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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 7.4: «Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό» 

  

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

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Η αγροτική οικονοµία και ο πληθισµός των περιοχών εφαρµογής 
των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1305  Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

 

 

 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 26.250.000   5,19%   0,74%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 21.000.000   4,15% 5,80% 0,59% 0,98% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 14.558.122 69,32% 2,88% 4,02% 0,41% 0,68% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  6.441.878 30,68% 1,27% 1,78% 0,18% 0,30% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 5.250.000   1,04%   0,15%   
 ∆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 το επίπεδο των 

παρεχοµένων υπηρεσιών στους τοµείς που αφορούν στην υγεία, στην πρόνοια, στην 

επιµόρφωση – κατάρτιση, στη διάχυση της πληροφόρησης για αγροτικά θέµατα και 

γενικότερα στη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, παραµένει χαµηλό. 

 

Στον τοµέα της πρόνοιας είναι γεγονός ότι στον αγροτικό χώρο, η διατήρηση 

οικογενειακών παραδόσεων στην φροντίδα και προστασία των παιδιών, µέσα από τη 

λειτουργία της διευρυµένης οικογένειας, καλύπτει σε σηµαντικό βαθµό την έλλειψη 

βρεφονηπιακών σταθµών, η λειτουργία των οποίων δεν είναι εφικτή σε πολλές 

περιπτώσεις λόγω της διασποράς και του περιορισµένου αριθµού των παιδιών. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις µελέτες των περιοχών, υπάρχει σοβαρή έλλειψη και 

ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας εποχιακών βρεφονηπιακών σταθµών, 

προκειµένου να υποστηριχθούν οι αγροτικές οικογένειες κατά τις κρίσιµες 

καλλιεργητικές περιόδους, όπου απαιτείται η αξιοποίηση του συνόλου του διαθέσιµου 

εργατικού δυναµικού. 

 

Στον τοµέα της επιµόρφωσης, στα πλαίσια των µελετών των περιοχών, διαπιστώθηκε 

ότι στις περισσότερες περιοχές υπάρχουν βιβλιοθήκες γενικού ενδιαφέροντος που 

απευθύνονται κυρίως στον µαθητικό πληθυσµό, οι οποίες όµως υπολειτουργούν. Στο 

σύνολό τους παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισµό αρχειοθέτησης φύλαξης 

των βιβλίων και επίπλωσης, σχεδόν σε όλες υπάρχει περιορισµένο πλήθος τίτλων που 

δεν ανανεώνεται - εµπλουτίζεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς, ενώ παντελής είναι η 

έλλειψη οργανωµένης προβολής για τη διάδοση της ανάγνωσης στον αγροτικό 

πληθυσµό.  

 

Στον τοµέα της πληροφόρησης για αγροτικά θέµατα στις περιοχές εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, διαπιστώνεται από τις µελέτες σηµαντικό έλλειµµα. 

Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται µε την έλλειψη εξοικείωσης του αγροτικού πληθυσµού 

µε την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο, καθώς και ο γενικός 

χαρακτήρας της ενηµέρωσης που γίνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, µε 



αποτέλεσµα να µην έχει άµεση πρακτική σηµασία για τον αγρότη. Η δηµιουργία 

κέντρων τοπικής ενηµέρωσης, µε τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας προσαρµοσµένης 

στους συγκεκριµένους χρήστες, θα µπορούσε να καλύψει το κενό αυτό, παρέχοντας 

χρήσιµη, έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση για αγροτικά θέµατα. 

 

Επίσης, όσον αφορά στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, 

από τις µελέτες προκύπτει η διαπίστωση ότι η αναπτυξιακή καθυστέρηση είχε ως 

αποτέλεσµα τη διατήρηση ή τη συντήρηση της γνώσης κάποιων παραδοσιακών 

επαγγελµάτων τα οποία σχετίζονται µε την αγροτική ζωή. Η ενίσχυση των 

προσπαθειών για την διάσωσή τους κρίνεται σκόπιµη τόσο από πολιτιστική όσο και 

από επιχειρηµατική άποψη, δεδοµένης της συµβολής των επαγγελµάτων αυτών στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την προσέλκυση 

επισκεπτών στις περιοχές. 

Στην ίδιο αναπτυξιακό πλαίσιο εντάσσονται και οι τοπικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, 

πανηγύρια κ.λ.π. που, όπως προκύπτει από τις µελέτες των περιοχών, 

διοργανώνονται στις περιοχές αυτές. Οι εκδηλώσεις αυτές συµβάλλουν στη 

διατήρηση των τοπικών παραδόσεων, στην προβολή των περιοχών και στην τόνωση 

της τοπικής οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

 

Ενδεικτικό της σηµασίας τους αποτελεί το γεγονός ότι ακόµα και σε περιοχές οι 

οποίες γνώρισαν σηµαντική πληθυσµιακή αποδυνάµωση, οι εκδηλώσεις αυτές 

εξακολουθούν να διοργανώνονται και παραµένουν ως οι µοναδικές οργανωµένες 

κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που συσπειρώνουν το σύνολο του 

τοπικού πληθυσµού, αλλά και προσελκύουν κοινό από την ευρύτερη περιοχή.   

