
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 :    «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»  

 
 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 
  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 
7.10: «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τη Γεωργία, 
τη ∆ασοκοµία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των ζώων»  

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Α) Κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων 
Β) Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις των περιοχών εφαρµογής των 
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων που υποχρεούνται σε 
µετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1312 Προστασία περιβάλλοντος από γεωργία – δασοκοµία, 
διατήρηση τοπίου, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ζώων 

    

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

του Μέτρου
% Σ.Κ. % ∆.∆. % Σ.Κ. % ∆.∆. 

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 14.117.650   2,79%   0,40%   
 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 12.000.000   2,37% 3,32% 0,34% 0,56% 

 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 8.318.927 69,32% 1,64% 2,30% 0,23% 0,39% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  3.681.073 30,68% 0,73% 1,02% 0,10% 0,17% 
 Ιδιωτική Συµµετοχή 2.117.650   0,42%   0,06%   

 ∆ανεισµός 0           



Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Σε αντίθεση µε άλλες περιοχές της χώρας, όπου τα δάση και γενικότερα τα φυσικά 

οικοσυστήµατα δέχονται ισχυρές πιέσεις υποβάθµισης λόγω της ανάπτυξης 

ανταγωνιστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και της επέκτασης της οικοδοµικής 

δραστηριότητας, στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου η κατάσταση εµφανίζεται διαφοροποιηµένη. 

 
Οπως προκύπτει από τις αντίστοιχες µελέτες, στις περιοχές αυτές η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση και η πληθυσµιακή αποδυνάµωση είχαν ως αποτέλεσµα, µέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο εγκατάλειψης της αγροτικής υπαίθρου, τη διατήρηση σε 

σηµαντικό βαθµό των δασών και άλλων αξιόλογων οικοσυστηµάτων, στα οποία 

περιλαµβάνονται υγροβιότοποι, φαράγγια κ.λ.π. 

 
Η ιδιαίτερη σηµασία των φυσικών οικοσυστηµάτων των περιοχών αυτών έχει 

αναγνωριστεί µε την ένταξή τους σε δίκτυα προστατευόµενων περιοχών όπως το 

NATURA 2000, η οποία επιβάλλει τη λήψη µέτρων για την προστασία και διατήρηση 

της οικολογικής ισορροπίας τους. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται ∆ράσεις για την 

αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών, την ανεξέλεγκτη βόσκηση και την απόρριψη 

απορριµµάτων που συνιστούν µόνιµες απειλές για τα δασικά οικοσυστήµατα των 

περιοχών παρέµβασης. 

 
Παρά την περιορισµένη ανάπτυξη των περιοχών εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων, από τις µελέτες προκύπτει ότι ορισµένες δραστηριότητες προκάλεσαν 

κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήµερα περιβαλλοντική υποβάθµιση σε περιοχές µε 

ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται εγκαταλειµµένα 

λατοµεία που προκαλούν σοβαρή αλλοίωση και υποβάθµιση του τοπίου, χώροι 

απόρριψης απορριµµάτων σε άµεση γειτνίαση µε δασικά οικοσυστήµατα, κ.ο.κ. Ιδιαίτερη 

επισήµανση πρέπει να γίνει στην υποβάθµιση υγροβιότοπων, λόγω της ανεξέλεγκτης 

απόρριψης απορριµµάτων και της αποστράγγισης φυτοφαρµάκων από γειτονικές 

αγροτικές καλλιέργειες. 

 
Οπως προκύπτει και από τις µελέτες που εκπονήθηκαν για τις περιοχές εφαρµογής 

των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, το σύνολο των προβληµάτων τα οποία 



αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζεται άµεσα µε το επίπεδο ενηµέρωσης και 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τοπικού αγροτικού πληθυσµού.  

Στα πλαίσια των προηγούµενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αναλήφθηκαν 

πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή, µέσα από τη διοργάνωση ενηµερωτικών 

σεµιναρίων, τη δηµιουργία – προώθηση έντυπου υλικού και άλλων ενεργειών οι 

οποίες είχαν ως στόχο την κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού στην κατεύθυνση 

της προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών 

πόρων. 

