
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 :  «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

  

Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου» 

ΜΕΤΡΟ 7.9: «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων» 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα, κάτοικοι ή µη των περιοχών 
εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις στις παραπάνω περιοχές  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000–2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1310 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (65%) και 

 1311 Ενθάρρυνση χειροτεχνικών δραστηριοτήτων (35%) 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

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

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 180.249.912   35,62%   5,07%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 101.169.992   19,99% 27,95% 2,84% 4,74% 
 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 70.135.514 69,32% 13,86% 19,38% 1,97% 3,28% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  31.034.478 30,68% 6,13% 8,58% 0,87% 1,45% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 79.079.920   15,63%   2,22%   
 ∆ανεισµός 0           

 
 

 



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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Βασικό χαρακτηριστικό των περιοχών παρέµβασης είναι η αδυναµία της παραγωγικής 

βάσης τους και η σχεδόν παντελής έλλειψη καθετοποίησης του τοπικού παραγωγικού 

κυκλώµατος.  Τόσο στον τοµέα της µεταποίησης (εκτός της µεταποίησης προϊόντων 

του γεωργικού τοµέα) όσο και στον τοµέα του τουρισµού, λειτουργεί ένας µικρός 

αριθµός µονάδων σε κάθε περιοχή, κυρίως οικογενειακής µορφής, οι οποίες 

ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο και σύµφωνα µε τις µελέτες που εκπόνησε το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις περιοχές παρέµβασης λειτουργούν περίπου 

1.500 µικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους του 

δευτερογενή τοµέα εκτός της πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 

προϊόντων. Περίπου το 30% των µονάδων αυτών είναι µικρά ξυλουργεία και 

σιδηρουργεία, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν στους υπόλοιπους κλάδους της 

µεταποίησης.  

 
Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οργάνωσης των µονάδων αυτών, καθώς και το 

φαινόµενο της διαρκούς γήρανσης του πληθυσµού, το οποίο στερεί από τις περιοχές 

αυτές τις δυναµικές ηλικίες του πληθυσµού, έχουν ως αποτέλεσµα το εξαιρετικά 

χαµηλό επίπεδο των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τον ιδιωτικό τοµέα 

στις περιοχές παρέµβασης. Σύµφωνα µε τις ίδιες µελέτες, οι συνολικές επενδύσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη ∆εύτερη Προγραµµατική Περίοδο στις περιοχές 

αυτές ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. δρχ., ποσοστό εξαιρετικά χαµηλό, δεδοµένου ότι 

στις περιοχές παρέµβασης εντάσσεται το 6,1% του συνολικού πληθυσµού της χώρας 

και καλύπτουν το 21,5% της έκτασης της χώρας. 

 
Στον τοµέα του τουρισµού, στις περιοχές παρέµβασης λειτουργούν περίπου 1.200 

µονάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και λοιπά καταλύµατα. Από τις µονάδες 

αυτές στην κατηγορία των ξενοδοχείων εντάσσεται περίπου το 20%, έναντι 80% των 

υπολοίπων κατηγοριών καταλυµάτων, ενώ υπάρχουν περί τις 15.000 κλίνες, εκ των 

οποίων το 25% σε ξενοδοχεία. Παρά την ύπαρξη σηµαντικών πλεονεκτηµάτων, τόσο 



φυσικών όσο και πολιτιστικών, στις περιοχές αυτές συγκεντρώνεται µόλις το 2,5% 

του συνολικού αριθµού των κλινών της χώρας. 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικά µε τον τοµέα του τουρισµού είναι η ύπαρξη ενός 

σηµαντικού αριθµού περιοχών, στις οποίες δεν υπάρχει καµία ξενοδοχειακή υποδοµή 

είτε άλλης µορφής κατάλυµα, µε δυσµενείς επιπτώσεις στις προοπτικές 

διαφοροποίησης και ανάπτυξης του τοπικού εισοδήµατος και µε αποτέλεσµα τη 

διαφυγή οικονοµικών πόρων, αφού ένας σηµαντικός αριθµός εργαζόµενων στο 

δηµόσιο τοµέα στις περιοχές αυτές κατοικεί σε αστικά κέντρα εκτός αυτών. 

