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Ομάδα Σοπικήσ Δράςησ : ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ  

Σοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 

 

Θεματικό εργαςτήριο  

για Οικοτεχνία και Πολυλειτουργικά αγροκτήματα 

 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΟΛΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΙ 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER. 

 

 

1. ΟΙΚΟΣΕΧΝΙΑ 

Με το Ν. 4235/2014 και τθν ΤΑ 4912/120862/2015, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δίνεται 

θ δυνατότθτα ςτον επαγγελματία αγρότθ και ςτα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του να κάνουν 

παραγωγι τροφίμων, μεταποιϊντασ τα αγροτικά προϊόντα δικισ του παραγωγισ. Σα 

τρόφιμα αυτά παραςκευάηονται ςτο χϊρο τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ι τθσ αγροτικισ 

κατοικίασ, ο οποίοσ ονομάηεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικισ παραςκευισ (ι Οικοτεχνία).  

Για τουσ κτθνοτρόφουσ ωσ οικοτεχνικι δραςτθριότθτα κεωροφνται τα μικρά τυροκομεία 

που ιδρφονται ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 3724/162303/22-12-2014 ΚΤΑ (ΦΕΚ 

3438/Βϋ/2014) 

Ωσ οικοτεχνικά προϊόντα θεωροφνται : 

Α. Προϊόντα δθμθτριακϊν π.χ. πλιγοφρι, μπομπότα, 

Β. Αρτοςκευάςματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιζσ, αρτίδια, ςταφιδόψωμα, κριτςίνια, 

βουτιματα, λουκουμάδεσμε μζλι, κουλοφρια, λαγάνεσ, διπυρίτθσ άρτοσ (γαλζτα)φφλλο 

κροφςτασ, ςφολιάτα, πίτεσ (αλμυρζσ και γλυκζσ), 

Γ. Ηυμαρικά π.χ. τραχανάσ, χυλοπίτεσ, λαηάνια, ξυνόχονδροσ, 

Δ. Γλυκίςματα π.χ. χαλβάσ με ςιμιγδάλι, ςάμαλι, ραβανί, 
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Ε. Προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, π.χ. γλυκά κουταλιοφ, 

μαρμελάδεσ, κομπόςτεσ,ηελζ φροφτων, γλυκά αλείμματα και γλυκζσ πάςτεσ φροφτων και 

λαχανικϊν, φρουι-γλαςζ, πετιμζηι, μουςταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβουσ, 

χαρουπόμελο, προϊόντα από ςουςάμι, 

Σ. Προϊόντα με extra παρκζνα και παρκζνα ελαιόλαδα που ζχουν προςτεκεί αρωματικά 

φυτά, μπαχαρικά, αικζρια ζλαια, κ.α. ςε ςυςκευαςία ζωσ δφο (2) λίτρων, 

Η. Προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι, επιτραπζηιεσ ελιζσ, 

πάςτεσ ελιάσ, τουρςιά, ςάλτςεσ. 

Θ. Αποξθραμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, 

όςπρια, αρωματικά φυτά. 

Θ. Προϊόντα με μζλι που ζχουν προςτεκεί ξθροί καρποί, αποξθραμζνα φροφτα, μαςτίχα, 

κρόκοσ κ.α. τρόφιμα. 

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βοφτυρο, γιαοφρτι εφόςον πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθ με αρικμό 3724/162303/22.12.14 κοινι υπουργικι 

απόφαςθ (ΦΕΚ 3438/Β/2014). 

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα π.χ. ξφδι, χυμοί φροφτων και λαχανικϊν ςε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ (1) 

λίτρου. 

ΙΒ. Προϊόντα ςαπωνοποιίασ από ελαιόλαδο. 

 

Β.ΠΟΛΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ 

«Πολυλειτουργικό Αγρόκτθμα» ορίηεται θ αγροτικι εκμετάλλευςθ, θ οποία λειτουργεί με 

ζμφαςθ ςτισ τοπικζσ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ κάκε περιοχισ και θ οποία διακζτει 

τουλάχιςτον : α) καλλιεργιςιμθ ζκταςθ, β) φυτικό θ́ ηωικό κεφαλαίο και γ ) χϊρο εςτίαςθσ θ́ 

δυνατότθτα εκπαίδευςθσ ι δυνατότθτα επίδειξθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ ι οικοτεχνικισ μεταποίθςθσ.  

τθ χϊρα μασ θ κεςμοκζτθςθ των Πολυλειτουργικϊν Αγροκτθμάτων ζγινε με τθν ζκδοςθ 

του ν. 4235/2014 (Α’32) διατάξεισ των άρκρων 52, 56 και τθσ παρ. 3 του αρ. 62, ενϊ οι όροι 

και προχποκζςεισ για τθ λειτουργία και την πιςτοποίηςη αυτϊν κακορίηονται επακριβϊσ 

με τθν  ΚΤΑ Αρικ. 543/34450(ΦΕΚ Β’ 1145/03-04-2017) θ οποία τροποποιικθκε πρόςφατα 

(ΦΕΚ /2559/ Β’ /2018) 



[3] 

 

 

Γ. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΖΩ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD/LEADER 

τησ ΟΣΔ « ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΕ ΟΣΑ « 

 

Σο ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΡΕΙΣΘ ΑΑΕ ΟΣΑ ωσ Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ)  ζχοντασ ωσ βαςικό 

ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ δραςτθριοποίθςθσ των αγροτϊν 

ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν αγροδιατροφικϊν προϊόντων και ςτθ διαςφνδεςι τουσ με τισ 

εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ ενζταξε ςτον Σοπικό Πρόγραμμα του CLLD/LEADER τθν 

υποδράςθ 19.2.2.6 για τθν ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τομζα τθσ Οικοτεχνίασ και των 

Πολυλειτουργικϊν αγρκτθμάτων.  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τισ χρθματοδοτικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι αγρότεσ 

λόγω και τθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ και αφετζρου το γεγονόσ ότι αναφερόμαςτε ςε μικροφ 

κόςτουσ επενδφςεισ, επζλεξε ωσ χρθματοδοτικό μζςο τον Kαν . (ΕΕ) αρικ. 1407/2013 

(DeMinimis). Ζτςι το ποςοςτό ενίςχυςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ υποδράςθ 19.2.2.6 

ανζρχεται ςτο 65% και ζωσ ςτισ  200.000 € Δθμόςια Δαπάνθ  (δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ 

τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ανζλκει περίπου ςτισ 308.000 €.) 

 


