
ΥΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ηόσοι και ζκοπόρ 

Σηφρνο ηνπ Σρεδίνπ Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ζα πινπνηεζνχλ επαξθείο θαη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, θαηνρπξψλνληαο παξάιιεια φηη 

φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ είλαη δηαζέζηκα. 

Δηδηθφηεξα κε ην παξφλ Σρέδην Αμηνιφγεζεο επηδηψθεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ έγθαηξε πιεξνθφξεζε θαη 

ελεκέξσζε πξνο ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα παξέρνληαη αθελφο πιεξνθνξίεο, ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ φζν πην απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ δηαζέζηκα θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο 

ησλ εηψλ 2017 θαη 2019 φζν θαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε. 

Παξάιιεια, ν πνιπεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο θαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

άιισλ θνξέσλ αμηνιφγεζεο, ε νξγάλσζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

σο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΑ, ε εμεηδίθεπζε ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

αλακέλεηαη φηη ζα εληζρχζνπλ ηε δηαθάλεηα ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη ηε ινγνδνζία ζε ζέκαηα 

πινπνίεζεο. Όια ηα πην πάλσ ζα νδεγήζνπλ παξάιιεια ζε κία θνηλή θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε εθ κέξνπο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαρείξηζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 

 

Διακςβέπνηζη και ζςνηονιζμόρ 

Όζνλ αθφξα ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, ε Διασειπιζηική Απσή είλαη 

αξκφδηα γηα ην ζπλνιηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάζεζε θαη 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ κειεηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 

απαξαίηεηε ελέξγεηα ελεκέξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ, ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ 

Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο  δεκνζηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζπλεξγάδεηαη κε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν  

Δηδηθφηεξα, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σρεδίνπ 

Γξάζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπκβαηφηεηάο ηνπ κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνεηνηκάδεη θαη νξγαλψλεη αμηνινγήζεηο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην 

Σρέδην Αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, κεξηκλά γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο ζηφρνπο 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο, ζπλεηζθέξεη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο 

ησλ εηψλ 2017 θαη 2019, θαζψο θαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε, δηαζθαιίδεη φηη νη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε εθπνλείηαη έγθαηξα. 

Παξάιιεια, έρεη ηελ ππνρξέσζε απνζηνιήο ησλ αμηνινγήζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ επζχλε 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

Ωο πξνο ηα ζέκαηα παξαθνινχζεζεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Δπξσπατθή 



Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, θαηαξηίδεη ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο, 

εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ θαη παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πξνφδνπ ηνπ ΠΑΑ. 

Δπηπιένλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη άκεζε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία αθελφο κε 

ηνπο αμηνινγεηέο θαη αθεηέξνπ κε ηνπο θνξείο παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε 

Μέηξν ηνπ ΠΑΑ. Δηδηθφηεξα, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα πξνβεί άκεζα ζηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο 

πξνζαξκνγέο ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ψζηε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία λα ζπγθεληξψλνληαη 

έγθαηξα.  Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ππνγξάθεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ 

ζπγθεληξψλoπλ ζηαηηζηηθα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηνπο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο   

  

Ο Οπγανιζμό Αγποηικών Πληπωμών ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή παξέρνληαο ηεο, 

πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη, ηηο 

πιεξσκέο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηνλ Ππιψλα ΙΙ. Ο Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ έρεη ηελ επζχλε ηεο 

εηνηκαζίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Λνγηζκηθνχ Σπζηήκαηνο γηα παξαθνινχζεζε ηνπ ΠΑΑ θαη δηαηεξεί βάζε 

δεδνκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία γηα ηα εγθεθξηκέλα έξγα θαη δξάζεηο θαζψο θαη γηα ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο 

πινπνηεζήζεο πιεξσκέο. Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ είλαη 

απαξαίηεηε θαη γηα ζέκαηα ζπληνληζκνχ εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο δχν Ππιψλεο ηεο 

ΚΑΠ. Παξαιιεια κέζσ ηνπ Οιθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο ε άιινπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηεη ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζπγθεληξψλνληαη  ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα απφ ηνπο δηαθηνχρνπο κε βαζε ηελ πνξεία 

