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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 7.3: «Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας» 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Οι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1304 Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά 

 

 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 4.800.000   0,95%   0,13%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 3.600.000   0,71% 0,99% 0,10% 0,17% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 2.495.678 69,32% 0,49% 0,69% 0,07% 0,12% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  1.104.322 30,68% 0,22% 0,31% 0,03% 0,05% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 1.200.000   0,24%   0,03%   
 ∆ανεισµός 0           



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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού 

Χώρου παράγεται ένα σηµαντικό εύρος προϊόντων φυτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής, τα οποία αν και συγκεντρώνουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά 

τη µοναδικότητα της παραγωγής τους, αντιµετωπίζουν σοβαρά εµπόδια για την 

προώθησή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές λόγω της έλλειψης τυποποίησής τους 

και της διασφάλισης της ποιότητας παραγωγής τους.  Η βελτίωση της ποιότητας των 

ελληνικών γεωργικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους 

παραγωγής αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. 

 

Τα προβλήµατα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό του συνόλου της ελληνικής 

γεωργίας, είναι όµως ιδιαίτερα οξυµένα στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της 

χώρας. Παρά τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού θεσµικού και οργανωτικού πλαισίου για 

τον σχεδιασµό και εφαρµογή εθνικών συστηµάτων πιστοποίησης των γεωργικών 

προϊόντων, αυτό έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί από τις περιοχές παρέµβασης. 

 

Σύµφωνα µε τις µελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για τις περιοχές παρέµβασης, σε αυτές υπάρχουν µόνο 3 

προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π.), σε σύνολο 58 προϊόντων που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια στον ελληνικό 

χώρο. Σε µία περιοχή παρέµβασης υπάρχει προϊόν το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως 

Προϊόν Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ενδειξης (Π.Γ.Ε.), σε σύνολο 18 προϊόντων 

που έχουν χαρακτηριστεί ως Π.Γ.Ε στο σύνολο της χώρας, ενώ δεν υπάρχουν Ειδικά 

Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα. Σε ένα µικρό αριθµό περιοχών 

πραγµατοποιούνται κάποιες βιολογικές καλλιέργειες. 

 

Προκειµένου να γίνει δυνατή η επέκταση των προτύπων αυτών στο γεωργικό τοµέα 

των περιοχών εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων απαιτείται, η 

αντιµετώπιση των σηµαντικών ελλείψεων που διαπιστώνονται όσον αφορά: 



 Στην ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού, σχετικά µε τις υφιστάµενες 

δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων που παράγουν και 

πιστοποίησης των προϊόντων ή/και των διαδικασιών παραγωγής τους. 

 Στην κάλυψη των αναγκών τεχνικής τους υποστήριξης για τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων παραγωγής προϊόντων ποιότητας τα οποία θα µπορούν να έχουν 

ικανοποιητική διέξοδο στην αγορά.  

 Στην προετοιµασία τους για την πιστοποίησή τους ή την υιοθέτηση των 

αντιστοίχων προτύπων. 

 

 

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 προώθηση της 

εµπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας. Στο πλαίσιο των ∆ράσεων που θα 

υλοποιηθούν περιλαµβάνονται ενισχύσεις για ήπιες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται µε: 

− Την καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τις σειρές ISO 

9000 και 14000. 

− Την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης, τεχνικών µελετών, 

µελετών σκοπιµότητας, ερευνών αγοράς για την διερεύνηση των δυνατοτήτων 

παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων ποιότητας. 

− Την κάλυψη του κόστους για την προπαρασκευή αιτήσεων για την αναγνώριση 

ονοµασιών προέλευσης, ή για πιστοποιητικά ιδιοτυπίας σύµφωνα µε τους 

σχετικούς Κοινοτικούς κανονισµούς, την απόκτηση HACCP ή συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την κάλυψη 

του κόστους για την αρχική πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 

− Την κάλυψη του κόστους κατάρτισης προσωπικού σε θέµατα που σχετίζονται 

µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ή συστήµατα τύπου ΗACCP στο πλαίσιο 

της κάθε µιας από τις συγκεκριµένες πιστοποιήσεις. 

