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5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Κατά τη Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-

2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα 

Αγροτικής Ανάπτυξης µε πολυτοµεακό χαρακτήρα και στόχο τη βελτίωση συνολικά 

της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης σαφώς προσδιορισµένων αγροτικών 

περιοχών.  

Στη νέα προγραµµατική περίοδο το στρατηγικό πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ αφορά 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (ορεινές, 

µειονεκτικές, πεδινές) και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Οι οµάδες 

µέτρων, τα µέτρα και οι δράσεις που θα υιοθετηθούν θα έχουν σαν στόχο την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η οικονοµική αυτοδυναµία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η 

διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Ειδικότερα, µέσω του Άξονα 3, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των ακόλουθων ειδικών 

στόχων του ΕΣΣΑΑ : 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

Για την επίτευξη των ανωτέρω η στρατηγική που υιοθετείται επικεντρώνεται : 

• στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε γεωγραφικό επίπεδο καθότι ο 

αγροτικός χώρος παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία και εποµένως η 

στρατηγική πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη στα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε περιοχής  

• στην ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας και στην 

ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική 

οικονοµία 

• στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού κάθε περιοχής  

• στη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στη δηµιουργία κατάλληλων 

υποδοµών και στην παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού 

• στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας) 

• στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες 

πληθυσµού 
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• στην προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µέσω 

εισαγωγής ήπιων αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα επίπεδα  

• στη συνεργασία και το συντονισµό µεταξύ των εµπλεκόµενων 

κεντρικών και τοπικών φορέων. 

Η εξυπηρέτηση του πρώτου ειδικού στόχου θα πραγµατοποιηθεί µε δράσεις που 

αφορούν:  

• βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό που 

σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την 

ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου  

• ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών µε στόχο την προστασία και 

ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος των 

περιοχών παρέµβασης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων 

• διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς µε στόχο την 

προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλους καθώς και των 

παραδοσιακών στοιχείων της αγροτικής κληρονοµιάς της υπαίθρου 

 

Η εξυπηρέτηση του δεύτερου ειδικού στόχου θα πραγµατοποιηθεί µε δράσεις που 

αφορούν :  

• στη διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες, µε την 

ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του αγροτικού νοικοκυριού για την 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε τη γεωργία  

• στη στήριξη δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων µε 

στόχο την προώθηση της απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

και τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση 

ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 

• στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων µε τη στήριξη µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης και υποδοµών αναψυχής 

καθώς και την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά τουριστικών 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε τον τουρισµό της υπαίθρου. 

 

Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Μέτρων του Άξονα 3: 

Μέτρα  ∆ηµόσια ∆απάνη  Κοινοτική Συµµετοχή  

Για τη ∆ιαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας  

56,03 % 56,03 % 
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Για τη Βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές  

43,97 %  43,97 % 

 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω θα εφαρµοστούν επιµέρους δράσεις που λειτουργούν 

υποστηρικτικά στην επίτευξη των ανωτέρω ειδικών στόχων και ειδικότερα :  

• ∆ράσεις απόκτησης δεξιοτήτων και εµψύχωσης. 

 

Τα µέτρα του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε γεωγραφικά οριοθετηµένες αγροτικές 

περιοχές παρέµβασης µε το χαρακτήρα της µικροπεριφέρειας προγραµµατισµού και 

κυρίως σε: 

• ορεινές και µειονεκτικές περιοχές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, 

• περιοχές που ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει µεγάλη σηµασία 

στην τοπική οικονοµία, 

• περιοχές µε πληθυσµιακή συρρίκνωση και  

• σε περιοχές µε απόσταση από τα µεγάλα αστικά κέντρα 

Ειδικότερα, η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα 3 θα αφορά κυρίως αγροτικές 

περιοχές παρέµβασης των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού 

Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

2000-2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

(ΠΕΠ) 2000-2006 σε συνέχεια των αναπτυξιακών µελετών που εκπονήθηκαν στο 

πλαίσιο εφαρµογής αυτών (Οι περιοχές εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. 2000-2006 

παρουσιάζονται στο χάρτη που επισυνάπτεται στο τέλος του κεφαλαίου).  

Όσον αφορά στην εφαρµογή των µέτρων του άξονα 3 µέσω της προσέγγισης Leader 

(άξονας 4) οι περιοχές παρέµβασης θα συµπεριλαµβάνουν εκτός των ορεινών και 

µειονεκτικών και πεδινές αγροτικές περιοχές. 

Για την καλύτερη ενηµέρωση, δηµοσιοποίηση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 

πληθυσµού καθώς και την επιτάχυνση της εφαρµογής δύναται να χρησιµοποιηθούν 

υποστηρικτικοί µηχανισµοί που θα χρηµατοδοτηθούν από την Τεχνική Βοήθεια του 

ΠΑΑ. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα επιλεγούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του άξονα 

θα συνάδουν µε το πλαίσιο και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών σχεδίων 

(Bussines Plan) των περιοχών παρέµβασης. 
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Κοινοί ∆είκτες Αποτελεσµάτων – Άξονας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Η υλοποίηση του παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στον Άξονα 3 αναµένεται να 

έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

∆είκτης  Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

Αύξηση µη γεωργικής 

ακαθάριστης προστιθέµενης 

αξίας στις στηριζόµενες 

επιχειρήσεις 

Ευρώ 21.435.153 

Ακαθάριστος αριθµός νέων 

θέσεων εργασίας 
Αριθµός 5.294 

Πρόσθετος αριθµός τουριστών Αριθµός 800.000 

Πληθυσµός αγροτικών περιοχών 

που επωφελούνται των 

βελτιωµένων υπηρεσιών 

Αριθµός 1.600.000 

Αύξηση της διείσδυσης του 

∆ιαδικτύου σε αγροτικές 

περιοχές 

Αριθµός * 

Αριθµός συµµετεχόντων που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς µια 

δραστηριότητα κατάρτισης 

Αριθµός ** 

* Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις ΤΠΕ, οι οποίες θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

** Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 της Ελλάδος δεν προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις 

κατάρτιση.  
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5.3.3.1. Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

 

 

Στην πρώτη οµάδα, τα µέτρα αποσκοπούν, πρωταρχικά, στην ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας, τη διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη 

συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές. Ο τουρισµός, η 

βιοτεχνία/χειροτεχνία και η παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές αποτελούν 

δράσεις υψηλής προτεραιότητας αφού δηµιουργούν ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση 

των δραστηριοτήτων εκτός, αλλά και συµπληρωµατικά της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας και της δασοκοµίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ενθάρρυνση 

εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Τα µέτρα αυτά θα συµβάλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και τη συγκράτηση 

του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών αξιοποιώντας τα τοπικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που µπορεί να είναι τοπικά αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτεροι φυσικοί και 

πολιτισµικοί πόροι, σε σχέση µε τον τουρισµό και εν γένει την τοπική 

επιχειρηµατικότητα, δηµιουργώντας προϋποθέσεις ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης. 
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5.3.3.1.1. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (α) (i) και 53 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 35 και σηµείο 5.3.3.1.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

311 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ένα από τα σηµαντικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική 

γεωργία είναι η υποαπασχόληση σε σχέση µε την εποχικότητα της γεωργικής 

δραστηριότητας και την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι 

απασχολούµενοι στον τοµέα αυτό έρχονται να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα από 

τις επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 

Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτούνται παρεµβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο 

την επέκταση των δραστηριοτήτων των εκµεταλλεύσεων σε τοµείς εκτός της 

γεωργίας, προκειµένου να αµβλυνθούν τα προαναφερόµενα προβλήµατα, 

δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία και επιπλέον εισόδηµα στο αγροτικό 

νοικοκυριό. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος 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 σε νέους, 

γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού, τη βελτίωση εισοδηµάτων και τη 

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο.  