εμέιημεο ησλ έξγσλ ηνπ ογη αηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ 

Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμηνιφγεζεο δηαδξακαηίδεη ε δεκηνπξγία Ομάδαρ 

Καθοδήγηζηρ για ηην Αξιολόγηζη, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, 

εθπξφζσπνη ηεο Αξρήο Πιεξσκήο, ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, εθπξφζσπνη άιισλ Τακείσλ θαζψο 

θαη εθπξφζσπνη ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο.Σε πεξηπηψζεηο πνπ ζα θξίλεηαη απαξαίηεην 

ζα δεηήηαη ε ζπκκεηφρε ζηελ ελ ιφγσ Οκάδα άιισλ ζρεηηθψλ θνξέσλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζα 

δηεξεπλάηαη. Η νκάδα απηή έρεη ηελ επζχλε ηεο δηεπξεχλεζεο εμηδηθεπκέλσλ ζέκαησλ πνπ πξνθχπηνπλ, λα 

αλαδηθλχεη λέεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ θαζψο θαη λα 

ππνζηεξηδεη ζπλνιηθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη λα εμαζθαιηδεη  ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Τελ επζχλε γηα ηελ ζχζηαζε ηεο Οκάδαο Καζνδήζεο ζα ηελ έρεη ε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ε νπνία ζα πξνεδξεχεη θαη ηελ Οκάδα. Οη ιεηηνπξγνί ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζα απνθαζίδνπλ ηα 

ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη θαιεη ηα κέιε. Η νκάδα θαζνδήγεζεο ζπλεξγάδεηαη θαη 

κε ην Δπξσπαηθφ Γίθηπν Αμηνιφγεζεο θαη κεξηκλα γη αηελ κεηαθνξα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αιια θαη γηα 

ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ γηα επηκφξθσζε  ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πιεξσκψλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ Δθαξκνγήο 

Παξάιιεια, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία Σεσνικών Ομάδων Επγαζίαρ αλά ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (ελδεηθηηθά γηα ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαζίαο, θιηκαηηθήο αιιαγήο, LEADER), νη νπνίεο ζα επηθνξηηζζνχλ θπξίσο κε ηερληθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζε ζέκαηα έγθαηξεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Η ζχλζεζε ησλ Τερληθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ζα θαζνξίδεηαη 

θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Καη θαηα βάζε ζε απηήλ ζα 

κεηέρνπλ  ζηειέρε ηεο Σηαηηζηηθήο Αξρήο αιια θαη ηνπ θαζε εληεηαικέλνπ απφ ηελ λνκνζεζία Γεκφζηνπ 

θνξέα γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη νη εμσηεξηθνί 

αμηνινγεηέο  Υπεχζπλε γηα ηε ζχζηαζε ησλ Τερληθψλ Οκάδσλ είλαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 



  

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ αμηνιφγεζε είλαη ν ξφινο ηνπ Εθνικού Αγποηικού Δικηύος φζνλ αθνξά ηελ 

δηαδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Τέινο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρεη θαη ε Επιηποπή Παπακολούθηζηρ ε νπνία έρεη ηελ 

επζχλε ηεο έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο πξηλ λα απνζηαιεί ζηελ Δ.Δ θαζψο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δηαηππψλεη ηπρφλ ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο. 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζε θάζε θνξέα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ερεη ηελ επζχλε λα ειέγρεη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο πξνρσξνχλ. Οη  αξκνδηφηεηεο ζα νξηζηνχλ απφ ην 

Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

Τα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε κειέηεο αμηνιφγεζεο ζα νξίδνληαη απφ ηελ ΓΑΠΑΑ πνχ φπσο 

αλαθέξεηαη πην πάλσ έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ εηδηθή κνλάδα ζα 

ζπζηαζεί ζηελ ΓΑΠΑΑ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαηά πφζν εξγάδνληαη νη θνξείο πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα είλαη δηαζέζηκα. 

Με ηελ έγγξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα μεθηλήζεη ε εηνηκαζία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα εμάγνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην 

εηδηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνχζεζε. 

