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Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020, Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, θα Οιπκπία Σηπιηαλνύ θαισζόξηζε 

ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πξώηε επίζεκε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαισζνξίδνληαο ηδηαίηεξα ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ εηζαγσγηθή ηεο παξέκβαζε ε Πξόεδξνο 

αλαθέξζεθε ζηελ ζεκαζία ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο πεξηγξάθνληαο 

ην γεληθό πιαίζην ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη. Αλαθέξζεθε επίζεο 

επηγξακκαηηθά ζην πεξηερόκελν ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020 ηνλίδνληαο ηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη 

πιένλ ζηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. Οινθιεξώλνληαο, αλαθέξζεθε 

ζηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή εμππεξέηεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κέζα από απηά, 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.  

 

Αθνινύζσο, ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Leo Maier, Πξντζηάκελνο ηεο αξκόδηαο 

Γεσγξαθηθήο Μνλάδαο γηα ηελ Κύπξν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεσξγίαο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ο θ. Maier επραξίζηεζε 

ηελ θα Σηπιηαλνύ γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηε θηινμελία θαη ηόληζε ηελ αγαζηή 

ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο 

Γεσγξαθηθήο Μνλάδαο. Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ήηαλ ε πιήξεο 

απνξξόθεζεο ησλ θνηλνηηθώλ πόξσλ ηεο πεξηόδνπ 2007-2013 θαζώο θαη ε 

εηνηκαζία ελόο νινθιεξσκέλνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο θαη ηεο ππαίζξνπ γεληθόηεξα. 

Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ 

θαηαιιειόηεξσλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο αθνύ απηά ζπκβάινπλ ζηελ 
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επηινγή ησλ θαιύηεξσλ έξγσλ ζπκβάιινληαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

 

Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Ζ θα Κσλζηαληίλα Γεσξγίνπ (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) παξνπζίαζε ην πξνζρέδην 

ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο,  

ην νπνίν εηνηκάζηεθε από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Σηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζην λνκηθό πιαίζην, ζηε ζύλζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ζηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ο θ. Φξηζηάθεο Παπαγηάλλεο (Νέα Αγξνηηθή Κίλεζε) ζεκείσζε όηη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ δίλεηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο γηα λα 

πξνζζέζνπλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη κηθξό θαη δήηεζε όπσο 

απμεζεί.  

Ο θ. Leo Maier (Δθπξόζσπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) αλαθέξζεθε ζηνλ θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκό 240/2014 ηνλίδνληαο όηη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ 

ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό πξόλνηεο πνπ ζα αθνξνύλ ζηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ πξαθηηθώλ θαζώο θαη ζηνλ θώδηθα δενληνινγίαο ησλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο.  

Ο θ. Φξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) αλαθεξόκελνο ζηελ πξόλνηα ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ απνδνρή ησλ γξαπηώλ παξαηεξήζεσλ ησλ 

Μειώλ επί ησλ πξαθηηθώλ από ηνλ Πξόεδξν, ζεκείσζε όηη όηαλ ζηέιινληαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ δειώζεσλ ησλ κειώλ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

απνδεθηέο.  

Ζ πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δηαβεβαίσζε όηη ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα ζρόιηα 

πνπ ιέρζεθαλ θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Δζσηεξηθό 

Καλνληζκό πξηλ ζηαιεί γηα έγθξηζε ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην.  

Ο Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο όπσο δηακνξθώζεθε κεηά ηελ 

ζπκπεξίιεςε ησλ εηζεγήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ επηζπλάπηεηαη.  
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Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο 

Ο θ. Γηάλλνο Μαπξνκκάηεο (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) παξνπζίαζε ηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηνηκαζία ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο θαζώο θαη ηε 

λνκηθή βάζε γηα ηελ ππνρξέσζε απηή. Σπγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα 

κνξηνδόηεζεο θαζνξίδνληαη από ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηόπηλ 

δηαβνύιεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ε νπνία γλσκνδνηεί εληόο 

ηεζζάξσλ κελώλ από ηελ απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

(Καλνληζκόο 1305/2013, άξζξα 49 θαη 74α). Μέζα από ηα θξηηήξηα 

κνξηνδόηεζεο ηεξαξρνύληαη νη αηηήζεηο έηζη ώζηε λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

αηηήζεηο / έξγα πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηελ αλάιπζε SWOT θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Τα 

θξηηήξηα δελ πξέπεη λα είλαη δηνηθεηηθά πνιύπινθα ελώ ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα ειέγρνληαη κε εύθνιν ηξόπν. 