Το Μέτρο περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του αγροτικού 

νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται 

στη γεωργική εκµετάλλευσή τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε 

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

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι 

οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Στο πλαίσιο του µέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις: 
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• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 

υποδοµών διανυκτέρευσης. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 

µονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, 

όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας 

«ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ». 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, 

όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας 

«ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ»). 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 

δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του 

Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση. 

Όσον αφορά στις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµοί) το επιλέξιµο κόστος θα ανέρχεται µέχρι 600.000 € και έως 40 

κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση : Επισκέψιµα αγροκτήµατα στην 

περίπτωση που η παρέµβαση περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης. 

Σηµειώνεται, ότι οι παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης 

δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθµιση, είτε και αύξηση της δυναµικότητας. 

Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό 

κόστος θα ανέρχεται µέχρι 300.000 €. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης για 

στήριξη. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

αξιολόγησης και επιλογής. 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Το µέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο 

παρόν Μέτρο, η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις τέσσερις 

πρώτες δράσεις ανωτέρω, καθώς και λοιπές επιχειρηµατικές µονάδες σύµφωνα µε 

τους ακόλουθους κλάδους ΣΤΑΚΟ∆. 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
49

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. (µη αναγραφόµενης κατηγορίας) 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 

σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

                                                

 

49
 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας. 



Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»  

 496 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
49

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί 

και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

 

Σηµειώνεται ότι στο παρόν µέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες 

µεταποίησης/εµπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης οι 

οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του 

Προγράµµατος. 

• Οι επιλέξιµες/µη επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 55 του 

Καν. 1974/2006 αναφέρονται στα εξής :  
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• Κατασκευή, αγορά, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

ή βελτίωση ακινήτων. 

• Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγορά καινούργιου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται µε σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του 

εκµισθωτή, έξοδα ανά χρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, 

ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιµες  

• Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές 

αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες για µελέτες 

σκοπιµότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

και δαπάνες αδειών εκµετάλλευσης. 

• Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη 

 

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας 

(Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση 

στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει το 20% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης της επένδυσης µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον 

δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Το µέτρο δεν εντάσσεται σε άλλο χρηµατοδοτικό µέσο. 

Ειδικότερα, για τις γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης το µέτρο 

αφορά: 

α. δικαιούχους γεωργούς και τα µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

β. πολύ µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

γ. τους τοµείς και το συνολικό επιλέξιµο κόστος που ορίζονται ανωτέρω,  

δ. ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκους 
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και καλύπτεται στο σύνολό του από το ΕΓΤΑΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 311 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 75.564.774 29.450.760 105.015.534 105.000.000 210.015.534 

% 71,96% 28,04% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δικαιούχων 570 
Επιδόσεων Συνολικό ποσό επενδύσεων 210.015.534 € 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.1.2. Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (α) (ii) και 54 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

312 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οργάνωσης των βιοτεχνικών µονάδων καθώς και το 

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

αυτές τις δυναµικές ηλικίες του πληθυσµού έχουν σαν αποτέλεσµα το χαµηλό 

επίπεδο των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τον ιδιωτικό τοµέα στις 

περιοχές παρέµβασης. Επιπλέον, παρατηρείται η ύπαρξη ορισµένων παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων στον τοµέα της βιοτεχνίας που τείνουν να εξαλειφθούν ή που πρέπει 

να εκσυγχρονιστούν.  

Η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων στις αγροτικές περιοχές 

δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής 

διάρθρωσης. Επιπλέον, συµβάλλει στη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός 

του πρωτογενή τοµέα, καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη 

συγκράτηση του πληθυσµού και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 

αυτές.  

Η ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της 

ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, µε την παράλληλη έλλειψη 

συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος που παρατηρείται στις 

υφιστάµενες βιοτεχνίες των αγροτικών περιοχών απαιτεί την ενίσχυση 

πρωτοβουλιών από τους ιδιώτες που θα εισάγουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη 

λειτουργία της επιχείρησής τους. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία 

δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του 

πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση 

ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού. 
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οποίες 

θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Το είδος των δράσεων αναφέρεται στη συνέχεια. 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Περιλαµβάνεται η στήριξη πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο του µέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις: 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων (σε 

επιλεγµένους κλάδους σύµφωνα µε ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών (σε επιλεγµένους κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, 

όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί). 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής 

ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (σε επιλεγµένους κλάδους µε 

βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί). 

• Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 

δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του 

Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση. 

• ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων της τοπικής οικονοµίας. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 
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Οι επιλεγµένοι κλάδοι ΣΤΑΚΟ∆ είναι οι ακόλουθοι :  

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
50

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. (µη αναγραφόµενη κατηγορία) 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 

σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί 

και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

                                                

 

50
 Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας. 
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Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆
50

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (και συγκεκριµένα εκτός µελών του αγροτικού 

νοικοκυριού και ειδικότερα εκτός προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε 

γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση τη στιγµή υποβολής της 

αίτησης), κάτοικοι ή µη των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

αξιολόγησης και επιλογής. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Περιλαµβάνεται η στήριξη πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες και 

όπως αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω. 

• Οι επιλέξιµες/µη επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 55 του 

Καν. 1974/2006 αναφέρονται στα εξής :  
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o Κατασκευή, αγορά, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

ή βελτίωση ακινήτων. 

o Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγορά καινούργιου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται µε σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του 

εκµισθωτή, έξοδα ανά χρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, 

ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιµες  

o Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές 

αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες για µελέτες 

σκοπιµότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

και δαπάνες αδειών εκµετάλλευσης. 

o Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη 

Στο πλαίσιο των δράσεων του µέτρου δύναται να χρηµατοδοτούνται ενέργειες για την 

εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

Το συνολικό κόστος των προαναφερόµενων επενδύσεων ανέρχεται µέχρι 300.000 €. 

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας 

(Ελλάδα Ν. 408/2006), καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση 

στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει το 20% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης της επένδυσης µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον 

δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Για τις γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης το µέτρο περιορίζεται : 

α. στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 

β. στους τοµείς, επιλεγµένους κλάδους σύµφωνα µε ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆. και το 

συνολικό επιλέξιµο κόστος που ορίζονται ανωτέρω,  

γ. σε παρεµβάσεις σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκους. 

Παρεµβάσεις µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς αυτούς, δεν 

χρηµατοδοτούνται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε.  
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 312 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 64.748.134 25.235.062 89.983.196 90.000.000 179.983.196 

% 71,96% 28,04% 50,00% 50,00% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων 
Αριθµός στηριζόµενων / συσταθεισών πολύ 

µικρών επιχειρήσεων 
750 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

313 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στον τοµέα του τουρισµού παρατηρείται η λειτουργία µικρού αριθµού µονάδων, στην 

πλειονότητα των περιοχών παρέµβασης, οι οποίες είναι κυρίως οικογενειακής 

µορφής που ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης. Επιπλέον, 

παρατηρείται η ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού περιοχών οι οποίες στερούνται 

υποδοµών διανυκτέρευσης, µε δυσµενείς επιπτώσεις στις προοπτικές 

διαφοροποίησης και ανάπτυξης του τοπικού εισοδήµατος και µε αποτέλεσµα τη 

διαφυγή οικονοµικών πόρων.  

Παράλληλα, η ανάγκη δηµιουργίας νέων τουριστικών προορισµών και προϊόντων 

στις αγροτικές περιοχές, λόγω της αυξηµένης ζήτησης των κατοίκων των πόλεων, µε 

την παράλληλη απαίτηση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαιτεί την 

οργάνωση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.  

Οι περιοχές αυτές µπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών προσφέροντας 

εναλλακτικές ή/και ειδικές µορφές τουρισµού, µε την επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, και αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα τους, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το πολιτισµικό 

περιβάλλον, µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγικής δοµής και 

την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της 

απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, η 

συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή-

προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 

δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες 

πληθυσµού. 
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι 

οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Στο Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

α) Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα: 

• Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης),  

• Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

• Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

• Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 

περιοχών). 