 

Το ύψος των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα του τουρισµού, κατά 

τη ∆εύτερη Προγραµµατική Περίοδο παραµένει σε χαµηλά επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν τα 4,5 δισ. δρχ. Μεγάλο τµήµα των επενδύσεων αυτών 

χρηµατοδοτήθηκε µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER 1994-1999 και 

αφορούσαν αγροτουριστικούς ξενώνες και άλλες µονάδες. 

 

Τόσο στον τοµέα του τουρισµού όσο και στο βιοτεχνικό τοµέα, σε πολλές περιοχές 

παρέµβασης εντοπίζονται σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και διαφοροποίησης της 

τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης. Οι ευκαιρίες αυτές συνίστανται στη δυνατότητα 

αξιοποίησης των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και στη 

δυνατότητα επέκτασης της παραγωγής τοπικών παραδοσιακών βιοτεχνικών 

προϊόντων. Η ύπαρξη ορισµένων παραδοσιακών δραστηριοτήτων στον τοµέα της 

βιοτεχνίας που τείνουν να εξαλειφθούν, µπορούν να αποτελέσουν σε συνδυασµό µε 

την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού σε κάθε περιοχή, έναν πυρήνα για τη 

ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης. 

 

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών αποτελεί 

η παροχή σε αυτές της δυνατότητας προβολής τους, έτσι ώστε να υπάρξει η 

αναγκαία προσέλκυση τόσο επενδυτικών κεφαλαίων, όσο και επισκεπτών προς την 

περιοχή. Η προβολή αυτή είναι σήµερα εξαιρετικά περιορισµένη και αφορά κυρίως 

δηµοσιεύσεις σε ειδικά έντυπα, οι οποίες δεν γίνονται µε έναν οργανωµένο τρόπο, 

αλλά κυρίως µε ευκαιριακές πρωτοβουλίες µεµονωµένων ατόµων ή τοπικών φορέων. 

Από το σύνολο των Ο.Τ.Α. που συνθέτουν τις περιοχές παρέµβασης λιγότερο από το 

10% διαθέτουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, µέρος των οποίων αναφέρεται στη 



γνωστοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής στο ευρύτερο 

κοινό. 

 

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 ενίσχυση επενδύσεων αγροτουριστικού χαρακτήρα ή εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού, 

− στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στο βιοτεχνικό τοµέα, εκτός της πρώτης 

µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, 

− στην ανάληψη δραστηριοτήτων σχετικών µε την προβολή των πλεονεκτηµάτων 

των περιοχών, µε στόχο αφενός την ενηµέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε 

αυτές και αφετέρου τη γνωστοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων 

τους στο ευρύτερο κοινό.  

H υλοποίηση του Μέτρου θα συµβάλει στην παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις περιοχές παρέµβασης, οι οποίες θα 

στηρίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτισµικών πόρων και την 

αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών αυτών.  

Παράλληλα, η διενέργεια ιδιωτικών επενδύσεων δηµιουργίας ή εκσυγχρονισµού 

βιοτεχνικών µονάδων συµβάλλει στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης, εκτός 

του πρωτογενή τοµέα, καθώς και στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 

για την συγκράτηση του πληθυσµού και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις 

περιοχές αυτές.   

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του Άξονα 7 

του Ε.Π., που αφορούν στην προσαρµογή των ασκούµενων πολιτικών µε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής παρέµβασης, την ενίσχυση της συµµετοχής όλων των 

τοµέων της οικονοµίας στην ανάπτυξη και την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων στην τοπική οικονοµία, την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού κάθε 

περιοχής, την προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσω της 

εισαγωγής ήπιων αναπτυξιακών δράσεων και τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας 

ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών. 