Ο θ. Maier (Δπξσπατθή Δπηηξνπή), ιακβάλνληαο ην ιόγν, ζεκείσζε όηη ε 

παξνπζίαζε γηα ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηνηκαζία ησλ θξηηεξίσλ 

κνξηνδόηεζεο ήηαλ πνιύ ρξήζηκε θαη βνεζεηηθή γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε 

επί ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ζα αθνινπζνύζε.  

 

Κξηηήξηα Μνξηνδόηεζεο Μέηξνπ 4.1 «Δπελδύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηηο 

ζπλνιηθέο επηδόζεηο θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ» θαη Μέηξνπ 6 «Δλίζρπζε πξώηεο εγθαηάζηαζεο Νέσλ 

Γεσξγώλ» 

Ζ θα Αλαζηαζία Καξαηδηά (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) παξνπζίαζε ηα θξηηήξηα 

κνξηνδόηεζεο ησλ Μέηξνπ 4.1 θαη 6 ηα νπνία αλακέλνληαη λα πξνθεξπρζνύλ 

πνιύ ζύληνκα. Τα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο γηα ην κέηξν 4.1 είλαη θνηλά γηα ηηο 

δύν θαηεγνξίεο αιιά ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη μερσξηζηά αλά 

θαηεγνξία. Δμαίξεζε απνηεινύλ, νη επελδύζεηο ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία Α θαη έρνπλ δηαθνξεηηθό 

ηξόπν βαζκνιόγεζεο. 

Ο θ. Αλαζηάζηνο Γηαπάλεο (Παλαγξνηηθόο), ζεκείσζε όηη ην ρξνληθό 

πεξηζώξην πνπ δόζεθε ζηα κέιε γηα λα κειεηήζνπλ ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο 
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ήηαλ κηθξό θαη ππέβαιε αίηεκα πξνεξρόκελν από όιεο ηηο αγξνηηθέο 

νξγαλώζεηο όπσο απνζηαινύλ γξαπηώο νη απόςεηο ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο 

ζπλάληεζεο.  

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) αλάθεξε όηη ζα ζηαινύλ γξαπηώο 

νη απόςεηο ησλ Αγξνηηθώλ Οξγαλώζεσλ επί ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο 

σζηόζν αλαθέξζεθε θαη ζε δύν ζεκαληηθά ζέκαηα. Πξώηνλ, θαηά πόζν ε 

ελίζρπζε πνπ ζα ιακβάλεηαη από ην Μέηξν 6 ζα ζεσξείηαη σο ίδην θεθάιαην 

γηα ην Μέηξν 4.1, εξώηεκα ζην νπνίν έιαβε ζεηηθή απάληεζε. Γεύηεξνλ, 

ζρεηηθά κε ην θξηηήξην 5 «Σπκκεηνρή ζε νκάδεο/νξγαλώζεηο παξαγσγώλ 

(ΟΠ)» ηνπ Μέηξνπ 4.1, ν θ. Αρηιιέσο ππνζηήξημε όηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

κεγαιύηεξν θίλεηξν ζηνπο γεσξγνύο γηα λα εληαρζνύλ ζε ΟΠ. 

Ο θ. Φξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) ζπκθώλεζε κε ηνλ θ. Αρηιιέσο γηα ηελ 

θαιύηεξε ζηόρεπζε ηνπ θξηηεξίνπ 5 ηνπ Μέηξνπ 4.1 θαη πξόζζεζε όηη ην 

θξηηήξην πνπ αθνξά ην κεηξών γεσξγώλ ζα έπξεπε λα αθαηξεζεί αθνύ δελ 

έρεη αθόκα εγθξηζεί από ηελ Βνπιή ην ζρεηηθό λνκνζρέδην πνπ αλαθέξεηαη 

ζην κεηξών γεσξγώλ.  