 

Θέμαηα και δπαζηηπιόηηηερ αξιολόγηζηρ 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ιακβαλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηαζεηο ησλ  θνξέσλ  εθαξκνγήο Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ, 

ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε κίαο ζεηξάο αμηνινγήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ΠΑΑ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη λα αμηνινγεζνχλ επαξθψο ε 

ζπλάθεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 είλαη: 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο γεσξγίαο. 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα θάζε πεξηνρή εζηίαζεο σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά 

δεκφζηα αγαζά (βηνπνηθηιφηεηα, πνηφηεηα λεξνχ, θιηκαηηθή αιιαγή, πεξηνρέο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ.). 

 ηα απνηειέζκαηα/ επηπηψζεηο ηνπ ΠΑΑ γηα νκάδα κέηξσλ σο πξνο ηελ ηνπηθή αλάπηπμε (αλάπηπμε 

ρσξηψλ, ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε, νινθιεξσκέλε ηνπηθή αλάπηπμε, 

LEADER, CLLD, θιπ.). 

 ε επίδξαζε ηνπ ΠΑΑ ζηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε 

κείσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία. 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ, ε αλσηέξσ ζεκαηνινγία ελδέρεηαη λα εκπινπηηζζεί είηε επεηδή ζα 

πξνθχςνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα είηε επεηδή ζα 



ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο θαη ζηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη. Σε θάζε πεξίπησζε, ε 

αξκφδηα Μνλάδα  ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε θαη εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζα εμεηδηθεχζεη ηηο αλάγθεο θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ 

αμηνινγήζεσλ. 

Καη΄αληηζηνηρία, νη εξγαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ην ΠΑΑ ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα: 

 παξαηήξεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηάζεσλ, ηεο αλάιπζεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ πιαηζίνπ 

ζην νπνίν παξεκβαίλεη ην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο βάζεο. 

 εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ΠΑΑ θαζψο θαη 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ΠΑΑ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε θαη ζα βαζίδεηαη ζηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο. 

 εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε πνιιαπιψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλεξγεηψλ θαη αλάιπζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο. 

 παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ΠΑΑ ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο ζηφρνπ θαη εθξνψλ. 

 εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα αμηνιφγεζεο φπσο ην εζληθφ 

Αγξνηηθφ Γίθηπν. 

 εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ηνπ ΔΓΤΑΑ γηα ηε ζηήξημε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

κέζσ ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Leader θαη εθφζνλ πθίζηαληαη ησλ 

πνιπηακεηαθψλ CLLD. 

 Δθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο φπσο ε 

θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ε κείσζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Δθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηελ Σηξαηεγηθή 2020 γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκφ αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΠΑΑ ζηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο. 

 Δθηίκεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο 

Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζα πξνρσξήζεη άκεζα κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 επηζθφπεζε θαη εμέηαζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο δείθηεο). 

 αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία πέξαλ ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ θαη εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί εηδηθνί γηα ην ΠΑΑ ζηφρνη θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε ινγηθή ηεο 

παξέκβαζεο, ηνπο πξνηεηλφκελνπο δείθηεο, θαη ηα θξηηήξηα. 

 πξνεηνηκαζία Τερληθψλ Γειηίσλ γηα ηνπο εηδηθνχο δείθηεο ηνπ ΠΑΑ. 

 εληνπηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηχπσλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ. 

 επηζθφπεζε ησλ πηζαλψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ. 



 ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηνπο παξφρνπο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ ζηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ ήδε εληνπηζζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 Πξνεηνηκαζία ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ θαη 

πξνεηνηκαζία αληίζηνηρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα εθπνλεζνχλ ad hoc κειέηεο αμηνιφγεζεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ επίζεκε ππφβνιή ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ηνπ 2017 θαη ηνπ 2019 

γηα ηνλ αζθαιή ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ ελψ θαηα πεξίπησζε κπνξεί λ απινπνηνχληαη θαη ζεκαηηθέο 

αμηνινγήζεηο   πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηε θχζε ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο, είηε κε ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο θαη ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα, είηε κε ζέκαηα ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπηζηίαο ζηνηρείσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε εθπφλεζε 

ησλ κειεηψλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλνηηθψλ απαηηήζεσλ, ζα ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ΠΑΑ θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν ζα δηνξγαλψζεη κία ζεηξά 

εξγαζηεξίσλ ψζηε λα παξέρεη ζηήξημε ζηηο Οκάδεο Τνπηθήο Γξάζεο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηνπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. 

