


Βασικές Αρχές Κατανομής 

 Η σημασία του κάθε τομέα παρέμβασης τόσο 

στην οικονομική διάρθρωση της εκάστοτε Περιφέρειας όσο και 

διαπεριφερειακά. 

 

 Η ενίσχυση της κτηνοτροφίας οριζόντια 

προτεραιότητα κατά την κατανομή των πόρων σε παρεμβάσεις που 

απευθύνονται σε γεωργούς ή μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 

 Υφιστάμενη διασπορά ενταγμένων πράξεων 
μεταξύ των Περιφερειών ως μέτρο για την αποτύπωση της ζήτησης για 

κάθε παρέμβαση. 



Βασικές Αρχές Κατανομής 

 Υπομέτρα 16.1 και 16.4: αναλογικά με τα 

υπομέτρα 4.1 και 4.2. 

 Μέτρο 19: bottom-up προσέγγιση. 

 Υπομέτρο 4.2: κατανομή μετά την 

οριστικοποίηση των περιοχών παρέμβασης 

LEADER. 

 Δράση 4.3.1: κατανομή με βάση τα 

διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής. 

 

 

 



Δείκτες 

Παράμετρος Δείκτης 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 

πόρων 

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των 

ενταγμένων πράξεων ανά μέτρο για 

την περίοδο 2007 – 2013.   
Πηγή: ΟΠΣΑΑ 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 

Απασχόληση 
Πηγή: EUROSTAT 2005 - 2012 

Σημασία του μεταποιητικού τομέα 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στη 

μεταποίηση 
Πηγή: EUROSTAT 2005 - 2012 

Σημασία της κτηνοτροφίας  Ζωικό κεφάλαιο ανά Περιφέρεια 
Πηγή: EUROSTAT 2005, 2007, 2010, 2013 

Βάση επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 

Περιφερειακή βαρύτητα γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με τυπική απόδοση ≥ 

8.000 ευρώ 
Πηγή: ΔιΓεΛΠ 2010 



Δείκτες 

Παράμετρος Δείκτης 

Απομακρυσμένες κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 

Ποσοστό κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 
Πηγή: EUROSTAT 2005, 2007, 2010, 2013 

Ποσοστό ορεινών δημοτικών / Τοπικών 

Κοινοτήτων 
Πηγή: ΕΥΔ ΠΑΑ 

Δασικές εκτάσεις μειωμένης 

πρόσβασης 

Πυκνότητα δασικού οδικού δικτύου 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011, 

Ποσοστό ορεινών δημοτικών / Τοπικών 

Κοινοτήτων 
Πηγή: ΕΥΔ ΠΑΑ 

Ποσοστό δασικών εκτάσεων εντός 

περιοχών NATURA 
Πηγή: ΕΥΔ ΠΑΑ 



Δείκτες 

Παράμετρος Δείκτης 

Ηλικιακή διάρθρωση 
Νέοι < 35 ετών για κάθε 100 

ηλικιωμένους (>55 ετών) 
Πηγή: EUROSTAT 2010 

Πληθυσμιακή βάση για οικονομική 

διαφοροποίηση 

Ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε 

διοικητικές μονάδες έως 5.000 κατ. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 

Ανεργία 
Ποσοστό ανέργων ηλικίας 20 – 60 

ετών 
Πηγή: EUROSTAT 2014 

Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση 

μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ 
Πηγή: ΔιΓεΛΠ 2010 

 



Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 

 Πρωτογενής τομέας με ιδιαίτερη 

οικονομική σημασία. 

 Ενίσχυση της κτηνοτροφίας 

 Μέγεθος βάσης επιλέξιμων 

εκμεταλλεύσεων 

 Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 



Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 

Παράμετρος Βαρύτητα 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
30% 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

απασχόληση 
20% 

Περιφερειακή βαρύτητα στο ζωικό κεφάλαιο 10% 

Βάση επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 20% 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά πόρων 20% 



Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές 

 Δράση 4.3.3 – Δασική οδοποιία. 

