

και

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων αρχών για την
προετοιµασία των σχεδίων, των παρεµβάσεων και του συµπληρώµατος προγραµµατισµού.
∆ιεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και των προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένου του
συµπληρώµατος προγραµµατισµού.
Αφορά:
-

την ανάλυση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων αξιολογήσεων,

-

την ανάλυση των ισχυρών σηµείων, των αδύνατων σηµείων και του δυναµικού των
περιοχών ή/και των τοµέων παρέµβασης,
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-

την εκτίµηση του λόγου ύπαρξης και της συνοχής της προτεινόµενης στρατηγικής,

-

την ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων και των στόχων,

-

την ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων και την αιτιολόγηση της πολιτικής,

-

την ποιότητα των µηχανισµών εφαρµογής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων και στη
συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για
την Απασχόληση, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προώθησης ίσων
ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών.
Σε εφαρµογή του άρθρου 15 παρ. 3 του κανονισµού 1260/1999, η Επιτροπή ΕΚ εκτιµά τα
σχέδια σε συνάρτηση µε τους στόχους του κανονισµού, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 41.
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+.
Τα αποτελέσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+
παρουσιάζονται στον τόµο Β΄.

16.7.2.

Η ενδιάµεση αξιολόγηση (άρθρο 42 του κανονισµού 1260/99)

Η ενδιάµεση (med-term) αξιολόγηση έχει ουσιαστικά ως στόχο να τροφοδοτήσει το
επιχειρησιακό πρόγραµµα στο µέσο της περιόδου υλοποίησής του, µε τις ενδεχόµενες
απαραίτητες προσαρµογές και να προσφέρει στοιχεία για την εκτίµηση της απόδοσής του.
Η ενδιάµεση αξιολόγηση του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ διεξάγεται υπό την ευθύνη της
σχετικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και την Επιτροπή ΕΕ στα
πλαίσια της εταιρικής σχέσης.
Στοχεύει, βάσει των πρώτων αποτελεσµάτων, στην εξέταση της ορθότητας και των
προοπτικών υλοποίησης των στόχων. Αξιολογεί επίσης τη χρήση των πιστώσεων, καθώς και
την εξέλιξη της παρακολούθησης και της υλοποίησης. Η ενδιάµεση αξιολόγηση περιλαµβάνει
µια κριτική ανάλυση µε βάση τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της
παρακολούθησης και άλλων πηγών που χρησιµοποιήθηκαν. Αποφαίνεται επίσης για την
ορθότητα και την αιτιολόγηση των ενδεχοµένων προσαρµογών σε σχέση µε τους αρχικά
ποσοτικοποιηµένους στόχους (µη περιλαµβανοµένου του αποθεµατικού επίδοσης που δεν
εφαρµόζεται στη LEADER+).
Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και υποβάλλεται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ πριν διαβιβαστεί στην
Επιτροπή ΕΕ, το αργότερο την 31/12/2003.
Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές οφείλουν να σεβαστούν, κατά την επεξεργασία, το απόρρητο των
δεδοµένων παρακολούθησης στα οποία έχουν πρόσβαση. Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων
της ενδιάµεσης αξιολόγησης απαιτεί την προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 3 του κανονισµού 1260/1999, η Επιτροπή ΕΕ εξετάζει την
ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων που έχουν εκ των προτέρων
συµφωνηθεί µε το κράτος µέλος σε εταιρική βάση, ενόψει της αναθεώρησης της παρέµβασης.
Η ενδιάµεση αξιολόγηση επικαιροποιείται υπό την µορφή ενός πρώτου απολογισµού το
αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Έγκειται στο κράτος µέλος να αποφασίσει εάν για δικούς
του λόγους και ανάγκες, θα προβεί σε αξιολογήσεις πέραν των δύο υποχρεωτικών βάσει του
κανονισµού, που αναφέρθηκαν προηγουµένως (ενδιάµεση και πρώτου απολογισµού).
Για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον κανονισµό, την εξασφάλιση
αποτελεσµατικών και χρήσιµων αξιολογήσεων και την ανάδραση αυτών µε τις παρεµβάσεις,
είναι σκόπιµη η λειτουργία µιας επιτροπής αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο καθώς και ο
ορισµός υπευθύνων για την αξιολόγηση στα πλαίσια της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+.
Οι απαιτούµενες πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου της ενδιάµεσης αξιολόγησης έχουν
προβλεφθεί στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4: "∆ιαχείριση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση" του προγράµµατος.

16.7.3.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση (άρθρο 43 του κανονισµού 1260/99)

Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση αφορά στις παρεµβάσεις και υπάγεται στην ευθύνη
της Επιτροπής Ε.Ε. σε συνεργασία µε το κράτος µέλος και την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
πρωτοβουλίας LEADER+. Έχει ως στόχο την ανάλυση σχετικά µε τη χρήση των πόρων, την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της παρέµβασης και των επιπτώσεων της, καθώς
και τη χρησιµότητα και διάρκεια αυτής.
∆ιεξάγεται βάσει µεθοδολογικών προτάσεων της Επιτροπής Ε.Ε., σε συνεννόηση µε τα κράτη
µέλη, κατά τρόπο συντονισµένο και οµοιογενή, για την άντληση διδαγµάτων τόσο σχετικά µε
την παρέµβαση, όσο και µε την πολιτική της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο
της. ∆ιεξάγεται από ανεξάρτητο αξιολογητή και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία
χρόνια µετά το πέρας της προγραµµατικής περιόδου.