Απμεκέλε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ απνηειεί κηα λέα δηάζηαζε γηα ην ΠΑΑ ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο ζπκβνιήο ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ. 

 

Δεδομένα και ενημέπωζη 

Γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΑΑ, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη αξκφδηα λα δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

θαηαγξαθή, ηήξεζε, δηαρείξηζε θαη ππνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

Τελ επζχλε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ έρεη ν Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ 

Πιεξσκψλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο . Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη: 

 ε αξρηθή εθηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πηζαλέο ειιείςεηο. 

 ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ/Μέηξν θαη ε πηζαλή 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ην ζπλνιηθφηεξν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 ε νξγάλσζε ηεο ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο αλάγθεο 

θαηάξηηζεο ησλ απαηηνχκελσλ Δθζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 



 ε θαηαγξαθή ησλ πεγψλ ησλ ζηνηρείσλ: ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ζηνηρεία απφ έξεπλεο πεδίνπ, 

ζηνηρεία απφ εμσηεξηθνχο θνξείο (αμηνινγεηέο, Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ θιπ.), 

Γίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (FADN/Farm Accountancy Data Network) θιπ. 

Ιδηαίηεξα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ FADN, ζα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ δηαζεζηκφηεηάο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο. Θα αμηνπνηεζεί ε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απφ θνηλνχ επεμεξγαζία κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο . 

 ε ελαξκφληζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Οκάδσλ Διέγρνπ Πνηφηεηαο. 

 ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αμηνινγήζεηο. 

Με ηελ θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηνχληαη απν εμσηεξηθνχο θνξείο (π.ρ. FADN) ζα 

ζηαινχλ επηζηνιέο απν ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνο φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηελ νπνία ζα 

θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα απνζηέινληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαζψο θαη ε 

ζπρλφηεηα απνζηνιήο ηνπο. Με απηφ ην ηξφπν ζα δεκηνπξγεζεί ζχζηεκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ απν 

εμσηεξηθνχο θνξείο. 

Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο on-going αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαη φζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο δείθηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εληνπίζζεθαλ ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

 ε αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ κίαο θξαηηθήο ππεξεζίαο σο ζπληνληζηή γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ  απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ  θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

Κχπξνπ θαη ηε δεκηνπξγία εζληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Σε ζπλέρεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζηάζεσλ, ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο νξίζζεθε σο ε αξκφδηα ππεξεζία 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο εδάθνπο θαη ζε ζέκαηα 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

 ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζηνρνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο δεηθηψλ πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην 

επίπεδν ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε αιιά θαη ζηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ πξάμεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην Μέηξν πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απαηηείηαη 

αλαζεψξεζε ηνπ εληχπνπ ησλ αηηήζεσλ, έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

ηερληθννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

 ε απνπζία ηηκψλ εθθίλεζεο αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ γηα ην 

πεξηβάιινλ νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ, απνηειεί ηελ κία παξάκεηξν 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ. 

 ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε κεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ  θνξέσλ εθαξκνγήο θαη 

ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε θαη άζθεζε ησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 ε αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 



Πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζα επαλεμεηάζεη φια ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ελψ παξάιιεια ζα 

εληνπίζεη αθελφο ηα Μέηξα γηα ηα νπνία εληνπίδεηαη κεγάιν πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο ζηνηρείσλ, θαη 

αθεηέξνπ ηα Μέηξα θαη ηηο Γξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθεξπρζνχλ θαη λα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη 

