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13. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΠ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013   
 
13.1 Η αναθεώρηση της ΚΑΠ   
Η γεωργία εξασφαλίζοντας τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια του πλανήτη, παρέχει ανανεώσιµες πρώτες 
ύλες, προστατεύει το περιβάλλον, δηµιουργεί θέσεις εργασίας και διατηρεί ζωντανό και υγιή τον κοινωνικό 
και οικονοµικό ιστό στην περιφέρεια («πολυλειτουργική γεωργία”). Είναι µια στρατηγική δραστηριότητα που 
αποτελεί µέρος της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης. 
Η συζήτηση για το µέλλον της ΚΑΠ, µετά το 2013, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις µελλοντικές 
δηµοσιονοµικές προοπτικές (2014-2020) της Ε.Ε. Από πλευράς δαπανών του προϋπολογισµού, η τάση 
είναι σαφής: µείωση των πόρων για την Γεωργία, σταθεροποίηση των δαπανών της Συνοχής µε 
προσανατολισµό υπέρ των φτωχότερων νέων µελών, και αύξηση των πόρων για την Έρευνα, την 
Ανάπτυξη και την Καινοτοµία.  
Μεγάλο µέρος της συζήτησης στρέφεται γύρω από τις αλληλοεπιδράσεις αφενός της γεωργίας και αφετέρου 
της οικονοµικής κρίσης και της κλιµατικής αλλαγής, µε σκοπό την προσαρµογή των πολιτικών στα νέα 
δεδοµένα. 
Η αναµόρφωση της ΚΑΠ ήταν πάντα ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο και αυτή τη φορά θα είναι ακόµα 
δυσκολότερο, καθώς η ΕΕ έχει διευρυνθεί µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών, κάνοντας την 
διαπραγµάτευση ακόµα πιο περίπλοκη. Η πίεση που ασκεί η οικονοµική κρίση στα δηµόσια οικονοµικά θα 
οδηγήσει τα κράτη µέλη  σε πιο σκληρή στάση αναφορικά µε το τι κερδίζουν και τι χάνουν.  
Η συζήτηση για την ΚΑΠ συνδέεται άµεσα και µε τη νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη 
«Ευρώπη 2020», που προσαρµόζει τους στόχους της Συνθήκης της Λισσαβόνας στα νέα δεδοµένα και 
βασίζεται στην ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών ΕΕ. Κατά τον Επίτροπο Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. D. Ciolos, "..Η κοινή αγροτική πολιτική αφορά το σύνολο της κοινωνίας, όχι µόνο 
τους αγρότες. Η ευρωπαϊκή γεωργία συνδέεται άµεσα µε θέµατα όπως η ασφάλεια των τροφίµων, αλλά και η 
προστασία του φυσικού τοπίου, η απασχόληση, το περιβάλλον, η κλιµατική αλλαγή…». Σε αυτό το πνεύµα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όλους τους ενδιαφεροµένους πολίτες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
είτε συνδέονται άµεσα µε τον τοµέα της γεωργίας είτε όχι - σε δηµόσια συζήτηση για το µέλλον της κοινής 
αγροτικής πολιτικής, τις αρχές και τους στόχους της. Στη δηµόσια διαβούλευση τα θέµατα στα οποία 
επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον ήταν η διατροφική ασφάλεια και επάρκεια, το περιβάλλον και η κλιµατική 
αλλαγή, η απασχόληση, η αστάθεια των αγορών και των τιµών αλλά και η σηµασία της γεωργίας για τις 
περιφέρειες της Ευρώπης. Στη διάσκεψη που επισφράγισε τις εργασίες της δηµόσιας διαβούλευσης για τη 
νέα ΚΑΠ, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε τις γενικές κατευθύνσεις της 
µεταρρύθµισης δηλώνοντας ότι: 
«Η νέα ΚΑΠ πρέπει να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στις διαφορετικές προτεραιότητες. Η δηµόσια 
στήριξη είναι αυτή που θα µας επιτρέψει να συµφιλιώσουµε τις οικονοµικές, τις περιβαλλοντικές, τις 
κοινωνικές και τις εδαφικές προτεραιότητες. Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να: ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
και την βιώσιµη γεωργία, να εξασφαλίζει την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των αγροτών, να 
προτρέπει τους αγρότες στην υιοθέτηση καλών γεωργικών πρακτικών, να διασφαλίζει τη γεωργία 
και την απασχόληση στην περιφέρεια ιδιαίτερα στις µειονεκτικές περιοχές. 
Η δηµόσια στήριξη πρέπει να κατανέµεται πιο σωστά και πρέπει να είναι εµφανείς στους φορολογούµενους οι 
λόγοι για τους οποίους παρέχεται. Το ιστορικό µοντέλο µε τις στρεβλώσεις που δηµιουργεί θα καταργηθεί. 
Όµως, ισότητα στο ύψος των ενισχύσεων και δικαιοσύνη δεν είναι ταυτόσηµα. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια 
αντικειµενικά και ρεαλιστικά. Ο τύπος της γεωργίας, οι κλιµατικές / περιβαλλοντικές συνθήκες και τα 
κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα θα παίζουν ρόλο στο ύψος των ενισχύσεων. 
Η δοµή της ΚΑΠ µε τους δύο πυλώνες θα διατηρηθεί. Ο πρώτος πυλώνας αφορά όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και είναι η ετήσια ενίσχυση που δίνεται σε όλους τους αγρότες ώστε να αντιµετωπιστούν οι µεγάλες 
προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή γεωργία». 
 
