
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ'Κ.Π.Σ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1· Επιγειρησιακό Πρόγραιιιια «Αγροτικά Ανάπτυ£τι -  Ανασυγκρότηση ττκ 
Υπαίθρου 2000 -  2006»

Το Συνολικό κόστος του Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 3.010.155.270 ευρώ, όπου 
η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.776.211.023 ευρώ και η ιδιωτική 
συμμετοχή σε 1.233.944.247 ευρώ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει συνολικά επτά (7) άξονες. Σε όλους τους άξονες 
έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Μέτρων σε ποσοστό 100% εκτός του Άξονα 7 
(Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης) όπου έχει ενεργοποιηθεί μόνο το Μέτρο 
που αναφέρεται στις «Δομές Στήριξης». Εκτιμάται, ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο 
2002 θα ενεργοποιηθεί το σύνολο των μέτρων του Άξονα 7 με τη λειτουργία των 
Δομών Στήριξης.

Σημαντικότερα Μέτρα από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας είναι τα ακόλουθα:

Μέτρο 1.1. Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις. Ολοκληρώνεται ο έλεγχος 
ανειλημμένων υποχρεώσεων και ολοκληρώθηκε η σύνταξη των Τ.Δ.Ε. της Ιης 
πρόσκλησης, ένταξη στο ΟΠΣ.
Μέτρο 2.1. Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Υπεβλήθησαν 460 φάκελοι, άρχισε η 1η συνεδρίαση Γνωμοδοτικής. Εντάσσεται στο 
ΟΠΣ το ΤΔΕ για την 1η πρόσκληση του μέτρου και το ΤΔΕ για την προσεχή 2η.
Μέτρο 3.1. Πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών. Κλχίνει η ένταξη 
στο ΟΠΣ ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ολοκληρώνεται η αποστολή αποφάσεων 
ένταξης στους αποδέκτες, συντάσσονται τα ΤΔΕ για τη 2η πρόσκληση 
Μέτρο 6.1. Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικών έργων του Β' Κ.Π.Σ. Εντάχθηκαν 2 
έργα και προχωρά η διαδικασία σύνταξης ΤΔΕ για τα υπόλοιπα.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στο θέμα της κάλυψης των ανειλημμένων 
υποχρεώσεων που αφορούν τα Μέτρα 1.1. και 3.1. (επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και νέοι γεωργοί).

Εκτιμάται, ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι τις 31/12/2002 θα ανέλθουν 
στις 373.041.217 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 12,4% του συνολικού κόστους του 
Επιχειρησιακού προγράμματος και η Δημόσια Δαπάνη στα 236.722.154 ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 13,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.
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2. Επιχειρησιακό Ποόγραμιια «Αλιείας 2000 -  2006»

Το Συνολικό κόστος του Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 499.292.000 ευρώ, όπου η 
δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 320.072.000 ευρώ και η ιδιωτική 
συμμετοχή σε 179.220.000 ευρώ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει συνολικά έξη (6) Αξονες που περιλαμβάνουν 18 
Μέτρα. Εχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα τα 11 Μέτρα σε ποσοστό 100%. Προς 
ενεργοποίηση είναι τα 6 Μέτρα του Αξονα 4.

Σημαντικότερα Μέτρα από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας είναι τα ακόλουθα: 
Μέτρο 1.1. Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών. Εχουν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή 
5 έργα προς ένταξη με 921 υποέργα και εντάσσονται στο ΟΠΣ.
Μέτρο 2.1. Κατασκευή Νέων Σκαφών. Βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης έργων 
από τον Τελικό Δικαιούχο ενόψει Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Μέτρο 2.2. Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων Αλιευτικών σκαφών. Βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιολόγησης έργων από τον Τελικό Δικαιούχο ενόψει Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής.
Μέτρο 3.2. Υδατοκαλλιέργειες. Βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης έργων από τον 
Τελικό Δικαιούχο ενόψει Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Μέτρο 3.4. Μεταποίηση και Εμπορία. Βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης έργων 
από τον Τελικό Δικαιούχο ενόψει Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Μέτρο 6.1. Ενέργειες χρηματοδοτούμενες από το Ε.Τ.Π.Α. Εχουν υποβληθεί στη 
Διαχειριστική Αρχή 21 προτάσεις έργων και αξιολογούνται.

Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στους τελικούς δικαιούχους 
και ο ιδιαίτερα υψηλός προϋπολογισμός τους σε σχέση με το συνολικό 
προϋπολογισμό διαμορφώνουν μία εικόνα η οποία δεν θα παρεκλίνει των 
δεσμεύσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.

Εκτιμάται, ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι τις 31/12/2002 θα ανέλθουν 
στις 47.521.664 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κόστους του 
Επιχειρησιακού προγράμματος και η Δημόσια Δαπάνη στα 30.452.083 ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 9,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.
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3. Κοινοτική Πρωτοβουλία ίΕΑΡΕΚ+

Το Συνολικό κόστος του Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 392.614.443 ευρώ, όπου η 
δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 251.182 ευρώ και η ιδιωτική 
συμμετοχή σε 141.432.222 ευρώ.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού εγκρίθηκε στην Πρώτη Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε στις 
19/02/2002.

Στις 15/3/2002 εκδόθηκε η Απόφαση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς να υποβάλλουν Σχέδια Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Αξόνων 1 
και 2 του Προγράμματος, συνολικού κόστους 377.900.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι η χρηματοδοτική βαρύτητα των Αξόνων 1 και 2 αντιστοιχεί στο 
94% του Προγράμματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων είναι η 17/6/2002. Θα ακολουθήσει 
αξιολόγηση των Σχεδίων και ένταξη των έργων (Σχεδίων Τοπικών Προγραμμάτων).
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4. Έτ/ραφο Προγραιιιιατισιιού «Αγροτικικ Ανάπηκτκ 2000 - 2006»

Το Συνολικό κόστος του Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 2.686.400.000 ευρώ.

Το Έγγραφο Προγραμματισμού «Αγροτικής Ανάπτυξης» έχει τέσσερα (4) μέτρα. 
Έως σήμερα έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των Μέτρων σε ποσοστό 100% εκτός του 
Άξονα των «γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων» που περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
υπομέτρα από τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί τα πέντε (5). Εκτιμάται ότι μετά την 
αναμόρφωση του Προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ιούνιος 2002) 
θα ενεργοποιηθεί το σύνολο των υπομέτρων και του Προγράμματος.

Τα Μέτρα του Ε.Π.Α.Α. είναι τα ακόλουθα:

Μέτρο 1. Πρόωρη Συνταξιοόότηση. Συνεχίζονται οι πληρωμές των 29.363 
δικαιούχων από τον Καν. 2079/92. Ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης 15.000 
αιτήσεων, των οποίων οι εντάξεις θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο 2002. Θα 
ακολουθήσει υποβολή νέων αιτήσεων το Σεπτέμβριο 2002.

Μέτρο 2. Εξισωτική Αποζημίωση. Οι πλ.ηρωμές 130.000 δικαιούχων για την 
περίοδο 2001 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν έως το Σεπτέμβριο 2002. Άμεσα θα 
ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καλλιεργητική περίοδο 2002.

Μέτρο 3. Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα. Συνεχίζονται οι πληρωμές των 
δικαιούχων των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής Κτηνοτροφίας, 
Μείωσης νιτρορύπανσης και διατήρησης σπανίων φυλ.ών. Για τα παραπάνω 
προγράμματα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ένταξης νέων δικαιούχων.
Θα ακολουθήσει άμεσα δημοσιοποίηση και ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων (νέες 
περιοχές νιτρορύπανσης, διατήρηση αναβαθμίδων, διαχείριση παραλ.ίμνιων περιοχών 
Κορώνειας-Βόλβης και διατήρηση των ποικιλ.ιών που κινδυνεύουν από γενετική 
διάβρωση).

Μέτρο 4. Δάσωση Γεωργικών Γαιών. Συνεχίζονται οι πλ.ηρωμές 16.491 δικαιούχων. 
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ένταξης 5.000 νέων δικαιούχων και αναμένεται να 
ξεκινήσουν οι πληρωμές τους έως τον Ιούλ.ιο 2002.

Εκτιμάται, ότι συνολικά από την έναρξη του προγράμματος οι 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως τις 31/12/2002 θα ανέλθουν στα 827 εκ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο 30,8% του συνολικού κόστους του προγράμματος.
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