άκεζα. Αλακέλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ Μέηξσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ε εηνηκαζία ησλ εγρεηξηδηψλ εθαξκνγήο γηα θάζε Μέηξν γηα λα μεθηλήζεη ε εηνηκαζία ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα δηαζθαιίζεη φηη ην ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί πιήξσο κέρξη ην 2016 νπφηε θαη ζα 

πξέπεη λα ζηαιινχλ γηα πξψηε θνξά δεδνκέλα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 

Υπονοδιάγπαμμα 

Σχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 1303/2013 θαη 1305/2013, ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο νξφζεκν γηα ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο απνηεινχλ νη Δηήζηεο Δθζέζεηο Υινπνίεζεο ησλ εηψλ 2017 θαη 2019 θαζψο θαη ε εθ ησλ 

πζηέξσλ αμηνιφγεζε ην 2024. Οη αλσηέξσ εκεξνκελίεο πξνυπνζέηνπλ δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ γηα ηα έηε 

2016 θαη 2018 αληίζηνηρα. Δπηπιένλ απαηηνχλ ηε ιήςε έγθαηξσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ θαη 

ελεξγεηψλ απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Υινπνίεζεο ηνπ έηνπο 2019, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο απαηηείηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε κηαο έμππλεο, δηαηεξήζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο. 

Πην αλαιπηηθά ε ελέξγεηεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνβεί ε ΓΑΠΑΑ αλά έηνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

είλαη: 

2015 

•           Πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Γηακφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

 Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

 Γηεπζέηεζε ηξφπνπ πξφζβαζεο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία άιισλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ. 

 Σπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ αηηήζεσλ γηα εηνηκαζία ησλ Δηήζεσλ Δθζέζσλ γηα 

ηα έηε 2014 θαη 2015. 

 Δλεκέξσζε ησλ εηαίξσλ γηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο 

  

2016 

 Δηνηκαζία εηήζηαο εθζεζεο πξνφδνπ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015. 



 Σπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα εηνηκαζία ησλ Δηήζεσλ Δθζέζσλ γηα ηα έηε 2014 θαη 

2015, εηνηκαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

 Έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη απνζηνιή ηεο ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.   

 Δηνηκαζία φξσλ δηαγσληζκνχ γηα αγνξά ππεξεζηψλ αλεμάξηεηνπ αμηνινγεηή γηα εηνηκαζία ηεο 

εηήζηα έθζεζεο ηνπ 2017. 

 Δλεκέξσζε ησλ εηαίξσλ γηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο 

2017 

 Καηνρχξσζε πξνζθνξάο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ 2017 

 Σπλεξγαζία Δπηηξνπήο Καζνγήζεο κε ηνλ αλεμάξηεην αμηνινγήηε γηα εμέηαζε εηδηθψλ ζεκάησλ 

αμηνιφγεζεο 

 Σπιινγή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο. 

 Έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη απνζηνιή ηεο ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

 Δηνηκαζία φξσλ πξνζθνξάο γηα ηπρψλ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε. 

 Γηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηελ αμηνιφγεζεο ζηνπο εηαίξνπο. 

2018 

• Δηνηκαζία ηεο εηήζηαο έθζεζεο 

•Δηνηκαζία φξσλ δηαγσληζκνχ γηα αγνξά ππεξεζηψλ αλεμάξηεηνπ αμηνινγεηή γηα εηνηκαζία ηεο εηήζηα 

έθζεζεο ηνπ 2019. 

 Γηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο εηαίξνπο 

Έηνο 2019 

• Δηνηκαζία ηεο εληζρπκέλεο εηήζηαο έθζεζεο ζηελ νπνία απαληφληαη ηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο, 

αμηνινγήηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξψπεο 2020. 

 Παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία ηελ εγθξίλεη θαη 

απνζηέιιεηαη ζηελ Δ.Δ. 