13.2 Εθνικό σχέδιο στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης 2007-20131 
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας την 4η Προγραµµατική Περίοδο καθορίζεται 
από ένα ευρύτερο θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο:  
• σε διεθνές επίπεδο περιλαµβάνει τις εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο Π.Ο.Ε. και το 

πρωτόκολλο του Κιότο  
• σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαµβάνει τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε., όπως αυτές 

περιγράφονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, την αναθεώρηση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (Κ.Σ.Κ.Γ.) για την 
αγροτική ανάπτυξη και τέλος  

• σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας (Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) & Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ)), τις εµπειρίες από την 
εφαρµογή των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων και προγραµµάτων για την Αγροτική 
Ανάπτυξη και την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης.   

                                            
1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδική Γραµµατεία Γ ΚΠΣ, «Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013», Ιούλιος 2009 
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Για την Ελλάδα ο αγροτικός χώρος έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού καταλαµβάνει το 97% της έκτασής της και 
κατοικεί σ’ αυτόν το 65% του πληθυσµού, ενώ παράλληλα επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή του πρωτογενή 
τοµέα στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανέρχεται στο 7% περίπου, που την κατατάσσει 
στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ των 27. Συνεπώς, η ανάπτυξη και διαχείριση του πρωτογενή τοµέα και 
αγροτικού χώρου, αποτελεί βασική προτεραιότητα στοχεύοντας στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Στο 
πλαίσιο αυτό, µία ολοκληρωµένη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης της υπαίθρου θα πρέπει να λάβει υπόψη 
οπωσδήποτε:  
• τις ανάγκες και τις δυνατότητες του πρωτογενή τοµέα για αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 

προϊόντων του λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Χώρας που σχετίζονται µε την 
ποικιλία των µικροκλιµάτων και της γεωµορφολογίας της Χώρας  

• την ανάγκη εναρµόνισης µετά τα δεδοµένα που προκύπτουν από την αναθεώρηση της ΚΑΠ2  
• την ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της διατήρησης και ορθολογικής 

διαχείρισης των φυσικών του πόρων, και τέλος   
• τις ανάγκες συγκράτησης του πληθυσµού και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, αναζήτησης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και 
εξασφάλισης των απαραίτητων υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία 
ενσωµατώνεται στη συνολική στρατηγική του ΕΣΠΑ, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη 
µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς και 
του περιβάλλοντος, σε µία βιώσιµη Ύπαιθρο και θα υλοποιηθεί µέσω τεσσάρων Γενικών 
Στρατηγικών Στόχων (προτεραιοτήτων) που αφορούν:   
• ΓΣΣ 1: Στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και 

