
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 :    «∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ» 

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 

7.6: «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα 
δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση 
εναλλακτικών εισοδηµάτων» 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Γεωργοί κατά κύρια ή µερική απασχόληση, των περιοχών 
εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
1307 ∆ιαφοροποίηση των γεωργικών και παράλληλων προς τη 
γεωργία δραστηριοτήτων, για την προσφορά πολλαπλών 
δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδηµάτων 

 

 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 38.000.000   7,51%   1,07%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 19.000.000   3,75% 5,25% 0,53% 0,89% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 13.171.634 69,32% 2,60% 3,64% 0,37% 0,62% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  5.828.366 30,68% 1,15% 1,61% 0,16% 0,27% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 19.000.000   3,75%   0,53%   
 ∆ανεισµός 0           

 



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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Μια σηµαντική συνιστώσα στην επεξεργασία ενός πλαισίου για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη του αγροτικού χώρου είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

υποαπασχόλησης που είναι ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η ελληνική γεωργία. Το πρόβληµα αυτό σχετίζεται κυρίως µε την 

εποχικότητα της γεωργικής δραστηριότητας και την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. 

Γι’ αυτό το λόγο απαιτούνται δραστικές παρεµβάσεις στο επίπεδο της γεωργικής 

εκµετάλλευσης οι οποίες θα έχουν στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της 

εκµετάλλευσης σε τοµείς εκτός της γεωργίας και θα αµβλύνουν το πρόβληµα της 

υποαπασχόλησης δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για δουλειά και επιπλέον εισόδηµα 

στην γεωργική εκµετάλλευση. 

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού στις περιοχές εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων θα δηµιουργήσει µία ελκυστική, ζωντανή και 

οικονοµικά ισχυρή ύπαιθρο, µε ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, µε 

προσέγγιση εισοδηµάτων και όρων ζωής, των κατοίκων της υπαίθρου και των πόλεων 

και θα διασφαλίσει σε µεγάλο βαθµό τη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές 

αυτές. 

 

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 την ενίσχυση επενδύσεων από παραγωγούς, οι οποίες 

διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της 

εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν 

σχετίζονται µε τη γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λ.π.).  

Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών, τη βελτίωση 

των εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού.  

Οι παρεµβάσεις οι οποίες πρόκειται να ενισχυθούν µε την υλοποίηση του Μέτρου 

βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του Άξονα 7 του Ε.Π. οι οποίοι αφορούν 



στην προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων συµπληρωµατικών προς τη γεωργία 

και τη δηµιουργία εναλλακτικών πηγών εισοδήµατος για τον αγροτικό πληθυσµό, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της υποαπασχόλησης και τη συγκράτηση του πληθυσµού της 

υπαίθρου. 

 

 

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 την ανάγκη διαφοροποίησης των γεωργικών 

δραστηριοτήτων µε τη διενέργεια επενδύσεων, κυρίως  στους τοµείς του 

αγροτουρισµού και της οικοτεχνίας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια από γεωργούς, κατά 

κύρια ή µερική απασχόληση, τα οποία θα αφορούν σε ανάπτυξη εναλλακτικών προς 

τη γεωργία δραστηριοτήτων (µεταποιητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες του 

τριτογενή τοµέα).  

 Ενδεικτικές πράξεις οι οποίες µπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιο του Μέτρου είναι 

η διενέργεια επενδύσεων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, η 

ενίσχυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας κ.λ.π. 

 
 
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 120 

 
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 υποβάλονται, 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. 

 

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 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 και επιπλέον θα είναι 

σύµφωνες µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ΜΜΕ. 
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