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                                        ∆. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

1. Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΣΑΑ 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 

καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 74/2009 του Συµβουλίου της 19ης 

Ιανουαρίου 2009, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική 

στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρµοστεί µέσω του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε 

τρεις βασικούς άξονες: 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας, 

συνεπικουρούµενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται 

στην εµπειρία που αποκτήθηκε από τις 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούµενων προγραµµατικών 

περιόδων. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων από τους 

ειδικευµένους συµβούλους της ISOLUTION περιλαµβάνουν: 

 



• ∆ωρεάν προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούµενα προγράµµατα. 

• Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών ένταξης σε επενδυτικά 

προγράµµατα. 

• προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούµενα προγράµµατα. 

• Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών ένταξης σε επενδυτικά 

προγράµµατα. 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και 

υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και 

νοµιµοποιητικών στοιχείων. 

• Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρµόδιους φορείς. 

• Υποστήριξη έως και την ολοκλήρωση του των επενδυτικών σχεδίων 

κατά τα προβλεπόµενα. 

2. ∆ιαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων 

Η διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί την ταυτόχρονη 

πραγµατοποίηση πολλών εργασιών. Λαµβάνονται συνεχώς αποφάσεις σε όλα 

τα επίπεδα σχετικά µε τη χρήση πόρων, προσαρµογές του 

χρονοδιαγράµµατος, θέµατα προϋπολογισµού, επικοινωνίας και τεχνικών 

προβληµάτων. Για τα παραπάνω απαιτείται διεπιστηµονική γνώση και 

εµπειρία. 

Στα πλαίσια της διαχείρισης επιδοτούµενων επενδυτικών έργων µέσω 

του Επενδυτικού Νόµου αλλά και άλλων προγραµµάτων (ΕΣΠΑ 2007 – 

2013 κ.α.), οι παρεχόµενες υπηρεσίες διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων 

από τους ειδικευµένους συµβούλους της ISOLUTION περιλαµβάνουν: 

• ∆ωρεάν προαξιολόγηση ένταξης σε επιδοτούµενα προγράµµατα. 

• Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών ένταξης σε επενδυτικά προγράµµατα. 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και 

υποστήριξη στη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και νοµιµοποιητικών 

στοιχείων. 

• Υποβολή εκθέσεων προόδου στους αρµόδιους φορείς. 



• Υποστήριξη έως και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων κατά τα 

προβλεπόµενα. 