 Πυκνότητα δασικού δικτύου 

 Δασικές εκτάσεις σε περιοχές NATURA 

 Ορεινότητα 

 Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 

 Δράση 4.3.4 – Αγροτική οδοποιία. 

 Βαρύτητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 Σημασία πρωτογενούς τομέα 

 Ορεινότητα 

 Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 



Δράση 4.3.3- Δασική οδοποιία 

Παράμετρος Βαρύτητα 

Πυκνότητα δασικού δικτύου 40% 

Δασικές εκτάσεις σε περιοχές NATURA 20% 

Ποσοστό ορεινών Τοπικών /Δημοτικών 

Κοινοτήτων 
20% 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά πόρων 20% 



Δράση 4.3.4- Αγροτική οδοποιία 

Παράμετρος Βαρύτητα 

Περιφερειακή βαρύτητα κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 
30% 

Ποσοστό ορεινών Τοπικών /Δημοτικών 

Κοινοτήτων 
30% 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
15% 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

απασχόληση 
15% 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά πόρων 10% 



Υπομέτρο 6.1 – Νέοι Γεωργοί 

 Πρωτογενής τομέας με ιδιαίτερη 

οικονομική σημασία. 

 Ενίσχυση της κτηνοτροφίας 

 Ηλικιακή διάρθρωση 

 Μέγεθος βάσης επιλέξιμων 

εκμεταλλεύσεων 

 Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 



Παράμετρος Βαρύτητα 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
20% 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

απασχόληση 
20% 

Περιφερειακή βαρύτητα στο ζωικό κεφάλαιο 10% 

Περιφερειακός δείκτης εξάρτησης 30% 

Βάση επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 10% 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά πόρων 10% 

Υπομέτρο 6.1 – Νέοι Γεωργοί 



Υπομέτρο 6.2 - Εκκίνηση επιχείρησης για μη 

γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 

 Πληθυσμιακή βάση για οικονομική 

διαφοροποίηση. 

 Ανεργία σε ηλικίες 20 – 64 ετών 

 Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά 



Παράμετρος Βαρύτητα 

Περιφερειακή βαρύτητα πληθυσμού σε περιοχές 

παρέμβασης ΕΓΤΑΑ. 
60% 

Ανεργία 20% 

Υφιστάμενη περιφερειακή διασπορά πόρων 20% 

Υπομέτρο 6.2 - Εκκίνηση επιχείρησης για 

μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 



Υπομέτρο 6.3 - Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

 Πρωτογενής τομέας με ιδιαίτερη 

οικονομική σημασία. 

 Ενίσχυση της κτηνοτροφίας 

 Μέγεθος βάσης επιλέξιμων 

εκμεταλλεύσεων 



Υπομέτρο 6.3 - Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Παράμετρος Βαρύτητα 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
20% 

Σημασία του πρωτογενούς τομέα στην 

απασχόληση 
20% 

Περιφερειακή βαρύτητα στο ζωικό κεφάλαιο 10% 

Βάση επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων 50% 



Περιφερειακή διαχειριστική επάρκεια 

 Αρχική κατανομή 50%:  

 Εντοπισμός των Περιφερειών των οποίων οι πόροι 
2014 – 2020 υπερβαίνουν τους αντίστοιχους της 
περιόδου 2007 – 2013. 

 Αναδιανομή του 5% των εκχωρούμενων πόρων των 
υπομέτρων 4.1 και 6.1, από τις Περιφέρειες των 
οποίων οι πόροι αυξάνονται σε εκείνες των οποίων 
οι πόροι μειώνονται. 

 Κατανομή αποθεματικού 50%: 

 Κατανομή με βάση, μεταξύ άλλων, την 
παρατηρούμενη απορρόφησης στην περίοδο 2014 – 
2020 