16.7.4.

Αξιολόγηση από τους φορείς υλοποίησης (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης)

Οι Φορείς Υλοποίησης – Οµάδες Τοπικής ∆ράσης θα πρέπει να θέσουν σε λειτουργία έναν
µηχανισµό συνεχούς αξιολόγησης του προγράµµατός τους.
Ειδικότερα:
-

Τα σχέδια των τοπικών προγραµµάτων που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαµβάνουν
µια απλουστευµένη µορφή ποσοτικοποίησης των στόχων για την αξιολόγηση των
αναµενόµενων αποτελεσµάτων µε δείκτες επιπτώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές
των σχετικών κανονισµών.

-

Κατά τη διάρκεια εφαρµογής, η ανάπτυξη µηχανισµού για τη συνεχή αξιολόγηση του
τοπικού προγράµµατος, θα βοηθήσει την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης να εκτιµά, κατά τις
διάφορες φάσεις υλοποίησης, τα αποτελέσµατα των ενεργειών της και να επανεξετάζει την
πορεία του σχεδίου της στην περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις. Για το λόγο
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αυτό, οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης θα προβούν σε ενδιάµεση αξιολόγηση των
προγραµµάτων τους, η οποία θα ανατεθεί σε εξωτερικό αξιολογητή, µετά από διαγωνισµό.
-

Μετά την ολοκλήρωση του τοπικού προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί επίσης, από
εξωτερικό αξιολογητή (µετά από διαγωνισµό), αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του και της
συµβολής του στην τοπική ανάπτυξη, η οποία θα συνοδεύει την τελική έκθεση κλεισίµατος
αυτού και το αίτηµα αποπληρωµής της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης.

Οι σχετικές πιστώσεις για την αξιολόγηση προβλέπονται στον προϋπολογισµό του µέτρου 1:
"Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης" του άξονα προτεραιότητας 1 του προγράµµατος.

16.8.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

16.8.1.

Περιγραφή των σχετικών µε τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση διατάξεων

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που αφορούν τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών
Ταµείων στοχεύουν στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ελλάδας στην παροχή οµοιογενούς εικόνας των εν λόγω παρεµβάσεων.
Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται στα
επιχειρησιακά προγράµµατα και είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον κανονισµό 1260/99.
Οι όροι της υλοποίησης, το περιεχόµενο και η στρατηγική των ενεργειών της πληροφόρησης
και της δηµοσιότητας, οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης, η υλοποίηση της
εταιρικής σχέσης και της ανταλλαγής εµπειριών καθώς και οι προβλεπόµενοι όροι για την
εφαρµογή εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ)
1159/2000 "σχετικά µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να
διεξαχθούν από τα κράτη µέλη, όσον αφορά τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων"
(Ε.Ε. L 130 της 31.5.2000).
Η δηµοσιότητα είναι ευθύνη της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του παρόντος Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (Ε.Π.) που είναι επιφορτισµένη µε την εφαρµογή της παρέµβασης.
Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και την Επιτροπή Ε.Ε., η οποία ενηµερώνεται
για τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι αρµόδιες εθνικές και
περιφερειακές αρχές λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα, προκειµένου να
διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση
και τη δηµοσιότητα σχετικά το Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ και να συνεργαστούν µε την
Επιτροπή Ε.Ε.
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας του Επιχειρησιακού
προγράµµατος αναστέλλονται δύο µήνες πριν από τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών,
περιφερειακών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών.
Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους που
προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)1159/2000 και έχουν ως σκοπό την πληροφόρηση:
-

Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, τοπικών και άλλων
αρµοδίων δηµοσίων αρχών, των επαγγελµατικών οργανώσεων και οικονοµικών κύκλων,
των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των
οργανώσεων προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των οργανώσεων
που δρουν για τη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος), και των παραγόντων
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ή φορέων έργων, για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες που
παρέχει η κοινή παρέµβαση της Ε.Ε. και του κράτους µέλους.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του παρόντος Ε.Π. µεριµνά για τη δηµιουργία κατάλληλου
συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της
διαφάνειας απέναντι στους διαφόρους εταίρους και δυνητικούς δικαιούχους. Αυτές οι
πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφείς ενδείξεις των προτεινόµενων διοικητικών
διαδικασιών, µια περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφορίες
σχετικές µε τα κριτήρια επιλογής των έργων και µε τους µηχανισµούς αξιολόγησης, καθώς
και τους υπευθύνους σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο οι οποίοι θα µπορούσαν
να εξηγήσουν τη λειτουργία των παρεµβάσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας.
-

Της κοινής γνώµης σχετικά µε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε τα
κράτη µέλη.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του παρόντος Ε.Π. πληροφορεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
(συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων του διαδικτύου, δίγλωσσων κατά προτίµηση)
µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις, που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ε.Π. πρωτοβουλίας
LEADER+. Σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να διακρίνεται µε σαφήνεια η συµµετοχή της
Ε.Ε. (κυρίως µε την αναφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό
συµµετοχής στις προβαλλόµενες δράσεις). Τα µηνύµατα πρέπει να είναι ενδεικτικά της
αποστολής της κοινοτικής συνδροµής. Η προβολή των παρεµβάσεων που εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή, και οι σηµαντικές φάσεις της υλοποίησής τους αποτελούν αντικείµενο
ενεργειών ευαισθητοποίησης µέσω των εθνικών ή περιφερειακών ή τοπικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης κατά περίπτωση. Οι καταχωρήσεις υπό την µορφή δελτίου τύπου, ή
διαφηµιστικής ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρουν σε απλή και κατανοητή γλώσσα για
το ευρύ κοινό τη συµµετοχή της Ε.Ε. Πρέπει να διασφαλιστεί µια καλή συνεργασία µε το
γραφείο της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ε.Ε. στην Ελλάδα.