Οι τρεις πρώτες δράσεις υλοποιούνται εκτός περιοχών NATURA. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρεµβάσεων θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά 

αφορούν σε : 

• Μελέτη και κατασκευή έργου  

• Απαραίτητο εξοπλισµό  

• Ενέργειες προβολής και προώθησης (όπως παραγωγή πληροφοριακού και 

διαφηµιστικού υλικού, καταχωρήσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις, ηµερίδες – εκδηλώσεις, 

ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι) 

 

β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, µικρής δυναµικότητας 

υποδοµές διανυκτέρευσης  

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και 

αναψυχής  

• Ίδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού τουρισµού.  

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης ) 
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• Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 

δράσεις της κατηγορίας «παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού 

του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση. 

Οι επιλέξιµες/µη επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Καν. 1974/2006 

αναφέρονται στα εξής :  

o Κατασκευή, αγορά, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

ή βελτίωση ακινήτων. 

o Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση µε δυνατότητα αγορά καινούργιου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται µε σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του 

εκµισθωτή, έξοδα ανά χρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, 

ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιµες  

o Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές 

αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, δαπάνες για µελέτες 

σκοπιµότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

και δαπάνες αδειών εκµετάλλευσης. 

o Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη 

 

Οι παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αφορούν πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, εκτός 

αυτών που περιλαµβάνονται στο Μέτρο 312 ανωτέρω. 

Για τις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό 

επιλέξιµο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 € και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις 

εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει 

να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητας τους στο όριο που 

ορίζεται ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ύψος ή/και κατ’επέκταση. Για τις υπόλοιπες 

δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων, παρεµβάσεις δηµοσίου 

χαρακτήρα) το συνολικό επιλέξιµο κόστος θα ανέρχεται επίσης µέχρι 300.000 €. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

α) Για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα: 
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Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 

τους, καθώς και συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων στον 

καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων.  

β) Για παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή µη 

των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης επιλέγει τα 

σχετικά δηµόσια έργα µετά από διαδικασία δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης, υποβολής 

ενδιαφέροντος και αξιολόγησης.  

Οι δικαιούχοι λοιπών παρεµβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. 

 

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

α) Για τις παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική 

ενίσχυση, το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιµου 

προϋπολογισµού. 

β) Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% και σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας 

(Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση 

στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006.  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει το 20% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης της επένδυσης µε την υποχρέωση προσκόµισης από τον 

δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Για τις γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης το µέτρο περιορίζεται : 

α. στην κατηγορία των πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 

β. στις κατηγορίες παρεµβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω και το συνολικό 

επιλέξιµο κόστος που ενισχύεται,  

γ. σε παρεµβάσεις σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκους, 

δ. για τις υποδοµές διανυκτέρευσης, στο όριο δυναµικότητας που ορίζεται ανωτέρω 

ενώ στις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού τους η σχετική παρέµβαση θα πρέπει να 
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συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητάς τους µε προσθήκη καθ’ 

ύψος ή/και κατ’ επέκταση. 

Παρεµβάσεις µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς αυτούς, δεν 

χρηµατοδοτούνται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε.  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται:  

Α. Για τα δηµόσια έργα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Β. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 313 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 143.884.743 56.077.916 199.962.659 160.000.000 359.962.659 

% 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων νέων τουριστικών 

δράσεων 
1.100 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 359.962.659 € 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.2. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

 

Στη δεύτερη οµάδα, τα µέτρα αποσκοπούν, πρωταρχικά, στην ανάπτυξη βασικών 

υποδοµών και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στην ανάδειξη 

πλεονεκτηµάτων όπως η πολιτιστική κληρονοµιά το αγροτικό και δασικό τοπίο των 

περιοχών αυτών, µε στόχο την τοπική ανάπτυξη και τη συγκράτηση του πληθυσµού 

στις περιοχές αντιµετωπίζοντας την απειλή της πληθυσµιακής «αποψίλωσης» και της 

εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών από τους νέους. 

 

5.3.3.2.1. Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (β) (i) και 56 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.2.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

321 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στις περιοχές παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη µικρών υποδοµών για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων από την εποχική υπερχείλιση ποταµών και χειµάρρων 

που οδηγούν αφενός σε απαξίωση της γεωργικής γης, και αφετέρου σε υποβάθµιση 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα τις τάσεις εγκατάλειψης 

τους, την αποδυνάµωση του τοπικού αγροτικού εισοδήµατος, και τη σταδιακή µείωση 

ροής επισκεπτών στις περιοχές αυτές. 

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται η ύπαρξη σηµαντικών 

επιφανειακών υδάτων τα οποία δεν αξιοποιούνται λόγω έλλειψης κατάλληλων 

ταµιευτήρων, ενώ παράλληλα εµφανίζονται διαρροές υδάτων στα υφιστάµενα 

αρδευτικά δίκτυα ως αποτέλεσµα των φθορών που έχουν υποστεί λόγω της 

παλαιότητάς τους.  

Επίσης, το τοπικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας συχνά εµφανίζει προβλήµατα 

βατότητας, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία και 

µη ασφαλής προσπελασιµότητα προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής.  

Οι ανωτέρω συνθήκες δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα τόσο στις συνθήκες 

εργασίας του αγροτικού πληθυσµού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού 

πληθυσµού γενικότερα.  
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Οι περιοχές παρέµβασης στερούνται επίσης υποδοµών και υπηρεσιών στον τοµέα 

της κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιµόρφωσης και πολιτισµού, µε αποτέλεσµα το 

χαµηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους.  

Ειδικότερα, στον τοµέα του πολιτισµού, διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και 

διατήρησης πολιτισµικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίµων που σταδιακά ατονούν, 

ενώ θα µπορούσαν να αποτελούν στοιχεία τόνωσης της τοπικής κοινωνικής ζωής. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχοι του Μέτρου είναι:  

• η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου 

(εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσµού. 

• η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό 

πληθυσµό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των 

περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας των 

περιοχών παρέµβασης. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι 

οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Οι ενισχυόµενες δράσεις αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το µέτρο αφορά παρεµβάσεις δηµιουργίας βασικών υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πολιτισµού και αναψυχής, που 

αφορούν ένα χωριό ή οµάδα χωριών και τη συναφή µικρής κλίµακας υποδοµή. 

Ως ενδεικτικές δράσεις αναφέρονται: 

• Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας όπως: µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 

έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

• Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων 
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για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 

οργάνων, στολών. 

Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Όσον αφορά στα έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις) 

το συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 500.000€ και για δηµοτικά διαµερίσµατα µέχρι 

3.000 κατοίκους των περιοχών παρέµβασης του άξονα 3. Ως εκ τούτου αντίστοιχα 

έργα αυτού του προύπολογισµού για τις περιοχές παρέµβασης του άξονα 3 δεν 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του µέτρου 125 του ΠΑΑ. 

Για τις λοιπές δράσεις το συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως 300.000 €. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

Στο πλαίσιο του Μέτρου θα καλυφθούν ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε : 

• µελέτη και κατασκευή του έργου 

• απαραίτητο εξοπλισµό 

• δαπάνες δηµοσιοποίησης και προβολής  

• δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως µίσθωση χώρων και 

εξοπλισµού, διαµόρφωση χώρων, µίσθωση οπτικοακουστικών 

µηχανηµάτων, έξοδα συµµετοχής παραδοσιακών µουσικών, 

χορευτικών, θεατρικών συγκροτηµάτων 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 

τους, καθώς και συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων στον 

καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης επιλέγει τα 

σχετικά δηµόσια έργα µετά από διαδικασία δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης, υποβολής 

ενδιαφέροντος και αξιολόγησης.  