H υλοποίηση του Μέτρου συµβάλλει στην τόνωση της εγχώριας ζήτησης και στη 

δηµιουργία προϋποθέσεων για την είσοδο των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές, 

την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού των τοπικών επιχειρήσεων, την 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την τοπική οικονοµία και κατά συνέπεια την 

αύξηση του γεωργικού εισοδήµατος. Οι ∆ράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν, 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 7 του Ε.Π. που σχετίζονται µε την 



αντιµετώπιση των προβληµάτων του πρωτογενή τοµέα µε πολιτικές κατάλληλα 

προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής καθώς και στην 

ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

 

 

 

1. Η εκπόνηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

για τις περιοχές εφαρµογής, ανέδειξε, κατ’ αρχήν, τις ακόλουθες ανάγκες και 

προτεραιότητες: 

- Ελλείψεις στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε τη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης των τοπικών προϊόντων σε τοπικές 

και ευρύτερες αγορές, τη σύλληψη και το σχεδιασµό νέων προϊόντων και 

στην εκπόνηση των σχετικών µελετών σκοπιµότητας.   

- Ανάγκες υποστήριξης των τοπικών παραγωγών για την προπαρασκευή 

φακέλων για την πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων, ιδιαίτερα δε των 

παραδοσιακών προϊόντων και προϊόντων που έχουν δυνατότητες 

χαρακτηρισµού ως Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). 

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων προβολής των τοπικών προϊόντων που 

παρέχονται µέσω του διαδικτύου. 

- Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας, ή συστηµάτων τύπου HACCP, στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
 

Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις οι οποίες  

αφορούν στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων, την αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής και την προσαρµογή της 

στη ζήτηση των καταναλωτών η οποία βαθµιαία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην 

κατανάλωση προϊόντων ποιότητας. 

 

Ειδικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 

 

1.  Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας 

γεωργικών προϊόντων ποιότητας. 



Η ∆ράση αφορά στην κάλυψη του κόστους παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 

προς τους παραγωγούς οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες όπως: 

Έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών 

αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών.  

Κατάρτιση λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που σχετίζονται µε 

την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας. 

Σύλληψη και σχεδιασµός νέων προϊόντων ποιότητας, σύµφωνα µε τις τάσεις της 

ζήτησης. 

Προπαρασκευή φακέλων – αιτήσεων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης, ή 

για τη λήψη πιστοποιητικών ιδιοτυπίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

 

2. Καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

Η ∆ράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους  για την καθιέρωση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας όπως: 

οι σειρές ISO 9000 ή 14000, 

συστήµατα τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία 

ελέγχου (HACCP), 

συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση των 

προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς µε 

αρµοδιότητα στη προτυποποίηση.  

 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης περιλαµβάνεται η κάλυψη του κόστους που καταβάλλεται 

από τους παραγωγούς σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την 

αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται 

αποκλειστικά για τη διετή περίοδο υλοποίησης του έργου. 

 

3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας 

Η ∆ράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους κατάρτισης παραγωγών και 

προσωπικού, προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω 

συστηµάτων, όπου γίνονται οι πιστοποιήσεις. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από τον 

Φορέα που εγκαθιστά τα συστήµατα. 

 

4.   Προώθηση των εξαγωγών προϊόντων ποιότητας 



H ∆ράση αφορά στη κάλυψη του κόστους των παραγωγών για τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web sites), ή την κάλυψη της συµµετοχής τους 

για τη δηµιουργία νέων ιστοσελίδων σε υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο 

την προώθηση των εξαγωγών των τοπικών προϊόντων ποιότητας. 

 

Η ∆ράση αφορά κατά προτεραιότητα προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 

9000 ή 14000, HACCP, συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης βάση των προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και 

αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητα στη προτυποποίηση.   

 
Ύψος Ενίσχυσης 

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. 

 

Οι ∆ράσεις του Μέτρου δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 29.4.β. 

(Ποσοστό συµµετοχής ταµείου µέχρι 35%), δεδοµένου ότι δεν αποτελούν 

παραγωγικές επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου αυτού. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ  

 

∆είκτες εκροών ΣΤΟΧΟΣ 2006 

 Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 20 

 
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 13 των Κοινοτικών 

Κατευθυντηρίων 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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