16.8.2.

Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός σχεδίου
δράσεων που αφορά την επικοινωνία στο επίπεδο του παρόντος επιχειρησιακού
προγράµµατος. Υλοποιείται υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ.
Το σχέδιο δράσεων περιλαµβάνει:
−

Τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό (target groups).

−

Το περιεχόµενο και τη στρατηγική των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης που
συνεπάγονται τα ως άνω προσδιορίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν.

−

Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.

−

Τις διοικητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς που έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους.

−

Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων.

Έµφαση θα δοθεί στον καθορισµό των κοινών στόχων να περιληφθούν ειδικότερες οµάδες
πληθυσµού όπως νέοι, µαθητές, επαγγελµατικές οµάδες κλπ.
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Επίσης, θα δοθεί έµφαση στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της
πληροφόρησης και επικοινωνίας (∆ιαδίκτυο, CD ROM κλπ).
Το Ευρωπαϊκό έµβληµα θα πρέπει να εµφανίζεται εξίσου µε κάθε εθνικό έµβληµα
(περισσότερες λεπτοµέρειες στον κανονισµό 1159/2000).
Το σχέδιο δράσης του επιχειρησιακού προγράµµατος παρουσιάζεται στο συµπλήρωµα
προγραµµατισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό 1159/2000.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργειας µεταξύ των µέτρων
δηµοσιότητας και πληροφόρησης, το ΥΠ.ΟΙ.Ο. παρέχει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
πρωτοβουλίας LEADER+ τις ενιαίες αρχές και πλαίσια που εφαρµόζονται στα λοιπά
επιχειρησιακά προγράµµατα και φροντίζει για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και
συντονισµό.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στα
πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4: "∆ιαχείριση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση του
προγράµµατος".
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ θα ορίσει τον/τους υπεύθυνο/νους
για τα θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας και θα ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή ΕΕ.
Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του
κανονισµού 1260/1999, η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης πληροφορεί την Επιτροπή Ε.Ε. για την
πρόοδο των θεµάτων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοσιότητα των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, η
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+ έχει την ευθύνη της τήρησης των
µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται στον κανονισµό 1159/2000.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος διασφαλίζει επαρκή
πληροφόρηση για τις εργασίες της. Προς τούτο και µε ευθύνη του προέδρου της πληροφορεί,
στο µέτρο του δυνατού, τα µέσα ενηµέρωσης για το βαθµό προόδου των παρεµβάσεων των
οποίων έχουν την ευθύνη.
Σε σηµαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης, τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια, ενηµερώνεται η
Επιτροπή Ε.Ε. και η αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα.
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µπορεί σε κάθε περίπτωση, να λάβει πρόσθετα µέτρα, ιδιαίτερα δε
πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καλή υλοποίηση της ακολουθούµενης
πολιτικής στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταµείων. Πληροφορεί την Επιτροπή περί των
ειληµµένων πρωτοβουλιών, ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να συνεισφέρει µε τον προσήκοντα
τρόπο στην υλοποίησή τους. Στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης και της εξυπηρέτησης του
κοινού συµφέροντος, η Επιτροπή Ε.Ε. θέτει στη διάθεση των καθ' ύλην αρµοδίων αρχών την
πείρα και τον εξοπλισµό της. Υποστηρίζει την ανταλλαγή εµπειριών, οι οποίες αποκτήθηκαν
στο πλαίσιο της υλοποίησης του άρθρου 46 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 και εµψυχώνει άτυπα
δίκτυα των υπευθύνων της πληροφόρησης.
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16.8.3.

Μέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης από τους φορείς υλοποίησης
(Οµάδες Τοπικής ∆ράσης)

Οι Φορείς Υλοποίησης (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης) του Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+
υποχρεούνται να υλοποιήσουν αντίστοιχα µε τα παραπάνω µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.
Ενέργειες δηµοσιότητας και πληροφόρησης από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης ενδεικτικά
γίνονται:
α) κατά τη φάση σύνταξης του τοπικού προγράµµατος, για την πλήρη ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και πληθυσµού, µε σκοπό την ενεργοποίηση και
συµµετοχή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία που σχεδιάζεται για την περιοχή τους.
β) µετά την έγκριση των τοπικών προγραµµάτων, κατά τη φάση δηµοσιοποίησης τους, µε
σκοπό τη συλλογή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους υποψηφίους τελικούς επενδυτές
και δικαιούχους.
γ) καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των εγκεκριµένων τοπικών προγραµµάτων LEADER+ µε
σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους στον τοπικό πληθυσµό και την πληροφόρηση
για επιµέρους θεµατικά αντικείµενα αυτού.
Η δηµοσιοποίηση θα γίνεται µεθοδικά και µε όλα τα πρόσφορα µέσα:
−

Αφίσες.

−

∆ελτία τύπου.

−

Περιοδική επαναλαµβανόµενη ενηµέρωση:
στην τηλεόραση
στο ραδιόφωνο
στον γραπτό τύπο (τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά).