 Τν ΔΑΓ πξαγκαηνπνηεί ζπλέδξην πξνο φινπο ηνπο δπλπηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ ΠΑΑ γηα δηάρεηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Έηνο 2020 

• Υπνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο 2020  

 δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηήζηα έθζεζεο 2020 ζηνπο εηαίξνπο 



Έηε 2021-2023 

• Υπνβάιινληαη νη εηήζηεο εθζέζεηο γηα ην 2021, 2022 θαη ην 2023 

 δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ζηνπο εηαίξνπο 

• Πξνεηνηκαζία πξνδηαγξαθψλ θαη έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφζιεςε θαη αλάζεζε ζε 

αμηνινγεηή πνπ ζα εθπνλήζεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε. 

Έηνο 2024 

• Υπνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο 

 δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο 

εηαίξνπο 

  

 

Επικοινωνία 

Η δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ πξνο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνηλνχ, απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν ηφζν γηα ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ φζν θαη γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη πψο 

απηά, κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ θαη δηδαγκάησλ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ή λα επηδξάζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηθή γηα ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

Σε πξψηε θάζε, νη νκάδεο-ζηφρνο γηα ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο είλαη: 

ππεχζπλνη Φάξαμεο Πνιηηηθήο – Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, αγξφηεο, Οκάδεο Παξαγσγψλ, 

ζπλεηαηξηζκνί, θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ, δηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ, επξχ θνηλφ, θνξείο εθαξκνγήο, αθαδεκατθή 

θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, αμηνινγεηέο, Όξγαλα Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

Δπξσθνηλνβνχιην, Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θιπ.) θαη Δπηηξνπέο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (COHESIF, RDC), Eζληθά Αγξνηηθά Γίθηπα. 

Η ζηξαηεγηθή απηή ζα εμεηδηθεπζεί πεξαηηέξσ κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Καζνδήγεζεο γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε γεληθφηεξε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο φζν 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαδείμνπλ ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ην θνηλφ ζηφρν 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο ζρεηηθψλ εηδηθψλ κειεηψλ θαη 

απνηειεζκάησλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη ηελ επζχλε δεκνζίεπζεο ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ 

πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν. Κχξην κέζν ελεκέξσζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ΠΑΑ θαη 

νη εθδφζεηο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, ελψ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο, νη ζχληνκεο θαη 

πεξηεθηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ππφ κνξθή θπιιαδίνπ, ζεσξείηαη νπην ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο.  



Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθφηεξεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΑΑ, ζα επηδησρζεί ε 

ελζσκάησζε ησλ θχξησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ. 

 

Πόποι 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Αμηνιφγεζεο, νη αλάγθεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, ζε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ζε απφθηεζε δεμηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θξίλνληαη αξθεηά απμεκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ. Ωζηφζν, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπλαθφινπζα νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηεο Τερληθήο Βνήζεηαο δελ θαίλεηαη λα 

επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο.Δθηηκάηαη φηη ην 20% ησλ  πφξσλ ηεο Τερληθήο 

Βνήζεηαοζα δαπαλεζεί  γηα δξάζεηο αμηνιφγεζεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ζέκαηα 

εθπφλεζεο επηκέξνπο κειεηψλ, αλάιπζεο πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ θαη εθπφλεζεο κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη θαηεπζχλζεσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ είλαη δηαζέζηκα, γηα ηνχην θαη ζα απαηηεζεί εχινγνο ρξφλνο θαη ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ηηο 

αλαγθεο πνπ πξνέθπςαλ θαζψο θαη ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη φηη 

απαηηείηαη  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΠΑΑ. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

απαηηήζεσλ είλαη πηζαλή ε αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ. Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ζα πξνρσξήζεη ζε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ αμηνιφγεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ 

Τερληθή βνήζεηα ζε εηήζηα βάζε. 

Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα αλαβαζκηζηεί θαη ζα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, έρνπλ μεθηλήζεη κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη αλάγθεο 

θαη λα πξνρσξήζνπλ άκεζα νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο. Παξάιιεια, 

ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ, 

ζα επηδησρζεί ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα. 

Δπηπιένλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Καζνδήγεζεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη κε ηε 

ζπλδξνκή εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κηαο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, ηφζν ζε ζηειέρε ηεο Υπεξεζίαο φζν θαη ζε θνξείο πνπ πινπνηνχλ Μέηξα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε θηινζνθία θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο πινπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 



 