του αγροδιατροφικού τοµέα3 µε ειδικότερους στόχους την αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και 
του µικρού µέσου µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των 
επιχειρηµατικών δοµών µέσω της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισµού και της καινοτοµίας, την 
αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών του πρωτογενή τοµέα και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναµικού για την προσαρµογή του στις νέες απαιτήσεις  

• ΓΣΣ 2: Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων4  
µε ειδικότερους στόχους αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων», την προστασία του εδάφους και 
των υδάτινων πόρων, άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών, προστασία της βιοποικιλότητας και 
προστασία – διατήρηση του αγροτικού τοπίου και βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών  

• ΓΣΣ 3: Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας µε ειδικότερους στόχους όπως βελτίωση της 
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και βελτίωση των 
υποδοµών της διαδικτυακής υποδοµής υψηλής ταχύτητας στις περιοχές εφαρµογής της προσέγγισης 
Leader  

• ΓΣΣ 4: Στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 
αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader µε ειδικότερους στόχους την εφαρµογή 
σχεδίων συνεργασίας, Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013, Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την Ελλάδα, ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και κινητοποίησης του πληθυσµού για το 
σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 

Η υλοποίηση των Γενικών Στρατηγικών Στόχων θα επιτευχθεί µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας µέσω τεσσάρων (4) Αξόνων: 
• Άξονας 1 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας  
• Άξονας 2 – Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
• Άξονας 3 – Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας  
• Άξονας 4 – Προσέγγιση LEADER 

                                            
2 Με την αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αναµένονται ανακατατάξεις στη ισορροπία µεταξύ 
των κλάδων φυτικής παραγωγής, σηµαντικές εκτάσεις καπνοκαλλιέργειας, βαµβακιού και ζαχαροτεύτλων 
κινδυνεύουν να µείνουν ακαλλιέργητες και καθίσταται απαραίτητη η άµεση εισαγωγή νέων καλλιεργειών µε 
δυνατότητες διεξόδου στην αγορά, για να µην οδηγηθούν γεωργικές γαίες στην εγκατάλειψη. 
3 Σε αντιστοιχία µε την ευρωπαϊκή κατεύθυνση ΚΣΚΓ 1 για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή και αγροδιατροφικού 
τοµέα, προσαρµοσµένου στη νέα διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από αυξανόµενο ανταγωνισµό, 
τάσεις απελευθέρωσης του εµπορίου, ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας, µείωση των 
παρεµβατικών µηχανισµών της ΚΓΠ για τη στήριξη των τιµών των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και εστιασµένου 
στη µεταφορά γνώσης, στον εκσυγχρονισµό και στην καινοτοµία, µε επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. 
4 Σε αντιστοιχία µε την ευρωπαϊκή κατεύθυνση ΚΣΚΓ 2 για την προστασία και βελτίωση των φυσικών πόρων και τοπίων 
της χώρας, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών (δίκτυο Natura 
2000), την ενίσχυση των µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας, την ανάπτυξη των 
γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και παραδοσιακών γεωργικών τοπίων, 
στην προώθηση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εφαρµογής, τη µείωση των 
κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση των περιοχών, την προστασία και ορθολογική διαχείριση 
του υδατικού ισοζυγίου και του υπόγειου υδροφορέα και το περιορισµό των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών. 
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Η ενίσχυση ιδιωτικών επιχειρήσεων µε µέτρα των αξόνων 3 και 4 αφορούν δράσεις ενίσχυσης για 
δηµιουργία και βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, καταλυµάτων σε περιοχές της 
υπαίθρου για αύξηση του εξωγεωργικού εισοδήµατος και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων 
στις περιοχές αυτές. Μέσω των δράσεων του άξονα 4 του ΠΑΑ (Leader) είναι δυνατή χρηµατοδότηση για την 
σύσταση αγροτοδιατροφικής σύµπραξης ή συµφώνου ποιότητας σε περιφέρειες της χώρας. 
Εκτός των παραπάνω πηγών χρηµατοδότησης, µεγάλη βοήθεια στην ιδιωτική συµµετοχή των επενδυτών 
του προγράµµατος, αναµένεται να προσφέρει το ταµείο Αγροτικής επιχειρηµατικότητας µε κεφάλαια 450 
εκατοµµύρια ευρώ δανειοδότηση µεταποιητικών επιχειρήσεων και βελτιώσεων εκµεταλλεύσεων του 
γεωργικού και κτηνοτροφικού τοµέα και το Ταµείο Ενάλιο µε κεφάλαια 150 εκατοµµύρια ευρώ για την 
δανειοδότηση επιχειρήσεων των κλάδων αλιείας (αµφότερα τµήµατα του ΕΤΕΑΝ παλιό ΤΕΜΠΜΕ), µε 
χαµηλότοκα δάνεια (επιτόκιο 2,5 έως 3%). Σηµειώνεται επίσης πως πρόσφατα υπογράφηκε σχετική ΚΥΑ 
(Υπ.Α.Α.Τ) για την δηµιουργία «Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας», προϋπολογισµού 450 
εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο θα παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό τοµέα. 
Συµπερασµατικά, µαζί µε το πρόγραµµα στήριξης 20 χιλιάδων επιχειρήσεων από το πρόγραµµα «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων», που αναµένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο, συνδυάζονται νέα προγράµµατα 
και χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (εγγυήσεις, επενδυτικά δάνεια και προχρηµατοδότηση των εξαγωγών), που 
έχουν ξεκινήσει ήδη από το τρίτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Πιο συγκεκριµένα: 
• Με το νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας προσφέρεται κεφάλαιο κίνησης για τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις µέχρι 200.000 ευρώ και έως 4 µήνες, µέσω του ΟΑΕΠ (Οργανισµό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Προϊόντων) 