−

Συνεντεύξεις στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

−

Έκδοση ενηµερωτικού υλικού.

−

∆ιάθεση φακέλων υποψηφιότητας.

−

Οργάνωση σεµιναρίων.

−

Οργάνωση Ηµερίδων.

−

Μέσω site internet που πιθανόν διαθέτει η Ο.Τ.∆.

−

∆ιεξαγωγή αλληλογραφίας µε συλλογικούς φορείς της περιοχής.

Η δηµοσιοποίηση – ενηµέρωση θα αφορά σε κατηγορίες πληθυσµού (π.χ. κοινωνικούς
φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, νέους, γυναίκες κ.λπ), σε
κατηγορίες επαγγελµατιών, σε συλλογικούς παραγωγικούς φορείς και λοιπούς τοπικούς
φορείς του δηµοσίου.
Στα πλαίσια των εφαρµοστικών αποφάσεων και εγκυκλίων, που θα εκδοθούν µετά την έγκριση
του επιχειρησιακού προγράµµατος πρωτοβουλίας LEADER+, θα καθορισθούν οι διαδικασίες
και το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο δηµοσιότητας και πληροφόρησης από τους Φορείς
Υλοποίησης (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης).
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Άλλωστε, η ένταση, η ευρύτητα και η ποιότητα ενηµέρωσης θα αποτελέσουν αντικείµενο
αξιολόγησης των τοπικών σχεδίων LEADER+.
Οι σχετικές δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα
καλυφθούν στα πλαίσια του µέτρου 1.3: "Υποστηρικτικές Ενέργειες" του άξονα προτεραιότητας 1.
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16.9.
1.

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.)
Το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) αποτελείται από τα
ακόλουθα υποσυστήµατα:
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Κ.Π.Σ. & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

2.

Ειδικά το Υποσύστηµα ΚΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες υποστηρίζει τις παρακάτω
λειτουργίες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Τη δοµή του κάθε προγράµµατος µε τους άξονες προτεραιότητας και
τα µέτρα µε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο υποβληθέν πρόγραµµα, στην απόφαση
έγκρισης και στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού. Επίσης τους χρηµατοδοτικούς πίνακες τόσο
του ΚΠΣ όσο και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).
ΕΝΤΑΞΗ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία των έργων µε τα
υποέργα τους (συµβατικά αντικείµενα) και οι διαδικασίες από την υποβολή µιας πρότασης από
τον Τελικό ∆ικαιούχο µέχρι την έγκρισή της από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος καθώς και οι τροποποιήσεις τους. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Περιλαµβάνονται οι οθόνες καταχώρησης των µηνιαίων και τριµηνιαίων
στοιχείων των έργων και παρακολουθούνται όλα τα επίπεδα από τα υποέργα µέχρι το επίπεδο
του επιχειρησιακού προγράµµατος και του ΚΠΣ, µε τις εκτυπώσεις των απαραίτητων
εκθέσεων. Επίσης τα αρχεία µε τα απαραίτητα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή
Ε.Ε. (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ: Τη δηµιουργία των αιτήσεων–πιστοποιήσεων που υποβάλλονται στην
Επιτροπή Ε.Ε. σε HARD COPY και των flat files. Την καταγραφή των εισροών και την
κατανοµή τους. (ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)
ΕΛΕΓΧΟΙ: Καταγραφή των πορισµάτων ελέγχων που πραγµατοποιούν όλες οι ελεγκτικές
αρχές και καταχώρηση παρατηρήσεων σε όλα τα επίπεδα από το ΚΠΣ-Ε.Π., άξονας
προτεραιότητας – µέτρο – δράση – έργο – σύµβαση – πληρωµή.
Τις απαντήσεις των Τελικών ∆ικαιούχων, των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης και την τελική απόφαση.
(ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Καταγραφή της σύνθεσης, της ηµερήσιας διάταξης και των αποφάσεων της Επιτροπής
παρακολούθησης. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Στις βοηθητικές εργασίες περιλαµβάνονται όλα τα κωδικοποιηµένα αρχεία του συστήµατος, τα
οποία είναι οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών: τοµείς και υποτοµείς παρέµβασης, κατηγορίες
επιλέξιµων δαπανών, δείκτες εκροών-επιπτώσεων, περιφερειακής, νοµαρχιακής και τοπικής
δοµής, οι φορείς που εµπλέκονται σε όλο το φάσµα των διαδικασιών, τελικοί αποδέκτες,
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κατηγορίες υποέργων (συµβατικών αντικειµένων), διοικητικές καταστάσεις υποέργων, πηγές
και χρηµατοδοτικά µέσα, ελεγκτικές αρχές, κατηγορίες παραστατικών των Τελικών ∆ικαιούχων
και τελικών Αποδεκτών. Επίσης βοηθητικά αρχεία για τη σύνδεση µε αρχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το σύστηµα λειτουργεί σε εφαρµογή INTRANET. Τα επίπεδα εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης
στο σύστηµα είναι πολλαπλά και αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για κάθε
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, στις γραµµές εντολών, όπως αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, και
στις εξουσιοδοτήσεις καταχώρησης και ελέγχου των πληροφοριών.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Ανταλλαγή πληροφοριών µε την Επιτροπή Ε.Ε. µε όλα τα flat files που προβλέπονται.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών µε το υποσύστηµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
σχετικά µε τις πιστώσεις που διατίθενται για κάθε έργο και Τελικό ∆ικαιούχο.
3. Ανταλλαγή πληροφοριών µε Τραπεζικά Ιδρύµατα για τον έλεγχο των πληρωµών
4. Έλεγχος των πληρωµών που καταχωρούνται σε όλα τα υποσυστήµατα για την αποφυγή
διπλοεγγραφών.
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία πριν από την πρώτη µεταφορά κοινοτικών
χρηµατοδοτήσεων προς την Ελλάδα.
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16.10.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