Οι δικαιούχοι λοιπών παρεµβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. 
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ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι παρεµβάσεις δεν αφορούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης 

µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 100% του συνολικού προϋπολογισµού. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους του Μέτρου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Η πρώτη ενδεικτική δράση δε χρηµατοδοτείται από άλλο χρηµατοδοτικό µέσο της 

Ε.Ε. Ως προς τις λοιπές δράσεις, η εφαρµογή τους µέσω του ΕΓΤΑΑ περιορίζεται σε 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µέχρι 3.000 κατοίκους για τις περιοχές παρέµβασης του 

Άξονα 3 και µέχρι το όριο του προϋπολογισµού που ενισχύεται.  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου  

Α. Για τα δηµόσια έργα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Β. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 321 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 79.136.609 30.842.854 109.979.463 23.000.000 132.979.463 

% 71,96% 28,04% 82,70% 17,30% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων δράσεων 430 
Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 132.979.463 € 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.2.2. Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρο 52 (β (ii) του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.2.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

322 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το οικιστικό περιβάλλον των περιοχών παρέµβασης αντανακλά τα προβληµατικά 

χαρακτηριστικά της δηµογραφικής συρρίκνωσης και της κοινωνικής – οικονοµικής 

καθυστέρησης σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της χώρας.  

Ωστόσο, στους οικισµούς στους οποίους συγκρατήθηκε η κρίσιµη µάζα πληθυσµού 

παρατηρείται έλλειψη υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έλλειψη 

παρεµβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας, καθώς και 

εγκατάλειψη και φθορά του αρχιτεκτονικού τους πλούτου.  

Τέλος, η διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων περιορίστηκε κατά κύριο λόγο στις 

κεντρικές πλατείες ορισµένων οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η λειτουργική και η 

µορφολογική τους σύνδεση µε τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη συνολική 

αναβάθµισή του. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού 

περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων. Οι δράσεις δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν 

συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκµηριωµένα στη διατήρηση της 

παραδοσιακής εικόνας των οικισµών, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική 

κληρονοµιά και σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι 

οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Μπορούν να περιληφθούν έργα για την αναβάθµιση χωριών σε εφαρµογή συνολικής 

µελέτης αναβάθµισης και όχι σηµειακές παρεµβάσεις.  
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Ειδικότερα, αφορά: 

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση 

υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, 

υπογειοποίηση καλωδίων ) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία 

αισθητικής και ιστορικής αξίας 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι η ύπαρξη 

µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης 

του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις, θα 

πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 

διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

Το µέτρο δεν εφαρµόζεται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς. 

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 

βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης) 

Το µέτρο αφορά κυρίως δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο 

συνολικός προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 €. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Στο πλαίσιο του Μέτρου θα καλυφθούν ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε : 

• µελέτη και κατασκευή του έργου 

• απαραίτητο εξοπλισµό 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες 

τους, καθώς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης επιλέγει τα 

σχετικά δηµόσια έργα µετά από διαδικασία δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης, υποβολής 

ενδιαφέροντος και αξιολόγησης.  

Οι δικαιούχοι λοιπών παρεµβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. 
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ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το 100% του συνολικού 

προϋπολογισµού, ανάλογα µε το χαρακτήρα της παρέµβασης. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους του Μέτρου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο του µέτρου ενισχύονται παρεµβάσεις σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µέχρι 

3.000 κατοίκους και µέχρι το ύψος του προϋπολογισµού που αναφέρεται ανωτέρω. 

Λοιπές παρεµβάσεις που δε σχετίζονται µε τα ανωτέρω µπορούν να ενισχυθούν 

µέσω ΕΤΠΑ. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου  

Α. Για τα δηµόσια έργα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Β. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 322 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 97.122.202 37.852.593 134.974.795 27.000.000 161.974.795 

% 71,96% 28,04% 83,33% 16,67% 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός χωριών όπου υλοποιήθηκαν 

δράσεις 
165 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 161.974.795 € 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.2.3. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (β) (iii) και 57 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.2.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

323 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Παρά την περιορισµένη ανάπτυξη των περιοχών παρέµβασης, παρατηρείται ότι 

ορισµένες δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήµερα 

περιβαλλοντική υποβάθµιση στις περιοχές µε ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, 

καθώς και σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. 

Στις περιοχές παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη κινητοποίησης και ενηµέρωσης του 

τοπικού πληθυσµού καθώς και των επισκεπτών προς την κατεύθυνση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Επιπλέον, η αναπτυξιακή καθυστέρηση των περιοχών παρέµβασης είχε ως 

αποτέλεσµα να διατηρηθούν στην ύπαιθρο σηµαντικά στοιχεία που είναι 

συνδεδεµένα µε την παραδοσιακή αγροτική ζωή της χώρας (µύλοι, λιοτρίβια, γεφύρια 

κλπ.). Ο αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος ο οποίος παρέµεινε ανεκµετάλλευτος επί 

δεκαετίες και κινδυνεύει σήµερα από τη φθορά του χρόνου αποτελεί σοβαρό 

συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών αυτών πάνω στο οποίο µπορεί να στηριχθεί η 

προβολή της φυσιογνωµίας της περιοχής, η προσέλκυση επισκεπτών και ανάπτυξη 

εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των 

παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι 

οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 

1698/2005, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ 

Προγραµµατικής Περιόδου. 

Οι προβλεπόµενες δράσεις αναφέρονται παρακάτω.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Το Μέτρο ενδεικτικά περιλαµβάνει σχέδια δράσης και παρεµβάσεις σχετικές µε: 

• Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε 

προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές 

προσδιοριστούν µε σχετική µελέτη-εµπειρογνωµοσύνη) όπως 

βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά 

έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση 

θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Εξαιρούνται οι περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000. 

• Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, 

λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες)  

• Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου 

(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, 

δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

• Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-

συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική 

/πολιτιστική κληρονοµιά 

• Μουσείο Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας µε 

σκοπό την ανάδειξη και προστασία της αγροτικής κληρονοµιάς της 

περιοχής αλλά και της Χώρας γενικότερα. Το εν λόγω µουσείο 

αποτελεί ανειληµµένη υποχρέωση του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και 

αφορά σε προϋπολογισµό 2.000.000 €.  

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου θα καλυφθούν ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν σε : 

• µελέτη και κατασκευή του έργου 

• απαραίτητο εξοπλισµό 

 

Το συνολικό κόστος των σχετικών παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει σε 300.000 €. 

Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

εταιρείες τους, συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των 

οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και Νοµικά 

Πρόσωπα. 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής Ανάπτυξης επιλέγει τα 

σχετικά δηµόσια έργα µετά από διαδικασία δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης, υποβολής 

ενδιαφέροντος και αξιολόγησης.  

Οι δικαιούχοι λοιπών παρεµβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. 

 

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το 100% του συνολικού 

προϋπολογισµού, ανάλογα µε το χαρακτήρα της παρέµβασης. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος 

της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους του Μέτρου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Οι παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και το τοπίο της 

υπαίθρου χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ µέχρι το ύψος του προϋπολογισµού που 

αναφέρεται και για ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκους. Ως προς την πρώτη 

δράση, σηµειώνεται ότι οι παρεµβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα 3 δεν 

εφαρµόζονται σε περιοχές NATURA 2000. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου  

Α. Για τα δηµόσια έργα, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Υποδοµών Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Β. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 του Καν. (ΕΚ) 1320/2006 για τη θέσπιση µεταβατικών 

κανόνων όσων αφορά στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από 

τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 οι πληρωµές δύναται να βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ. 