• Παρατείνεται ως το τέλος του 2012 η ισχύς του επιτυχηµένου προγράµµατος εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, το 
οποίο παρέχει χαµηλότοκα δάνεια για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. 

• ∆ιευρύνεται το πλαίσιο των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις που έχουν άµεσα ανάγκη από κεφάλαια 
κίνησης µε τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, εντός του Σεπτεµβρίου 2011.  

∆ίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές- είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο επενδυτικό νόµο – για δεκαετή ευνοϊκά 
δάνεια από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (αναµένεται να διατεθούν στην Ελληνική αγορά συνολικά 1,2 δις 
ευρώ). 
Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα θα δοθεί: 
• στην επιλογή προτεραιοτήτων αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής σε τοµείς που 

πλήττονται περισσότερο από την αναθεώρηση της ΚΑΠ, καθώς επίσης και στην εφαρµογή χωρικών 
προτεραιοτήτων σε αγροτικές περιοχές (ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές) για την αντιµετώπιση των 
τοπικών υφιστάµενων προβληµάτων και της υστέρησης των περιοχών αυτών, στοχεύοντας στην 
επίτευξη µιας ολοκληρωµένης / συνεκτικής αγροτικής ανάπτυξης.  

• στην αποκατάσταση  των αγροτικών περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του θέρους 
του 2007, οι οποίες προκάλεσαν µια ανατροπή στο κοινωνικό και οικονοµικό καθεστώς στους πρώην 
Νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. Το «κόστος» των πυρκαγιών στην Πελοπόννησο αποτιµάται σε 177.265,4 
ha καµένες εκτάσεις (97.518 ha (55%) δάση και δασικές εκτάσεις, 78.104,2 ha γεωργικές καλλιέργειες 
και 1.643,2 ha οικισµοί, δρόµοι, γήπεδα και άλλες τεχνητές επιφάνειες).  