 

Ωστόσο οι ενέργειες αυτές κάλυψαν µικρό µόνο τµήµα του πληθυσµού των περιοχών 

εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, ενώ είναι γεγονός ότι προκειµένου 

να υπάρχουν αποτελέσµατα απαιτείται η ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση του συνόλου 

του τοπικού πληθυσµού σε συνεχή και συστηµατική βάση. 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ, ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ/ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
 

Το Μέτρο αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, 

διαχείριση και ανάδειξη των δασών, µε προτεραιότητα αυτών που είναι ενταγµένα 

στο δίκτυο NATURA 2000, και γενικότερα των περιοχών οι οποίες λόγω οικολογικού 

ενδιαφέροντος (π.χ. δρυµοί, φαράγγια) απαιτούν την εφαρµογή ειδικών 

παρεµβάσεων προστασίας και διαχείρισης. Επίσης περιλαµβάνεται η περιβαλλοντική  

αποκατάσταση περιοχών οι οποίες έχουν οικολογική σηµασία και έχουν υποβαθµιστεί 

από ασύµβατες µε το χαρακτήρα τους χρήσεις.  

 

Στόχος των παρεµβάσεων αυτών είναι η αναβάθµιση των δασικών οικοσυστηµάτων 

και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια ορθολογικής διαχείρισής 

τους, µε βάση τις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης, προκειµένου να αποτελέσουν 

πόλο έλξης επισκεπτών µε άµεσες θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονοµία. 

 

Τέλος, το Μέτρο αυτό περιλαµβάνει ενέργειες που στοχεύουν στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση – ενηµέρωση των κατοίκων των περιοχών σχετικά µε την 

αναγκαιότητα προστασίας και αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Με τις 

ενέργειες αυτές διασφαλίζεται η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση στις παρεµβάσεις 



προστασίας των οικοσυστηµάτων των περιοχών και προβάλλεται η αναπτυξιακή 

διάσταση των περιβαλλοντικών παρεµβάσεων. 

 

∆εδοµένου ότι µε το Μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η προστασία – ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των σηµαντικότερων οικοσυστηµάτων, 

υπάρχει άµεση συνάφεια µε τους βασικούς στόχους του  Άξονα 7 του Ε.Π.  στους 

οποίους η περιβαλλοντική διάσταση έχει πρωτεύουσα θέση και συνδέεται άµεσα τόσο 

µε την οικονοµική ανάπτυξη όσο και µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων των αγροτικών περιοχών. 

 

 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Η εκπόνηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης του αγροτικού Χώρου 

για τις περιοχές εφαρµογής ανέδειξε τις ακόλουθες προτεραιότητες : 

 
1. Προστασία και αξιοποίηση δασικών περιοχών µε έµφαση σε ενέργειες 

πυροπροστασίας. 

 
2. Ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους και µεµονωµένων 

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (σπήλαια, φαράγγια κ.ο.κ.) 

 
3. Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

Στα πλαίσια του Μέτρου θα εκπονηθούν µελέτες και θα κατασκευασθούν έργα τα 

οποία θα καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες πράξεων : 

 

1. Προστασία – διαχείριση δασών και οικοσυστηµάτων 

Στην κατηγορία αυτή θα εκπονηθούν µελέτες – σχέδια και θα υλοποιηθούν έργα για 

την προστασία και αειφορική διαχείριση δασών και οικοσυστηµάτων τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη οικολογική αξία και απειλούνται. Προϋπόθεση για τις παρεµβάσεις της 

κατηγορίας αυτής αποτελεί η σύνταξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών µελετών, 

καθώς και συνολικών διαχειριστικών σχεδίων. Στο πλαίσιο των παραπάνω σχεδίων θα 



αξιολογούνται οι κίνδυνοι υποβάθµισης, θα αντιµετωπίζονται στο σύνολό τους όλες οι 

παράµετροι προστασίας - διαχείρισης των περιοχών  αυτών και θα προτείνονται 

συγκεκριµένα έργα. Στα έργα της κατηγορίας αυτής µπορεί να περιλαµβάνεται η 

κατασκευή έργων υποδοµής για την πυροπροστασία, συντήρηση - σήµανση 

µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων µικρής κλίµακας για 

την προστασία του εδάφους κ.α. 