Η δράση αφορά ένα Μουσείο Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας, 

προϋπολογισµού 2.000.000 €. 
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Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 εγκριθεί ως ηµεροµηνία 

λήξης για την υλοποίησή του η 31/12/2009 και πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση των 

προγραµµάτων αυτών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε. το ποσό αυτό θα 

αναθεωρηθεί. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 323 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 46.762.542 18.225.323 64.987.865 10.000.000 74.987.865 

% 71,96% 28,04% 86,66% 13,34% 100% 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός στηριζόµενων δράσεων αγροτικής 

κληρονοµιάς  
270 

Επιδόσεων 

Συνολικό ποσό επενδύσεων 74.987.865 € 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.3.4. Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 

Η τέταρτη οµάδα αφορά στην εφαρµογή δράσεων που λειτουργούν υποστηρικτικά 

στην επίτευξη των στόχων του Άξονα. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 52 (δ) και 59 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Σηµείο 5.3.3.4 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

341 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Για την υποβοήθηση της προπαρασκευής και της εφαρµογής των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων και υποστηρικτικών 

ενεργειών. Παράλληλα και λαµβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα των παρεµβάσεων και 

τις ιδιαιτερότητες των περιοχών παρέµβασης, κρίνεται αναγκαία η στήριξη της 

εφαρµογής σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

στήριξη του πληθυσµού και η αποτελεσµατικότητα των δράσεων. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος είναι η αναβάθµιση της παρεχόµενης υποστήριξης στους κατοίκους των 

αγροτικών περιοχών, και ιδιαίτερα σε αυτούς των ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών. 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Το Μέτρο θα αφορά γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης οι οποίες θα 

είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές σύµφωνα µε το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, 

σε συνέχεια του πλαισίου εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραµµατικής 

Περιόδου. 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η στήριξη περιλαµβάνει ενδεικτικές δράσεις όπως: 

• εκπόνηση µελετών για τις περιοχές εφαρµογής όπως θεµατικές και 

εξειδικευµένες µελέτες για τις περιοχές παρέµβασης. 

• ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέµβασης και την τοπική 

αναπτυξιακή στρατηγική. Οι ενέργειες αυτές αφορούν: τη διεξοδική 

πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του πληθυσµού για τους 
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στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα, 

τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, τα επιµέρους θεµατικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες 

εφαρµογής. 

• διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 59 (Ε) ΤΟΥ 

ΚΑΝ.(ΕΚ) ΑΡΙΘ.1698/2005  

-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) 

Το άρθρο 59 (ε) του Κανονισµού 1698/2005 δεν ενεργοποιείται.  

-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

Στην παρούσα φάση δεν ενεργοποιούνται εταιρικά σχήµατα για την προπαρασκευή 

και εφαρµογή της στρατηγικής κατά την έννοια του άρθρου 59(ε) του Καν. 

1698/2005.  

Η καλυπτόµενη περιοχή ανέρχεται ενδεικτικά σε 68.576 τ.χλµ. που αντιστοιχεί σε 

περίπου 52 % της Χώρας και ο πληθυσµός ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.600.000 

κατοίκους που αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % του πληθυσµού της Χώρας. 

-ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

- ∆εν θα γίνει εφαρµογή Μέτρων από Εταιρικά Σχήµατα ∆ηµόσιου- Ιδιωτικού Τοµέα. 

-∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 15 % ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

∆εν προβλέπονται λειτουργικές δαπάνες εταιρικών σχηµάτων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

∆εν απαιτείται διαχωρισµός µε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα. 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος µέτρου ορίζεται η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 341 

 Κοινοτική Εθνική ∆ηµόσια Ιδιωτική Συνολικό 
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Συµµετοχή Συµµετοχή ∆απάνη Συµµετοχή Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 3.594.000 1.400.732 4.994.732 0 4.994.732 

% 71,96% 28,04% 100,00% - 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων 

και εµψύχωσης 
100 

Αριθµός συµµετεχόντων στις δράσεις 10.000 Επιδόσεων 

Αριθµός στηριζόµενων εταιρικών σχηµάτων 

δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα 
0 
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5.3.4. Άξονας 4: Εφαρµογή της προσέγγισης Leader 

Η πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή µίας νέας προσέγγισης στην πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης, η οποία στηριζόταν στην ολοκληρωµένη και συµµετοχική 

προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο. Η εφαρµογή της ξεκίνησε το 1991 δίνοντας την 

ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και 

τη «διαδροµή» ανάπτυξή τους.  

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της πρώτης πειραµατική εφαρµογής και η 

διαπίστωση ότι η πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα µε τον 

προϋπολογισµό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού, οδήγησαν σε ένα 

πιο συστηµατικό και ολοκληρωµένο σχεδιασµό της LEADER II.  

Η εφαρµογή της πρωτοβουλίας συνεχίστηκε κατά την Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο 

µέσω της LEADER PLUS, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των 

προηγούµενων εφαρµογών, επιδιώκοντας ωστόσο να ανακαλύψει τρόπους 

αντιµετώπισης των δυσµενών επιπτώσεων των διαρθρωτικών δοµών και πολιτικών 

στον αγροτικό χώρο. 

Η πρωτοβουλία LEADER, µετά την εµπειρία τριών περιόδων προγραµµατισµού, έχει 

φτάσει σε επίπεδο ωριµότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να 

εφαρµόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.  

Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρµοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισµένες 

αγροτικές περιοχές µικρότερες της περιφέρειας.  

Η εκπόνηση και εφαρµογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγµατοποιηθεί 

µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήµατα 

δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης – Ο.Τ.∆.) που 

δραστηριοποιούνται στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης.  

Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης που θα εκπονήσουν και θα εφαρµόσουν τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των δηµοσίων και 

ιδιωτικών φορέων της περιοχής αναφοράς τους.  

Οι Ο.Τ.∆. συνιστούν κοινή δοµή µε νοµική µορφή αυτή της Ανώνυµης Εταιρείας ή 

Κοινοπραξία. Ως ενδεικτικοί εταίροι - µέτοχοι θα µπορούσαν να αναφερθούν: ∆ήµοι ή 

Κοινότητες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΚΕ∆ΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕ∆Κ, Σύνδεσµοι και οι Ανώνυµες Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α.), 

φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, 

Επιστηµονικοί Φορείς, Επιµελητήρια, Φορείς συλλογικών, κοινωνικών και 

οικονοµικών συµφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Το σχετικό καταστατικό σύστασης πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της 

εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δηµοσίων κονδυλίων.  
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Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι καθώς και 

άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 

50% της τοπικής εταιρικής σχέσης. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων µπορεί να 

συµπίπτει µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Φορέα, εφόσον αυτό καλύπτει την 

αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται 

ειδική επιτροπή µε απόφαση του ∆.Σ. και µε την έγκριση της γενικής συνέλευσης της 

εταιρικής σχέσης στην οποία καθορίζονται :  

• Η σύνθεσή της, η οποία πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, 

ενώ παράλληλα η συµµετοχή φορέων του ∆ηµόσιου τοµέα να µην 

είναι µικρότερη του 30%. 

• Όλες οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην ειδική επιτροπή, 

προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατική υλοποίηση των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 

• Τα φυσικά πρόσωπα που θα συµµετέχουν στην επιτροπή αυτή θα 

πρέπει να καθορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων αποφασιστικών 

οργάνων των αντίστοιχων φορέων. 

Η διαδικασία επιλογής των Ο.Τ.∆. θα είναι ανοικτή στις σχετικές αγροτικές περιοχές 

και θα διασφαλίζει την άµιλλα µεταξύ αυτών που προτείνουν στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό µέσω του Άξονα 4 θα υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν : 

• στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων 

• στη διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες  

• στη στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

• στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

• σε βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

• στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

• στη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

Παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία και δικτύωση µεταξύ περιοχών, φορέων και 

κλάδων προκειµένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιλεγµένων αγροτικών περιοχών.  

Στο πλαίσιο των παρεµβάσεων θα επιδιωχθεί η στήριξη της καινοτοµίας σε όλους 

τους τοµείς της τοπικής οικονοµίας και η ενίσχυση καινοτόµων παρεµβάσεων µε 

θετικά αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέµβασης και τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
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Επιπλέον, θα ενισχυθούν παρεµβάσεις για τη λειτουργία της Οµάδας Τοπικής 

∆ράσης, την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση στην περιοχή. 