α. Ενισχύσεις "γεωργικού" τύπου: Για κρατικές ενισχύσεις γεωργικού τύπου και σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1257/99 οι τύποι κατηγοριών παρεµβάσεων θα σχετίζονται µε
µεταποίηση – εµπορία προϊόντων (κεφ. 7 του Καν. (ΕΚ)1257/99), µε βασικές υπηρεσίες στη
γεωργική οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό (άρθρο 33 – 5η παύλα), µε εµπορία
προϊόντων ποιότητας (άρθρο 33 – 4η παύλα), µε αγροτουριστικές, οικοτεχνικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις γεωργών και µη γεωργών (άρθρο 33 – 7η και 10η παύλα), µε προστασία
περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε γεωργία και δασοκοµία (άρθρο 33 – 11η παύλα). Τέτοια
µέτρα εγκρίθηκαν στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου 1. Στον
κατάλογο που ακολουθεί περιλαµβάνονται τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για
δραστηριότητες γεωργικού τύπου, σύµφωνα µε τον Καν. 1257/99 και τις κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία – 2000/C28/02. Σχετικά µε τη διαδικασία, δεν
θα υπάρξει παράλληλη κοινοποίηση: η εξέτασή τους γίνεται συγχρόνως µε την εξέταση του
ελληνικού προγράµµατος LEADER+, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ)1257/99.
β. Ενισχύσεις µη "γεωργικού" τύπου: Για δραστηριότητες άλλες από παραγωγή,
µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης, οι ενισχύσεις
χορηγούνται ως “de minimis” µε τήρηση την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον κανόνα “de
minimis” (Ε.Ε. C68/6.03.96) ή µε τήρηση του Κανονισµού της Επιτροπής για την εφαρµογή
των άρθρων 87 ή 88 της Συνθήκης για τον κανόνα “de minimis”, της 12.01.01 (Κ69/2001, Ε.Ε.
L10/13.01.01/30) ή του κανονισµού της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88
της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ, της 12.01.01 - Κ. 70/2001, Ε.Ε.
L10/13.01.01/33 (όπως αυτές θα προσαρµοσθούν στην Ελλάδα) ή του κανονισµού της
Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις
στην κατάρτιση, της 12.01.01 (Κ. 68/2001, Ε.Ε. L10/13.01.01/20).
Οι κρατικές ενισχύσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρωτοβουλίας LEADER+ φαίνονται
αναλυτικά στον κατάλογο που ακολουθεί.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Καν. 70/2001 έγινε γνωστοποίηση των καθεστώτων
ενίσχυσης που ισχύουν για το Ε.Π. πρωτοβουλίας LEADER+, στις Υπηρεσίες Ανταγωνισµού
της Ε.Ε., µε το αριθ. 1391/16.5.2003 έγγραφό µας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ - ΕΛΛΑ∆Α
ΜΕΤΡΟ 1.2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ
Σ

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

3

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜ.
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜ/Χ
Η

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

45 (*)

-Καν(ΕΚ)
1257/1999
άρθρο 33
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο
4 παρ 3β
-Χάρτης
περιφ.
ενισχύσεων Ν. 469/1999
(άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ)
1260/1999
άρθρο 29 παρ4β

45(*)

-Καν(ΕΚ)
1257/1999
άρθρο 33 και Κεφ. VII
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο
4 παρ 3β
-Χάρτης
περιφ.
ενισχύσεων Ν. 469/1999

1. Παρεµβάσεις Αγροτικού Τουρισµού ολοκληρωµένης προσέγγισης









Υποδοµές διανυκτέρευσης
(1310)
Υποδοµές εστίασης (1310)
Εναλλακτικές και ειδικές
µορφές τουρισµού (1310)
Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
του αγροτικού τουρισµού (171)
Βελτιώσεις επιχειρήσεων
εκτός γεωργικού τοµέα για
προσαρµογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης
(clusters) (1310)
Αγροκτήµατα µε υποδοµή
διανυκτέρευσης (1307):
 για υποδοµές διανυκτέρευσης
/εστίασης / βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων
 για τυποποίηση/εµπορία

ΟΤ∆

ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα

ΕΛΛΑ∆Α – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – LEADER+ 2000-2006 / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

100

100

35 (*)

35(*)

20 (*)

20(*)

55 (*)

55(*)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1
γεωργικών προϊόντων στο
αγρόκτηµα



Τοπικά κέντρα οργάνωσης,
πληροφόρησης και προώθησης
αγροτικού τουρισµού (171)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤ∆

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ
Σ

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

3

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα,
Συλλογικοί
Φορείς
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4=7+8
100

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜ.
∆ΑΠΑΝΗ

5
35 (**)

6
15 (**)

7=5+6
50 (**)

35 (*)

20 (*)

55 (*)

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜ/Χ
Η

8
50 (**)

45 (*)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
(άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ)
1260/1999
άρθρο 29 παρ4β
-Καν (ΕΚ) 442/2002,
άρθ. 1
-Καν(ΕΚ)
1257/1999
άρθρο 33
-Καν(ΕΚ) 70/2001 άρθρο
4 παρ 3β
-Χάρτης
περιφ.
ενισχύσεων Ν. 469/1999
(άλλα σχέδια)
-Καν(ΕΚ)
1260/1999
άρθρο 29 παρ4β