 

 



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 ανάγκες και προτεραιότητες: 

1. Αδυναµία τουριστικής αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισµικών πόρων των 

περιοχών παρέµβασης λόγω περιορισµών στην υφιστάµενη τουριστική υποδοµή 

των περιοχών (ξενοδοχειακή υποδοµή, χώροι εστίασης κ.λ.π.) παρά την 

σηµαντικότητα των πόρων αυτών σε ορισµένες τουλάχιστον περιοχές.   

2. Αδυναµία αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά 

την παραγωγή τοπικών βιοτεχνικών προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα, λόγω 

της έλλειψης των αναγκαίων κεφαλαίων και του χαµηλού επιπέδου της 

επιχειρηµατικότητας στις περιοχές παρέµβασης. 

3. Ανάγκη προβολής των φυσικών και πολιτισµικών πόρων των περιοχών 

παρέµβασης, οι οποίοι είναι αξιολογούνται ως πολύ σηµαντικοί σε πολλές 

περιπτώσεις και επιτρέπουν την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και 

την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών αυτών. 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν µικρής κλίµακας παρεµβάσεις οι οποίες  

αφορούν σε επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα, στο βιοτεχνικό τοµέα των περιοχών 

παρέµβασης, καθώς και παρεµβάσεις για την προβολή των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών.   

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 

πράξεων: 

 

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες : 

♦ Αυξάνουν την επισκεψιµότητα της περιοχής παρέµβασης και την επέκταση της 

τουριστικής περιόδου σε αυτή, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 

♦ Βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού προϊόντος. 



♦ Συµβάλλουν στη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη 

βελτιστοποίηση της χρησιµοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και 

επενδυτικών αγροτουριστικών πόρων. 

Η ∆ράση θα ενισχύσει µικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στην συµπλήρωση 

ή ανάπτυξη της τουριστικής υποδοµής των περιοχών παρέµβασης, σύµφωνα µε 

πρότυπα συµβατά µε το είδος του τουριστικού προϊόντος που µπορεί να παρασχεθεί 

από αυτές. 

Ως ενδεικτικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δηµιουργία ή 

ο εκσυγχρονισµός αγροτοτουριστικών καταλυµάτων και παραδοσιακών ξενώνων, 

χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης σε σηµεία 

φυσικού κάλλους, υπαιθρίων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών 

καταφυγίων, η αναβίωση παραδοσιακών καφενείων και λοιπές συναφείς 

δραστηριότητες. 

 

2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες : 

− ∆ηµιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάµενες βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

− Βελτιώνουν την οργάνωση του βιοτεχνικού προϊόντος. 

− Συµβάλλουν στη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη 

βελτιστοποίηση της χρησιµοποίησης των φυσικών, ανθρωπίνων και 

επενδυτικών πόρων. 

 

Ως ενδεικτικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δηµιουργία ή 

ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (όπως 

τα προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, ξυλογλυπτικής, αγγειοπλαστικής, λοιπά 

προϊόντα παραδοσιακού χαρακτήρα κ.λ.π.), η ενίσχυση αγροτικών συνεταιρισµών 

γυναικών για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

 

 

3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης 

Η ∆ράση περιλαµβάνει ενισχύσεις για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

των περιοχών, είτε όσον αφορά τη προσέλκυση επενδυτών για τη διενέργεια µικρών 

επενδυτικών σχεδίων στους παραπάνω τοµείς, είτε όσον αφορά τους φυσικούς και 

πολιτιστικούς τους πόρους, οι οποίοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία έλξης 

ειδικών οµάδων τουριστών. 



 

Ως ενδεικτικές πράξεις αυτής της µορφής αναφέρονται η έκδοση έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού που εξυπηρετεί τους στόχους προβολής των περιοχών 

παρέµβασης, ο σχεδιασµός και εκτύπωση επενδυτικών οδηγών, η δηµιουργία 

ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, η κάλυψη του κόστους καταχωρήσεων σε 

τουριστικούς οδηγούς και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 

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. 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ - ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ  

∆είκτες εκροών ΣΤΟΧΟΣ 2006 

 Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές ΟΠΑΑΧ 600 

 

 

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 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 κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου ακολουθούν τα όσα αναφέρονται 

σχετικά στην Κ.Υ.Α. 505/2002 «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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