Ειδικότερα, τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, αφορούν 

στην εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: 

Κωδικός 

µέτρου 
Τίτλος µέτρου Νοµική βάση 

41 Στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης 

Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 

1698/2005, άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 

Παράρτηµα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006 421 Συνεργασία Άρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ) 

1698/2005, άρθρα 37,39 και σηµείο 5.3.4.2 

Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 431 ∆απάνες λειτουργίας, 

απόκτηση δεξιοτήτων, 

εµψύχωση 

Άρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν (ΕΚ) 

1698/2005, άρθρα 37,38 και σηµείο 5.3.4.3 

Παράρτηµα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1974/2006  

Οι τρεις εφαρµογές της πρωτοβουλίας LEADER περιορίστηκαν σε περιοχές που 

παρουσίαζαν τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήµατα και ειδικότερα κυρίως σε 

ορεινές και µειονεκτικές.  

Ωστόσο, µετά την εµπειρία των εφαρµογών αυτών, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 

και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου 

αλλά κυρίως την ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων των περιοχών που 

πλήττονται άµεσα από την εφαρµογή της ΚΑΠ, η προσέγγιση LEADER θα αφορά 

ορεινές, µειονεκτικές, αλλά και πεδινές, συµπεριλαµβανοµένων νησιωτικών 

περιοχών της Χώρας, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις περιπτώσεις πυρόπληκτων 

περιοχών από τις πρόσφατες πυρκαγιές (Ιούλιος – Αύγουστος 2007.  

Ο πληθυσµός των περιοχών κυµαίνεται µεταξύ 5.000 έως 150.000 κατοίκων.  

Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος πρέπει να είναι µικρότερη σε 

έκταση της διοικητικής περιφέρειας στην οποία εντάσσεται ή προκειµένου για 

περιοχή που εντάσσεται σε περισσότερες της µιας περιφέρειες, η έκτασή της να είναι 

µικρότερη ή ίση του µέσου όρου της έκτασης των αντίστοιχων περιφερειών.  

Οι σχετικές παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µέχρι 5.000 

κατοίκους. 

Σε κοµβικά σηµεία εντός ή εκτός περιοχής παρέµβασης είναι δυνατή η υλοποίηση 

παρεµβάσεων που ενισχύουν τεκµηριωµένα την αναπτυξιακή διαδικασία της 

περιοχής εφαρµογής και αφορούν πληροφόρηση, ενηµέρωση - προβολή – 

προώθηση και δικτύωση. Ωστόσο, οι παρεµβάσεις αυτές δεν µπορούν να αφορούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Σηµειώνεται ότι σε συνάρτηση µε την πρόοδο και την απορροφητικότητα που θα 

διαπιστωθεί για τα µέτρα που υλοποιούνται µέσω της προσέγγισης Leader θα 

εξεταστεί η δυνατότητα µεταφοράς πιστώσεων στον άξονα 4. 
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5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

41 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Οι παρεµβάσεις του µέτρου αφενός µεν εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των Αξόνων 

1 και 3 και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης 

µέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών 

περιοχών. 

Ειδικότερα, µέσω των παρεµβάσεων του µέτρου επιδιώκεται: 

• η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο 

• η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονοµίας της 

υπαίθρου 

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

• η µείωση των διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ των κατοίκων των 

αγροτικών και αστικών περιοχών 

• η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

• η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας) 

• η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες 

πληθυσµού 

• η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αγορές 

• η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων 

• η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
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ΆΞΟΝΑΣ (1,2 ΚΑΙ/ Η 3) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

Στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης του Άξονα 4 «Προσέγγιση 

Leader», µπορούν να ενταχθούν παρεµβάσεις που αντιστοιχούν στα ακόλουθα 

Μέτρα των Αξόνων 1 και 3 του προγράµµατος: 

Ειδικότερα, το Μέτρο περιλαµβάνει: 

ΟΜΑ∆Α 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Ανταγωνιστικότητα 411 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων 

123 

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 

δραστηριότητες 

311 

Στήριξη της δηµιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

312 

Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

313 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία 

και τον αγροτικό πληθυσµό 

321 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 322 

Ποιότητα ζωής / 

∆ιαφοροποίηση 
413 

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς 

323 

 

Αναλυτικότερα:  

Υποµέτρο 411: Ανταγωνιστικότητα 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου, θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, ενισχύεται: 

• η στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας προϊόντων που 

καλύπτονται από το Παράρτηµα 1 της Συνθήκης, εξαιρουµένων των 

αλιευτικών προϊόντων (κωδικός Μέτρου 123). 

Τα ανωτέρω αφορούν µόνο: 

• πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

της Επιτροπής, 

• παρεµβάσεις περιορισµένου ύψους και ειδικότερα µέχρι το ύψος των 

€500.000 συνολικού επιλέξιµου κόστους.  
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Για την εφαρµογή του Μέτρου ισχύουν λοιποί όροι και προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο µέτρο 123 “Μεταποίηση και εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων” και οι οποίοι θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο του θεσµικού πλαισίου που θα 

διέπει την εφαρµογή του Άξονα.  

Μέτρο : 411 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 22.837.628 7.189.510 30.027.138 30.000.000 60.027.138 

% 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 

 

Οµάδα υποµέτρων 413 Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση:  

Για τα υποµέτρα της οµάδας αυτής, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, 

ισχύουν τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία του Άξονα 3 ως προς:  

- το πεδίο εφαρµογής και τις δράσεις 

- τους δικαιούχους 

- τους καλυπτόµενους τοµείς 

- τις εντάσεις ενίσχυσης 

- το είδος ενίσχυσης 

Επιπλέον: 

• Ως προς το υποµέτρο «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ 

µικρών επιχειρήσεων» (312), οι κλάδοι ΣΤΑΚΟ∆ είναι ενδεικτικοί.  

• Ως προς τις παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται 

στο υποµέτρο «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», αυτές 

µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

• Ως προς το υποµέτρο «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 

κληρονοµιάς», η δράση «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

περιοχών» εφαρµόζεται σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας, καθώς 

και σε περιοχές Natura 2000.  

• Οι σχετικές παρεµβάσεις υλοποιούνται σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 

5.000 κατοίκους.  

• Η επιλογή των έργων (ιδιωτικών και δηµοσίων) πραγµατοποιείται από 

τις Ο.Τ.∆. 
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Μέτρο : 413 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 152.250.847 47.930.068 200.180.915 150.000.000 350.180.915 

% 76,06% 23,94% 57,16% 42,84% 100% 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης πραγµατοποιείται 

στο πλαίσιο τοπικής εταιρικής σχέσης από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.).  

Οι Ο.Τ.∆. πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

• να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης, η οποία: 

o αφορά συγκεκριµένη περιοχή 

o χαρακτηρίζεται από πολυτοµεακό σχεδιασµό και λαµβάνει υπόψη της 

την αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τοµέων της 

τοπικής οικονοµίας 

o εφαρµόζει προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω µε συµµετοχή των 

εταίρων στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και 

σε επίπεδο εφαρµογής 

• να αποτελούν οµάδα που είχε ήδη επιλεγεί για τις πρωτοβουλίες 

LEADER II ή LEADER+ ή νέα οµάδα που διαθέτει τα απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

• να καθορίσουν επίπεδο λήψης απόφασης, στο οποίο οι οικονοµικοί 

και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας 

των πολιτών (π.χ. αγρότες, γυναίκες, νέοι και ενώσεις αυτών) να 

αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης. 

• να αποδεικνύουν την ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

Η επιλογή των τοπικών προγραµµάτων και των αντίστοιχων ΟΤ∆ του Άξονα 4 θα 

γίνει µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς στους ενδιαφερόµενους 

και αντίστοιχη αξιολόγηση.  
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Η σύνταξη των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων θα γίνει µε βάση τυποποιηµένο 

πρότυπο που θα αποτελεί παράρτηµα της πρόσκλησης, µε στόχο την καλύτερη 

προετοιµασία και την πληρέστερη µορφή των σχεδίων, αλλά και τη διευκόλυνση της 

αξιολόγησής τους.  

Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δίνεται εύλογο χρονικό διάστηµα 

για τη σύνταξη των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων και την υποβολή τους το οποίο 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δύο µηνών.  

Είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν περισσότερες από µία προσκλήσεις στην 

περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο αριθµός των προβλεπόµενων τοπικών 

προγραµµάτων από την πρώτη προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία 

επιλογής των τοπικών προγραµµάτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε χρονικό 

διάστηµα 1 έτους από την έγκριση του Προγράµµατος.  

Ενδεικτικά, το χρονοδιάγραµµα επιλογής των ΟΤ∆ έχει ως ακολούθως :  

Νοέµβριος 2007 

Ψήφιση Νόµου για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» 

Ιανουάριος 2008 

∆ηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης και τοπικών προγραµµάτων 

Απρίλιος 2008 

Λήξη προθεσµίας για την υποβολή προτάσεων  

Ιούνιος 2008  

Επιλογή Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και τοπικών προγραµµάτων 

Ιούλιος - Αύγουστος 2008 

Τεχνικές συσκέψεις για την οριστικοποίηση των τοπικών προγραµµάτων 

Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 

Έναρξη διαδικασία για την υπογραφή συµβάσεων µεταξύ Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων και Οµάδων Τοπικής ∆ράσης  

 

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση και επιλογή των σχετικών τοπικών προγραµµάτων 

και των αντίστοιχων Ο.Τ.∆. του Άξονα 4 θα ληφθούν υπόψη κριτήρια που αφορούν 

την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης, το περιεχόµενο του προγράµµατος, την 

εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της υποψήφιας Ο.Τ.∆. 

Συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιηθούν ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια και κριτήρια 

αξιολόγησης ως ακολούθως: 

Α) Ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια 

1. Ως προς την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης 
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Η περιοχή που καλύπτεται από τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης πρέπει να 

παρουσιάζει συνοχή και να διαθέτει επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη του 

ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών πόρων, προκειµένου να 

στηρίζει µια βιώσιµη αναπτυξιακή στρατηγική.  

Ειδικότερα, η περιοχή παρέµβασης θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα ελάχιστα 

απαιτούµενα κριτήρια:  

• να ανήκει στις επιλέξιµες περιοχές εφαρµογής  

• ο πληθυσµός της να είναι µεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων 

• να διαθέτει συνοχή και επάρκεια πόρων  

• 2. Ως προς το περιεχόµενο του σχεδίου 

Ως προς το περιεχόµενο του σχεδίου θα πρέπει: 

• να αποδεικνύεται ότι το περιεχόµενο του σχεδίου αποτελεί προϊόν 

διαβούλευσης µε τους αντιπροσωπευτικούς εταίρους της περιοχής. 

• οι στόχοι του σχεδίου τοπικού προγράµµατος να συνάδουν µε τους 

στόχους του Άξονα. 

• το περιεχόµενο του προτεινόµενου σχεδίου είναι σύµφωνο µε τα 

προβλεπόµενα στον Άξονα, χαρακτηρίζεται από πολυτοµεακό 

σχεδιασµό και αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και έργων διαφόρων 

τοµέων της τοπικής οικονοµίας. 

• η εκτίµηση των προτεινόµενων πιστώσεων του σχεδίου είναι 

σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη  

• 3. Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της 

Ο.Τ.∆.  

• η εταιρική σχέση να είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στον Άξονα 

και τη σχετική προκήρυξη  

• το καταστατικό της εταιρικής σχέσης να εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό 

της χαρακτήρα 

• να υπάρχει εγκατάσταση της Ο.Τ.∆. εντός της προτεινόµενης 

περιοχής παρέµβασης ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζεται ευχερής καθηµερινή πρόσβαση προς 

και από την περιοχή παρέµβασης 

• να ικανοποιείται η αναγκαία σύνθεση στο επίπεδο λήψης απόφασης  

• να υπάρχει ικανοποιητική οικονοµική ρευστότητα του φορέα. 

4. Πληρότητα φακέλου 
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• το σχέδιο τοπικού προγράµµατος να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το 

συνηµµένο στην πρόσκληση τυποποιηµένο πρότυπο.  

Β) Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Ως προς την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης 

Ως προς την περιοχή παρέµβασης θα αξιολογηθούν: 

• ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής και ειδικότερα η απασχόληση 

στον πρωτογενή τοµέα 

• τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά  

• η µεταβολή της απασχόλησης  

• η περιοχή αντιµετωπίζει συγκεκριµένο πρόβληµα ή οικονοµικοί κλάδοι 

αυτής πλήττονται από κοινοτικές (εφαρµογή της ΚΑΠ) ή εθνικές 

πολιτικές 

• η προτεινόµενη περιοχή περιλαµβάνει περιοχές που υπάγονται σε 

καθεστώς προστασίας ή τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας. 

2. Ως προς το περιεχόµενο του σχεδίου 

Το περιεχόµενο του σχεδίου θα αξιολογηθεί µε βάση: 

• την επάρκεια ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης  

• την επάρκεια ανάπτυξης της ανάλυσης SWOT 

• τον καθορισµό στόχων και το συσχετισµό αυτών µε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος 

• την ποιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής για την επίτευξη των 

στόχων  

• την εξειδίκευση των δράσεων του τοπικού προγράµµατος  

• τη συµπληρωµατικότητα του σχεδίου µε άλλα προγράµµατα και 

πολιτικές  

• την πρόβλεψη ενίσχυσης καινοτόµων παρεµβάσεων για την περιοχή 

παρέµβασης. 

• το χρηµατοδοτικό σχήµα του σχεδίου 

• τον καθορισµό σαφών στόχων συνεργασίας και τη συσχέτιση αυτών 

µε τις ανάγκες της περιοχής και τους λοιπούς στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

3. Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της Ο.Τ.∆.  

Ως προς την αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης και της οργανωτικής δοµής της Ο.Τ.∆. 

θα ληφθούν υπόψη: 
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• η αντιπροσωπευτικότητα της εταιρικής σχέσης σε σχέση µε την 

οικονοµική και κοινωνική διάρθρωση της περιοχής  

• ο βαθµός διαβούλευσης στο πλαίσιο σχεδιασµού του σχεδίου 

• η οικονοµική επιφάνεια  

• η ετοιµότητα υλοποίησης  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο µέγιστος αριθµός των τοπικών προγραµµάτων και αντίστοιχων Οµάδων Τοπικής 

∆ράσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 δεν µπορεί να υπερβεί τις 40. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης εφαρµόζονται σε αγροτικές περιοχές σύµφωνα µε 

τον ορισµό του ΟΟΣΑ, οι οποίες είναι µικρότερες των ορίων των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας.  

Το ποσοστό των αγροτικών περιοχών που θα καλυφθεί από τοπικές στρατηγικές 

ανάπτυξης εκτιµάται να ανέλθει περίπου σε 65 % της έκτασης της Χώρας. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Η επιλογή των επενδυτικών σχεδίων των τοπικών προγραµµάτων του Άξονα 4 

γίνεται από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης µε διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες.  

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης προβαίνει σε ενέργειες ενηµέρωσης των εν δυνάµει 

ενδιαφερόµενων και τους καλεί µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή σχετικού φακέλου. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανακοινώνονται οι 

προκηρυσσόµενες δράσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, 

καθώς και η διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.  

Επίσης, στο πλαίσιο της πρόκλησης, η ΟΤ∆ παρέχει στους ενδιαφερόµενους 

υπόδειγµα φακέλου, βάσει του οποίου θα πρέπει να συνταχθεί και υποβληθεί η 

πρότασή τους. 