ΚΕΦ. 16-135

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜ.
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

2. Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τοµέων της οικονοµίας











Βιοτεχνικές µονάδες
(οικοτεχνία, χειροτεχνία,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης κ.λπ)
(1311)
Επιχειρηµατική αξιοποίηση
τοπικών φυσικών πόρων (161)
Παραγωγή ειδών διατροφής
µετά την πρώτη µεταποίηση
(161)
Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την υποστήριξη
της κοινωνικής οικονοµίας και
της κοινωνικής εξυπηρέτησης
(1305)
Επιχειρήσεις αξιοποίησης
ήπιων και ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας εκτός πρωτογενούς
παραγωγής (332)
Βελτίωση επιχειρήσεων
(εκτός γεωργικού τοµέα) προς
την κατεύθυνση προστασίας
περιβ/ντος (162)

ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα
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100

35(*)

20(*)

55(*)

45(*)

-Καν(ΕΚ) 1257/1999
άρθρο 33
-Καν(ΕΚ) 70/2001
άρθρο 4 παρ. 3β
-Χάρτης περιφ.
ενισχύσεων
Ν. 469/1999 (άλλα
σχέδια).
-Καν 1260/1999
άρθρο 29 παρ. 4β

ΚΕΦ. 16-136

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

Βελτιώσεις επιχειρήσεων
(εκτός γεωργικού τοµέα) για
προσαρµογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης
(clusters) (161)
Μεταποίηση, τυποποίηση
προϊόντων πρωτογενούς
παραγωγής (114)

Αξιοποίηση αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών (114)

Βελτίωση µεταποιητικών
επιχειρήσεων γεωργικής
παραγωγής προς την
κατεύθυνση προστασίας
περιβάλλοντος (162)

Βελτιώσεις επιχειρήσεων
γεωργικού τοµέα για
προσαρµογή στις ανάγκες
πιστοποίησης ή δικτύωσης
(clusters) (114)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜ.
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

50 (**)

Καν(ΕK)1260/1999
άρθρο 29, παρ.4β
Καν(ΕK)1257/1999
Κεφ. VII
- Καν (ΕΚ) 442/2002,
άρθρο 1



ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα
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100

35 (**)

15 (**)

50 (**)

ΚΕΦ. 16-137

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1




Αξιοποίηση παραδοσιακών
τεχνικών και χώρων για τη
διατήρηση παραγωγικού
στοιχείου χωρίς αύξηση
παραγωγικής ικανότητας
(πατητήρια, κελάρια, επισκέψιµα
οινοποιεία κ.λπ) (1306)

Εκτροφεία θηραµάτων και
γουνοφόρων ζώων (111)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤ∆

ΟΤ∆

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα
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100

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜ.
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

60

35 (**)

15

15 (**)

75

50 (**)

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

25

50 (**)

-Καν 1257/1999
άρθρο 33
-Κατευθυντήριες γραµµές
για Κρατικές ενισχύσεις
τοµέα γεωργίας
(2000/C28/02)
Σηµείο
4.1.2.2
-Καν(ΕΚ) 1260 /99
άρθρο 29
- Καν.ΕK)1260/1999
άρθρο 29 παρ.4β
- Καν(ΕK)1257/1999
Κεφ. VI
- Καν (ΕΚ) 442/2002.
άρθρο 1

ΚΕΦ. 16-138

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

3. Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τοµεακή και διατοµεακή δράση µε τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
νέων τεχνικών





∆ικτύωση οµοειδών ή
συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων (Clusters) για
µη γεωργικά προϊόντα
(164)

∆ικτύωση οµοειδών ή
συµπληρωµατικών
επιχειρήσεων (Clusters) για
γεωργικά προϊόντα (164)

ΟΤ∆

ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.
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100

100

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Κανόνας
de
minimis
(100.000 € ανά
τριετία)
και
µέχρι 75% των
Τουλάχι
επιλέξιµων
στον
δαπανών ή για
25%
µεγαλύτερο
ύψος
ενίσχυσης: 55%
των επιλέξιµων
δαπανών (*)

- Καν (ΕΚ)
1260/1999
- Καν (ΕΚ)
69/2001
- Καν (ΕΚ)
70/2001
-Χάρτης
περιφερειακών
Ενισχύσεων Ν.
469/1999 (άλλα
σχέδια)

Μέχρι 100.000
€ ανά τριετία και Τουλάχι
µέχρι 75% των στον
επιλέξιµων
25%
δαπανών

- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
-Κατευθυντήριες
γραµµές για
κρατικές
ενισχύσεις στον
τοµέα της
γεωργίας (2000/C
28/02), σηµείο

ΚΕΦ. 16-139

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

1

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9
13.2

Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες πληροφόρησης
για τις ΜΜΕ (π.χ. website)
(163)

Ανάπτυξη συστήµατος
τηλεαγοράς, ηλεκτρονικού
εµπορίου και τηλεεργασίας
για υπηρεσίες και συστήµατα
για προϊόντα εκτός του
παραρτήµατος 1 της
Συνθήκης (163)





Ανάπτυξη συστήµατος
τηλεαγοράς, ηλεκτρονικού
εµπορίου και τηλεεργασίας
για υπηρεσίες και συστήµατα

ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.