• στην αντιµετώπιση των Νέων Προκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα δοθεί έµφαση στις 
ακόλουθες προτεραιότητες, λαµβάνοντας υπόψη τα είδη υπάρχοντα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής 
ανάπτυξης 2007-2013 της Ελλάδας.  
• Προτεραιότητα «Αλλαγή κλίµατος» - Για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

προγραµµατίζονται έργα για τη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία 
των δασών και δασικών εκτάσεων και έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης καµένων εκτάσεων, 
καθώς αυτές οι δράσεις συµβάλλουν αθροιστικά για τη νέα πρόκληση, που θα έχει αποτέλεσµα στη 
δέσµευση του άνθρακα από τα δάση και στην αποφυγή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), καθώς επίσης και στη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος.  

• Προτεραιότητα «∆ιαχείριση του ύδατος» Με δεδοµένο ότι η διαχείριση των υδάτων θα κατέχει όλο 
και µεγαλύτερη θέση στη στρατηγική προσαρµογής για την αντιµετώπιση της ήδη αναπόφευκτης 
αλλαγής του κλίµατος, προκειµένου  να αντιµετωπιστούν τα ακραία καιρικά φαινόµενα της ξηρασίας 
και των ραγδαίων βροχοπτώσεων, προγραµµατίζεται να γίνουν έργα αποθήκευσης ύδατος και έργα 
αναβάθµισης – βελτίωσης αρδευτικών δικτύων, που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση του ύδατος.  

• Προτεραιότητα «Συνοδευτικά µέτρα της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα» - Οι παραγωγοί 
του τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων συµβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της υπαίθρου, 
µέσω βιώσιµης γεωργικής δραστηριότητας, ειδικά σε µειονεκτικές περιοχές. Έχοντας υπόψη το 
υψηλό κόστος παραγωγής και τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να αντιµετωπίσουν, ως 
συνέπεια της σταδιακής κατάργησης του συστήµατος των ποσοστώσεων στον τοµέα του γάλακτος, 
προκειµένου να µπορέσουν να προσαρµοστούν καλύτερα στις συνθήκες της αγοράς θα τύχουν 
στήριξης µέσω επενδύσεων για την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων και βελτιώσεων της 
µεταποίησης και εµπορίας γαλακτοκοµικών. Στην Ελλάδα, λόγω του ότι στον τοµέα του γάλακτος, 
ο τοµέας της αιγοπροβατοτροφίας παίζει κυρίαρχο ρόλο, και ιδιαίτερα στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές, η στήριξη αφορά κυρίως τον αιγοπροβατοτροφικό τοµέα ιδιαίτερα 
στις περιοχές αυτές. 
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• στην άρση της αποµόνωσης στην ύπαιθρο. Για τον εξοπλισµό της υπαίθρου µε υποδοµές 
ευρυζωνικού διαδικτύου, ώστε να καλυφθούν οι λευκές περιοχές στις περιοχές παρέµβασης του Άξονα 3 
απαιτείται η ανάπτυξη / βελτίωση ευρυζωνικών υποδοµών, προκειµένου να συµβάλουν καθοριστικά 
στην αγροτική ανάπτυξη, µε την άρση της αποµόνωσης, την ανάπτυξη σχετικών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, θέσεων απασχόλησης, πρόσβασης σε δίκτυα πληροφοριών και προώθησης τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Με βάση τις µελέτες που εκπονήθηκαν ανά περιφέρεια µε στόχο την καταγραφή των αναγκών κυρίως ως 
προς την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τα έργα υποδοµών, για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας οι 
προτεινόµενες παρεµβάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα αφορούν στην: 
• αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών (Ηλεία Αχαΐα) 
• αναδιάρθρωση βασικών κλάδων φυτικής παραγωγής, µε έµφαση στον καπνό (Αιτωλοακαρνανία).  
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι: 
• η οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών της Περιφέρειας,  
• η συγκράτηση του γεωργικού πληθυσµού στην ύπαιθρο και  
• η δηµιουργία βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µε παραγωγή προϊόντων που εστιάζονται στις 