 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην προστασία και ανάδειξη δασών τα οποία έχουν 

περιληφθεί στον προτεινόµενο εθνικό κατάλογο για το δίκτυο ΝΑΤURΑ 2000. Λόγω 

της ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας των δασών αυτών, η οποία έχει αναγνωριστεί µε 

την επιλογή και ένταξή τους στο δίκτυο, θα πρέπει οι παρεµβάσεις να είναι πλήρως 

τεκµηριωµένες και συµβατές µε τις ειδικές περιβαλλοντικές και διαχειριστικές µελέτες, 

που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της ∆ράσης αυτής. Στην κατηγορία αυτή, 

προτεραιότητα θα έχουν παρεµβάσεις προστασίας των δασικών αυτών 

οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη βόσκηση, απόρριψη απορριµµάτων κ.α. 

 

 

2. Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών µε 

οικολογικό ενδιαφέρον  

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µελέτες και έργα για αποκατάσταση περιοχών 

οι οποίες εµφανίζουν έντονη περιβαλλοντική υποβάθµιση, ενώ εξακολουθούν να 

έχουν οικολογικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές-χώροι απόρριψης 

απορριµµάτων µέσα ή σε άµεση γειτνίαση µε δασικά οικοσυστήµατα, λατοµεία που 

έχουν εγκαταλειφθεί κ.α. Επίσης, στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής θα δοθεί 

ιδιαίτερο βάρος στον καθαρισµό – προστασία υδάτινων απορροών µε αποδέκτες 

υγροβιότοπους µε οικολογική σηµασία. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 

χωµατουργικές και φυτοτεχνικές εργασίες, µικρά τεχνικά έργα όπως µικροφράγµατα 

συγκράτησης φερτών υλών, κ.α.  

 

 

3. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης  

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης 

του τοπικού πληθυσµού σε περιβαλλοντικά θέµατα τα οποία σχετίζονται κυρίως µε 

τις δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα καθώς και µε τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και των οικοσυστηµάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη 



προστασία – διαχείριση των  υδατικών πόρων, στην προστασία των δασών και στον 

τοµέα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και 

φυτοφαρµάκων. Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια, 

θα οργανωθούν ηµερίδες,  θα διανεµηθεί πληροφοριακό υλικό κ.α. 

 

 

 

Ύψος Ενίσχυσης 

Στα µικρά δηµόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιµου 

κόστους. 

Για τα ιδιωτικά έργα το ύψος ενίσχυσης θα είναι σύµφωνο µε όσα καθορίζονται στην  

αριθ. 505/19.11.2002 Κ.Υ.Α. σχετικά µε τα «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού 

Παλισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ  

 

∆είκτες εκροών ΣΤΟΧΟΣ 2006 

 Πλήθος έργων που υλοποιούνται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 80 

 

Ως δείκτης αποτελεσµάτων µετράται η δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης 

στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. 

 
Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των ∆ράσεων του Άξονα 7 θα µετρηθούν σε όρους 

διατήρησης / αύξησης του πληθυσµού των περιοχών εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. 

 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το Μέτρο θα εφαρµοστεί στις επιλεγµένες περιοχές των ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

ανάπτυξης αγροτικού χώρου και θα ακολουθήσει τις διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. Πιο 

συγκεκριµένα, για την εφαρµογή του Μέτρου προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια 

εφαρµογής : 



 

α. ∆ηµόσια έργα 

 Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων, σε συνεργασία µε τις ∆οµές Στήριξης Αγροτικού Χώρου, 

προβαίνει στην ενηµέρωση των προβλεπόµενων κατηγοριών τελικών 

αποδεκτών του Μέτρου, και τους πληροφορεί για τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης ∆ράσεων. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τη φύση των ∆ράσεων 

που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, 

καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις 

Εφαρµογής του Κ.Π.Σ., του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και τα  

κριτήρια ένταξης του Μέτρου. 