Ζ θα Γεσξγία Σώζεηινπ (ΟΠΟΟ) ζπκθώλεζε κε ηελ άπνςε γηα θαιύηεξε 

ζηόρεπζε ηνπ θξηηεξίνπ 5 θαη δήηεζε δηεπθξίλεζε θαηά πόζν νη επελδύζεηο ζε 

ππνδνκέο γηα ηα θηελνηξνθηθά απόβιεηα αμηνινγνύληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

όπσο νη άιιεο επελδύζεηο. Ζ θα Καξαηδία (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) αλέθεξε όηη 

ππάξρνπλ μερσξηζηά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ηηο επελδύζεηο γηα ηα 

θηελνηξνθηθά απόβιεηα. 

Ο θ. Μηράιεο Εάλνο (ΟΤΓ) ζεκείσζε όηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

επηπξόζζεηα κόξηα όζνη γεσξγνθηελνηξόθνη εθαξκόδνπλ πνιιαπιή 

ζπκκόξθσζε θαη ειέγρνληαη από ζύκβνπιν.  

Ο θ. Λέαλδξνο Φξηζηνθίδεο (Έλσζε Γεσπόλσλ) αλέθεξε όηη ηα θξηηήξηα είλαη 

πνιύπινθα θαη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε. Δπίζεο, ζεκείσζε όηη ην θξηηήξην γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνιαηαθή 

γεσξγία/θηελνηξνθία δελ ζα είλαη πξνο όθεινο ησλ κηθξώλ γεσξγώλ.  

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) ιακβάλνληαο εθ λένπ ηνλ ιόγν 

ηόληζε όηη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ θξηηεξίνπ γηα ηε ζπκβνιαηαθή γεσξγία ζηα 
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θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή θαη επραξίζηεζε ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο γηα απηή ηε πξνζζήθε. 

Ο θ. Ηάθσβνο Ηαθώβνπ (ΚΟΑΠ) ζεκείσζε όηη ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο 

πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη λα κελ ππόθεηληαη ζηελ ππνθεηκεληθόηεηα 

ησλ ιεηηνπξγώλ πνπ ζα αμηνινγνύλ ηελ αίηεζε θαη πσο ε αμηνιόγεζε ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη απηόκαηα από ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. 

Αλαθέξζεθε ζηα θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπκβνιαηαθή 

γεσξγία/θηελνηξνθία θαη ζηηο νκάδεο/νξγαλώζεηο παξαγσγώλ θαη ζεκείσζε 

όηη απηά δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο. 

Όζνλ αθνξά ζην Μέηξν 6, αλέθεξε  όηη ην θξηηήξην 3 πνπ αθνξά ην ύςνο ηεο 

επέλδπζεο σζεί ηνπο γεσξγνθηελνηξόθνπο λα πινπνηνύλ πςειόηεξεο 

επελδύζεηο γηα λα ιακβάλνπλ πςειόηεξε βαζκνινγία. Τέινο πξόζζεζε όηη ε 

σξηκόηεηα ησλ έξγσλ ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ζηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο.   

Ζ θα Οιπκπία Σηπιηαλνύ (Πξόεδξνο) θιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε ππελζύκηζε όηη 

θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο εθαξκόζηεθαλ θαη ζην παξειζόλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη ζεκαληηθή εκπεηξία θαη θαηάιιειεο δνκέο. Τέινο ζπκθώλεζε κε ην 

αίηεκα ησλ αγξνηηθώλ νξγαλώζεσλ γηα παξαρώξεζε επηπξόζζεηνπ ρξόλνπ 

κειέηεο όισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη απνζηνιή γξαπηώλ παξαηεξήζεσλ κέρξη ηηο 

25 Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 

Κξηηήξηα Μνξηνδόηεζεο Μέηξνπ 4.2 «Δπελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε 

κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθώλ πξντόλησλ    

Ζ θα Αλαζηαζία Καξαηδηά (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) παξνπζίαζε ηα θξηηήξηα 

κνξηνδόηεζεο γηα ην κέηξν 4.2, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην 

θαηά πόζν ε επέλδπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ ή κε ηελ 

ελίζρπζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ. 