 

 

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 παροχή και βελτίωση βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό 

πληθυσµό και την αγροτική οικονοµία των περιοχών εφαρµογής. Οι βασικές αυτές 

υπηρεσίες σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάδειξη 

στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης των περιοχών αυτών. 

 



Οι παρεµβάσεις οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου καλύπτουν 

ενδεικτικά τις παρακάτω κατηγορίες : 

1. Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας στον τοµέα της αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου. 

 

2. Οργάνωση εποχιακών βρεφονηπιακών σταθµών για την εξυπηρέτηση των 

αγροτικών οικογενειών σε κρίσιµες καλλιεργητικές περιόδους. 

 

3. Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος. 

 

4. Αναβάθµιση υφισταµένων τοπικών δικτύων ενηµέρωσης των αγροτών µε την 

αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

5. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε την κοινωνική - πολιτιστική 

κληρονοµιά κάθε περιοχής καθώς και µε τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά 

αγροτικά προϊόντα αυτής µε σκοπό αφ' ενός µεν την προβολή και διάθεση των 

τοπικών προϊόντων, αφ' ετέρου δε µε τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων . 

Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σαν στόχο την προβολή των περιοχών και 

την προσέλκυση επισκεπτών µε αποτέλεσµα την τόνωση του τοπικού 

εισοδήµατος και την άρση της αποµόνωσης των περιοχών. 

 
6. Βραχυχρόνια κατάρτιση του τοπικού πληθυσµού σε παραδοσιακά επαγγέλµατα 

που χαρακτηρίζουν την περιοχή.  

 

∆εδοµένου του γεγονότος ότι µε το Μέτρο αυτό βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης 

των κατοίκων των περιοχών εφαρµογής, υπάρχει άµεση συνάφεια µε τους βασικούς 

στόχους του  Άξονα 7 του Ε.Π. στους οποίους περιλαµβάνεται η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού κάθε περιοχής, η 

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η τόνωση του τοπικού εισοδήµατος. 

 

 

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, αναδεικνύει, κατ’ αρχήν, τις ακόλουθες προτεραιότητες : 



 

1. Αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών στον τοµέα της αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. 

 

2. Ενηµέρωση και βραχυχρόνια κατάρτιση του τοπικού πληθυσµού σε 

παραδοσιακά επαγγέλµατα. 

 
3. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και 

προϊόντων. 
 
4. Οργάνωση εκδηλώσεων παραδοσιακού χαρακτήρα από συλλογικούς – τοπικούς 

φορείς. 

 
5. Ενίσχυση υποδοµών πρόνοιας για την βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία µε τη 

δηµιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθµών. 
 
6. Οργάνωση και λειτουργία δικτύου βιβλιοθηκών (µε εξαίρεση τις ∆ράσεις που 

προβλέπονται στο Μέτρο 4.2). 

 
7. ∆ηµιουργία πιλοτικών έργων µικρής κλίµακας ή έργων επίδειξης για τη διάδοση 

νέων τεχνικών. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

Στα πλαίσια του Μέτρου θα υλοποιηθούν έργα και θα γίνουν ενέργειες οι οποίες θα  

καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες πράξεων : 

 

1. ∆ηµιουργία – οργάνωση κέντρων πολυδραστηριότητας και 

αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου των κατοίκων της υπαίθρου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση χώρου και η αγορά του 

απαραίτητου εξοπλισµού για τη δηµιουργία χώρων πολυδραστηριότητας και 

αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου των κατοίκων των αγροτικών περιοχών . Οι 

χώροι αυτοί µπορούν να εξοπλιστούν µε παιχνίδια µη κερδοσκοπικά, µε Η/Υ, internet 

κ.λ.π.,  προκειµένου οι χώροι αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης των νέων ανθρώπων 

των αγροτικών περιοχών. 

 

 



2.  ∆ηµιουργία εποχιακών βρεφονηπιακών σταθµών 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η διαµόρφωση και ο εξοπλισµός διαθέσιµων 

κτιρίων για τη λειτουργία εποχιακών βρεφονηπιακών – παιδικών  σταθµών, µε στόχο 

την εξυπηρέτηση των αγροτικών οικογενειών σε κρίσιµες καλλιεργητικές περιόδους. 

Στις παρεµβάσεις περιλαµβάνονται εργασίες ανακαίνισης των όψεων, διαµόρφωσης 

των εσωτερικών χώρων, η επίπλωση καθώς και ο εξοπλισµός των σταθµών µε το 

κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό. Επίσης, περιλαµβάνεται η διαµόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου και η δηµιουργία παιδικής χαράς για τα παιδιά του 

σταθµού. 