ΟΤ∆

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.
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100

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Κανόνας
minimis
(100.000 €
τριετία)
µέχρι 75%
επιλέξιµων
δαπανών

100

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000 Τουλάχι
€ ανά τριετία και στον
µέχρι 75% των 25%
επιλέξιµων

de
ανά Τουλάχι
και στον
των 25%

- Καν (ΕΚ)
1260/1999
- Καν (ΕΚ)
69/2001

- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
- Κοινοτικές
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

1
που αφορούν προϊόντα του
παραρτήµατος 1 της
Συνθήκης (163)



2

Εγκατάσταση
συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας (ISO και
HACCP) (163)
ΟΤ∆



Ανάπτυξη,
πιστοποίηση και έλεγχος
ποιοτικών σηµάτων (ΠΟΠ,
ΠΓΕ, κ.λπ.) (1304)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.
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100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

5

6

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

7=5+6
δαπανών

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

8

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000
euro/ τριετία και
ανώτερη
ενίσχυση 75%
των επιλέξιµων Τουλάχι
δαπανών.
Η στον
ενίσχυση για το 25%
κόστος
των
ελέγχων
κλιµακώνεται σε
6 έτη:

Έτος
1ο:75

Έτος 1ο:
25

Έτος 1ο:100

Έτος
1ο:0

Έτος 2ο:
75

Έτος 2ο:
25

Έτος 2ο: 100

Έτος 2ο:
0

Έτος
3ο:60

Έτος
3ο:20

Έτος 3ο:80

Έτος
3ο:20

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9
κατευθυντήριες
γραµµές για τις
κρατικές
ενισχύσεις στον
τοµέα της
γεωργίας (2000/C
28/02), σηµείο
13.2
- Καν (ΕΚ)
1260/1999,
άρθρο 29
- Σηµεία 13.2,
13.4 και 13.5 του
2000/C28/02
(Κατευθυντήριες
γραµµές για
κρατικές
ενισχύσεις στον
τοµέα της
γεωργίας)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1



Πιστοποίηση και
έλεγχος µεθόδων
βιολογικής παραγωγής
προϊόντων (1304)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

2

ΟΤ∆

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

Φυσικά ή
Νοµικά
πρόσωπα.

100

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

9

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

8

ο

Έτος
4ο:40

Έτος 4 :
20

Έτος 4ο:60

Έτος
4ο:40

Έτος
5ο:35

Έτος 5ο: 5

Έτος 5ο:40

Έτος
5ο:60

Έτος
6ο:15

Έτος 6ο: 5

Έτος 6ο:20

Έτος
6ο:80

75

25

100

0

-Σηµείο 13.4, 3ο
εδάφιο
του
2000/C28/02
(Κατευθυντήριες
γραµµές
για
κρατικές
ενισχύσεις στον
τοµέα
της
γεωργίας)
Καν(E.Κ.)2092/91

(*) Τα συγκεκριµένα ποσοστά διαφοροποιούνται αντίστοιχα ως εξής για τις ακόλουθες περιοχές:
-

Βόρειου και Νότιου Αιγαίου: 50-10-60-40.
Νοµού Θεσσαλονίκης: 35-15-50-50.

(**) Τα συγκεκριµένα ποσοστά διαφοροποιούνται για τα νησιά του Αιγαίου ως εξής: 50-15-65-35.
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ΜΕΤΡΟ 1.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1


Αναβάθµιση
δεξιοτήτων και
εξειδίκευση του
ανθρώπινου
δυναµικού –
κατάρτιση (113),
(167), (174)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤ∆

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

Παροχή
συµβουλευτικής
υποστήριξης (163)

ΟΤ∆

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

4=7+8

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

Νοµικά
πρόσωπα ή
συλλογικοί
φορείς ΜΜΕ

100

65

15

80

20

ΜΜΕ

100

35

15

50

50

100

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000€
ανά τριετία

Ίση ή
µεγαλύτερ
η του 0%.

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000€
ανά τριετία και
ανώτερο ύψος
ενίσχυσης 75%
των επιλέξιµων
δαπανών

ΟΤ∆


ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

Φυσικά,
Νοµικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς

100
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Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

-Καν(ΕΚ) 68/2001
(άρθρο 4, παρ. 3)
-Χάρτης
περιφερειακών
ενισχύσεων Ν.469/99
-Καν.(ΕΚ)1784/1999

-Καν(ΕΚ) 70/2001

Τουλάχιστον

25%
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1



Ενέργειες
προώθησης –
προβολής (εκτός
γεωργικού τοµέα)
(164)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΟΤ∆

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

Συλλογικοί
φορείς ΜΜΕ

Ο.Τ.Α.,
Ν.Α., Ο.Τ.∆.

ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Κανόνας de
minimis
(100.000 € ανά
τριετία) και
µέχρι 70% των
επιλέξιµων
δαπανών ή
για µεγαλύτερο
ύψος
ενίσχυσης: 55%
των επιλέξιµων
δαπανών (*)

Μέχρι
25000€
ανά
τριετία

Μέχρι 100.000
€ ανά τριετία και
µέχρι 70% των
επιλέξιµων
δαπανών ή
για µεγαλύτερο
ύψος
ενίσχυσης: 55%
των επιλέξιµων
δαπανών (*)

4=7+8

100

100
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Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Μέχρι
75000€
ανά
τριετία

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

Τουλάχιστον

30%

Τουλάχιστον

30%

- Καν (ΕΚ) 1260/1999
- Καν (ΕΚ) 69/2001
- Καν (ΕΚ) 70/2001
Χάρτης
περιφ.
Ενισχύσεων
Ν.
469/1999
(άλλα
σχέδια)