Ο θ. Φξηζηόδνπινο Αγθαζηηληώηεο (ΚΔΒΔ) παίξλνληαο ην ιόγν αλέθεξε όηη ζα 

ζηαινύλ γξαπηώο νη απόςεηο ηνπο θαη αλαθέξζεθε ζηα θπξηόηεξα ζεκεία. 

Σεκείσζε όηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο κε 

εμαγσγηθό ραξαθηήξα. Πξόζζεζε επίζεο όηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ, νη 

πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηνλεθηνύλ ζε ζρέζε κε ηηο λέεο κνλάδεο. Αλέθεξε 
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επίζεο όηη δελ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη επηπξόζζεηε κνξηνδόηεζε εάλ ε 

πξώηε ύιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θππξηαθή θαη όηη ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

επηπξόζζεηε κνξηνδόηεζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Τέινο ν θ. Αγθαζηηληώηεο δήηεζε όπσο ηνπο απνζηαιεί ν 

νδεγόο ηνπ Μέηξνπ 4.2 πξηλ από ηελ πξνθήξπμε γηα ηπρόλ ζρόιηα. 

Ζ θα Οιπκπία Σηπιηαλνύ (Πξόεδξνο) ζεκείσζε όηη νη εληζρύζεηο δίλνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 ηνπ νπνίνπ έλαο 

από ηνπο πξώηηζηνπο ζηόρνπο είλαη ε πξνώζεζε ησλ θππξηαθώλ πξντόλησλ. 

Ο θ. Αλδξέαο Αλδξένπ (ΚΔΒΔ)  αλαθέξζεθε ζηελ πξόλνηα ηνπ Καλνληζκνύ 

γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζεκείσζε όηη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

ην ελδερόκελν εηνηκαζίαο ζρεδίνπ De Minimis γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο.  

Ο θ. Φξίζηνο Φσηηάδεο (Υπνπξγείν ΔΔΒΤ) απαληώληαο ζηα ζέκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ζεκείσζε όηη πξόθεηηαη γηα έλα πνιπζύλζεην ζρέδην πνπ επηδηώθεη λα 

εμππεξεηήζεη πνιιαπινύο ζηόρνπο. Τν Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ είλαη αλνηθηό ζε επνηθνδνκεηηθέο εηζεγήζεηο γηα 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο θαη ηνπ Οδεγνύ ηνπ Μέηξνπ. 

Ο θ. Φξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) εθθξάδνληαο ηελ θνηλή ζέζε ησλ αγξνηηθώλ 

νξγαλώζεσλ δηαθώλεζε έληνλα κε ηελ άπνςε ηνπ ΚΔΒΔ ζρεηηθά κε ηελ κε 

παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο ζε κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θππξηαθέο 

πξώηεο ύιεο. Σπκθώλεζε κε ηελ αλαθνξά ηεο θα Σηπιηαλνύ όηη πξόθεηηαη γηα 

κέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην νπνίν έρεη σο πξώηηζην 

ζηόρν ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο θαη ηε ζηήξημε ησλ 

θππξηαθώλ πξντόλησλ. Τέινο έζεζε γηα πξνβιεκαηηζκό ην ζέκα ηνπ νξηζκνύ 

ησλ παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ αθνύ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο πνπ λα δηέπεη 

ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο.  

 
Κξηηήξηα Μνξηνδόηεζεο Μέηξνπ 8 «Παξεκβάζεηο ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη 
αλάπηπμε δαζώλ» 
 

Ο θ. Σάββαο Αλδξέα (Τκήκα Γαζώλ) παξνπζίαζε ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο 

ησλ ηεζζάξσλ θαζεζηώησλ ηνπ κέηξνπ 8: Καζεζηώο 8.1 «Γάζσζε θαη 

δεκηνπξγία δαζηθώλ εθηάζεσλ», Καζεζηώο 8.3 « Πξόιεςε δεκηώλ ζε δάζε 

εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ 
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ζπκβάλησλ, Καζεζηώο 8.4 «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηαζηξνθηθώλ ζπκβάλησλ» θαη 

Καζεζηώο 8.5 «Δπελδύζεηο νη νπνίεο βειηηώλνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ». 

