
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 :  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΤΗΣ   

ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 7.8: «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδοµής που σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη της γεωργίας» 

  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Οι αγρότες των περιοχών εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1309 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών που συνδέονται µε την 
ανάπτυξη της γεωργίας 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 43.333.320   8,56%   1,22%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 32.500.000   6,42% 8,98% 0,91% 1,52% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 22.530.428 69,32% 4,45% 6,23% 0,63% 1,05% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  9.969.572 30,68% 1,97% 2,75% 0,28% 0,47% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 10.833.320   2,14%   0,30%   
 ∆ανεισµός 0           

 



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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 

∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων, η γεωργία αποτελεί την κύρια οικονοµική δραστηριότητα και πηγή 

εισοδήµατος, εντούτοις σε βασικές τεχνικές υποδοµές οι οποίες σχετίζονται µε την 

ανάπτυξή της εµφανίζονται σηµαντικές ελλείψεις.  

Όπως προκύπτει από τις µελέτες των περιοχών αυτών, το δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας, 

συχνά εµφανίζει προβλήµατα βατότητας, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, τα οποία 

οφείλονται κατά κύριο στην χάραξη του δικτύου και στην  έλλειψη των αναγκαίων µικρών 

τεχνικών έργων για την παροχέτευση των οµβρίων και την αντιδιαβρωτική προστασία των 

πρανών. 

Η κατάσταση των παραπάνω βασικών τοµέων γεωργικής υποδοµής, αντανακλά τη 

συνολικότερη εικόνα των περιοχών αυτών, στις οποίες ο πρωτογενής τοµέας εµφανίζει 

σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα προσανατολισµού των καλλιεργειών, διαχείρισης 

των φυσικών πόρων και σταδιακής γήρανσης του ανθρώπινου δυναµικού, µε 

αποτέλεσµα να περιορίζονται οι προοπτικές µεσο-µακροπρόθεσµης ανάπτυξης αγροτικών 

δραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια αυτά είναι φυσικό να µην έχουν αναληφθεί αξιόλογες πρωτοβουλίες 

αξιοποίησης ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας για γεωργικές χρήσεις, 

δεδοµένου ότι αυτό προϋποθέτει σύγχρονη αντίληψη αειφορικής διαχείρισης των 

φυσικών πόρων, ενταγµένη σε µια µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή λογική. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τις µελέτες των περιοχών εφαρµογής των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, παλαιότερα λειτουργούσαν στις περιοχές αυτές 

νεροτριβές, υδρόµυλοι, ανεµόµυλοι και άλλες παραδοσιακές εγκαταστάσεις που 

αξιοποιούσαν ανανεώσιµες / ήπιες µορφές ενέργειας. Η δηµιουργία µικρών µονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος περιορισµένης ισχύος µε τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών αξιοποίησης των εναλλακτικών αυτών µορφών ενέργειας θα µπορούσε 

να καλύψει τοπικά ανάγκες ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 

στις οποίες η ηλεκτροδότηση είναι πολύ δαπανηρή, λόγω της απόστασης τους από το 

υφιστάµενο δίκτυο. 

 

 



 

 

 

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 
 

Στο Μέτρο περιλαµβάνονται µικρά έργα υποδοµής γα την κατασκευή και βελτίωση 

αγροτικών  δρόµων που συνδέουν τους οικισµούς και το επαρχιακό δίκτυο µε 

αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µε στόχο τη µείωση του κόστους µεταφοράς των 

προϊόντων και την προστασία των ευπαθών προϊόντων. Με την υλοποίηση των έργων 

της ∆ράσης αυτής εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής προσπελασιµότητα στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής όλες τις εποχές του χρόνου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη διευκόλυνση των αγροτών και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, 

ενώ παράλληλα βελτιώνονται και εκσυγχρονίζονται οι καλλιεργητικές µέθοδοι 

(πρόσβαση µηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.ο.κ.) µε θετικές επιπτώσεις 

στο αγροτικό εισόδηµα. 

Επίσης το Μέτρο περιλαµβάνει ∆ράσεις για τη δηµιουργία µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της αξιοποίησης ανανεώσιµων / ήπιων µορφών 

ενέργειας. Πρόκειται για µονάδες περιορισµένης ισχύος για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών, ή την υποκατάσταση συµβατικών µορφών ενέργειας σε «γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις» 

Όλες οι ∆ράσεις του Μέτρου εξυπηρετούν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 7 του 

Ε.Π. που αφορά στη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αποκατάσταση της κοινωνικής και 

οικονοµικής λειτουργίας των συγκεκριµένων περιοχών παρέµβασης.  

 

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 τις ακόλουθες προτεραιότητες : 

 

Κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόµων. 

Έργα για την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας.  

 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

Στα πλαίσια του Μέτρου θα υλοποιηθούν έργα και υποδοµές µικρής κλίµακας, τα 

οποία θα καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες πράξεων : 

 

1.  Αγροτική οδοποιία 

Η ∆ράση περιλαµβάνει τη βελτίωση του δικτύου των αγροτικών δρόµων καθώς και 

την επέκτασή του µε την κατασκευή νέων αγροτικών δρόµων. Στις εργασίες για την 

υλοποίηση της ∆ράσης περιλαµβάνονται µελέτες, απαλλοτριώσεις, χωµατουργικές 

εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων), περιορισµένης κλίµακας εργασίες 

οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεις – τσιµεντοστρώσεις καθώς και µικρά τεχνικά έργα 

(αναλλειµατικά τοιχία, εγκάρσιοι αγωγοί παροχέτευσης οµβρίων κ.α.) προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η βατότητα του δικτύου κατά τους χειµερινούς µήνες και να είναι 

ασφαλής η διέλευση του ανεξαρτήτως κλιµατολογικών συνθηκών (βροχή, πάγος 

κ.λ.π.). 

 

 

2.  Αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας 

Μέσω της ∆ράσης προβλέπεται η ίδρυση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

µέσω της αξιοποίησης ανανεώσιµων / ήπιων µορφών ενέργειας. Πρόκειται για 

µονάδες περιορισµένης ισχύος για την κάλυψη τοπικών αναγκών, οι οποίες θα 

αξιοποιούν όλες τις διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αιολική, 

γεωθερµική κ.λ.π. 

 

Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται µελέτες, κατασκευές, προµήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισµού των µονάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή βιοαερίου από την 

εκµετάλλευση βιοµάζας, η αξιοποίηση της γεωθερµίας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 

η αξιοποίηση αιολικής ενέργειας για άντληση-άρδευση, η αξιοποίηση υδατοπτώσεων 

σε υδραύλακες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. 

 

 

Ύψος ενίσχυσης 

Για τα µικρά δηµόσια έργα και υποδοµές το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 

100% του επιλέξιµου κόστους.  



 
 
Για τα ιδιωτικά έργα (π.χ. όπως αξιοποίησης ήπιων µορφών ενέργειας) 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 
 Πλήθος έργων που υλοποιούνται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 

30 
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 : 

 

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 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. 

 
 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 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 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. 
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