- Καν (ΕΚ) 1260/1999
- Καν (ΕΚ) 70/2001
- Χάρτης περιφ.
Ενισχύσεων Ν.
- 469/1999 (άλλα
σχέδια)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1




Ενέργειες
προώθησης –
προβολής
γεωργικών
προϊόντων
ποιότητας (1304)
Ευαισθητοποίη
ση και ενηµέρωση
πληθυσµού για το
τοπικό πρόγραµµα
(1305)

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

2

3

ΟΤ∆

Ενώσεις
Παραγωγών

ΟΤ∆

ΟΤ∆

ΣΥΝ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

4=7+8

100

100

52,5

75

17,5

25

70

100

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜ/ΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

30

- Καν (ΕΚ) 1260/1999
- Καν (ΕΚ) 1257/1999
- Καν (ΕΚ) 1783/2003

0

- Το µέτρο δεν
υπόκειται σε
καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων
- Καν.(ΕΚ) 1260/99

(*) Τα συγκεκριµένα ποσοστά διαφοροποιούνται αντίστοιχα ως εξής για τις ακόλουθες περιοχές:
- Βόρειου και Νότιου Αιγαίου: 50-10-60-40.
- Νοµού Θεσσαλονίκης: 35-15-50-50.
(**) Τα συγκεκριµένα ποσοστά διαφοροποιούνται για τα νησιά του Αιγαίου ως εξής: 50-15-65-35.
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ΚΕΦ. 16-145

ΜΕΤΡΟ 1.4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

1. Αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του αγροτικού χώρου


Μουσεία αγροτικής,
λαογραφικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς – κέντρα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(πολιτιστικά κέντρα, θέατρα
κ.λπ) (1306):

ΟΤ∆

- ανταποδοτικά

ΟΤΑ, Φυσικά ή
νοµικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς, ΜΚΟ
(µε σχετικό
καταστατικό
σκοπό)

- µη ανταποδοτικά



Ανάδειξη µνηµείων και
κτιρίων αγροτικής κληρονοµιάς
για τη διατήρηση του µη
παραγωγικού στοιχείου (1306)

ΟΤ∆

ΟΤΑ, Φυσικά ή
νοµικά
πρόσωπα,
συλλογικοί
φορείς
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100

55

20

75

25

100

75

25

100

0

100

75

25

100

0

-Καν.
(ΕΚ)1260/1999
-Καν.
(ΕΚ)
1257/1999

-Καν
(ΕΚ)1257/1999
-Κατευθυντήριες
γραµµές για τις
κρατικές ενισχύσεις
γεωργίας
(2000/C28/02)

ΚΕΦ. 16-146

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/
ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

ΤΕΛΙΚΟΣ
∆ΙΚ/ΧΟΣ

2

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ

3

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

4=7+8

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΕΓΤΠΕ-Π

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝ.
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

5

6

7=5+6

Ι∆ΙΩΤ.
ΣΥΜΜ.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

8

9

Τουλάχιστ
ον 25%

-Καν.
(ΕΚ)1260/1999
-Καν.
(ΕΚ)
1257/1999

2. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς



Πολιτιστικές εκδηλώσεις
(166)

ΟΤ∆

ΟΤΑ,
Επιχειρήσεις
ΟΤΑ,
Πολιτιστικοί
σύλλογοι και
σωµατεία,
λοιποί
συλλογικοί
Φορείς και
Ο.Τ.∆.
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100

Μέχρι
75.000 €

Μέχρι
25.000 €

100.000 €
ανά
τριετία και
µέχρι 75%
των
επιλέξιµω
ν
δαπανών

ΚΕΦ. 16-147

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗΣ – ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι δαπάνες προετοιµασίας σχεδίου συνεργασίας δεν υπόκεινται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
Για δαπάνες υλοποίησης σχεδίου συνεργασίας ισχύει ο Κανόνας de minimis (µέχρι 100.000 euro/3ετία) και ανώτερο ύψος ενίσχυσης µέχρι 80%
των επιλέξιµων δαπανών.
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ΚΕΦ. 16-148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.

"ΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΛΕΙ∆ΙΑ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΟΥ

Η πρωτοβουλία LEADER+ στηρίζεται πάνω απ΄ όλα στον παράγοντα άνθρωπο, στην
ικανότητα των τοπικών κοινωνιών να δηµιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης και σε µια
συναινετική προσπάθεια µε χαρακτηριστικό την πρωτοτυπία.
Για το λόγο αυτό, η χρήση εκφράσεων συνθηµατικού χαρακτήρα εκτιµάται ότι θα δράσει θετικά
προς την κατεύθυνση συνεχούς εµψύχωσης.
Σαν τέτοιες "φράσεις κλειδιά" µπορούν να αναφερθούν οι εξής:
Â

τοπική ενεργοποίηση,

Â

ενίσχυση εταιρικής σχέσης,

Â

πιλοτική διάσταση,

Â

ποιότητα,

Â

τοπικός χαρακτήρας,

Â

συνυπευθυνότητα,

Â

από κάτω προς τα πάνω,

Â

ολοκληρωµένη διάσταση,

Â

θέµα συσπείρωσης

Â

διαφάνεια,

Â

φερεγγυότητα,

Â

ανταγωνιστικότητα,

Â

βιωσιµότητα,

Â

αειφορία,

Â

συνεργασία,

Â

δικτύωση
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