Ζ θ. Γεσξγία Σώζεηινπ (ΟΠΟΟ) ζεκείσζε όηη ζα ζηαινύλ γξαπηώο νη 

απόςεηο ηνπο επί ησλ θξηηήξηώλ κνξηνδόηεζεο.  

 
 

Κξηηήξηα Μνξηνδόηεζεο άιισλ κέηξσλ 
 
Ο θ. Γηάλλνο Μαπξνκκάηεο (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή) παξνπζίαζε ελ ζπληνκία ηα 

θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο ησλ ππόινηπσλ κέηξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κέηξσλ 

Μ1.3 «Δπηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο ζην εμσηεξηθό», Μ3 

«Σπζηήκαηα πνηόηεηαο», Μ4.3.1«Φσξνηαμηθή Κηελνηξνθηθή Αλάπηπμε» , Μ7 

«Βαζηθέο Υπεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηώλ», Μ9 «Σύζηαζε Οκάδσλ θαη 

Οξγαλώζεσλ Παξαγσγώλ», Μ10 «Δληζρύζεηο γηα ηε γεσξγία, ην πεξηβάιινλ 

θαη ην θιίκα», Μ14 «Καιή Γηαβίσζε ησλ Εώσλ».    

Ζ θα Γεσξγία Σσζεηινύ (ΟΠΟΟ) δήηεζε δηεπθξίληζε γηα ην πώο ππνινγίδεηαη 

ν αξηζκόο ησλ επσθεινύκελσλ γηα θάπνην έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 7. 

Γηεπθξηλίζηεθε όηη ν αξηζκόο επσθεινύκελσλ εμαξηάηαη από ηελ θαηεγνξία 

ηνπ έξγνπ. 

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) δήηεζε δηεπθξίληζε θαηά πόζν 

δηθαηνύρνη ηνπ Καζεζηώηνο 1.3 κπνξεί λα είλαη θαη νη Αγξνηηθέο Οξγαλώζεηο 

θαη έιαβε ζεηηθή απάληεζε.   

Ζ θα Σσηεξία Κόθθηλνπ (Έλσζε Γήκσλ) έζεζε πξνβιεκαηηζκό εάλ 

αθαηξέζεθαλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Μέηξνπ 7 νη Αξρέο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ θα  Σηπιηαλνύ (Πξόεδξνο) δηαβεβαίσζε όηη νη Αξρέο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη δηθαηνύρνη ζην Μέηξν 7.  
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Σςμπεπάζμαηα Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 

Οινθιεξώλνληαο ηελ Σπλεδξίαζε ε Πξόεδξνο αλέγλσζε θείκελν 

ζπκπεξαζκάησλ ην νπνίν εγθξίζεθε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο: 

 

Η Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020 πξαγκαηνπνίεζε ζήκεξα Παξαζθεπή, 15 Ιαλνπαξίνπ 2016 ηελ 1ε 

ηεο ζπλεδξίαζε κεηά ηελ επίζεκε έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο από ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή ζηηο 3 Δεθεκβξίνπ 2015. 

 

Καηά ηελ Σπλεδξίαζε ζπδεηήζεθε ν Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο 

Επηηξνπήο, ν νπνίνο κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ εηζεγήζεσλ ησλ κειώλ ζα 

απνζηαιεί ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην γηα επηθύξσζε. 

    

Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ελεκεξώζεθαλ από ηε Δηαρεηξηζηηθή 

Αξρή γηα ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο ησλ κέηξσλ ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο 

2014-2020 θαη εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο. Η Επηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο ζεσξεί όηη ηα θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο όπσο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ ζηε Σπλεδξίαζε βξίζθνληαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε θαη 

θαίλεηαη λα εμππεξεηνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην Πξόγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. 

 

Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ γξαπηώο 

ηα ζρόιηα ηνπο επί ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο κέρξη ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2016. 

Η Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 δηαβεβαίσζε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο 

όηη ζα επηδηώμεη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο επνηθνδνκεηηθέο εηζεγήζεηο ζην κέγηζην 

δπλαηό βαζκό θαηά ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ησλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο. 

 

Η επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2016.    

 

   