απαιτήσεις της αγοράς.  
Ειδικότερα αφορούν στην ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας5, στην προώθηση ενεργειακών 
φυτών

6, στην υιοθέτηση πρακτικών ολοκληρωµένης διαχείρισης, στον εκσυγχρονισµό κτηνοτροφικών 
µονάδων, στην καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, στην ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων, στην 
προστασία αυτόχθονων φυλών καθώς και στην εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης δασών. 
Παράλληλα θα ενισχυθούν δράσεις ανάπτυξης του αγροτουρισµού, καθώς και κατασκευής 
εγγειοβελτιωτικών έργων. 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)7, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 74/2009 του συµβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 20098 
Οι στόχοι του Κανονισµού είναι: 
α) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας µέσω της παροχής στήριξης 
για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και καινοτοµία µέσω των ακόλουθων µέτρων: 
• προαγωγή της γνώσης και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω επαγγελµατικής κατάρτισης 

και δράσεων ενηµέρωσης, εγκατάστασης νέων γεωργών, πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και 
γεωργικών εργατών, χρήσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους 
δασοκαλλιεργητές κ.α. 

• αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και προαγωγή της καινοτοµίας, µέσω 
εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αύξησης της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων, συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 
τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων και στον τοµέα της δασοκοµίας, βελτίωσης και 
ανάπτυξης των σχετικών υποδοµών, αποκατάστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει 
πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγής των κατάλληλων δράσεων πρόληψης: 

• βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων µέσω: παροχής βοήθειας 
σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία, 
στήριξης γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων, στήριξης οµάδων 
παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων 
για την ποιότητα τροφίµων 

• στήριξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων πέραν της γεωργίας, λόγω 
µεταρρύθµισης σε κοινή οργάνωση αγοράς. 

β) Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου µέσω της παροχής στήριξης για τη διαχείριση της 
γης, µέσω µέτρων που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης 
γ) βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας 

                                            
5 Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες χώρες, όσον αφορά την βιολογική κτηνοτροφία, 
λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων κυρίως των ορεινών περιοχών και της 
εφαρµογής της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε βιολογική. Η βιολογική κτηνοτροφία 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την βιολογική γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από την βόσκηση 
καλύπτονται και µε βιολογικές ζωοτροφές. Τα βασικά προβλήµατα εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας εστιάζονται σε 
θέµατα που σχετίζονται µε τη διακίνηση, τυποποίηση και εµπορία των βιολογικών προϊόντων. Προβλήµατα επίσης που 
δρουν ανασταλτικά στην εφαρµογή της βιολογικής κτηνοτροφίας, είναι η έλλειψη µεταποιητικών µονάδων βιολογικών 
προϊόντων και η αδυναµία εύρεσης βιολογικών ζωοτροφών ή η εύρεση βιολογικών ζωοτροφών υψηλού κόστους 
(εισαγωγές ή αποµακρυσµένη πηγή). 
6 Τα ενεργειακά φυτά και γενικά τα µη εδώδιµα (non food) προσφέρουν µία διέξοδο στην κατεύθυνση της διατήρησης 
της γεωργικής δραστηριότητας σε πολλές περιοχές. Στην Πάτρα βρίσκεται µία από τις 4 πρώτες µονάδες παραγωγής 
βιοκαυσίµων στην Ελλάδα που είναι έτοιµες να παράγουν βιοντήζελ. 
7 EE L 277 της 21.10.2005, σ. 1 
8 L 30/100 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2009 
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δ) Προσέγγιση Leader, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές 
µικρότερες της περιφέρειας, β) τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (στο εξής καλούµενες 
«οµάδες τοπικής δράσης») µε δυνατότητα λήψης αποφάσεων για τις οµάδες τοπικής δράσης όσον αφορά 
την εκπόνηση και την εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, γ) πολυτοµεακός σχεδιασµός και 
υλοποίηση της στρατηγικής, µε βάση την αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τοµέων της 
τοπικής οικονοµίας, δ) εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων και έργων συνεργασίας. 
 
Έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στοιχεία για ένα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014 – 
2020 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας 
και Αλιείας 
Κατά το σχεδιασµό Συµβάσεων Σύµπραξης και προγραµµάτων τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να λαµβάνουν υπόψη πέντε στοιχεία:  
• Τις δυνατότητες ανάπτυξης της κάθε περιοχής ιδίως σε σχέση µε τις βασικές προκλήσεις που 

προσδιορίζονται στην Ευρώπη του 2020, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις σχετικές 
συστάσεις ανά χώρα. Αυτό απαιτεί από τις αρµόδιες αρχές να προβούν σε λεπτοµερή ανάλυση των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών χαρακτηριστικών  

• Τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή (σηµεία συµφόρησης, ελλιπείς συνδέσεις, κενά 
στην καινοτοµία, έλλειψη σχεδιασµού, ικανότητα εφαρµογής). Αυτό θα αναδείξει τα πιθανά πεδία και τις 
δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στις προτεραιότητες παρεµβάσεων.  

• Τα περιθώρια διατοµεακής και διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της µακρο-περιφερειακών 
στρατηγικών. 

• Τις δυνατότητες συντονισµού µεταξύ των διαφόρων επιπέδων και των πηγών χρηµατοδότησης, προς 
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της Ευρώπη του 2020.  

Οι στόχοι που καθορίζει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο σε σχέση µε την αγροτική ανάπτυξη είναι: 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

µε µια σειρά από περιγραφόµενες δράσεις 
• Στήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα σε όλους τους τοµείς, 

µε περιγραφόµενες τις συγκεκριµένες δράσεις 
• Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, διαχείριση και πρόληψη κινδύνων µε 

συγκεκριµένες δράσεις 
• Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσµατικότητας των φυσικών πόρων µε 

συγκεκριµένες δράσεις που περιγράφονται  
Τέλος σηµαντικές Κοινοτικές και Εθνικές αποφάσεις που αναφέρονται στην πρωτογενή παραγωγή και 
αφορούν άµεσα την Π∆Ε και την ευρεία παραγωγική βάση του πρωτογενή τοµέα είναι οι εξής: 
• Αριθµ. 136473/8-3-2011 (ΦΕΚ 468/24-3-2011, τ.Β΄): Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών 

δενδρο− κηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά για τις καλλιέργειες 
αυτές γίνεται στο Παράρτηµα αυτής της µελέτης ‘’Προωθούµενες και Εναλλακτικές καλλιέργειες στην 
Π∆Ε’’. 

• Κανονισµός 1085/2011 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου σχετικά µε 
ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες.  
• Εθνική Νοµοθεσία  

• Αριθµ. 231582/27-4-2007 (ΦΕΚ 709/7-5-2007, τ. Β΄) : Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ’αριθµ. 
569/125378/21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας 
«χρηµατοδότηση ενεργειών ενηµέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική 
αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, 
αντίστοιχα» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθµ. 681/230043/13.3.2007 . 

• Αριθµ. 230043/7-3-2007 (ΦΕΚ 384/20-3-2007, τ. Β΄): Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 
569/125378/21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας 
«χρηµατοδότηση ενεργειών ενηµέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική 
αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, 
αντίστοιχα». 

 
Προώθηση – προβολή οίνου σε τρίτες χώρες  
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 302157/15-5-2009 (ΦΕΚ 1209/19-6-2009): Συµπληρωµατικά µέτρα 
για την εκτέλεση των Κανονισµών (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οίνων 
σε αγορές τρίτων χωρών, όπως τροποποιήθηκε µε τις Αριθµ. 321464/2-1-2009 (ΦΕΚ 2019/17-9-2009, τ. Β΄) 
και 1879/46873/17-4-2012 Κ.Υ.Α.  
 
 
 