 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών είναι η διάθεση από τον 

οικείο ∆ήµο, ή άλλο τοπικό φορέα όπως Ε.Γ.Σ. κ.ο.κ., του κατάλληλου οικήµατος το 

οποίο να είναι δυνατόν λειτουργήσει ως σταθµός µε περιορισµένης έκτασης 

οικοδοµικές εργασίες. 

 

Επισηµαίνεται ότι η ∆ράση αφορά στην εποχιακή λειτουργία των σταθµών αυτών και 

η κτηριακή υποδοµή που θα χρησιµοποιηθεί θα αξιοποιείται ορισµένους µήνες του 

χρόνου και θα παραµένει διαθέσιµη µέχρι την επόµενη κρίσιµη καλλιεργητική 

περίοδο, οπότε και θα επαναχρησιµοποιείται. Στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν 

καλύπτονται οι δαπάνες για αµοιβή απασχολούµενο προσωπικού στους 

σταθµούς αυτούς. 

 

3. Ανάπτυξη δικτύου βιβλιοθηκών, γενικού ενδιαφέροντος 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η αναβάθµιση των βιβλιοθηκών οι οποίες 

βρίσκονται εν λειτουργία καθώς και η δηµιουργία νέων σε διαθέσιµα οικήµατα. 

Συγκεκριµένα, προβλέπονται έργα ανακαίνισης και διαρρύθµισης χώρων, προµήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισµού για την αρχειοθέτηση-φύλαξη των βιβλίων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης κ.ο.κ. 

 

4. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης – κατάρτισης σε παραδοσιακά 

επαγγέλµατα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ενέργειες βραχυχρόνιας κατάρτισης µε στόχο 

τη διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελµάτων (π.χ. πετράδες, ξυλογλύπτες, 

κατασκευαστές παραδοσιακών οργάνων κ.λ.π.) των περιοχών παρέµβασης. 



Η ∆ράση θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

5. Αναβάθµιση υφιστάµενων τοπικών δικτύων ενηµέρωσης µε την 

αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η αναβάθµιση υφιστάµενων σταθµών 

ενηµέρωσης (infokiosks) του αγροτικού πληθυσµού στις έδρες των ∆ήµων. 

Συγκεκριµένα τα ήδη υπάρχοντα  infokiosks  θα πρέπει να ενηµερωθούν και να 

αναβαθµιστούν πληροφοριακά προκειµένου να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση σε 

αγροτικά και αγροτουριστικά θέµατα σε όλους τους κατοίκους. 

 

 

 

6. Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε 

τη γεωργική παραγωγή και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα 

Στην κατηγορία αυτή θα ενισχυθούν τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, διαγωνισµοί 

κ.λ.π., µε σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την  

διάθεση των τοπικών προϊόντων καθώς και τη διατήρηση παραδοσιακών τεχνών. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται έργα υποδοµής στους χώρους όπου θα 

πραγµατοποιούνται οι τοπικές εκδηλώσεις, δηµιουργία παραδοσιακών στολών και 

οργάνων, διοργάνωση εκθέσεων και βράβευση αυτών καθώς και λοιπές ενέργειες που 

σχετίζονται άµεσα µε τις εκδηλώσεις αυτές. 

 

7. Πιλοτικά έργα µικρής κλίµακας ή έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων 

τεχνικών 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα ενισχυθούν µικρά πιλοτικά έργα µε σκοπό τη διάδοση 

νέων τεχνικών παραγωγής στο γεωργικό τοµέα και την ενσωµάτωση τους στην 

τοπική παραγωγική διάρθρωση. 

 
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. 

Οι ∆ράσεις του Μέτρου που αφορούν στη διοργάνωση διαγωνισµών, εκθέσεων, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. (από φορείς πολιτιστικούς, συνεταιριστικούς κ.λ.π.), 

καθώς και στη διάδοση νέων τεχνικών µε µικρά πιλοτικά έργα ή έργα επίδειξης, 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. 

Αλλου τύπου παρεµβάσεις, όπως εποχιακοί βρεφονηπιακοί σταθµοί, δραστηριότητες 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, κέντρα πληροφόρησης κ.λ.π. δεν θεωρούνται 

παραγωγικές επενδύσεις και εποµένως δεν ισχύουν οι περιορισµοί των ποσοστών 

ενίσχυσης. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

 

∆είκτες εκροών ΣΤΟΧΟΣ 2006 

 Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 
 Πλήθος έργων που υλοποιούνται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 

100 
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.  



Για την εφαρµογή του Μέτρου προβλέπονται τα ακόλουθα στάδια εφαρµογής : 

 

α. ∆ηµόσια έργα 

 Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.-Α.Υ.» 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 

 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 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 – ∆/νση Προγραµµατισµού & Γ.∆., 

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 κρατικές ενισχύσεις των ∆ράσεων του Μέτρου ακολουθούν τις διατάξεις του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1257/99 και τα αναφερόµενα στο σηµείο 14 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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