
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2  «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 

  

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 - «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 7.2 - «∆ηµιουργία Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Εκµεταλλεύσεων» 

  

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

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Γεωργοί – Φυσικά Πρόσωπα – Νοµικά Πρόσωπα – 
Συνεργαζόµενες εκµεταλλεύσεις στις περιοχές εφαρµογής των 
Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1303 Υπηρεσίες αντικατάστασης και διαχείρισης γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό        

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 142.480   0,03%   0,00%   
 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 100.000   0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 

 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 69.324 69,32% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  30.676 30,68% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 
 Ιδιωτική Συµµετοχή 42.480   0,01%   0,00%   

 ∆ανεισµός 0           
 
 

 



 

 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Στην εποχή της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών 

και των ριζικών ανακατατάξεων στην αγορά εργασίας, η πληροφορία και η γνώση 

αναδεικνύονται σε παράγοντες κεφαλαιώδους σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα 

της ελληνικής γεωργίας και την οικονοµική βιωσιµότητα των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων. 

Εποµένως, µέσα σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλει ως κεντρικό ζήτηµα η αναζήτηση 

τρόπων και µεθόδων για την ενδεδειγµένη ενηµέρωση των αγροτών σε θέµατα που 

αφορούν το περιβάλλον µέσα στο οποίο καλούνται να αναπτύξουν την παραγωγική 

τους δραστηριότητα, ώστε να µπορέσουν µετά, κατάλληλα υποστηριζόµενοι, ν’ 

αντιµετωπίσουν τα σύνθετα τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήµατα που 

ανακύπτουν στην παραγωγή, στην επεξεργασία και στη διάθεση των προϊόντων. 

Οι παραγωγοί καλούνται να πραγµατοποιήσουν τα επόµενα χρόνια τοµές σε ζητήµατα 

που άπτονται του τρόπου παραγωγής µε την υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών 

πρακτικών, καθώς και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στους τοµείς της 

συσκευασίας, την επεξεργασίας και της διακίνησης και της διάθεσης στις αγορές, 

προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η 

συµπαράσταση, ο συντονισµός και η τεχνική υποστήριξη από ένα µηχανισµό παροχής 

τέτοιων υπηρεσιών, ο οποίος µε τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων θα επεξεργαστεί 

και θα προτείνει τις κατάλληλες και βιώσιµες οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

λύσεις, ώστε να κινητοποιηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες και οι τεχνολογίες των 

παραγωγών, που θα έχουν ως συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του 

εισοδήµατά τους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και η αναγκαιότητα δηµιουργίας τέτοιων µηχανισµών δεν 

προέκυψε πρόσφατα, εντούτοις για πρώτη φορά παρουσιάζεται η δυνατότητα 

χρηµατοδότησης δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της 

ολοκληρωµένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, γεγονός που αιτιολογεί την 

ανυπαρξία προϋπάρχουσας κατάστασης στις περιοχές εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων. 



 

 

 

 

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 περιλαµβάνει παρεµβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή τεχνικής 

υποστήριξης στους απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα, από εξειδικευµένο 

προσωπικό (γεωπόνους, γεωτεχνικούς κ.λ.π.) µε σκοπό τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη βιωσιµότητά τους. 

Η υλοποίηση του Μέτρου συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 7 του Ε.Π. 

όσον αφορά: 

− στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του πρωτογενή τοµέα µε πολιτικές 

κατάλληλα προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και  

− στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Με την υλοποίηση του Μέτρου επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής εφαρµογής και συνακόλουθα παρέχεται η 

δυνατότητα βελτίωσης του εισοδήµατος και του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών. 

 

 

 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η εκπόνηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου για 

τις περιοχές εφαρµογής, ανέδειξε, κατ’ αρχήν, τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

1. Ανάγκη υποστήριξης της διαχείρισης εκµεταλλεύσεων σε θέµατα που αφορούν 

στην υφιστάµενη παραγωγική κατεύθυνση κάθε περιοχής. 

2. Κάλυψη των αναγκών ενηµέρωσης των απασχολούµενων στον πρωτογενή 

τοµέα σε νέες µεθόδους παραγωγής και ιδιαίτερα στην εισαγωγή της βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

3. Παροχή αγροοικονοµικών υπηρεσιών. 

4. Παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης. 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις, οι οποίες  

αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γεωργών σε θέµατα κυρίως 

τεχνικού, οικονοµικού, χρηµατοδοτικού και διοικητικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης 

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, αυτή περιλαµβάνει κυρίως την παροχή υπηρεσιών τεχνικής, 

οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και διοικητικής φύσεως, που έχουν σκοπό την 

ορθολογικότερη διαχείριση και κατά συνέπεια την επίτευξη ανταγωνιστικότερων 

συνθηκών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν 

γεωργούς κατά κύρια απασχόληση, αρχηγούς γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 

Υπηρεσίες αντικατάστασης 

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης σε περιπτώσεις απουσίας 

παραγωγών από την εκµετάλλευσή τους, µε τον όρο "αντικατάσταση σε γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις" νοείται η αντικατάσταση του/της γεωργού, του/της συζύγου ή 

γεωργικού εργάτη στην εκµετάλλευσή του από έναν άλλο γεωργό/γεωργούς για την 

άσκηση των εργασιών σε αυτή, όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης το 

ζητήσει. Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν γεωργούς κατά κύρια απασχόληση, 

αρχηγούς γεωργικής εκµετάλλευσης. Η αντικατάσταση ζητείται για λόγους υγείας, 

διακοπών ή άλλων επειγόντων αναγκών και περιστατικών, ενώ ο αντικαταστάτης θα 

πρέπει να είναι εξειδικευµένος στις γεωργικές δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται 

να αντικαταστήσει τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 
Ύψος Ενίσχυσης 

Το ύψος ενίσχυσης θα είναι σύµφωνο µε όσα καθορίζονται στην µε 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 επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 10 

 
 

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.  

Για την εφαρµογή του Μέτρου προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια : 

 Η υλοποίηση των ιδιωτικών έργων του Μέτρου γίνεται σύµφωνα µε την µε 

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. 

 

 
 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 προϋποθέσεις ένταξης των 

έργων, τα κριτήρια επιλογής κ.λ.π. 

 
 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόµενους φορείς στη ∆οµή 

Στήριξης Αγροτικού Χώρου που λειτουργεί 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 – ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆.,  

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π. 

 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

Ζ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Οι κρατικές ενισχύσεις των ∆ράσεων του Μέτρου ακολουθούν τις διατάξεις του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1257/99, τα αναφερόµενα στο σηµείο 14 παρ. 2 των Κοινοτικών 



Κατευθυντήριων Γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας, 

καθώς και τα σχετικά αναφερόµενα στην Κ.Υ.Α. 505/2002 µε θέµα «Καθεστώτα 

Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωµένα 

Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
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