Η επιλογή ή απόρριψη ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραµµα είναι 

αρµοδιότητα και ευθύνη της ΟΤ∆, ενώ η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξετάζει την 

επιλεξιµότητα και νοµιµότητα της απόφασης της ΟΤ∆. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Οι πιστώσεις του τοπικού προγράµµατος καταβάλλονται στις ΟΤ∆ τµηµατικά και 

ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος. Η απόδοση των 

πιστώσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εκτέλεσης του Π.∆.Ε. και τους 

ρυθµούς υλοποίησης των παρεµβάσεων όπως πιστοποιούνται από την Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης. Οι πιστώσεις κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρούν οι ΟΤ∆ 

και ο οποίος αφορά αποκλειστικά και µόνο το τοπικό πρόγραµµα.  
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Η καταβολή της ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε 

την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Τα στάδια και ο τρόπος τµηµατικής καταβολής 

της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται στο πλαίσιο της σύµβασης µεταξύ ΟΤ∆ και 

ωφελούµενου ανάλογα µε τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, τον προϋπολογισµό 

του, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και το είδος των εργασιών. 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

(Π.Χ. ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑ) 

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ υλοποιούνται µέσω Τοπικών 

Στρατηγικών Ανάπτυξης που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης στη βάση 

της εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον 

Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά και δεν θα 

επικαλύπτονται. 

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια για ταυτόχρονη 

προκήρυξη των δύο Αξόνων Προτεραιότητας και η συνεργασία των αρµόδιων 

Υπηρεσιών κατά το στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η χωρική διαφοροποίηση. 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός οµάδων τοπικής δράσης  40 

Συνολικό µέγεθος της περιοχής της οµάδας 

τοπικής δράσης (km2) 
82.000 

Συνολικός πληθυσµός της οµάδας τοπικής 

δράσης  
2.200.000 

Αριθµός έργων χρηµατοδοτούµενων από τις 

οµάδες τοπικής δράσης 
1.000 

Επιδόσεων 

Αριθµός στηριζόµενων δικαιούχων  1.000 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.4.2. ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 61,62,63 (β) και 65 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρα 37, 39 και σηµείο 5.3.4.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

421 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, µε την εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση 

τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων 

(ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονοµικοί κ.λπ), καθώς και η αύξηση της προστιθέµενης 

αξίας για την περιοχή. 

∆ράσεις: 

1. ∆ιατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την 

εφαρµογή κοινής δράσης.  

2. ∆ιακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία µεταξύ περιοχών της Χώρας µε 

περιοχές άλλων κρατών µελών ή τρίτων χωρών για την εφαρµογή κοινής δράσης.  

Συνεργασίες µπορούν να αναπτυχθούν µεταξύ: 

– Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4 

– Μίας τουλάχιστον ΟΤ∆ του Άξονα 4 και Φορέων άλλων αγροτικών περιοχών οι 

οποίοι είναι αναπτυξιακοί Φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, σε 

θέµατα αγροτικής ανάπτυξης και είναι οργανωµένοι βάσει τοπικής εταιρικής 

σχέσης.  

Σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή σχεδίου συνεργασίας ορίζεται συντονιστής 

Φορέας, ο οποίος υποχρεωτικά αποτελεί Οµάδα Τοπικής ∆ράσης που έχει επιλεγεί 

στο πλαίσιο του Άξονα 4. 

Επιλέξιµες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στην 

υλοποίηση της κοινής ενέργειας, στη λειτουργία κοινής δοµής και στην τεχνική 

στήριξη για την προετοιµασία του σχεδίου, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο 

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4. Ωστόσο, δαπάνες εµψύχωσης µπορούν να 

δικαιολογηθούν για τους Φορείς όλων των περιοχών που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση του σχεδίου. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ 

∆ΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ιαδικασία επιλογής σχεδίων και χρονοδιάγραµµα: 

Τα σχέδια συνεργασιών εγκρίνονται ταυτόχρονα µε την έγκριση του τοπικού 

προγράµµατος, εφόσον σε αυτό περιλαµβάνεται σαφής και ολοκληρωµένη πρόταση 

σχεδίου.  

Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται οι Ο.Τ.∆. να υποβάλλουν σχέδια συνεργασιών στην 

αρµόδια Υπηρεσία προς έγκριση σταδιακά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού 

προγράµµατος και µέχρι την 31.12.2013. 

Κριτήρια επιλογής σχεδίων συνεργασίας: 

• Ο καθορισµός σαφών στόχων συνεργασίας 

• Η συσχέτιση του σχεδίου συνεργασίας µε τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

• Η τεκµηρίωση της συνεργασίας σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες της περιοχής 

• Η ποιότητα των συνεργασιών  

• Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τη συνεργασία για την περιοχή  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Μέτρο : 421 

 Κοινοτική 

Συµµετοχή 

Εθνική 

Συµµετοχή 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

Ιδιωτική 

Συµµετοχή 

Συνολικό 

Κόστος 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 7.612.542 2.396.503 10.009.045 2.500.000 12.509.045 

% 76,06% 23,94% 80,00% 20,00% 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Αριθµός έργων συνεργασίας 30 

Επιδόσεων Αριθµός συνεργαζόµενων οµάδων τοπικής 

δράσης  
35 

Ο ανωτέρω δείκτες θα παρακολουθούνται τόσο συνολικά σε επίπεδο χώρας όσο και 

σε επίπεδο νοµών που χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια καπνού και βάµβακος. 
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5.3.4.3. Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 

εµψύχωση στην περιοχή 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 

περιοχή  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Άρθρα 61,62 και 63 (γ) του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005  

Άρθρα 37, 38 και σηµείο 5.3.4.3 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

43 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 

που αναλαµβάνουν την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης 

LEADER στην περιοχή παρέµβασής τους, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη 

µέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας.  

Ειδικότερα, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασµού και υλοποίησης της 

τοπικής στρατηγικής, οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν 

αποτελεσµατικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, και αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό 

πυρήνα, ώστε να µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα στην 

αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους. 

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες 

διαβούλευσης µε τους φορείς της περιοχής και κυρίως µε τους εταίρους του επιπέδου 

λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής.  

Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος, απαιτούνται 

υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθµιση 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στην εφαρµογή και 

διαχείριση. 

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου, θα ενισχυθούν τα ακόλουθα: 

1. ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆.:  

Περιλαµβάνονται ενέργειες και αντίστοιχες δαπάνες µε στόχο τη στήριξη των Φορέων 

σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής (των Οµάδων 

Τοπικής ∆ράσης). Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται δαπάνες για τη στελέχωση, τις 

µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της 

Οµάδας.  

2. Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση:  
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Περιλαµβάνονται: 

• η εκπόνηση µελετών για τις περιοχές εφαρµογής (όπως ενδεικτικά: 

µελέτες εξειδίκευσης τοµεακών στρατηγικών του τοπικού 

προγράµµατος, µελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών 

στην παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ) 

• ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέµβασης και την τοπική 

αναπτυξιακή στρατηγική. Οι ενέργειες αυτές αφορούν ενδεικτικά: τη 

διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του πληθυσµού για 

τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το 

πρόγραµµα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, τα επιµέρους θεµατικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες 

εφαρµογής κ.λπ. 

• διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

• ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο (µπορεί να αφορά τα 

µέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και τους Συντονιστές του 

τοπικού προγράµµατος για θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

εφαρµογής προγράµµατος, διοίκησης κ.λπ) 

ΌΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 

Οι δαπάνες του µέτρου µπορούν να ανέλθουν µέχρι το 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης 

των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 414 του Άξονα 4). Σε περίπτωση που οι 

εν λόγω φορείς εφαρµόζουν και άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, αυτό θα 

λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να γίνεται επιµερισµός των λειτουργικών τους 

δαπανών ανά πρόγραµµα.  

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως το 100% του συνολικού ποσού. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) 

ΕΩΣ ∆) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1698/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ LEADER. 

Οι δαπάνες για απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση θα πρέπει να ανέρχονται 

τουλάχιστον στο 1% της ∆ηµόσιας ∆απάνης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

του Άξονα 4. 

Μέτρο : 431 
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Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2103 «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»  

 541 

 1 2 3 = 1+2 4 5 = 3+4 

€ 41.868.983 13.180.769 55.049.752 0 55.049.752 

% 76,06% 23,94% 100,00% - 100% 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Κατηγορία ∆είκτη ∆είκτης Στόχος 

Επιδόσεων Αριθµός στηριζόµενων δράσεων  130 