 
 Σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων Έργου / Υποέργου σύµφωνα µε την κωδικοποίηση 

του Ο.Π.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο. από τους τελικούς δικαιούχους του Μέτρου και 

υποβολή αυτών προς έγκριση, στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.». 

 

 Έλεγχος των υποβαλλόµενων Τεχνικών ∆ελτίων έργων / υποέργων µε βάση τα 

κριτήρια ένταξης των πράξεων όπως αυτά έχουν ορισθεί. 

 

 Ένταξη του έργου σε ΣΑΕ / Π∆Ε. 

 

 Ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., 

εφόσον εκπληρώνονται τα κριτήρια που αυτή έχει ορίσει. 

 

 Έναρξη υλοποίησης φυσικού αντικειµένου του έργου. 

 
 

β. Ιδιωτικά έργα 

 Για την υλοποίηση των ιδιωτικών έργων του Μέτρου απαιτείται η έκδοση Κ.Υ.Α. 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο πλαίσιο της ενιαίας 

Κ.Υ.Α. του Άξονα Προτεραιότητας 7, µε την οποία θα προσδιοριστούν οι 

λεπτοµέρειες παροχής των ενισχύσεων, όπως είναι τα όρια των παρεχόµενων 

ενισχύσεων, η επιλεξιµότητα δαπανών, οι δικαιούχοι των έργων, τα κριτήρια 

αξιολόγησης των υποβαλλοµένων επενδυτικών σχεδίων, τα ποσοστά 

χρηµατοδότησης των έργων, οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, οι 



υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησής τους, η χρονική διάρκεια των έργων και 

ο χρόνος έναρξης και λήξης τους κ.λ.π. 

 
 Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Γ.∆., η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε συνεργασία µε τις ∆οµές Στήριξης Αγροτικού 

Χώρου, προβαίνει στην ενηµέρωση των προβλεπόµενων κατηγοριών τελικών 

αποδεκτών του Μέτρου, και τους πληροφορεί για τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης ∆ράσεων. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τη φύση των ∆ράσεων 

που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, 

καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις 

Εφαρµογής του Κ.Π.Σ., του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και τα  

κριτήρια ένταξης του Μέτρου. 

 
 Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους 

φορείς, η οποία θα περιλαµβάνει τους όρους και τις προυποθέσεις ένταξης των 

έργων, τα κριτήρια επιλογής κ.λ.π. 

 
 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόµενους φορείς στη ∆οµή 

Στήριξης Αγροτικού Χώρου που θα λειτουργήσει σε Περιφερειακό επίπεδο. 

 
 Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και υποβολή εισήγησης προς την 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη ή µη του έργου. 

 
 Σύνταξη Τεχνικού ∆ελτίου Έργου ή/και Υποέργων του Γ’ Κ.Π.Σ. σύµφωνα µε 

την κωδικοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του 

ΥΠ.ΟΙ.Ο. (Ο.Π.Σ./ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και υποβολή του προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. 

 
 Ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., 

εφόσον εκπληρώνονται τα κριτήρια που αυτή έχει ορίσει. 

 
 Έναρξη υλοποίησης φυσικού αντικειµένου του έργου. 

 



Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των έργων θα γίνεται 

από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις 

διατάξεις εφαρµογής του Κ.Π.Σ. και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

 

 

Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & 

Γ.∆., η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 

ΕΓΤΠΕ-Π και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού. 

 

 

ΣΤ.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 
 

Ζ.     ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Οι παρεχόµενες κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου ακολουθούν τα σχετικά 

αναφερόµενα στη Κ.Υ.Α. 505/2002 µε θέµα «Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου». 
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